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هاي  هاي انتخاب طرح هاي تحقيقاتي كشور و شاخص تعيين اولويت
  كالن ملي در حوزه صنايع، معادن و ارتباطات

  

  *2، پرستو جليلي2، مينا نوري1حميدرضا طهوري
  شوراي عالي عتف، مركز تحقيقات سياست علمي كشوردبير كميسيون تخصصي صنايع، معادن و ارتباطات  -1

  معادن و ارتباطات شوراي عالي عتف، مركز تحقيقات سياست علمي كشور  كارشناس كميسيون تخصصي صنايع، -2
  

  ∗چكيده
نظام پژوهش و فناوري كشورها نقش عمده و انكارناپذيري 

با بررسي اين نظام در كشور . در توسعه علم و فناوري آنها دارد
هاي ارزنده و  ها و پيشرفت شود كه با وجود فعاليت مشاهده مي

ويژه در دو دهه اخير، ه عرصه علم و فناوري بچشمگير در 
همواره فقدان يك نظام راهبري كالن و مديريت جامع كه 

صورت كنترل شده در ه توسعه علم و فناوري را در كل كشور ب
ها هدايت كند، مانع موازي كاري شده و موجب  مسير اولويت

در اين . شود يافزايي شود، احساس م حداكثر همكاري و هم
هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري،  كميسيون راستا

هاي  هاي پژوهش و فناوري و طرح موظف به تعيين اولويت
كميسيون صنايع، . كالن ملي در حوزه تخصصي خود شدند

عضو حقوقي، به  9عضو حقيقي و  10معادن و ارتباطات با 
انجام مطالعات تطبيقي اسناد باالدستي، بخشي و فرابخشي 

هاي  تعيين حوزهبراي كشور، و نيز انجام مباحث كارشناسي 
نتيجه . كردفناوري كشور اقدام  دار راهبردي پژوهش و اولويت

اي، صنايع  ، تعيين  هفت حوزه هوا فضا، هستهاين مطالعات
دريايي، نفت، گاز و پتروشيمي، صنايع نوين، فناوري اطالعات 

دار  هاي اولويت عنوان حوزه ه و ارتباطات و صنعت آب و برق ب
هاي انتخاب  پژوهش و فناوري در كشور، تعيين شاخص

ست كه اجراي آنها هايي ا هاي كالن ملي، و تعريف طرح طرح
نيازمند مديريت متمركز در سطح كشور و نيز تخصيص منابع 
مالي مناسب باشد، با مشاركت چند دستگاه و نهاد به اجرا 
درآمده و دستاوردها و آثار قابل توجهي از اجراي آنها به جا 

. هاي راهبردي كشور نيز باشند  بماند و البته منطبق با اولويت

                                                                            
  p.jalili@yahoo.com: دار مكاتبات نويسنده عهده - ∗

تشريح كار و نتايج حاصل پرداخته شده در مقاله حاضر، به 
  .است

اولويت پژوهش و فناوري كشور، اسناد : واژگان كليدي
هاي انتخاب طرح كالن ملي، طرح كالن  باالدستي، شاخص

  .ملي، كميسيون صنايع، معادن و ارتباطات
  

 مقدمه
گذاري  وز توجه فراواني به مقوله اولويتدر جهان امر

شود و كشورهاي مختلف از  وري ميگذاري در علم و فنا سرمايه
ر توسعه يافته و حتي نهادهاي بين كامالً پيشرفته تا كمت

امعه اروپا به اين موضوع المللي مانند بانك جهاني و ج
د جهاني، اهميت يافتن پذيري در اقتصا رقابت. اند پرداخته

بنيان، ايجاد مزيت نسبي، و مورد خطاب قرار  جوامع دانش
وت اجتماعي، از جمله هاي متفا شدادن مسائل و ارز

]. 1[گذاري هستند  هاي اهميت يافتن مقوله اولويت پيشران
براي انتخاب مجموعه   اي گذاري فرايند پيچيده اولويت
فاده ترين است كسباطمينان از اثربخشهاي تحقيقاتي و  فعاليت

ريزي براي انجام  گذاري به برنامه اولويت. از منابع موجود است
  ]. 2[كند  ابع كمك ميو تخصيص منتحقيقات 

ي و بنيادين از سوي ديگر، علم و فناوري مقدمه اساس
پيشرفت و اعتالي نياز ضروري   توسعه پايدار و پيش

توان از  اي كه امروزه علم و فناوري  را مي كشورهاست، به گونه
هاي توانمندي كشورها دانست كه به مراتب  ترين مؤلفه اصلي

هاي سياسي  ند اقتصاد، توانمنديها مان نمنديبيشتر از ساير توا
مندي از مواهب طبيعي و غيره در كانون توجه  و نظامي، بهره

ه عنوان گام اول، انجام بر اين اساس و ب. ها قرار دارد دولت
ها و دستيابي به تلقي صحيح از وضعيت و تحوالت علم  بررسي
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از ]. 3[و فناوري كشورها در سطح كالن اهميت فراواني دارد 
سال اخير، اولويت گذاري در حوزه علم،  رو، در چند اين

مورد توجه در غالب  هاي فناوري، و نوآوري، به يكي از موضوع
يافته و بسياري از كشورهاي در حال توسعه  كشورهاي توسعه

وجود اين وجه مشترك، تجربه با اما . تبديل شده است
وده است و كشورهاي مختلف در اين زمينه بسيار متفاوت ب

گذاري از كشوري به كشور ديگر، بسته به ساختار  نحوه اولويت
سياست اقتصاد، نقش سياسي كشور، چارچوب مفهومي كه 

كند و ساختار نهادي سيستم  علم و فناوري در آن عمل مي
به عبارتي ]. 4[سياستگذاري علم و فناوري تفاوت بسيار دارد 

داراي فرايندي است گذاري در علوم و فناوري،  ديگر اولويت
گذاري در  ماهيت استراتژيك كه درصدد افزايش بازده سرمايه

مانند (تحقيقات، افزايش ارتباط تحقيقات با اهداف اقتصادي 
و ارتباط بهتر تحقيقات با اهداف ) پذيري، رشد، رفاه رقابت

بايست  بدون ترديد كشور ما نيز مي]. 5[ بلندمدت جامعه است
، توليد علم را در محور انداز چشم براي تحقق اهداف سند

هاي توسعه خود قرار دهد و علم محوري و دانايي مداري  برنامه
هاي اجرايي كشور  عنوان ستاره راهنماي حركت دستگاهه را ب

البته اتخاذ اين رويكرد با توجه به مجموعه . محسوب نمايد
رسد؛ چرا كه  منطقي به نظر مي المللي كامالً تحوالت بين

هاي جديد، كليد حل  ها و انديشه ها، نظريه داري از روشبرخور
به . استها  ساز تبديل تهديدها به فرصت مشكالت و زمينه

هاي اجرايي كشورمان  همين خاطر طي دو دهه اخير دستگاه
نيز در كنار مراكز دانشگاهي و آموزش عالي موظف به ايجاد 

 "اوريپژوهش و فن"دفتر، اداره كل يا معاونتي تحت عنوان 
اند و بخشي از اعتبارات ساالنه خود را به اين امر اختصاص  شده

پژوهشي در ايران طي  -دستاوردهاي علمي. دهند داده و مي
يان ويژه با پاه هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي و ب سال

اما ]. 6[رشدي داشته است  يافتن جنگ تحميلي روند رو به
اوري رخ عرصه علم و فن اي كه در راه پيشرفت كشور در مسئله

كه  است اين عرصه عيف درنمايد، راهبري نسبتاً ض مي
تواند كاروان علم و فناوري كشور را به طرز مطلوب در  نمي

كاري و اتالف  ها به پيش ببرد و با پرهيز از موازي مسير اولويت
اندركار را به  افزايي نهادهاي دست ثروت كشور، همكاري و هم

  . اندحداكثر مطلوب برس

قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تصويب با 
شوراي عالي « ،17/1/1379تاريخ   در  تحقيقات و فناوري

جمهور تشكيل  به رياست رئيس »علوم، تحقيقات و فناوري
مدت  بلند هاي اجراييطرح انتخاب بندي و لويتوا. شد

هاي آموزشي و پژوهشي و  گذاري كالن در بخش سرمايه
هاي  حوزه بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در، و فناوري

با است كه شورا اين وظايف ، از جمله علوم، تحقيقات و فناوري
-سازي و سياستگذاري در زمينههدف ارتقاي كيفيت تصميم

هاي كميسيون، به هاي مختلف علوم، تحقيقات و فناوري
كميسيون . محول شده استگانه اين شوراي عالي تخصصي ده

هاي وزارتخانهتخصصي صنايع، معادن و ارتباطات، با عضويت 
صنايع و معادن، نفت، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، 
ارتباطات و فناوري اطالعات، بازرگاني، علوم، تحقيقات و 

جمهوري و سازمان  اي فناوري رياسته فناوري، دفتر همكاري
وراي عتف مأموريت ، از سوي شحفاظت محيط زيست كشور

هاي پژوهش و  يافت تا با مطالعه اسناد باالدستي، اولويت
براي انتخاب هايي را  فناوري كشور را تعيين، و شاخص

همچنين با توجه به اين . هاي كالن ملي تدوين كند طرح
هاي كالن ملي  هاي تعيين شده، طرح ها و شاخص اولويت

، 1390ا براي سال كشور در حوزه صنايع، معادن و ارتباطات ر
  .هاي بعد از آن انتخاب نمايد و سال

فناوري كشور در حوزه صنعت،  و پژوهش هاي اولويت
 معدن و ارتباطات بر مبناي اسناد باالدستي و همچنين اسناد

هاي  اولويت"و فرابخشي در دو سطح  مطالعاتي بخشي
 "هاي پژوهشي ساير اولويت "و "راهبردي تحقيقات و فناوري

. شد سيون تصويب و به شوراي عالي عتف پيشنهاد در كمي
هاي پيشنهادي  هاي كالن ملي، طرح براي انتخاب طرح

هاي  ها يعني اولويت كميسيون با تكيه بر گروه اول اولويت
ها و  كشور و با توجه به ويژگي تحقيقات و فناوريراهبردي 
هايي كه براي انتخاب طرح كالن ملي تدوين شده  شاخص

هاي كالن ملي در حوزه  و مناسب ترين طرح است بررسي
  .صنعت، معدن و ارتباطات انتخاب خواهد شد

  
 ادبيات موضوعمروري بر  -1

ترين  طي پنجاه سال گذشته پيشرفت علم و فناوري مهم
هاي تشويق  بنابراين سياست. عامل رشد اقتصادي بوده است
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ه و هاي فناورانه، در دستور كار كشورهاي توسعه يافت نوآوري
مدت  مطالعات بلند. اند كردهدر حال توسعه اولويت بااليي پيدا 

اند كه پيشرفت در عرصه فناوري عامل به وجود  نشان داده
آمدن نيمي از رشد اقتصادي در اياالت متحده طي پنجاه سال 

وري سرمايه  گذشته بوده كه تأثير خود را از طريق بهبود  بهره
هاي  خدمات و سيستم و كار و همچنين ايجاد محصوالت،

در برخي كشورها نيز سهم علم و . است كردهجديد اعمال 
ال در مورد براي مث. فناوري در رشد اقتصادي باالتر بوده است

رشد  در شود كه سهم علم و فناوري فرانسه تخمين زده مي
درصد  55درصد و براي ژاپن  73درصد، انگليس  76اقتصادي 

  ]. 7[بوده است 
گذاري در  از جنگ جهاني دوم نگاه به اولويتدر دوره بعد 

در پارادايم غالب آن زمان . حوزه علم و فناوري متفاوت بود
كه مبتني بر مدل خطي نوآوري بود در  "فشار علم"يعني 

. شد گذاري احساس نمي وزه تحقيقات علمي نياز به اولويتح
صورت هدايت ه تصور اينچنين بود كه تحقيقات عموماً پايه، ب

شود كه  بر حس كنجكاوي منجر به نتايجي ميده و مبتني نش
تنها استثناي . شوند توسط جامعه و صنعت استفاده مي

بود كه ) دولتي(هاي عمومي  تحقيقات در جهت مأموريت
در اين . اتمي بودهاي برجسته آن تحقيقات دفاعي، فضا و  مثال
ه گذاري ب تگرفت و اولوي گذاري صورت مي ها اولويت حوزه

انجام ) در چرخه عمر فناوري(صورت باال به پايين و زود هنگام 
شود و داراي موفقيت قابل مالحظه در رسيدن به اهداف  مي
  ].8[بود 

، براي 1970و  1960هاي  گذاري در دهه اين الگوي اولويت
بزرگ، خصوصاً  محور تجاري و بازار 1تحقيق و توسعههاي  پروژه

هاي حمل و نقل و  اورينف(هاي خاص  براي توسعه فناوري
و  1970در اواخر دهه . كار گرفته شده ب) انرژي مانند كنكورد

برخي كشورها حتي قدمي جلوتر از اين  ،1980اوايل دهه 
كردند فهرست رفتند و به شكلي بلند پروازانه كوشش 

تهيه  را هاي كل حوزه سياست علم و فناوري دولتي فناوري
 يا كليدي هاي فهرست فناورييند استخراج ااغلب فر. نمايند

گذاري در سياستهاي صنعتي و  شبيه اولويت بسيار استراتژيك
هاي خاص  دفاعي و به شكل باال به پايين براي حمايت از بخش

                                                                            
1- R&D 

مانند (هاي جديد و نو ظهور در مقابل رقابت  شامل بخش
يا كمك به صنايع داراي اهميت  و) كامپيوتر و الكترونيك

ور كلي نتايج اين رويكرد به اولويت طه ب. استراتژيك بود
آميز يا اثربخش  رفت موفقيت طور كه انتظار مي گذاري آن

هاي  جهتزدن  ها براي حدس مشخص شد كه دولت. نبود
ها با  مناسب نبودند و بسياري از پروژه توسعه بازارها چندان
هاي آموخته از تجارب گذشته  درس. ناكامي مواجه شدند

گذاري در علم و  رد جديد به اولويتل به نوعي رويكتبدي
  ].8[فناوري شد 

ف با تعيين و متراد "اولويت علم و فناوري"در گذشته ايده 
هاي خاصي از علوم و فناوري  يا حوزهها  هدف قرار دادن رشته
صورت ه تر ب به شكلي كاربرديبه تازگي استفاده شده است اما 

نابراين به كند و ب فعاليتي كه توجه خاصي دريافت مي هر"
 "شود ها با آن برخورد خاصي مي لحاظ مالي يا ساير مشوق

تر شده است و  مفهوم اولويت گسترده. يف شده استتعر
مانند بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه و (هاي كاركردي  اولويت

فناوري خاص يا (ي موضوعي ها به اولويت) ها تقويت زيرساخت
  ]. 8[اضافه شدند ) گرا مأموريت

هاي  تمام كشورهايي كه به تعيين اولويتدر عمل 
اند؛ فناوري ارتباطات و  موضوعي علم و فناوري پرداخته

ت هاي زيس هاي نانو و مواد جديد، فناوري اطالعات، فناوري
هاي مرتبط با بهداشت را اولويت تعيين  محيطي، و فناوري

هاي فناوري معدودي در كشورهاي خاص  تنها حوزه. اند كرده
  .چوب در فنالند گيرند مانند د توجه قرار ميرمو

هاي  ، بعد از تجارب ناكام دهه1990هه در حالي كه در د
، توجه اصلي سياست علم و فناوري بيشتر 1980و  1970

هاي كاركردي و بهبود كلي عملكرد  معطوف به اولويت
دوباره  هاي موضوعي هاي اخير اولويت ، در سالدسيستمي بو

اين توجه ناشي از افزايش فشار بر . اند گرفته مورد توجه قرار
المللي شدن پژوهش است كه مستلزم   بودجه عمومي و بين

ژوهشي بر مجموعه محدودي از هاي پ كوششكردن متمركز 
از طرف ديگر اتخاذ رويكرد سيستم . هاي موضوعي است حوزه

ملي نوآوري به عنوان پايه نظري سياست فناوري باعث مطرح 
راين دو بناب. هاي ساختاري شده است اولويت شدن اهميت

موضوعي در مقابل (گذاري  رويكرد متفاوت به اولويت
گذاري  اولويت. همزمان با هم وجود دارند) ساختاري/كاركردي
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موضوعي كه هيچگاه كامالً رها نشده بود در حال احيا شدن در 
ل شام(امروزه تحقيقات علمي . بسياري از كشورهاست

ه صورت برنامه يا اي ب هم به طور فزاينده) هتحقيقات پاي
شوند و همچنين به طور  هاي مورد هدف سازماندهي مي حوزه

هاي موضوعي  ر درون اولويتهاي ساختاري د اي اولويت فزاينده
مثالً هدف قرار دادن همكاري يا حمايت از . شوند ديده مي

SME همچنين در تعدادي از . ها در حوزه يك فناوري خاص
هاي  امهمانند انگلستان، فنالند، و حتي كره با برن(رها كشو

 گذاري در رابطه با اهداف اجتماعي اولويت) فناوري محور قوي
كه  ،1990و  1980هاي  در مقايسه با دهه(احيا شده است 

  ].8) [تأكيد بر اهداف اقتصادي بود
ه در كشور ما توجه به اين مهم در حال افزايش است ب

شمسي،  1404انداز در سال  ر سند چشمكه از منظ  طوري
يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي  ايران كشوري است توسعه

هاي توسعه كشور نيز بر  در برنامه. فناوري در سطح منطقه و
ها و راهبردهاي  هايي همچون نوسازي و بازسازي سياست برنامه

هاي جامع توسعه  هپژوهشي، فناوري و آموزشي، و تهيه برنام
  .هاي مختلف تأكيد شده است لمي و فناوري كشور در بخشع

لكرد نظام پژوهشي كشور مالحظه ازسوي ديگر، با بررسي عم
هاي دانشگاهي در تحقق  شود كه شكاف بين انگيزه مي

سازي در تحقق  هاي تجاري موجود و انگيزه ها و عالئق قابليت
تكرار  تعدد و. شود آنچه بايد به فروش برسد، به سادگي پر نمي

را از توجه به رضايت پژوهشگر هاي بدون مشتري،  پژوهش
اي  كند و همان كه وسيله ميمتقاضي پژوهش و بازار آن غافل 

كمتر . شود او فراهم سازد كافي انگاشته ميبراي ارتقاء 
سخگويي به يك نياز سازي و پا با هدف تجاريپژوهشي 

ي كشور هاي پژوهش و فناور پذيرد، اولويت صنعتي صورت مي
، ها ند و يا آنچه از سوي وزارتخانهما اغلب يا ناشناخته باقي مي

گردد نيازهاي  هاي توليدي دولتي اعالم مي ها و شركت ن  سازما
. است ها هكوتاه مدت جاري پژوهشي يا مهندسي اين مؤسس

اي ه هاي مطالعاتي در زمينه تعيين اولويت بنابراين انجام پروژه
هاي تخصصي مورد نياز، مي  در زمينهپژوهش و فناوري كشور 

  . تواند راهگشا باشد
اعتبارات (ها  مند به پژوهش كشور ورودي در يك نگاه نظام

پتنت، دانش (ها  ، خروجي...)هاي پژوهشي، و  پژوهشي، اولويت
گذار بر يندهاي مهم و اثرا، و فر...)علمي، و  هاي هفني، مقال

رساني  م اطالعنظاهاي پژوهشي،  پروژه(پژوهش در سطح ملي 
در اين بحث، . رسي كردتوان تعيين و بر را مي...) ملي، و 

مطرح نيستند، به طور مستقيم دستي پژوهش  سطوح پايين
. هرچند عوامل كالن بر سطوح ديگر هم تأثيرگذار هستند

از اهدافي تقويت مديريت پژوهشي كشور در تمام سطوح، 
هاي  اولويت. قرار گيردتواند مورد نظر  است كه با اين نگاه مي

هاي نظام فناوري قابل تعريف  گيري پژوهشي مستقل از جهت
فناوري  -  بدون توجه به فضاي اقتصادي  از اين رو،نيستند و 

  ].9[توان تعيين كرد  هاي پژوهشي را نمي كشور اولويت
  
    روش انجام تحقيق -2

هاي پژوهش و فناوري كشور، استفاده از  در تعيين اولويت
اسناد باالدستي و انطباق كامل نتايج با مندرجات اسناد مذكور 

كه همه نهادهاي فعال در  از آنجايي. مد نظر قرار گرفته شد
كشور، و از آن جمله شوراي عتف، مي بايست در قبال اجراي 

در تمامي بنابراين  ،اسناد باالدستي كشور مسئول باشند
در اين اسناد  دهطرح شفعاليتها، تعهد و پايبندي به اصول م

هايي كه بر نتايج  از سوي ديگر در نقد و بررسي. ضروري است
سويي و انطباق نتايج كار با اسناد  كار صورت خواهد گرفت هم

باالدستي كشور تأييد و تصديقي بر اصولي بودن و قابليت 
رعايت اين اصل به از اين رو ، استاتكاي باالي برونداد طرح 
  .استوري كشور صالح نظام پژوهش و فنا

سند باالدستي، و  8ها،  بنابراين به منظور استخراج اولويت
از طريق ) جلد 18شامل (عنوان سند بخشي و فرابخشي  5

اي، و  هاي مربوط، جستجوي كتابخانه استعالم از دستگاه
اسناد مذكور شامل . آوري و مطالعه شد مطالعات ميداني جمع

  : هستندموارد زير 
  ؛ساله 20انداز  سند چشم .1
  ؛هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران سياست .2
  ؛هاي كلي برنامه پنجم توسعه سياست .3
  ؛قانون برنامه پنجم توسعه .4
  ؛سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور .5
  ؛سند نقشه جامع علمي كشور .6
  ظ؛سند راهبرد توسعه صنعتي كشور .7
  ؛نظام جامع فناوري اطالعات كشور .8
  ؛و فناوري هوافضاي كشور سند جامع توسعه علوم .9
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  ؛1404نگاري فناوري دريا در ايران  سند آينده .10
  ؛سند ملي محيط زيست كشور .11
آب، برق و  -جلد 7(رت نيرو مجموعه اسناد وزا .12

  ؛)هاي نو انرژي
در (بخشي و فرابخشي مجموعه اسناد ملي توسعه .13

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
  .)جلد 8) (ايرانجمهوري اسالمي 

دار  هاي اولويت سه اسناد مذكور، حوزهبا مطالعه و مقاي
پژوهش و فناوري كشور در زمينه صنعت، معدن، و ارتباطات 

هايي براي  استخراج و در گام بعد، به منظور تدوين شاخص
هاي پيشنهادي،  هاي كالن ملي از بين طرح انتخاب طرح
هاي كالن ملي مورد  هاي مورد نظر براي طرح تمامي ويژگي

مطالعه و بررسي قرار گرفت و با استفاده از نظر خبرگان 
دست آمده به همراه ه هاي ب شاخص. تصحيح و تكميل شد

هاي كالن ملي  خاب طرحهاي راهبردي، اساس و پايه انت اولويت
  .دهد را تشكيل مي

مراحل مختلف انجام كار بر اساس آنچه شرح داده شد در 
  .اده شده استنشان د 1نمودار 
  

 هاي تحقيق يافته -3
اسنادي كه در اين كار مورد مطالعه قرار گرفت شامل دو گروه 

. استاسناد باالدستي، و اسناد بخشي و فرابخشي كشور 
هاي انجام شده بر روي اين اسناد،  هاي مطالعات و بررسي يافته

  :شود دو گروه ارائه ميدر قالب در زير 
  

  : مندرجات اسناد باالدستي
ساله بر  20انداز  در سند چشم: ساله 20انداز  سند چشم –

در  علمي و فناوري دست يابي به جايگاه اول اقتصادي،
شامل آسياي ميانه، ( سطح منطقه آسياي جنوب غربي

با تأكيد بر جنبش ) اي همسايهقفقاز، خاورميانه و كشوره
   ].10[است افزاري و توليد علم تأكيد شده  نرم

در : هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران سياست –
هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش  سياست

صنعت بر ارتقاء سطح فناوري صنايع كشور و دستيابي به 
ژيك از طريق توسعه  هاي پيشرفته و استرات فناوري
R&D تقويت همكاري مراكز  ؛ايجاد قدرت طراحي؛

تعامل سازنده شي و صنعتي كشور؛ علمي، آموزشي، پژوه
گيري از  ؛ بهرهبا مراكز پيشرفته علمي و صنعتي جهان

هاي  هاي نسبي موجود و كشف و آفرينش مزيت مزيت
يت جديد نسبي و رقابتي، در بخش معدن بر تقويت خالق

هاي نوين؛ تعميق پژوهش و  و ابتكار و دستيابي به فناوري
ندسي، ، مهشناسي بنيادي، اقتصادي گسترش زمين

برداري مناسب از ذخاير  محيطي، و دريايي براي بهره
صنايع داخلي كشور؛  معدني كشور؛ تأمين مواد مورد نياز

داراي ظرفيت معدني و ايجاد هاي مناطق  تعيين اولويت
هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در  زمينه

توليد ها و عناصر كمياب و  بخش آلياژها و فلزات گرانب
 اي رساني رايانه هاي اطالع مواد پيشرفته، در بخش شبكه

رساني ملي و تأمين  بر توسعه كمي و كيفي شبكه اطالع
سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي 

ها و  اسب نياز آنان و با رعايت اولويتكليه متقاضيان به تن
ويژه حفاظت از ه ب(مصالح ملي؛ توسعه فناوري اطالعات 

نگري در خصوص آثار تحوالت فناوري  و آينده) اطالعات
اطالعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و 
 تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه،

در زمينه رشد و توسعه فناوري در كشور بر توسعه 
فناوري با هدف ارتقاي جايگاه ايران در فناوري جهاني، 

روت و افزايش قدرت ملي از طريق توليد دانش، كسب ث
اوري؛ تقويت عزم ملي براي رشد و توسعه فن

هاي راهبردي و اصالح  سياستگذاري و تدوين برنامه
هاي  مديريتي براي دستيابي به فناوري ساختار نظام

جمهوري؛ و در  پيشرفته و حمايت از آن، زير نظر رياست
رعايت صنعت آب و برق بر تدوين برنامة جامع به منظور 

هاي سد و آبخيزداري و  تناسب در اجراي طرح
هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي  داري و شبكه آبخوان

هاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و  و استفاده از آب
برداري، ايجاد تنوع  تقويت نقش مردم در استحصال و بهره

در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل 
هاي  محيطي و تالش براي افزايش سهم انرژي ستزي

هاي آبي تأكيد شده است  تجديدپذير با اولويت انرژي
]11.[  
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هاي  تعيين اولويت ": تعريف مسئله
پژوهش و فناوري كشور در بخش 

 "صنعت، معدن و ارتباطات

آوري  جمع
 اسناد مرتبط

هاي  استخراج حوزه
 مشترك اسناد باالدستي

مطالعه تطبيقي اسناد 
 باالدستي

 هاي راهبردي    استخراج اولويت
هاي دستگاهي  استخراج اولويت

 )ها تحت عنوان ساير اولويت(

استخراج حوزه هاي 
 غيرمشترك اسناد باالدستي

مطالعه تطبيقي اسناد 
 بخشي و فرابخشي

مطالعه و بررسي كليه اسناد و 
 مقايسه مفاد اسناد با يكديگر

ــناد  ــي اس ــادر بررس ــاي  ، تنه محوره
 حـوزه دار پژوهش و فنـاوري در   اولويت

مــد نظــر صــنايع، معــادن و ارتباطــات 
 . شده است قرارداده

 

اعمال نظرات خبرگان 
نظرات تفسيري اعضاء (

 )كميسيون

هاي   ارزيابي ميزان انطباق فعاليت ∗
هاي  هاي اجرايي با اولويت دستگاه

 تعيين شده

بررسي گزارش عملكرد تحقيقاتي  ∗
هاي اجرايي كشور در راستاي   دستگاه

 اجراي قانون

هاي اجرايي كشور  ابالغ به دستگاه ∗
هاي  براي متمركز كردن منابع و فعاليت
 پژوهشي خود در اين راستا

هاي كالن ملي  تصويب طرح ∗
  دار اولويت

ها توسط  ارائه طرح ∗
  پيشنهاددهندگان

بحث، بررسي و امتيازدهي به  ∗
هاي ارائه شده براساس  طرح

 ها توسط اعضا شاخص

بندي     افت، مطالعه و طبقهدري ∗
 هاي واصله طرح

 

هاي پژوهشي از  درخواست طرح ∗
 هاي مربوط نهادها و دستگاه

 

  ∗مراحلي كه با عالمت
اند، در برنامه  مشخص شده

  .آتي كميسيون است

هاي انتخاب  تعيين شاخص
 هاي كالن ملي طرح
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اهداف و : هاي كلي برنامه پنجم توسعه سياست –
راهبردهاي پژوهش و فناوري بر اساس اين سند عبارتند 
از تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور، دستيابي به 

ته مورد نياز، كسب دانش و هاي پيشرف فناوري
افزايش افزارهاي پيشرفته دفاعي،  هاي نو و نرم فناوري

ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره مندي از همه 
هاي صنعتي كشور در صنايع دفاعي، استحصال و  ظرفيت

استخراج نفت و گاز و معادن مشترك با كشورهاي 
اي، توسعه  از اطالعات رايانه همسايه، ارتقاء سطح حفاظت

هاي  هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه علوم و فناوري
و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل  اطالعاتي

مقابله با تخلفات در فضاي اطالعات و تقويت فني براي 
 ].12[اي  رايانه

مطرح دار  هاي اولويت حوزه: قانون برنامه پنجم توسعه –
در بخش صنعت و معدن قانون برنامه پنجم توسعه شده 

گذاري خطرپذير در صنايع  عبارتند از حمايت از سرمايه
. ن، و توسعه صنايع مياني و پائين دستي پتروشيمينوي

در بخش فناوري اطالعات بر توسعه شبكه ملي اطالعات 
امن و پايدار با پهناي باند مناسب، ايجاد زير ساخت ملي 

در سطوح ملي و محلي و تدوين معيارها  1هاي مكاني داده
هاي الزم  ساخت، و ايجاد زيرو ضوابط توليد و انتشار آنها

نظور توسعه شبكه علمي كشور؛ در بخش نفت و گاز به م
عمليات  هاي جديد در كارگيري فناوريه بر انتقال و ب

شناسايي و اكتشاف منابع نفت و گاز؛ و در صنعت آب و 
اي، حفاظتي و  اي، غيرسازه هاي سازه برق بر اجراي پروژه
هاي غيرمجاز از منابع آب زيرزميني  جلوگيري از برداشت

هاي حمايتي و تشويقي، آّبخيزداري،  استو اعمال سي
هاي  بهبود و اصالح روش  داري، احياء قنوات، آبخوان

برداري مناسب به نحوي كه  آبياري و استقرار نظام بهره
هاي تشويقي  بيني شده تحقق يابد، و سياست اهداف پيش

هاي با مقياس كوچك توليد توسط  براي توسعه نيروگاه
 ].13[است  بخش غيردولتي تأكيد شده

هاي هوا  حوزه: راهبردي علم و فناوري كشورسند تحول  –
طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره و طراحي و ساخت (فضا 

                                                                            
1 - National Spatial Data Infrastructure (NSDI) 

اي شامل  انرژي هسته(اي  ، فناوري هسته)برخي هواپيماها
اي و كاربرد آن در صنايع پزشكي  گداخت و شكافت هسته

ي ها سازي و ربات كشتي(، دريا و اقيانوس )و كشاورزي
،  ساخت و توليد پيشرفته )هاي دريايي دريايي، سازه

هاي جديد  اتوماسيون، روباتيك، مكاترونيك، فناوري(
 2، فناوري اطالعات و ارتباطات)ساخت وتوليد

هاي مرتبط با مديريت اطالعات و دانش،  فناوري(
هاي  اطات مخابراتي و فناوريهاي نو در ارتب فناوري

زي، بازنگري در عرصه گيري امن از فضاي مجا بهره
افزار،  افزار و سخت ، محتوا، نرماطالعات از حيث ديدگاه

و ارتقاء كمي، ...) تجارت و  دولت،( هاي الكترونيكي نظام
، و صنعت آب و )هاي انتقال داده كيفي و امنيت شبكه

هاي نوين آبياري و زهكشي، مديريت  توسعه روش(برق 
هاي مديريتي  وشها و ر آب و خاك، استفاده از فناوري

، محورهاي )سازي توزيع و مصرف آب مدرن در بهينه
داري هستند كه در سند تحول راهبردي  پژوهشي اولويت

 ].14[ اند علم و فناوري كشور مورد تأكيد قرار گرفته
در نقشه جامع علمي كشور  :سند نقشه جامع علمي كشور –

به  دستيابي به فناوري اعزام انسان(هاي هوا فضا  به حوزه
فضا، طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمين 

هاي  آهنگ با مشاركت جهان اسالم و همكاري
طراحي و ساخت نيروگاه هاي ( اي ، هسته)المللي بين

، )اختاي، دستيابي به دانش انرژي گد هسته
هاي دريايي، حمل و نقل ريلي، مصالح  سازه -سازي كشتي

كسب (ارتباطات  ساختماني سبك و مقاوم، اطالعات و
هاي  لم و فناوري در جهان اسالم، شبكهجايگاه اول ع

هاي حوزه نفت و  ، علوم و فناوري)اتي، امنيت شبكهمخابر
گاز به منظور دستيابي به نقش محوري  در زمينه 
اكتشاف و استخراج نفت و گاز، اكتشاف و استخراج مواد 

شده هاي پژوهشي كشور اشاره  عنوان اولويته معدني، ب
 ].15[است 

در اين سند، توسعه : سند راهبرد توسعه صنعتي كشور –
صنايع مرتبط با گاز، نفت، پتروشيمي و پائين دستي آن، 

ش افزوده گاز و نفت، صنايع به منظور تكميل زنجيره ارز

                                                                            
2 - Information and Communication Technology (ICT) 
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وري روز ااستفاده از فن(ساخت تجهيزات  سازي و ماشين
خطوط  آالت هاي طراحي و توليد، توليد ماشينيندادر فر

راندمان باال و با مصرف بهينه  توليد ويژه صنايع مختلف با
انرژي و رعايت استانداردهاي كيفي و زيست محيطي، 

، )سازي ن طراحي و مهندسي در صنايع ماشينارتقاء توا
ق و توسعه انواع لوكوموتيو، ايجاد مراكز تست و تحقي

 المللي براي حفظ كيفيت و توسعه مطابق با معيارهاي بين
ان، صنايع حمل و نقل رعايت حقوق مصرف كنندگ

هاي مربوط،  سازي صنايع دريايي و فناوري بومي(دريايي
فناوري ايجاد واحدهاي طراحي و مهندسي و دستيابي به 

توسعه سريع و ( 1صنايع نوين ،)سازي روز صنعت كشتي
فناوري نوين نظير هاي  فناوريپايدار صنايع مبتني بر 

، معدن )طالعات ، مواد نوفناوري ا، فناوري زيستي، نانو
توليد محصوالت معدني با ارزش افزوده باال با استفاده از (
وري موادمعدني، توسعه اكتشاف، اهاي مناسب فر وريافن

والت صنايع معدني بر وري و توليد محصابرداري، فر بهره
هاي  فناوريهاي پيشرفته روز، و انتقال  اساس فناوري

  ].16[مورد تأكيد قرار گرفته است ) نوين در بخش معدن
هـاي   از جمله اولويـت : نظام جامع فناوري اطالعات كشور –

ام جــامع فنــاوري اطالعــات كشــور  تعيــين شــده در  نظــ
افـزاري و   هـاي نـرم   فـراهم آوردن زيرسـاخت  توان به   مي

اوري و تقويت صنعت بومي امنيت فن افزاري، توسعه سخت
ــرم  ــت ن ــعه و تقوي ــات، توس ــاز  افزا اطالع ــورد ني ــاي م ره

ــاخت ــز     زيرس ــعه مراك ــت و توس ــاطي، و تقوي ــاي ارتب ه
هاي داده حياتي براي تحقق جامعه اطالعاتي اشـاره   پايگاه
   ].17[كرد 

 موارد مشتركبا بررسي، مطالعه تطبيقي، و استخراج 
فناوري شامل اسناد فوق، اتفاق نظر اسناد بر هفت حوزه 

دريايي، صنايع نوين، فناوري اي، صنايع  هوافضا، فناوري هسته
ارتباطات و اطالعات، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنعت 

هاي راهبردي  آب و برق مشخص و بر اساس آن اولويت
همانگونه كه اشاره . پژوهشي كشور به شرح زير حاصل شد

ها مبناي كار كميسيون تخصصي و شوراي  اين اولويت ،شد
  .هستندكالن عتف براي تعيين و تعريف طرحهاي 

                                                                            
1- Hi-Tech 

  هاي راهبردي پژوهش و فناوري اولويت) الف
دار راهبردي پژوهش و فناوري كشور در  هفت حوزه اولويت

صورت آنچه در زير آمده ه زمينه صنعت، معدن و ارتباطات ب
  :است تعيين شد

دستيابي به فناوري اعزام انسان به فضا،  -حوزه هوا فضا  
گ، ر زمين آهنطراحي، ساخت و پرتاب ماهواره به مدا

  ؛ )طراحي و ساخت برخي هواپيماها
اي،  هسته هاي طراحي و ساخت نيروگاه -اي  هسته حوزه 

اي شامل گداخت و شكافت  دستيابي به انرژي هسته
  اي و كاربرد در صنايع، پزشكي و كشاورزي؛  هسته

هاي دريايي،  سازي و سازه كشتي –صنايع دريايي  
ي طراحي و مهندسي و هاي دريايي، ايجاد واحدها روبات

  سازي؛  روز صنعت كشتي فناوريدستيابي به 
توسعه صنايع مياني و  -نفت، گاز و پتروشيمي  

اي ه كارگيري فناوريه انتقال و ب دستي پتروشيمي، پائين
جديد و پيشرفته در اكتشاف و استخراج، استحصال و 
استخراج نفت و گاز و معادن مشترك با كشورهاي 

وري شده با ارزش احصوالت معدني فرهمسايه، توليد م
  افزوده باال؛ 

ارتقاء سطح فناوري صنايع كشور و  - صنايع نوين 
ژيك از طريق  هاي پيشرفته و استرات دستيابي به فناوري

هاي نو، توسعه  ، كسب دانش و فناوريR&Dتوسعه 
وري نا، ففناوري زيستي، فناورينانوصنايع نوين از جمله 

توليد پيشرفته، حمايت از  ساخت واطالعات، مواد نو، 
 گذاري خطرپذير در صنايع نوين؛ سرمايه

هاي مخابراتي،  شبكه -ناوري اطالعات و ارتباطات ف 
توسعه شبكه ملي اطالعات امن و پايدار با پهناي باند 

ه ويژه حفاظت از ب(مناسب، توسعه فناوري اطالعات 
ري نگري در خصوص آثار تحوالت فناو و آينده) اطالعات

افزارهاي  اطالعات در سطح ملي و جهاني، كسب نرم
العات از حيث پيشرفته دفاعي، بازنگري در عرصه اط

هاي  ظامافزار، ن افزار و سخت ديدگاه، محتوا، نرم
توسعه كمي و كيفي ، ...)دولت، تجارت و ( الكترونيكي

رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف  شبكه اطالع
  خدمات و امكانات؛ 
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جامع به منظور رعايت  امهتدوين برن -صنعت آب و برق  
هاي سد و آبخيزداري و  تناسب در اجراي طرح

تجهيز و تسطيح  -هاي آبياري  داري و شبكه آبخوان
ارتقاي دانش و  - هاي غيرمتعارف اراضي و استفاده از آب

 -برداري  فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره
انرژي كشور و استفاده از آن با ايجاد تنوع در منابع 
محيطي و تالش براي افزايش سهم  رعايت مسائل زيست

هاي آبي، توسعه  هاي تجديدپذير با اولويت انرژي انرژي
هاي با مقياس كوچك توليد توسط بخش  نيروگاه

هاي نوين آبياري و زهكشي،   غيردولتي، توسعه روش
وزيع و سازي ت هاي مدرن در بهينه استفاده از فناوري

 .مصرف آب
 

  مندرجات اسناد بخشي و فرابخشي
هاي  به منظور استخراج اولويت ؛اسناد بخشي و فرابخشي

هاي حاصل تحت  مطالعه و اولويت ،پژوهشي مندرج در آنها
هاي  اعالم به دستگاهبراي  "ساير اولويتهاي پژوهشي"عنوان 

آنچه كه در اسناد بخشي و فرابخشي . كشور تعيين شده است
 : ده است، به تفكيك هر سند عبارتند ازآم
:  سند جامع توسعه علوم و فناوري هوافضاي كشور –

هاي تحقيق و توسعه فناوري بر اساس اين سند بر  اولويت
توسعه دانش حيات و طب هوا فضا در كشور براي تعيين 

برداري بيشتر  سالمت انسان و موجودات زنده و بهره
طراحي محصوالت هوا  هاي اين حوزه، انسان از قابليت

هاي  فضايي و تالش در رفع وابستگي با شناسايي فناوري
هاي نوين و بومي كردن  كارگيري فناوريه گلوگاهي و ب

ور در فضا از طريق توسعه آنها، دستيابي و حض
هاي حامل  ساخت و پرتاب سامانههاي  توانايي
هاي فضايي مورد نياز كشور از جمله  محموله

ه ، و ب... فضايي، موجودات زنده، فضانورد وهاي  آزمايشگاه
دفاع مؤثر، براي كارگيري علوم و فناوري هوافضايي 

 ].18[روزرساني پدافند ملي ه بازدارندگي و ب
از جمله : 1404نگاري فناوري دريا در ايران سند آينده –

توان  هاي پژوهش و فناوري بر اساس اين سند مي اولويت
ها و كاهش چشمگير  تيبه افزايش سطح اتوماسيون كش

اي دريايي،  پرسنل آنها، توسعه تحقيقات حرفه

هاي الزم براي افزايش سرعت حمل و نقل دريايي  فناوري
 با مرتبط هاي فناوري ، توسعهkm/hr 100به بيش از 

هاي تجديدپذير مانند موج و  از انرژي برداري بهره
جذرومد، استفاده از مواد جديد براي مقاوم كردن 

ستفاده از اها و افزايش كارايي آنها،  هاي كشتي بدنه
هاي پايش وضعيت براي نگهداري سازه و  سيستم

هاي  تجهيزات دريايي و تعميرات، ابداع روش ها و شيوه
جديد در حمل ونقل دريايي، استفاده گسترده از 

جايي بار  هشناورهاي تندرو با حجم كوچك به منظور جاب
اشاره كرد  دريايي كشورو مسافر، ارتقاء توان دفاعي 

]19.[  
هاي پژوهشي مورد  اولويت: سند ملي محيط زيست كشور –

حذف : تأكيد در سند ملي محيط زيست كشور عبارتند از
 ها نههاي جوي در كارخا فاده از آزبست و ساير آاليندهاست

هاي مناسب و سازگار با محيط  و استفاده از جايگزين
هاي نوين و پاك  وريز فناا تر گيري افزون زيست، بهره

هاي  اي، ايجاد ظرفيت براي كاهش توليدگازهاي گلخانه
در  1هاي بهبود جذب پروژهبراي الزم در صنايع كشور 

راستاي توانمندسازي كشور، كاهش انتشار و به حداقل 
هاي  اي ناشي از آن، جايگزيني مكانيسمه رساندن آسيب

چه حمل و كنوني با مكانيسم هاي توليد پاك، نظام يكپار
نقل ايمن مواد شيميايي خطرناك در كشور، افزايش سهم 

گرمايي،  اي، خورشيدي، بادي، زمين هسته( هاي نو انرژي
با توجه به وجود پتانسيل مناسب اينگونه ...) و  امواج
ها در كشور، كنترل آلودگي هوا در كليه واحدهاي  انرژي

واحد صنعتي ، 1404صنعتي به نحوي كه در سال 
نده نداشته باشيم، ارتقاء سطح استاندارد آاليندگي در آالي

خورروهاي توليد داخل به حدود استانداردهاي جهاني، 
هايي با سوخت پاك مانند نيروگاه  احداث نيروگاه

اي و جايگزيني  هيدروژن پيل سوختي و نيروگاه هسته
ارائه  هاي سوخت فسيلي با آنها، تدوين و نيروگاه

ها در منابع  به حد مجاز آاليندهاستانداردهاي مربوط 
   ].20[مختلف 

                                                                            
1 - Clean Development Mechanism (CDM) 
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هاي صنعت آب و  اولويت: مجموعه اسناد وزارت نيرو –
برق كه در اسناد وزارت نيرو مشتمل بر  هفت جلد 

آموزش و تحقيق در بخش : عبارتند از ،آمده است
برداري و  علوم مهندسي آب در استحصال، بهره

منابع آب اي  هاي انتقال بين حوضه مصارف آب، طرح
هاي در دست اجرا از ديدگاه توسعه  با توجه به طرح

پايدار و تأمين نيازهاي شرب و يا صنايع با كارايي 
زياد و آلودگي كم، ارتقاء دانش علمي و فني و 

برداري و  توسعه، بهره به منظورهاي عمومي  آگاهي
حفاظت كمي و كيفي منابع آب سطحي و زيرزميني و 

هاي آبي طبيعي و  گاه ها، ذخيره سواحل دريا و درياچه
برداري  هاي آبي براي بهره مصنوعي و اكوسيستم

ها با راندمان باالتر  بهينه از منابع آب، احداث نيروگاه
هاي سيكل تركيبي، مطالعه و هماهنگي  مانند نيروگاه

جلوگيري از براي هاي آبخيزداري  در اجراي طرح
ازن گذاري در مخ فرسايش و تخريب خاك و رسوب

ها و تنظيم رژيم  ها، سواحل و رودخانه سدها، آبراه
جديد و انتقال هاي  فناوريها، استفاده از  روان آب
، احداث نيروگاه توسط بخش غيردولتي، فناوري

 هاي نوين جهاني ها و فناوري دستيابي به روش
سازي  و همگام) انتقال فناوري و دانش فني به كشور(

اي،  ، انجام عمليات سازهبا روند سريع پيشرفت جهاني
تعمير و نگهداري پيشرفته و به روز مبتني بر 

هاي مديريت  مهندسي ارزش، تهيه و اجراي برنامه
هاي  خشكسالي و سيالب با مشاركت كليه دستگاه

، )ريسك(و با تكيه بر مديريت پيشگيري مرتبط 
هاي مكمل  ها و پروژه اولويت در تكميل و اجراي طرح

سازي  راي همزمان تأسيسات ذخيرهدر بخش آب و اج
با شبكه و خطوط انتقال، ارتقا و انتقال دانش فني در 
بخش طراحي و مهندسي، مكانيزه كردن سيستم 

گيري از فناوري نوين در  كنترل و توزيع برق، بهره
برداري صحيح از  ها و بره راستاي بازچرخاني پساب

هاي تصفيه شده در چرخه مصرف، معرفي و  پساب
هاي افزايش بازده و بازيافت انرژي در  عه فناورياشا

هاي توليد  بخش عرضه، توسعه و ترويج سيستم
هاي نوين  همزمان برق، حرارت و برودت، ايجاد سامانه

هاي دوگانه و  نظير سيستم( تأمين و توزيع آب شرب
) بندي در مناطق فاقد آب با كيفيت باال آب بسته

]30 -21.[  
: بخشي و فرابخشي همجموعه اسناد ملي توسع –

انتقال (ها و فناوري نوين جهاني  دستيابي به روش
سازي با روند  و همگام) فناوري و دانش فني به كشور

هاي  هاي جهاني، استفاده از فناوري سريع پيشرفت
آوري باران در  جديد در زمينه باروري ابرها و جمع

سازي در صنعت آب  مناطق مستعد كشور، ظرفيت
سازي پژوهش با روند  ر همگامكشور به منظو

هاي جديد در  هاي جهاني، استفاده از فناوري پيشرفت
آوري باران در مناطق  زمينه باروري ابرها و جمع

به عنوان يكي (آبي و توجه به توليد برق، مستعد كشور
حاصل از سدهاي ) از منابع انرژي پاك و تجديدپذير

ساخته شده و در دست احداث با رعايت توجيه 
هايي  محيطي، از جمله اولويت قتصادي و زيستا

بخشي و  مجموعه اسناد ملي توسعهدر  كه هستند
هشت جلد،  مورد تأكيد قرار مشتمل بر  فرابخشي

  ].31- 38[اند  گرفته
  
  هاي پژوهشي  ساير اولويت) ب

اساس اسناد  هاي پژوهشي در فهرستي بر اولويت
بخشي و موارد غير مشترك اسناد باالدستي تهيه شده 

هاي راهبردي به  اين مجموعه به همراه اولويت. است
عنوان ه شود تا ب هاي اجرائي كشور ابالغ مي دستگاه

ها و تمركز منابع و افزايش  دهي فعاليت مبنايي براي جهت
. هاي تحقيق و توسعه قرار گيرند وري فعاليت بهره

ين بضاعت پژوهشي كشور را با اجراي اسناد مصوب همچن
كنند، مسير توسعه كشور را هموارتر  ميراستا  هم
در  "هاي پژوهشي ساير اولويت" فهرست كامل. سازد مي

تفكيك رشته صنايع نشان داده  به 1جدول شماره 
  .اند شده
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1 - MEMS 

  فناوريهاي پژوهش و اولويت  رشته

صنايع 
سازي و  ماشين

  ساخت تجهيزات

ايجاد زمينه خالقيت و نوآوري و ارتقاء توان –
سازي،  طراحي و مهندسي در صنايع ماشين

توأمان زمينه توسعه صنايع معدني و صنايع 
ها، راه و بندرسازي  ها، پااليشگاه نيروگاه(زيربنايي 

  ... ) و 

آالت خطوط توليد ويژه صنايع مختلف  توليد ماشين –
با راندمان باال و با مصرف بهينه انرژي و رعايت 

  استانداردهاي كيفي و زيست محيطي

صنايع خودرو 
 سبك و سنگين

هاي جديد با مالكيتطراحي و ساخت پلتفورم –
 ايراني يا مالكيت مشترك

هاي  خودروهاي با سوخت طراحي، ساخت و توليد –
هاي  و سوخت) ، هيبريديFuel Cell(نو

  )گاز طبيعي -گازوئيل(جايگزين

طراحي توليد چهار كالس موتور خودرو بر پايه گاز  –
 طبيعي و تجهيزات مرتبط

تقويت توان تحقيق، توسعه و طراحي و بومي كردن  –
  طراحي و توليد خودرو در كشورفناوريدانش و 

 صنايع ريلي
  

توليدات داخلي و رعايتفناورانهاصلهكاهش ف –
  كيفيت مطابق توليدات در كالس جهاني

ايجاد مراكز تست و تحقيق و توسعه مطابق با  –
المللي براي حفظ كيفيت و رعايت  رهاي بينمعيا

  كنندگان حقوق مصرف
صنايع 
تبديلي 
  كشاورزي

برداري از زيست  توزيع محصوالت توليدي، بهرهبندي و هاي نگهداري، تبديل، بستهروز نمودن فناوريتوسعه و به –
  سازي مصرف انرژي زيست محيطي و بهينه هاي هفناوري و نانو فناوري با درنظر گرفتن مالحظ

صنايع 
  شيميايي

 ها گيري از مواد نو، پليمرهاي جديد و كامپوزيتگسترش توليد و بهره –

صنايع 
نساجي و 
  پوشاك

نوين و تأمين ساير  هاي فناوريگيري از مزيت نسبي كشور در زمينه توان توليد الياف مصنوعي، استفاده از  بهره –
  مواد اوليه مورد نياز تكميل زنجيره ارزش افزوده و ايجاد خوشه صنعتي

  معدن

شناسي و تهيه اطالعات پايه،انجام عمليات زمين –
معدني شناسايي و اكتشاف كامل منابع و ذخاير 

رساني  سنجي و اطالع امكان تا مرحله مطالعه پيش
جامع علوم زمين به عنوان مأموريت محوري 

هاي جديد ملي در  دولت به منظور شناسايي ثروت
 بخش معدن 

وارد كردن مواد معدني خام، ذخاير كم عيار و  –
ند صنعتي از طريق ياهاي مفيد معدني به فر  باطله

  وريتوسعه صنايع فرا

ز توليد محصوالت معدني با ارزش افزوده باال حمايت ا –
 وري مواد معدني اهاي مناسب فر با استفاده از فناوري

برداري،  انجام و توسعه اكتشاف، بهرهبراي ريزي  برنامه –
وري و توليد محصوالت صنايع معدني بر اساس افر

  هاي پيشرفته روز فناوري

صنايع پيشرفته و 
  نوظهور

به ويژه اتوماسيون،ساخت و توليد پيشرفته –
هاي جديد  روباتيك، مكاترونيك، مواد نو و فناوري

  ساخت وتوليد

، 1هاي الكترومكانيكي ريز فناوري از جمله ريزسيستم –
ميكروالكترونيك، نانو مواد، نانو ادوات، تجهيزات 

  شناسايي ساخت و

 فناوري به تفكيك رشته صنايعهاي پژوهش وساير اولويت-1جدول
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  هاي پژوهش و فناوري به تفكيك رشته صنايع ساير اولويت -1جدول ادامه  
  هاي پژوهش و فناورياولويت  رشته

 صنايع دريايي

ها و كاهشافزايش سطح اتوماسيون كشتي –
 چشمگير پرسنل آنها

 اي دريايي توسعه تحقيقات حرفه –
هاي الزم براي افزايش سرعت حمل و نقل  فناوري –

 km/hr 100دريايي به بيش از 
هاي  استفاده از مواد جديد براي مقاوم كردن بدنه –

 افزايش كارايي آنهاها و  كشتي
هاي پايش وضعيت براي  استفاده از سيستم –

 نگهداري سازه و تجهيزات دريايي و تعميرات
 دريايي

  ارتقاء توان دفاعي دريايي كشور  –

هاي  برداري از انرژي مرتبط با بهرههاي فناوريتوسعه  –
 تجديدپذير مانند موج و جذرومد

ي ها هاي هوشمند براي فعاليت كارگيري روباته ب –
 متر 1000مورد نياز به عمق 

توسعه شناورهاي مسافربري، تندرو با سرعت بيش از  –
200 km/hr 

هاي جديد در حمل ونقل  ها و شيوه ابداع روش –
 دريايي

استفاده گسترده از شناورهاي تندرو با حجم كوچك  –
  جايي بار و مسافر هبه منظور جاب

 فناوري اطالعات

 هاي مخابراتي شبكه –
ملي اطالعات امن و پايدار با پهناي توسعه شبكه  –

 باند مناسب
توسعه و تقويت نرم افزارهاي مورد نياز  –

  زيرساختهاي ارتباطي
افزاري و  فراهم آوردن زيرساختهاي نرم –

  افزاري سخت

هاي داده حياتي براي  تقويت و توسعه مراكز پايگاه –
   تحقق جامعه اطالعاتي

 اطالعاتتوسعه و تقويت صنعت بومي امنيت فناوري  –
  

 محيط زيست

 
هاي جوي  استفاده از آزبست و ساير آاليندهحذف  –

هاي مناسب و  و استفاده از جايگزين ها هدر كارخان
 سازگار با محيط زيست

هاي نوين و پاك  تر از فناوري گيري افزون بهره –
 اي براي كاهش توليدگازهاي گلخانه

هاي الزم در صنايع كشور جهت  ايجاد ظرفيت –
در راستاي  CDMهاي  بهبود جذب پروژه

توانمندسازي كشور، كاهش انتشار و به حداقل 
 هاي ناشي از آن رساندن آسيب

هاي  هاي كنوني با مكانيسم ني مكانيسمجايگزي –
 توليد پاك

نقل ايمن مواد شيميايي  و نظام يكپارچه حمل –
  خطرناك در كشور

 
اي، خورشيدي،  هسته( هاي نو ش سهم انرژيافزاي –

با توجه به وجود ...) گرمايي، امواج و  بادي، زمين
 ها در كشور پتانسيل مناسب اينگونه انرژي

كنترل آلودگي هوا در كليه واحدهاي صنعتي به  –
واحد صنعتي آالينده  ،1404نحوي كه در سال 

 نداشته باشيم
روهاي توليد ارتقاء سطح استاندارد آاليندگي در خور –

 داخل به حدود استانداردهاي جهاني
هايي با سوخت پاك مانند نيروگاه  احداث نيروگاه –

اي و  هيدروژن پيل سوختي و نيروگاه هسته
 هاي سوخت فسيلي با آنها جايگزيني نيروگاه

ارائه استانداردهاي مربوط به حد مجاز  تدوين و –
 ها در منابع مختلف آالينده
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  هاي پژوهش و فناوري به تفكيك رشته صنايع ساير اولويت -1جدول ادامه 
  هاي پژوهش و فناورياولويت  رشته

 هوافضا
  

توسعه دانش حيات و طب هوافضا در كشور براي تعيين –
برداري بيشتر  ت زنده و بهرهسالمت انسان و موجودا

 هاي اين حوزه  انسان از قابليت
وابستگي ر رفع فضايي و تالش دطراحي محصوالت هوا –

ه كارگيري هاي گلوگاهي و ب با شناسايي فناوري
  هاي نوين و بومي كردن آنها فناوري

هاي مخابراتي  برداري ماهواره طراحي، ساخت و بهره –
 1كيلوگرم و سنجش تا وضوح  700تا وزن (كوچك 

  )متر
دفاع  به منظوركارگيري علوم و فناوري هوافضايي ه ب –

 پدافند ملي روزرسانيه مؤثر، بازدارندگي و ب
 1 دست كمهاي فضايي و  پايگاه پرتاب سامانه 2ايجاد  –

  مركز هدايت و كنترل عملياتي فضايي
 هاي گيرنده زميني ثابت ملي در حد نياز  تقويت ايستگاه –
نفره  200تا  50طراحي و توليد هواپيماهاي مسافربري  –

   الملل با هدف دستيابي به سهم مناسب از بازار بين

ها و اطالعات حوزه هوافضاي  نظام داده طراحي و اجراي –
 هاي مسئول كشور با رعايت مسائل امنيتي توسط دستگاه

طراحي و توليد بالگردهاي سبك و نيمه سنگين با مأموريت  –
  و خدمات) مسافر و بار(آموزشي، ترابري

وق سبك برداري از هواپيماهاي ف طراحي، توليد و بهره –
ي با تكيه بر هاي هواي آموزشي و تفريحي و سامانه

  هاي بخش خصوصي ظرفيت
از ميني جت تا ) توربوفن( هاي جت طراحي و ساخت پيشران –

كارگيري موتورها در ه تن و ب 20موتورهاي با تراست بيش از 
  صنايع نفت و گاز و توليد برق

برداري از ماهواره برهاي داخلي با توان  طراحي، ساخت و بهره –
 1000دارهاي تا ارتفاع كيلوگرم و قرار دادن در م 700حمل 

 كيلومتري و ايستگاه هاي زميني مربوط 
  سنجي و طراحي شبكه تعيين موقعيت جغرافيايي ملي امكان –

 
 
 
 
 

 صنعت آب و برق
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

 
آموزش و تحقيق در بخش علوم مهندسي آب در  –

 برداري و مصارف آب  استحصال، بهره
به اي منابع آب با توجه  هاي انتقال بين حوضه طرح –

هاي در دست اجرا از ديدگاه توسعه پايدار و تأمين  طرح
 نيازهاي شرب و يا صنايع با كارايي زياد و آلودگي كم 

هاي سيكل  ها با راندمان باالتر مانند نيروگاه احداث نيروگاه –
 تركيبي 

اي، تعمير و نگهداري پيشرفته و به روز  انجام عمليات سازه –
 مبتني بر مهندسي ارزش

نظير ( هاي نوين تأمين و توزيع آب شرب سامانهايجاد  –
بندي در مناطق فاقد آب با  هاي دوگانه و آب بسته سيستم

 )كيفيت باال
 مكانيزه كردن سيستم كنترل و توزيع برق  –
هاي جديد در زمينه باروري ابرها و  استفاده از فناوري –

  آوري باران در مناطق مستعد كشور جمع

 
 يردولتي احداث نيروگاه توسط بخش غ –
انتقال فناوري و (هاي نوين جهاني ها و فناوري دستيابي به روش –

سازي با روند سريع پيشرفت  و همگام) دانش فني به كشور
 جهاني

هاي افزايش بازده و بازيافت انرژي در  معرفي و اشاعه فناوري –
 بخش عرضه 

هاي توليد همزمان برق، حرارت و برودت  توسعه و ترويج سيستم –
استحصال آب شيرين هاي نوين توليد و  به روشدستيابي  –

هاي  كن ، آب شيرين)داري از رطوبت هوابر باروري ابرها، بهره(
 ..به روش تبخير، تعرق و ... خورشيدي، 

ها و  گيري از فناوري نوين در راستاي بازچرخاني پساب بهره –
 هاي تصفيه شده در چرخه مصرف برداري صحيح از پساب رههب

سازي  صنعت آب كشور به منظور همگام سازي در ظرفيت –
 هاي جهاني پژوهش با روند پيشرفت

به عنوان يكي از منابع انرژي پاك و (آبي توجه به توليد برق –
حاصل از سدهاي ساخته شده و در دست احداث ) تجديدپذير

 محيطي با رعايت توجيه اقتصادي و زيست
  ارتقا و انتقال دانش فني در بخش طراحي و مهندسي –
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  هاي كالن ملي هاي انتخاب طرح شاخص -4
هاي  ملي از ميان طرح هاي كالن براي انتخاب طرح

ها و  بايست طرح كالن ملي تعريف و شاخص پيشنهادي، مي
تعيين اين  براي. ها تعيين شود هاي مشخصه اين طرح ويژگي
هاي مورد  ويژگيها، ابتدا با مطالعه و بررسي تمامي  شاخص

و  ها ههايي، موارد زير براي طرح در جلس نظر براي چنين طرح
بر اين اساس طرح كالن . استفاده از نظر خبرگان پيشنهاد شد

 :ملي بايد
ژوهشي  دار راهبرديِ پ هاي اولويت در چارچوب حوزه •

 باشد؛
حداكثر نياز و مصاديق اشاره شده در اسناد  •

                             باالدستي را برآورده كند؛   
سزايي ه رفع تهديد، تحريم و وابستگي تأثير ببراي  •

 داشته باشد؛
هاي  منجر به توسعه گستره قابل توجهي از فناوري •

  مبتني بر لبه دانش شود؛ 
اي خاص، مزيت نسبي براي كشور  بتواند در حوزه •

  ايجاد كند؛
  اجراي آن نيازمند مشاركت چند دستگاهي باشد؛ •
اندازه و هزينه آن فراتر از حيطه و توان اجرايي و  •

اعتباري يك بخش براي انجام موفق و به موقع  
  باشد؛

عالوه بر منافع علمي، حائز اثربخشي قابل توجه  •
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و يا زيست محيطي در 

  سطح ملي باشد؛
  .پذيري بااليي داشته باشد جذابيت و امكان •

هاي فوق متفاوت  اوزان شاخصالبته واضح است كه 
و نيز الزم نيست يك طرح داراي كليه شرايط  است

  .مذكور باشند
 هاي هها با طرح در جلس در گام بعدي، اين شاخص

موارد . كميسيون با حضور خبرگان مورد بررسي قرارگرفت
هاي فوق در اين  شاخص تقدتكميل و براي و نكاتي كه 

  :استشرح زير ه مرحله اضافه شد ب

الزم است با توجه به اهميت موضوع انرژي، در  –
هاي كالن ملي، مبحث  تعريف يا تعيين طرح

جويي انرژي و تأثير طرح در كاهش مصرف  صرفه
 انرژي مد نظر قرار گيرد؛

هاي مهمي كه بخش  هاي مذكور در بخش طرح –
خصوصي به آن توجهي ندارد يا به دليل ريسك باال 

وزه را ندارد تعريف گذاري درآن ح تمايلي به سرمايه
 دستي مله اين موارد توسعه صنايع پاييناز ج. شوند

زايي مناسبي هم   كه اشتغال شدن عنوا پتروشيمي
 دنبال دارد؛ه ب

كشور تهيه و براي پوشش  فناورانهنقشه نيازهاي  –
 هاي ملي تعريف شوند؛ دادن آن، طرح

نيازسنجي دائمي و پويا براي شبكه مجازي يكپارچه  –
 ها و نهادها ايجاد شوند؛  وزارتخانهاز طريق 

هاي كالن ملي، هدفمند بودن  در تعيين طرح –
  پژوهش و رابطه دانشگاه و صنعت مدنظر قرار گيرند؛

ها  پذيري طرح با اولويت مقايسه جذابيت و امكان –
 .مدنظر باشد

مشخص براي امتيازدهي به  يبه منظور تدوين روش
ها  شاخص هاي فوق، اين ها با تكيه بر شاخص طرح
بندي  دسته. بندي شده است گروه طبقه 4بندي و در  جمع

هاي  شاخص: ست ازا گروه عبارت 4ها در اين  كلي شاخص
هاي  مربوط به تطابق طرح با اسناد باالدستي، شاخص

 هاي مربوط به مجري طرح مربوط به ماهيت طرح، شاخص
هاي مربوط به ارزيابي و نظارت بر اجراي طرح با  و شاخص

گروه بررسي، در هر  4ها در هر يك از اين  ن روش، طرحاي
شود و در  گروه امتيازي به هر طرح اختصاص داده مي
اين . شود نهايت امتياز كل براي طرح محاسبه مي

 2ها به همراه اوزان و امتيازهاي هر گروه در جدول  شاخص
  .آمده است
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  تخاب طرح كالن مليهاي ان شاخص  :2جدول 
  نظر داور  نظر اوليه دبيرخانه  ها زيرشاخص  ها شاخص

  توضيحات  امتياز  امتياز  حداكثر امتياز    

اد 
سن

 با ا
ابق

تط
تي

دس
باال

  

         درصدي دارد؟100آيا موضوع طرح با اسناد باالدستي تطابق
 اگر جواب خير است؛

        14  ميزان تطابق موضوع طرح با اسناد چقدر است؟ •

        6  در صورت اعمال اصالحات، ميزان قابليت تطبيق با اسناد چقدر است؟ •
جمع

  امتيازها
 20        

رح
ت ط

اهي
م

  

هـاي الزم بـراي حمايـت مـالي را     طرح تا چه اندازه ويژگي فناورانهاطالعات فني و  .1
        5  دارد؟

        6 طرح تا چه حد حائز شرايط توجيه اقتصادي است؟ .2
تواند پاسخگوي مسائل اساسي ماننـد نيـاز سـالمت يـا     اندازه مياجراي طرح تا چه  .3

        4  باشد؟... محيطي مانند آلودگي هوا و  -معضالت اجتماعي

        5 آيا بازار بزرگ يا مشتريان بالقوه براي طرح وجود دارد؟ .4
هـا، صـنايع،   دانشـگاه(هـاهـا و بخـشاجراي طرح چقدر نيازمند همكاري دستگاه .5

        2  مي باشد؟) صنعتي هاي همؤسسها و  شركت

        3 آيا طرحي با ويژگيهاي مشابه قبالً اجرا شده است؟ .6
        4  ميزان اعتبار مورد نياز طرح تا چه اندازه با بودجه و منابع شوراي عتف تطابق دارد؟ .7
واند در رفع وابستگي كشور و رفع موانـع در شـرايط تحـريم    ت اجراي طرح چقدر مي .8

        4  مؤثر باشد؟

هـا و  تواند در رفع نيازهاي كشور در ساير بخـشدستاوردهاي طرح تا چه اندازه مي .9
        5  ها مورد استفاده قرارگيرد؟ حوزه

        2 پذير است؟بندي اجراي طرح با توجه به شرايط اجرا چقدر امكان زمان .10

... ، وSpin off،Patent،licenseخروجي طرح تا چه اندازه قابليت تبـديل بـه .11
        5  را دارد؟

جمع
  امتيازها

  45        
وژه

 پر
ري

مج
  

 همو اي مجري چقدر مرتبط  بر اساس اطالعات ارائه شده، سوابق حرفه .1
        5  راستا با اجراي طرح است؟

بيني نيروي انساني متخصص و سازماندهي كار توسط  در اجراي طرح، پيش .2
        5  مجري انجام شده است؟

        5  وظيفه و مجوز الزم، صالحيت اجراي طرح را دارد؟مجري، با توجه به شرح  .3
هاي طرح، واگذاري اجراي طرح بايد به افراد حقوقي  با توجه به ويژگي .4

        5  صورت گيرد  يا افراد حقيقي؟

جمع 
  امتيازها

  
20  
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  نظر داور  نظر اوليه دبيرخانه  ها زيرشاخص  ها شاخص

  توضيحات  امتياز  امتياز  حداكثر امتياز    

رت
نظا

 و 
ابي

رزي
ا

  

آيا اجراي طرح منجر به خروجي ملموس و قابل اندازه گيري از محصوالت  .1
        3  يا خدمات مي شود؟

اطالعات موجود در رابطه با طرح و مجري تا چه اندازه امكان نظارت شفاف  .2
        4  توسط ناظر را داراست؟

آيا نهادها و افراد متخصص در رابطه با موضوع، براي نظارت بر اجراي طرح  .3
        4  د؟هستندر دسترس 

كنيد كه  آيا شوراي عتف توانايي نظارت بر اجراي طرح را دارد يا توصيه مي .4
 نظارت به يك سازمان ديگر واگذار شود؟

  )نيد؟ك شما چه نهادي را براي نظارت پيشنهاد مي( 
4  

      

جمع 
        15    امتيازها

        100    امتياز كل

  
  

بر رسيده هاي   طرح  به منظور انتخاب طرحهاي كالن ملي،
گيرد  ميهاي مذكور مورد مطالعه و بررسي قرار  اساس شاخص

داراي بيشترين مطابقت با هايي كه  و در نهايت طرح
فاز (و مطالعات اوليه است هاي استراتژيك و راهبردي  اولويت
هاي كالن ملي در  به عنوان طرح ،آنها انجام گرفته باشد) صفر

حوزه تخصصي كميسيون صنايع، معادن و ارتباطات انتخاب 
  . خواهند شد

 
 گيري   جهنتي - 5

بر  تمركز مديريت و اختصاص بخشي از منابع كشور
عنوان عاملي تعيين ه هاي راهبردي پژوهش و فناوري، ب اولويت

انجام اين مهم . شود كننده در مسير توسعه ملي محسوب مي
تنها توسط نهادهاي باالدستي علم و فناوري هر كشور ميسر 

ها را بيان  در حال حاضر، اسناد باالدستي كشور اولويت. است
ي هر بخش، از ميان اين ها كن نياز است كه اولويتيلاند  كرده

اسناد استخراج و مبتني بر مطالعات بخشي و نيز نظر خبرگان 
وضوح و با تعيين مصاديق ه گرديد و ببه دقت بررسي 

سپس . هاي مجري در كشور اعالم گردد دار به دستگاه اولويت
 ،هاي كالن ملي آنها نسبت به تعيين طرحكردن براي عملياتي 

براي اجراي آنها تعريف شود تا اقدام و ساختاري مناسب 
. افزايي در اجراي آنها مشاهده شود ري و همو حداكثر بهره

همچنين بر اجراي آنها نظارت گردد تا اين اطمينان حاصل 
آيد كه در گذر زمان، اسناد باالدستي كشور در حال 

اين وظايف بر عهده شوراي عالي علوم، . سازي هستند پياده
كه از طريق است ته شده تحقيقات و فناوري گذاش

كميسيون . ورزد يهاي تخصصي به آن مبادرت م كميسيون
يق مطالعه اسناد تخصصي صنايع، معادن و ارتباطات از طر

گيري از نظر اعضاء خبره حقوقي و حقيقي  باالدستي و بهره
هاي پژوهشي كشور در حوزه  خود نسبت به تعيين اولويت

هاي  اولويت"در دو سطح  ها اين اولويت. عمل خود اقدام نمود
هاي  حوزه. تعيين شده است "ها ساير اولويت"و  "راهبردي
اي، صنايع  هوا فضا، هسته: هبردي عبارتند ازدار را اولويت

وري اطالعات ادريايي، نفت، گاز و پتروشيمي، صنايع نوين، فن
ها براي تعريف  از اين اولويت. و ارتباطات، و صنعت آب و برق

به اين معني كه آنچه . ملي استفاده خواهد شدهاي كالن  طرح
و يا است ها آمده  در اسناد باالدستي در رابطه با اين حوزه

انتظاراتي كه بيان شد و مصاديقي كه مورد اشاره قرار گرفته 
ن در قالب طرح كالن ملي جمع بندي شد و توسط كميسيو
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براي اين منظور ابتدا نسبت به تعريف . شوند تعريف مي
هاي ملي اقدام و سپس با اتكا  هايي براي انتخاب طرح شاخص

ها به وزارتخانه مربوطه و متولي  ها و شاخص به دو اهرم اولويت
عنوان نهاد حاكميتي مأموريت داده ه آن حوزه در كشور، ب

شود تا وضعيت كشور را در رابطه با آن حوزه و نيز اقدامات  مي
ردي كه در آن بخش در حال انجام را مبتني بر مطالعات راهب

به كميسيون ارائه نمايند و طرح ملي مورد است صورت گرفته 
اي تعريف كنند كه حداكثر  نظر كميسيون را به گونه

اين مفهوم در . هاي اسناد باالدستي را برآورده نمايد خواسته
درخواست ارائه پيشنهاديه "بعضي موارد در قالب تنظيم و ارائه 

بر اين . واهند شدمنتقل خبط مرتهاي  به دستگاه 1"طرح
هايي   رسد با تعريف و اجراي چنين طرح اساس به نظر مي

اجراي اسناد ملي كشور در بخش توسعه به منظور گامي بلند 
همچنين در اين روش سعي . علم و فناوري برداشته خواهد شد

براي انتخاب طرح ملي از ميان خواهد شد به جاي تالش 
كه معموالً بر اساس رسيده هاي  هپاياني از پروژ فهرست بي

شوند، به  متفاوت و از مناشي مختلفي ارائه مي هاي استفهام
هاي كالن  اي، نسبت به سفارش طرح اي عالمانه و حرفه گونه

ها در كميسيون مورد ارزيابي قرار  اين طرح. ملي اقدام گردد
خواهند گرفت و در صورت تصويب، سعي بر آن خواهد بود تا 

اي  به گونه. مناسبي نيز براي اجراي آنها پيشنهاد گرددساختار 
هاي  اي از شركت ها را در قالب مجموعه ن اجراي طرحكه بتوا
دهي نسبت به  دهي كرد تا با حداكثر بهره زمانبنيان سا دانش

اجراي محور ديگري از وظايف قانوني شوراي عالي عتف در 
ح ديگر سط. كردبنيان نيز اقدام  هاي دانش مورد شركت

 1ست كه در جدول "ها ساير اولويت"، تحت عنوان  ها اولويت
هاي كشور  آمده است و به موجب قانون الزم است به دستگاه

هاي پژوهشي خود را در آن راستا  ابالغ گردد تا منابع و فعاليت
در سال آتي، در راستاي اجراي قانون، با . متمركز نمايند

هاي اجرايي كشور،  تگاهبررسي گزارش عملكرد تحقيقاتي دس
هاي تعيين شده مورد  ها با اولويت ميزان انطباق اين فعاليت
  . ارزيابي قرار خواهند گرفت

كميسيون صنايع، معادن و ارتباطات شوراي عالي علوم، 
دار راهبردي  حوزه اولويت تحقيقات و فناوري با استخراج هفت

                                                                            
1- RFP 

هاي  بر اساس اسناد باالدستي كشور، و نيز تعيين شاخص
هاي  انتخاب طرحبراي هاي كالن ملي، به مبنايي  انتخاب طرح

كالن ملي با حداكثر انطباق و همسويي با اسناد باالدستي 
حصول اطمينان از حركت نظام براي  ،كنيل. كشور دست يافت

پژوهش و فناوري كشور در مسير مشخص شده در اسناد 
هاي  حباالدستي كشور، سازماندهي و پايش مستمر اجراي طر

بنابراين ساختاربندي و سازماندهي . كالن ملي ضروري است
هاي كالن ملي و نيز طراحي و اجراي  اجراي طرح يندافر

يند اجرا بر اساس اهداف اسيستم نظارت و پايش مستمر فر
هاي بعدي در اين مسير خواهند  اسناد باالدستي كشور، گام

  .   بود
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سـازمان  . "برق و انـرژي هـاي نـو   "سند توسعه بخشي  -ايران

   .مديريت و برنامه ريزي كشور
اسناد توسعه بخشي و فرابخشـي وزارت نيـرو در برنامـه    ] 24[

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
سازمان  ."مديريت انرژي") فرابخشي( سند توسعه ويژه -ايران

  .مديريت و برنامه ريزي كشور 
رو در برنامـه  اسناد توسعه بخشي و فرابخشـي وزارت نيـ  ] 25[

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
سازمان  .مديريت منابع آب) فرابخشي( سند توسعه ويژه -ايران

  .مديريت و برنامه ريزي كشور
اسناد توسعه بخشي و فرابخشـي وزارت نيـرو در برنامـه    ] 26[

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ــر ــي    -اناي ــعه بخش ــند توس ــديريت و   ."آب"س ــازمان م س

  .ريزي كشور برنامه
اسناد توسعه بخشي و فرابخشـي وزارت نيـرو در برنامـه    ] 27[

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
سـازمان  . راهبردها، سياست كلـي و اجرايـي بخـش آب    -ايران

  .مديريت منابع آب ايران
خشي و فرابخشـي وزارت نيـرو در برنامـه    اسناد توسعه ب] 28[

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
سـازمان   .رراهبردهاي توسعه بلندمدت منـابع آب كشـو   -ايران

  .ريزي كشور نامهمديريت و بر
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اسناد توسعه بخشي و فرابخشـي وزارت نيـرو در برنامـه    ] 29[
ي جمهوري اسالمي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

  .سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي كشور -ايران
اسناد توسعه بخشي و فرابخشـي وزارت نيـرو در برنامـه    ] 30[

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
هـاي ملـي   بنـدي اولويـت  طرح پژوهشي تدوين و جمـع  -ايران

هــاي ا و اولويــتبــر اســاس نيازهــ(پــژوهش و فنــاوري كشــور 
 .)بخشي

در برنامـه چهـارم توسـعه    (مجموعه اسناد ملـي توسـعه   ] 31[
اسناد  -)اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

قانون برنامه  155موضوع بند ج ماده  -)فرابخشي(توسعه ويژه 
ور اقتصادي و فرهنگي دفتر معاونت ام ).1385. (چهارم توسعه

سازمان مـديريت و   :تهران .يت اقتصاد كالنريزي و مدير برنامه
 .معاونت امور اداري، مـالي و منـابع انسـاني    .ريزي كشور برنامه

  .جلد اول .موزه انتشارات .مركز مدارك علمي
در برنامـه چهـارم توسـعه    (مجموعه اسناد ملـي توسـعه   ] 32[

اسناد  -)اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
قانون برنامه  155موضوع بند ج ماده  -)فرابخشي(توسعه ويژه 
ور اقتصادي و فرهنگي دفتر معاونت ام). 1385. (چهارم توسعه

سـازمان مـديريت و    :ريزي و مديريت اقتصاد كالن تهران برنامه
 .معاونت امور اداري، مـالي و منـابع انسـاني    .ريزي كشور برنامه

  .جلد دوم. موزه انتشارات. يمركز مدارك علم
در برنامـه چهـارم توسـعه    (مجموعه اسناد ملـي توسـعه   ] 33[

اسناد  -)اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
قـانون برنامـه    155مـاده  ) الـف (موضـوع بنـد    -توسعه بخشي
ور اقتصـادي  معاونت ام). 1385. (امور زيربنايي -چهارم توسعه

 :تهـران . ريزي و مـديريت اقتصـاد كـالن    و فرهنگي دفتر برنامه
ريزي كشور، معاونت امور اداري، مالي  سازمان مديريت و برنامه

   .مركز مدارك علمي، موزه انتشارات، جلد سوم .و منابع انساني
در برنامـه چهـارم توسـعه    (مجموعه اسناد ملـي توسـعه   ] 34[

اسناد  -)اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
قـانون برنامـه    155مـاده  ) الـف (موضـوع بنـد    -توسعه بخشي
ور اقتصادي و معاونت ام ).1385. (امور توليدي -چهارم توسعه

: تهـران  .ريـزي و مـديريت اقتصـاد كـالن     فرهنگي دفتر برنامـه 
مالي . معاونت امور اداري ،ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

جلـد   .مـوزه انتشـارات   .و منابع انساني، مركـز مـدارك علمـي   
  . چهارم

در برنامـه چهـارم توسـعه    (مجموعه اسناد ملـي توسـعه   ] 35[
اسناد   -)اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

قـانون برنامـه    155مـاده  ) الـف (موضـوع بنـد    -توسعه بخشي
). 1385. (امور فرهنگـي، آموزشـي و پژوهشـي    -چهارم توسعه

 ريـزي و مـديريت   ور اقتصادي و فرهنگي دفتر برنامهمعاونت ام
ريـزي كشـور،    سـازمان مـديريت و برنامـه   : تهران .اقتصاد كالن

. مركز مـدارك علمـي   .معاونت امور اداري، مالي و منابع انساني
  .جلد پنجم. موزه انتشارات

در برنامـه چهـارم توسـعه    (مجموعه اسناد ملـي توسـعه   ] 36[
اسناد  -)اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

قـانون برنامـه    155مـاده  ) الـف (ضـوع بنـد   مو -توسعه بخشي
ور معاونت ام). 1385. (امور اجتماعي و عمومي -چهارم توسعه

 .ريزي و مديريت اقتصاد كـالن  اقتصادي و فرهنگي دفتر برنامه
ريـزي كشـور، معاونـت امـور      زمان مـديريت و برنامـه  سا :تهران

ــابع انســاني  ــالي و من ــدارك علمــي  .اداري، م ــز م ــوزه . مرك م
  . جلد ششم. انتشارات

در برنامـه چهـارم توسـعه    (مجموعه اسناد ملـي توسـعه   ] 37[
اسناد  -)اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

هــا در برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادي،  ملــي توســعه اســتان
) ب(موضوع بنـد   -اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

ور معاونـت امـ  ). 1385. (چهارم توسـعه قانون برنامه  155ماده 
 .ريزي و مديريت اقتصاد كـالن  اقتصادي و فرهنگي دفتر برنامه

ريـزي كشـور، معاونـت امـور      سازمان مـديريت و برنامـه   :تهران
ــابع انســاني  ــالي و من ــدارك علمــي  .اداري، م ــز م ــوزه  .مرك م

  . انتشارات
در برنامـه چهـارم توسـعه    (مجموعه اسناد ملـي توسـعه   ] 38[
سـند   -)تصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايراناق

در برنامـه چهـارم    -تلفيقي اسناد توسـعه بخشـي و فرابخشـي   
 -توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

ــد  ــاده ) ز(بن ــارم توســعه  155م ــه چه ــانون برنام مصــوب  -ق
ور اقتصـادي و  معاونـت امـ   ).1385. (هيئت وزيران 5/5/1384
: تهـران  .ريـزي و مـديريت اقتصـاد كـالن     هنگي دفتر برنامـه فر

ريزي كشور، معاونت امور اداري، مالي  سازمان مديريت و برنامه
  . موزه انتشارات. مركز مدارك علمي .و منابع انساني
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توسـعه   پنجسـاله چهـارم   مجلس شوراي اسالمي، برنامه] 39[
رســــــاني دولــــــت  پايگــــــاه اطــــــالع. )1387-1384(
)WWW.DOLAT.IR ( ،11/11/1383.  
بررســي (). 1389. (اژدري، علــي اصــغر، دهقــاني، فريــد] 40[

صـنعت و  : اقتصـادي  -فصل پـنجم  -اليحه پنجم برنامه توسعه
هاي  دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش. معدن
 .مجلس

درباره اليحه برنامـه  ). 1389. (و ديگرام باقري اصل، رضا] 41[
دفتــر مطالعــات  .رســي جايگــاه فنــاوريبر): 9(پــنجم توســعه 

  .هاي مجلس هاي نوين مركز پژوهش ارتباطات و فناوري
، درباره برنامه پنجم توسـعه  ).1388. (عزيزخاني، فاطمه] 42[

هاي توسـعه در ايـران، شـبكه تحليلگـران      شناسي برنامه آسيب
  .تكنولوژي ايران


