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ش۹۵سال  صاد دا ی  ا ه  ودن  ای  ی  ج م یان:سال 

اسـت، بـا   گـذاري شـده  نـام »دهه عدالت و پیشرفت«عنوان در دهه چهارم از عمر پر برکت انقالب اسالمی که به
المللـی، ضـرورت توجـه بـیش از پـیش بـه       توجه به تحوالت اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در سطح ملی و بـین 

نظـران  پایان براي همه صاحبهاي توسعه کشور و استفاده از این ذخیره بیهاي انسانی و دانشی در برنامهیهسرما
پیشرفت کشور اثبات و به گفتمان غالب ایرانیان تبدیل شده است. حرکت از اقتصادي مبتنی بـر منـابع نفتـی بـه     

ت تدبیر و امید است و همت اساسی مدیران هاي اصلی دولمحور از سیاستبنیان و  صادراتسمت اقتصادي دانش
هـا و اهـداف، نیازمنـد تحـولی     تحقـق سیاسـت  نظران معتقدنددر دولت یازدهم، بدرقه اقتصاد نفتی است. صاحب

، رویکرد، اولویت و سازوکارهاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و حتـی توسـعه علمـی و فناورانـه     دار در بینشمعنا
عنوان نهـادي فرابخشـی در بدنـه اجرایـی     فناوري ریاست جمهوري بهومعاونت علمیکشور است. بر این اساس، 

اقتصـاد  «ها و سازوکارها بر مدار دو مفهوم اساسیدولت، مأموریت اساسی خود را تالش براي بازتعریف این انگاره
هـاي سـاختاري،   یـدگی هـا و پیچ استوار نموده است. در این مسیر، علیرغم تمام دشـواري »بنیانمقاومتی و دانش

تـالش کـرده تـا بـا تـدوین      فناوريوعلمی معاونت بنیان،گیري اقتصاد دانشروي شکلفرهنگی و اجرایی پیش
هـاي مـوثري   گام،هاي دولتی، عمومی و خصوصینفعان کلیدي در بخشهاي جامع و جلب مشارکت ذيسیاست

هـا  . از جملـه ایـن سیاسـت   بردارداجتماعی کشور -نوآوري در فضاي اقتصاديبومزیستگیري در راستاي شکل
بنیـان  هاي دانشگیري و رشد شرکتویژه شکلسازي علم و فناوري بهتکمیل ابزارهاي حمایتی از توسعه تجاري

هـاي  ها و تکمیـل زنجیـره  است. در کنار این سیاست، توجه ویژه به تحریک تقاضا و بازارسازي براي این شرکت
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اسـتاندارد و خـدمات صـادراتی و...) در دسـت     ، مالی،مالیات، گمرك، بیمـه تأمینهمچون؛سازي (مختلف تجاري
فنـاوري وعلمـی  هاي معاونـت  پیگیري است و اقدامات موثري در این زمینه انجام شده است. براي مرور فعالیت

هـاي  توسـعه فنـاوري  تواند مورد بررسی قرار گیرد. ابتداریاست جمهوري در دوسال گذشته، چند محور کلیدي می
هاي ملی و نقشه جامع علمـی کشـور در حـال    هاي همگرا که در قالب اولویتراهبردي و کلیدي به ویژه فناوري

مؤسسـات  هـا و  هـاي قـانون حمایـت از شـرکت    تمامی ظرفیـت سازيفعالپیگیري جدي است. دومین محور بر 
سازي فناوري، افـزایش تـوان   شده است. توسعه تجاريها به عرصه اقتصاد متمرکز بنیان و ورود این شرکتدانش

حـوزه  سـازي فرهنـگ گذاري و بنیان و مشارکت فعال در سیاستدیپلماسی فناوري، توسعه فرهنگ اقتصاد دانش
اند.شدهاشارههاي معاونت هستند که در ادامه به اختصار علم و فناوري و نوآوري دیگر محورهاي کلیدي فعالیت

زایـی  بنیان از نظـر تعـداد، میـزان فـروش و اشـتغال     هاي دانشخش، با توجه به رشد نمایی شرکتدر پایان این ب
چـرا کـه بـاد خوشـی     ؛ها را به درستی تنظیم کنیمنمود که امروز باید بادبانتأکیدتوان به جرأت بر این نکته می
95. سال تر از گذشته استشفافتر و اجتماعی کشور نزدیک-هاي هدف تحول در ساختار اقتصاديوزد و قلهمی

تواند سال بسیج همگانی بـراي  العالی)، و ریاست محترم جمهوري، میظلهات مقام معظم رهبري(مدتأکیدبراساس 
بنیان باشد.اقتصاد دانشجدید به سويهايگشودن پنجره
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سازيريساز با رویکرد نیازمحور و تجاهاي راهبردي و مزیت.شتاب بخشی به توسعه فناوري1
ریاســت جمهــوري بــه عنــوان دســتگاهی فراســازمانی، فنــاوريوعلمــی هــاي اساســی معاونــت یکــی از اولویــت

هـاي نقشـه   هاي راهبردي بـر اسـاس اولویـت   و هماهنگی براي توسعه فناوريگري، حمایتگذاري، تسهیلسیاست
معاونـت اقـدام بـه تشـکیل     ،ت. در این راستااسکشورجامع علمی کشور و با در نظر گرفتن نیازها و مسائل فناورانه

سـتادهاي توسـعه فنـاوري صـنایع     ، که از این میانستاد تشکیل شده 15و تاکنون ستادهاي توسعه فناوري نموده 
زیسـت و  سـازي انـرژي و محـیط   ساز، نفت،گاز و زغال سنگ، بهینهبنیان دریایی و دریانوردي، نرم و هویتدانش

سـازي فرهنـگ دلیل اهمیت موضوع هب،. عالوه بر ایناندر دولت یازدهم تشکیل گردیدهمواد و ساخت پیشرفته، د
.شدبنیان نیز ایجاد ستاد ویژه توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش94بنیان، در سال اقتصاد دانش
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هـاي  ازي در حـوزه سـ طرح توسعه فناوري و تجاري800حاصل تالش این ستادها در دوسال اخیر، تعریف حدود 
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بـه  و پژوهشییتوسعه فناوري، زیرساختهايکه عمدتاً طرحهاي نقشه جامع علمی کشور استمرتبط با اولویت
اند.گرفتهسازي با استفاده از مدل تسهیالت مورد حمایت قرار هاي تجايصورت گرنت (کمک بالعوض) و طرح
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هاي راهبرديياقدامات کلیدي در راستاي توسعه فناور
 سازي در ستادهاي توسعه فناوريطرح توسعه فناوري و تجاري800حدود حمایت از
هاي فناوري  تشکیل مرکز ملی فضایی و هسته
هـاي  سنگ، ستاد توسـعه فنـاوري  توسعه فناوري صنعت نفت، گاز و ذغالتشکیل ستادهاي

ریـایی، سـتاد توسـعه فنـاوري     بنیـان د ساز، ستاد توسعه فناوري و صنایع دانـش نرم و هویت
سازي مصرف انرژي و محیط زیست، مواد و ساخت پیشرفته بهینه

هاي راهبردي  تدوین و تصویب اسناد راهبردي ستادهاي توسعه فناوري
هـاي  هاي صرفا پژوهشی و طرف عرضـه بـه حمایـت از طـرح    تغییر نگرش حمایت از طرح

راهبردي و بازارمحور-کاربردي
هاي دولتـی  هاي فناوري دستگاهت استانی و بین دستگاهی با هدف احصاء نیازتوسعه تعامال

داخلی کشورهاي آن از طریق ظرفیتتأمینو 
     هـاي  توسعه شبکه آزمایشگاهی فناوري راهبـردي بـا مشـارکت و توانمندسـازي آزمایشـگاه

اردسازي دولتی و خصوصی مرتبط براي پشتیبانی موثر از فرآیندهاي توسعه فناوري و استاند
بنیانمحصوالت دانش

هـاي  دانشـگاه ان پژوهش و فناوري ك معاونت علمی و فناوري با معاونتشکیل برنامه مشتر
هاي اساسی کشوردار و رفع چالشهاي اولویتبزرگ با هدف توسعه فناوري

جـود کشـور،   هـاي مو دهی نهادهاي تخصصی با حداکثر استفاده از ظرفیتتالش شده است با شکل،عالوه براین
به اختصـار ارائـه   عملکرد هر یک از این نهادها در ادامه دار با تمرکز ساختاري پیگیري شود که هاي اولویتحوزه
.شودمی
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تشکیل مرکز ملی فضایی ایران
و بـا  فنـاوري وعلمـی  بـه معـاون   س محتـرم جمهـور   ئـی ر10/09/1393دسـتور مـورخ   بـر اسـاس  رکـز  این م

منظـور  بـه . شـد ریـزي و نظـارت بـر حـوزه فضـایی کشـور تشـکیل        گذاري، برنامـه ستهماهنگی، سیامأموریت
85هـاي  سـاله اول فضـایی کشـور بـراي بـازه زمـانی سـال       10فضـایی، برنامـه   حـوزه هايفعالیتدهیسامان

ــا  ــت.  94ت ــده اس ــدوین ش ت
با توجـه بـه اینکـه از لحـاظ     
زمانی ایـن برنامـه بـه اتمـام     
ـ    ا رسیده اسـت، الزم اسـت ب

نظــر گــرفتن راهبردهــاي در 
ــه ــم و 5برنامـ ــاله ششـ سـ

اي شــرایط کشـــور، برنامـــه 
منظــــور  بــــهمنســــجم 

دهـــی و همـــاهنگی جهـــت
ــت ــایی در فعالیـ ــاي فضـ هـ

اي جهت رفع نیازهاي موجود کشور در حوزه فضـا تـدوین گـردد. در ایـن راسـتا و بـا توجـه بـه مطالبـه کمیتـه          
ــاوري اطال  ــر ارتباطــات و فن ــرم (شــامل وزی ــاي مســلح و  از وزراي محت ــاع و پشــتیبانی نیروه ــر دف عــات، وزی

سـاله دوم فضـایی در   10وزیر علوم، تحقیقـات و فنـاوري) از مرکـز ملـی فضـایی ایـران، مقـرر گردیـد برنامـه          
ــش ــان ش ــل در زم ــرده  سرفص ــدي فش ــهبن ــه در س ــشماه ــه در    ش ــس از ارائ ــدوین، و پ ــاري ت ــروه ک گ

رسـیده و بـراي طـرح در شـوراي عـالی      تأییـد دي بـه  هبـر هاي شوراي عـالی فضـایی در کمیسـیون را   کارگروه
اي صـورت گرفتـه اسـت    کنـون در مرکـز اقـدامات گسـترده    تـا ،فضایی نهایی گردد. همراستا بـا تـدوین برنامـه   

دانشــگاهی ایرانبــاس، توســعه کاربردهــاي هــايمــاهوارهپلتفــرمســهتوســعهعبارتنــد از:هــاآناز برخــی کــه 
ل کــالن حــوزه فضــایی ئی بــراي بحــث و بررســی در خصــوص مســاهــپژوفضـایی، تشــکیل شــوراي سیاســت 

ویــژه بــا کشــور روســیه و آژانــس فضــایی اروپــا،       المللــی بــه  هــاي بــین  کشــور، توســعه همکــاري   
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رسـانی و  ملـی، ارائـه خـدمات اطـالع    امنیـت وفضـا کـارگروه وهوافضـا دیپلماسـی وحقـوق کارگروهدبیري
هـا،  رسـانه بـا فضـا، ارتبـاط  جهـانی عمـومی، دبیرخانـه و هفتـه   هاي یکسـاله روابـط  ترویج شامل؛ تهیه برنامه

، تـدوین چنـدین عنـوان کتـاب دوزبانـه      2015اندازي پایگـاه اینترنتـی مرکـز، حضـور در نمایشـگاه مـاکس       راه
دسازي داخلینفضایی ایران و توانمهايدر خصوص معرفی توانمندي

1هاي همگراراهبردي فناوريمرکز 

هـاي  یقی از فناوريفناوري همگرا تلف
هـاي اخیـر   نوظهور است که در سـال 

هــاي هــا و پیشــرفتگــذاريســرمایه
زیادي در زمینـه آن در جهـان اتفـاق    
ــردي    ــز راهبـ ــت. مرکـ ــاده اسـ افتـ

هاي همگرا به تـازگی فعالیـت   فناوري
ــت   ــود را در معاون ــدي خ ــی ج وعلم

زه ریاست جمهوري آغاز نموده است. بـا توجـه بـه جدیـد بـودن حـو      فناوري
مدت این مرکز ویژه در ایران، تمرکز کوتاهدانشی مربوطه در سطح جهان و به

بین جوانـان و  ویژهبههاي همگرا در جامعه و حوزه فناوريسازيفرهنگبر ترویج و 
تـدوین نسـخه اولیـه سـند تعـاریف      متخصصان قرار گرفته است. البته این مرکـز،  

و محصـوالت هاي نوآورانهدر طرحهاي همگراتحلیل حوزهو هاي همگرا فناوري
در دسـتورکار  رابنیـان  هاي محصوالت دانـش حوزهسایر و همچنینفناوري نانو
است. قرار داده

هـاي هاي همگرا ماهنامـه مرکز راهبردي فناوري،هاترویج این فناوريمنظور به

1NBICS: Nano, Bio, Info, Cagno, Social innovations
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ـ آموزي چارسو، خبرنامه الکترونیک ماهانه و نرمدانشوهاي همگرافناوري اي همگـرا را منتشـر   رسـانه دافزار چن
فناوري نانو را نیز برگزار نموده است.انهاي همگرا براي مدرسکرده و سمینار آموزش فناوري

فدراسیون سرآمدان علمی ایران 

این برنامه با هدف افزایش کیفیت علمی کشـور،  
معتبـر  پژوهشگرانالمللی با افزایش تعامالت بین

ها و امکانـات مراکـز   زیرساختجهان، استفاده از 
معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علـم  
و فناوري کشور تدوین و اجرا شده است. باشـگاه  
در نظر دارد بـا شناسـایی مسـتمر افـراد توانمنـد      

هاي ویژه از این افراد، کشـور  علمی و ارائه حمایت
هـایی را در دو  اسیون سرآمدان علمی حمایتفدر، ی در جهان سوق دهد و بر این اساسرا به سمت مرجعیت علم
نماید.هاي فاخر و حمایت از افراد سرآمد تنظیم و ارائه میبخش حمایت از پژوهش
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راهبردي به عنوان یک زیرساخت ملی  هايدهی به شبکه آزمایشگاهی فناوريشکل
هاي خدمات تخصصی ي آزمایشگاهزانداسیس و راهأت

آورترین اقـداماتی اسـت کـه بـا     ترین و الزاماز حیاتی
توجه به مراحل تکامل و به نتیجـه رسـیدن مراحـل    

وري، بنیان اعم از اثبات فنـا توسعه محصوالت دانش
بایست انجـام شـود کـه در    تولید و ارائه به بازار، می

ــت ا    ــونگی حمای ــتورالعمل چگ ــتا دس ــین راس ز هم
هـاي  در حـوزه هـا گیري و توسـعه آزمایشـگاه  شکل

معاونت تهیه و اجرا گردید. تخصصی توسط 

آغـاز شـد و  1393اقدام جدي در این حوزه از سـال  
آزمایشگاه به صورت عضو 50حدود 93در سال لذا،

ـ  ه خـدمت بـه مشـتریان    قطعی به ارائ
مد حاصـل از خـدمات   آدرکهپرداختند

بالغ بـر شبکه آزمایشگاهیتأییدمورد 
میلیارد ریال بوده است. تا بهمـن  115
آزمایشـگاه بـراي   430حدود ،94سال

ــگاهی   ــبکه آزمایشـ ــویت در شـ عضـ
ــاوري ــاي فن ــت  ه ــردي درخواس راهب

آزمایشــگاه 100انــد کــه بــالغ بــر داده
اسـتان  26تاکنون به صورت قطعی در 
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اند.راهبردي پیوستههاي کشور به شبکه آزمایشگاهی فناوري

از ،دسـتگاه 4100دادي غیرعضـو) و بـیش از   مرکز آزمایشگاهی (عضو و تعـ 250اطالعات حدود ،در حال حاضر
هـاي شبکه در دسترس است. بیشترین سهم حـوزه فعالیـت اعضـاي شـبکه آزمایشـگاهی فنـاوري      1وبگاهطریق 

هـاي  هاي متولی به وزارت علوم، بهداشت و جهاد کشـاورزي تعلـق دارد. آزمایشـگاه   اساس وزارتخانهراهبردي بر
را درصد قابـل تـوجهی   در نوع خود اند که ها را به خود اختصاص دادهاهدرصد از آزمایشگ19بخش خصوصی نیز 

دهند.تشکیل می



1 www.labsnet.ir
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تشویق متقاضیان، بـه اسـتفاده از خـدمات آزمایشـگاهی مراکـز عضـو شـبکه آزمایشـگاهی و         منظور بههمچنین 
است. یکی از ، باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی ایجاد شده مذکورهمچنین تسهیل دسترسی ایشان به خدمات 

اکنون این تخفیف مندي از تخفیف دریافت خدمات آزمایشگاهی است که هممزایاي عضویت در این باشگاه، بهره
میلیون ریال است. در حال حاضـر، کـارگروه   10درصد هزینه انجام هر آزمون و در مجموع تا سقف 15به میزان 

هـاي  حمایـت از شـرکت  هـاي مشـمول قـانون    شـرکت ، طرح تخفیف ویـژه  فناوريوعلمی بنیان معاونت دانش
هـاي  هاي مـورد نیـاز شـرکت   درصد هزینه آزمون50کند که طی آن بنیان را از طریق این سامانه ارائه میدانش

هـاي  درصـد هزینـه آزمـون   60شود. همچنین بنیاد ملـی نخبگـان،   میلیون ریال پرداخت می20مذکور تا سقف 
هـاي  ، طرحنماید. عالوه بر اینل پرداخت میمیلیون ریا15این سامانه تا سقف اشخاص منتخب خود را از طریق 

در حال تعریف است که پس از نهایی شـدن  هاآنتخفیف دیگري نیز با ستادهاي فناوري راهبردي و بعضی سازم
د شد.نارایه خواه

هاي نقشه جامع علمی کشورهاي فناوري از اولویتتشکیل هسته

ریاست جمهـوري بـا توجـه بـه     فناوريوعلمی هاي نقشه جامع علمی کشور، معاونت ولویتدر راستاي تحقق ا
محوله ضمن پرهیز از گسترش سازمانی در تالش اسـت  هايمأموریتجایگاه حاکمیتی و فرادستگاهی و نظر به 

ولویت شود. الزم بـه  هاي داراي اهاي فناوري سبب توسعه فناوري در حوزهاندازي هسته و شبکهتا با ایجاد و راه
هیچ عنوان ایجاد یک ساختار یا تشکیالت جدید نبوده و تنها از طریق همـاهنگی و  ها بهذکر است که این هسته

زي انـدا هاي موجود کشـور فعالیـت خواهنـد نمـود. تـاکنون اقـدامات اولیـه بـراي راه        سازي مابین ظرفیتشبکه
بهداشـت، ایمنـی و محـیط    ، کشـاورزي ، لیزر و فوتونیک، هوش مصنوعیورباتیک هاي هسته

ها همچون معدن، معماري و سـاختمان،  شروع شده است و سایر اولویت، نساجی و مواد پیشرفته1زیست
.داردی در دستور کار قرار هاي مدیریت شهري، تغذیه و امنیت غذایفناوري

1 HSE: Health and Safety Executive
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صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
منـد  سـازي و بهـره  در راستاي تولید علم، فناوري و تجاريپژوهشیشکوفایی امور هدف از تأسیس این صندوق، 

هـا و خـدمات   ، از طریـق ارائـه کمـک   هـا آنشدن مردم از نتـایج  
حمـایتی مـادي و معنـوي بـه پژوهشـگران و فنـاوران حــوزوي و       

باشـد. بـر اسـاس    دانشگاهی ایرانی اعم از حقیقـی و حقـوقی مـی   
وق حمایت از پژوهشگران و فناوران صند،1گزارش تامسون رویترز

را در حمایـت از پـژوهش و تولیـد علـم     رتبه اول در کشـور کشور
اعتبـار  20/11/1394لغایـت  01/07/1392از تـاریخ  داشته اسـت.  

نامـه  طریـق تفـاهم  ژوهشی که به صندوق ارائه و یا ازهاي پطرح
میلیارد ریال بوده است. 300تعهد شده، حدود 



1 Thomson Reuters
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شیپژوهکارگروه کرسی

اجـراي یـک برنامـه    اعتبار ویژه پژوهشی است که در راستاي تحقق اهـداف صـندوق و بـراي   ،کرسی پژوهشی
و شـناخته  به دانشمندان برجسـته -هاي هدفمندها و پروژهاي از فعالیتمتشکل از مجموعه-پژوهشیراهبردي 

گیرد.پژوهشگران جوان تعلق میو خارج کشور وداخلشده

ز پسا دکتري حمایت ا

حـدوداً  1394و 1393هـا در سـال   نامه با دانشگاههاي پسادکتري و تفاهمصندوق در قالب دریافت مستقیم طرح
مـذکور هـاي  پسادکتري اعطا نموده است. اعتبار تعهد شده توسط صندوق براي طرحاعتبار پژوهشی 1200تعداد 

است.میلیارد ریال بوده315در حدود 
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کنندبنیان جثه اقتصادي پیدا میي دانشها. شرکت2
هـاي حمـایتی مناسـبی بـراي     ظرفیت،1389بنیان در سال هاي دانشباتوجه به تصویب قانون حمایت از شرکت

، اجراي جدي این قـانون بـه تعویـق افتـاد.     1392بینی شد که به دالیل متعدد تا سال ها پیشتوسعه این شرکت
سازي این قانون متمرکز گردیده است.یازدهم، بر اجراییرویکرد اجرایی و عملیاتی دولت

شناسـایی و  ،همین منظور در گـام نخسـت  به
بنیـان در دسـتورکار   هاي دانـش ارزیابی شرکت

قرار گرفت. 
شرکت و تا پایان سـال  2تنها 1392در خرداد 

بنیـان  دانشتائید صالحیت شرکت52، 1392
ـ ایـن رقـم  را اخذ نموده بودند که 27ا رشـد  ب
1500بـه حـدود   1393برابري در پایان سـال  

.رسیده استواحد 2279به رقم 1394ماهاسفندشرکت و تا پایان
ـ اایافزارهـاي ر بنیان مربوط به حوزه فناوري ارتباطات و اطالعات، سختهاي دانشبیشترین سهم از شرکت ي، اهن

.باشدزیستی میهايو فناوريالکترونیک، کنترل، قدرت،مخابراتی، برق



مروري گذرا بر عملکرد
معاونت علمی و فناوري

24
24



نفر اشتغال مستقیم ایجاد نموده و بـا  38,000بنیان تاکنون حدوداً هاي دانشهاي صورت گرفته، شرکتبا حمایت
اند.را تجربه کردهمیلیارد ریال، رشد قابل توجهی 95,000درآمدي بالغ بر 

یت شده در دولت صالحتأییدبنیان هاي دانشبرابري تعداد شرکت40بیش ازدر مجموع رشد
توان حاصل اقدامات ذیل برشمرد؛یازدهم را می

هاي قانون، ظرفیتسازيفعالها با هدف ها و دستورالعملنامهتدوین و اصالح آیین
ربطذيها و نهادهاي برقراري سطح باالي تعامل با دستگاه ،
ن) کشور،سازي و اعتمادسازي بخش خصوصی (نخبگان و پژوهشگرارسانی، شفافاطالع
و تزریق بهنگام منابع مالی، تأمین
هاي عملیاتی.  ایجاد زیرساخت
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بنیانهاي دانششده به شرکتارائهسایر خدمات و تسهیالت 
هـاي  ها، بستهبر حق این شرکتاتبنیان و پاسخ به انتظارهاي دانشگیري و توسعه شرکتبراي جهش در شکل
هاي مالی و قانونی تمرکز بر حمایت، انگیزهایجاد منظور اعتمادسازي و به،. در ابتداشدریزي حمایت هدفمند طرح

بـا  از طریـق صـندوق نـوآوري و شـکوفایی    خطوط اعتباري تسهیالت مالی سازيفعالکه در این راستا با گردید
ـ   . در این سرفصل، شرکتدر دستور کار قرار گرفتمیلیون دالر 500اي در حدودسرمایه نامـه ینها بـر اسـاس آی

بنیان صنعتی، تولیـدي و نوپـا   هاي دانشبه سه دسته شرکتبنیان دانشمؤسساتها و ارزیابی و تشخیص شرکت
گذاري خطرپذیر، وام، کمـک بالعـوض، لیزینـگ محصـوالت     تسهیالت را در قالب سرمایهاند وبندي شدهتقسیم
.نمایندنامه دریافت میبنیان و تسهیل صدور انواع ضمانتدانش

و دارایـی صـورت گرفـت، امکـان     ي اقتصـاد امـور هاي بسیاري کـه بـا وزارت   در تکمیل بسته حمایتی با رایزنی
پذیر شد. از زمان تصویب قانون حمایـت از  بنیان امکانهاي دانشهاي مالیاتی براي شرکتبرخورداري از معافیت

امور مالیاتی معرفـی  سازمانبنیانی بهدانش، هیچ شرکت 92) تا سال 89بنیان (سال دانشمؤسسات ها و شرکت
شـرکت بـه سـازمان امـور مالیـاتی      1200حدود 1394شرکت و در سال 42، 1393درحالیکه در سال .نشده بود

درصـد مربـوط بـه    35بنیـان تولیـدي و   هـاي دانـش  درصد مربوط به شـرکت 65اند که از این تعداد معرفی شده
هاي نوپا بوده است. شرکت
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هـاي  هاي حقوق گمرکی، عـوارض و سـود بازرگـانی بـراي شـرکت     همین راستا امکان برخورداري از معافیتدر 
اند.بنیان از این معافیت استفاده نمودهدانششرکت32بنیان مهیا شد که تاکنون دانش

وکـار  بنیـان بـا هـدف تسـهیل کسـب     دانـش مؤسسـات  هـا و  قانون حمایت از شـرکت 8در راستاي اجراي ماده 
بنیـان در  هاي دانـش بنیان، تصویب و اجراي ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و شرکتهاي دانششرکت

محدوده شهرهاي بزرگ عملیاتی گردید. 
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بنیانهاي دانشتوانمندسازي و مشارکت بخش خصوصی در جریان فرآیند ارزیابی شرکت
ریزي فرآیند کلی شناسایی منظور پایدارسازي توسعه و توانمندسازي بخش خصوصی در انجام امور، ضمن طرحبه

خصوصـی تفـویض   هایی از فرآیند اجرایـی بـه بخـش   بنیان، بخشهاي دانشحیت شرکتصالتأییدتا ارزیابی و 
هـاي کـارگزار بخـش خصوصـی در     افزایـی شـرکت  هاي توانمندسازي و مهارتطور همزمان بستهاختیار شد و به
دو سـال  . طی گردیدهاي الزم ارائه هاي مشخص به کارگزاران آموزشها طراحی و در قالب برنامهارزیابی شرکت

منظـور گسـترش عـدالت و    انـد. بـه  هاي تخصصی مختلف شکل گرفته و توانمنـد شـده  کارگزار در حوزه47اخیر 
صورت دائمی که بهه استشدتدویني با هدف ارزیابی کارگزاران اانههاي متقاضی، سامبخشی به شرکتاطمینان

نماید.  بندي میکارگزاران را ارزیابی کرده و رتبه

و دانشمندانی تشکیل ان ، مهندسانبنیان را مخترعهاي دانشز شرکتز آنجایی که موسسین بسیاري اا،همچنین
ویـژه تعـامالت   هـاي دادوسـتد بـه   وکار و شـیوه هاي کسبحوزههاي تخصصی،عین تبحر در حوزهاند که درداده
عنوان یکی از اهداف کلیـدي  بنیان بههاي دانشاند، بنابراین توانمندسازي شرکتالمللی را به خوبی فرا نگرفتهبین

اي معاونت و یـا  توانند از خدمات آموزشی و مشاورهها به راحتی میدر معاونت تعریف شد و در حال حاضر شرکت
هـاي مختلـف مـالی، حسـابداري، مالیـاتی، بیمـه و غیـره        معاونت در حوزهتأییدکارگزاران بخش خصوصی مورد 

هاي کشور نفت و گاز نیست، بلکه منابع ارزشمند امروز سرمایهقاد بر اینکه مند شوند. همچنین با اعتبهره
تمهیـدات الزم بـراي اسـتفاده   اسـتوار خواهـد مانـد،   هاآنبنیان به مدد و تالش که اقتصاد دانشاستانسانی

ه است.فراهم شدبنیان از معافیت سربازي هاي دانشنخبگان و متخصصان شرکت

هـاي  دسـازي و ارزیـابی شـرکت   دهی شبکه کارگزاران خصوصـی در فرآینـد توانمن  شکل
امور متقاضـیان، بهبـود کیفیـت    تسریعبنیانی، ضمن تولید اشتغال پایدار و متقاضی دانش

نظارت را نیز به همراه داشته است
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بنیاندانشمؤسسات ها و در حوزه شرکت94ال مهم در سهايرویداد
صـالحیت  تأییدشرکت 2270مرز بنیان و عبور از هاي دانشبرابري تعداد شرکت40بیش ازرشد

شده
 بنیانهاي دانشمیلیارد ریال فروش شرکت95,000عبور از مرز   بر اساس اظهارنامه مالیـاتی سـال

93
بنیان هاي دانشز معافیت مالیاتی شرکتسازي حمایت براي برخورداري انهادینه
بنیان هاي دانششرکتسازي حمایت براي برخورداري از معافیت عوارض گمرکینهادینه
 هـاي  میلیون دالر به صندوق نـوآوري و شـکوفایی در راسـتاي حمایـت از شـرکت     500تخصیص

منابعتأمینهاي مالی دولت در علیرغم محدویتبنیان دانش
بنیـان  هـاي دانـش  آموختگان دانشگاهی در شـرکت نفر اشتغال مستقیم دانش38,000عبور از مرز

علیرغم رکود در فعالیت واحدهاي صنعتی و خدماتی
سازي براي حضـور  بنیان و زمینهدانشمؤسسات ها و از شرکتهاي قانون حمایتنامهتکمیل آیین

بنیان هاي متوسط و بزرگ صنعتی در حوزه دانشجدي شرکت
هـاي  نامه تسهیالت نظام وظیفه تخصصی براي افراد فعـال در شـرکت  سازي آئینتدوین و اجرایی

بنیاندانش
    هـاي  نهادسازي و مشارکت جدي بخش خصوصی در فرآیند ارزیـابی و ارتقـاي توانمنـدي شـرکت

بنیاندانش
بنیان در محدوده شهرهاي بزرگهاي دانشتصویب ضوابط استقرار شرکت
بنیانهاي دانشهاي آموزشی کاربردي براي شرکتهبرگزاري دور
هاي راهبردي بـا تخفیـف   بنیان از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوريهاي دانشمندي شرکتبهره

ویژه
 بنیـان از طریـق صـندوق نـوآوري و     هاي دانشمالی شرکتتأمینها و سازوکارهاي حمایتتوسعه

شکوفایی
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هاي توسعه فناوريازي در فعالیتس. نهادینه ساختن جریان تجاري3

تـوان دریافـت کـه در بسـیاري از     هاي علمی و فناورانـه کشـور مـی   ها و توانمنديبا دقتی بر وضع موجود دارایی
این در حالی است که . علمی) رشد قابل توجهی داشته استهاي تولید علم (مانند تعداد انتشارات ها، شاخصحوزه

شده به بازار) به هیچ عنـوان  سازي (تعداد محصوالت ارائه) و تجارياختراعند ثبت هاي توسعه فناوري (مانشاخص
سازي فناوري هاي پایانی فرآیند تبدیل ایده به ثروت ( تجاريقابل قبول نیست. این امر حکایت از ضعف در حلقه

هـا در قالـب   ي و نـوآوري هاي کـاربرد و ارائه محصول به بازار) دارد. شایان توجه است، مادامی که نتایج پژوهش
منتفع خواهد شد، نه پژوهشـگران، نـوآوران و   هاآنخدمات و محصوالت فناورانه به بازار ارائه نشوند، نه جامعه از 

هاآنمند شوند، و نه در نهایت اثري از هاي خود بهرهطور که شایسته است از دستاورد تالشتوانند آنفناوران می
بنیان نیز تا زمانی که نتوانند محصوالت خـود را  هاي کوچک و متوسط دانششود. بنگاهدر اقتصاد کشور دیده می

هاي بزرگ تبدیل نخواهند شد. در راستاي توسعه حمایـت از  با موفقیت به فروش برسانند، رشد نیافته و به شرکت
اد و جامعـه، معاونـت   بنیان در جریان اقتصسازي فناوري و تحریک تقاضا و افزایش نفوذ محصوالت دانشتجاري
کـالن  طـرح 50ریزي و اجرا نمود که در نتیجه منجر به حمایـت از  رویکردهاي متفاوتی را طرحفناوريوعلمی 

خرید تجهیزات پزشـکی تولیـد شـده    نامه پیشاست. همچنین آیینشدهطرح استانی 250ملی راهبردي و بالغ بر 
اجرا شد. نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشـگاهی سـاخت   ویب و بنیان و فناور داخلی تصهاي دانشتوسط شرکت

10,000بنیان ایرانی و صـدور بـیش از   شرکت دانش400و 250به ترتیب با حضور 94و 93ایران در سال هاي 
در راستاي ایجاد بـازار و تقاضـا برگـزار    94میلیارد ریال در سال 17,000و 93میلیارد ریال پیش فاکتور در سال 

سـازي فنـاوري و   ي. همچنین سومین دوره جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل که محملی براي تبلور تجارشد
بنیان و فنـاور اسـت،   هاي دانشدهی شرکتي سراسر کشور در توسعه و شکلهاآنبه تصویر کشیدن ظرفیت است

انه پژوهشگران داخلی، ورهاي نوآطرحها وصیانت از ایدهشرکت فناور برگزار شد. در راستاي 600با حضور حدود 
منظـور  بـه ،. در نهایـت اندازي گردیدفکري با تعامل شرکت فرابورس و پارك فناوري پردیس راههايبازار دارایی

18انـدازي  آفـرین) ضـمن ایجـاد و راه   هاي فـن ها (دانشگاهها براي ورود به نسل سوم دانشگاهحمایت از دانشگاه
انعقـاد  بـا هاي دانشگاهیسازي فناوري شرکتفناوري، جایزه تجاريوعلمز رشد و پاركمرک8ز نوآوري و مرک

به مرحله اجرا درآمددانشگاه برتر کشور 30نامه با بیش از تفاهم
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بنیانسازي محصوالت دانشاقدامات کلیدي در حوزه بازارسازي و تجاري
 طرح کالن ملی50حمایت از بیش از
 سازيطرح تجاري250حمایت از بیش از
 دوره نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران با حضور بـیش از  سهبرگزاري

هامیلیارد تومان فروش براي شرکت100شرکت و بیش از 400
آفـرین) بـا طراحـی    هاي فنها براي ورود به نسل سوم (دانشگاهحمایت از دانشگاه

سازي  جایزه تجاري
 مرکز رشد و پـارك 8وهادهی فناوري در دانشگاهشتابکز نوآوري و مر18ایجاد

فناوريوعلم
طـرح 79فکري با مشارکت سازمان فرا بـورس و ارائـه   هاي اندازي بازار داراییراه

، اختراع و نشان تجاري و انجام دو معامله (یک طرح صنعتی و یک اختراع)صنعتی
 فناورشرکت600برگزاري جشنواره علم تا عمل با حضور بیش از
900جذب،ر، مجري و سیستم ارزیابی و نظارتبرداجانبه بین بهرهایجاد تعامل سه

بردارانمیلیارد ریال اعتبار از طرف بهره
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سازي و کارآفرینی فناورانهموتور محرك توسعه تجاريفناوريطرح کالن ملی

مـادگی فنـاوري و داراي ارزش افـزوده    بنیان است که بـا سـطوح بـاالي آ   دانشی، طرحفناوريطرح کالن ملی
جانبه و هماهنگ بین عناصر و از نظر اهمیت، حیطه کار و پیچیدگی نیازمند تالش مشارکتی همهواقتصادي باال 

و سبب رفع نیازهـاي اساسـی و راهبـردي    بودهبازیگران مختلف 
کشور بـه محصـوالت و خـدمات مبتنـی بـر فنـاوري و نـوآوري        

طـرح کـالن ملـی    100حـدود  1392تـا 1387گردد. از سال می
میلیـارد ریـال و در   2200فناوري و نوآوري با اعتباري در حـدود  

میلیـارد  1500طرح با اعتباري بـالغ بـر   50دولت یازدهم بیش از
؛ سالمت و درمان، کشـاورزي،  همچونهاي مختلفریال در حوزه
، یديصنایع تولدیگر اي و نقل، علوم و فنون هستهوهوافضا، حمل

در معاونت مصوب شده و در حال اجرا و پیگیري است. 

هــاي کــالن دســتاوردهاي کلیــدي و طــرح
اي براي اقتصاد و اشـتغال تخصصـی   ارزنده

کشور دارنـد کـه بـا تـالش متخصصـان و      
بسـیاري از  فناوريوعلمی حمایت معاونت 

بار در کشور به براي نخستیندستاوردهااین
کـه از ایـن جملـه    برداري رسیده استبهره
تولیـد برخـی از رادیوداروهـا،    تـوان بـه؛  می

داروهــاي دســتیابی بــه دانــش فنــی تولیــد 
ــی ــبواردات ــکی  نوترکی ــزات پزش و تجهی
ــرفته ــایش  ، راهپیش ــی پ ــبکه مل ــدازي ش ان

ي انـداز راه، اندازي سامانه پرتودهی صنعتی چند منظوره گاما، تولید تخم مـرغ  بینی دریایی کشور، راهپیشو
اندازي سـامانه  آالت و تجهیزات پیشرفته کشاورزي، راهتولید ماشین، مراکز هوانوردي عمومی، تولید میگوي 
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کـه  اشاره نموددستاوردهاي ارزنده دیگربسیاري تونل باد عمودي، طراحی و ساخت هواپیماي دریایی دوزیست و 
است.پرداخته شدههاآنبه و مشروحهاي تحلیلی به دقتدر گزارش

ها و توجه به رشد و توسعه متوازن در کشور و تمرکززدایی حمایت از طرح،معاونت در دوره جدیداتتأکیداز دیگر 
ایجـاد  اي با هدف بوده است. به همین منظور از ابتداي دولت یازدهم برنامه منظم، مستمر و ویژههانااستتمامی

ي سراسر کشـور هانااستدرانگیزه 
ـ  طرح ا حضـور مـدیران و   ریـزي و ب
، هانااندرکاران معاونت در استدست

هـاي  سات متعـددي بـا شـرکت   جل
،بنیــــاندانــــشو  دانشــــگاهی

ان و مخترعـ ، فنـاوران پژوهشگران
که یکی از نتـایج آن،  برگزار گردید

ــرح 174حمایـــت معاونـــت از طـ
تسـهیالت  استانی از طریق اعطاي

هـاي فنـاور   طرح که متعلـق بـه شـرکت   76نیز تعداد 1394ال . از ابتداي سباشدمی1393سازي در سال تجاري
سـهم  94و 93طـی سـال   اند. شایان ذکر است بر اساس این رویکرد،بوده است، حمایت شدههاآنمستقر در است

یافته است.افزایش%23به %8از در جذب اعتبارات حمایتی هاناشهرست
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حمایت از ساخت تجهیزات پزشکی جدید

بازارسـازي و حمایـت از سـازندگان تجهیـزات     منظـور  بـه وي کمک به طرح تحول نظام سالمت کشوردر راستا
خرید تجهیزات پزشکی ساخت پیشنامهآیینو مراکز درمانی کشور هابیمارستانپزشکی پیشرفته و اعطاي آن به 

هاي واصله بـه کمیتـه   طرحداخل تدوین، تصویب و اجرا شد و پس از برگزاري جلسات متعدد و بررسی و ارزیابی 
میلیـارد  4/18ري بالغ بر با اعتباهاي مذکورطرحاز ییککهقرار گرفت تأیید، دو طرح مورد نامهآیینایناجرایی

و به مرحله اجرا رسیده است.تصویب، ریال

تجلی توان ایرانی؛نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
ــواد ــزات و م ــاوت نمایشــگاه تجهی ــا تف ــران ب ــاتی  آزمایشــگاهی ســاخت ای هــاي مفهــومی، رویکــردي و عملی

هاي پیشین برگزار شد. هاي گذشته و دورهنسبت به سال
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، 94نمایشــگاه در ســال از ایــنســومین دورهدر 
8000معرفـی  داخلـی بـا  شـرکت 300قریب به
در زمینه مواد و تجهیزات آزمایشـگاهی  محصول

یه اسـتقبال خریـداران،   حضور داشتند کـه در سـا  
بنیان هاي دانشمیلیارد ریال خرید از شرکت850

. در این دوره براي خریداران بخـش  به ثبت رسید
. میلیارد ریال قرار داده شد5درصدي تا سقف 9خصوصی تسهیالت لیزینگ 
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همکاري با سایر بازیگران عرصه اقتصاد
ـ     بنیـان در  منظـور نفـوذ بیشـتر محصـوالت دانـش     ه و بـه در راستاي ایجاد بسـترهاى تبـادل محصـوالت فناوران

هـاي کلیـدي و اقتصـادي    هـاي همکـاري بـا وزارتخانـه    نامـه هـاي مشـترك، تفـاهم   بازار از طریق تعریف پروژه
. همچنــین بــراي وســیما منعقــد شــدســازمان صــداکشــاورزي، صــنعت، معــدن و تجــارت و نظیــر نفــت، جهــاد

بنیــان، گــذاري در حــوزه دانــشي بــزرگ اقتصــادي بــراي ســرمایههــاجلــب حمایــت و افــزایش انگیــزه بنگــاه
هـاي  شـرکت هـا،  گـذاري ، هلـدینگ  سـرمایه هـاي بـزرگ  سـازمان ، بـا  1394و 1393هـاي  معاونت طی سـال 

( نظیـر سـتاد اجرایـی فرمـان امـام خمینـی (ره)، بنیـاد مستضـعفان و قرارگـاه خـاتم           پـذیر گذاري خطـر سرمایه
عددي را برگزار نموده است.االنبیاء و ...) جلسات مت

سسات پژوهشیؤها و مسازي فناوري به دانشگاهيجایزه تجار
هایى است که تنها بـه بودجـه دولتـى متکـى نباشـند و بـا       بوم کارآفرینى، دانشگاههاى زیستترین مولفهاز اصلی
نند منبع درآمـدى بـراى پوشـش    آموختگان، بتوابر ایجاد اشتغال براى دانشها، عالوهسازى نتایج پژوهشتجاري
ها خلق کننـد  هاى پژوهش و سایر هزینههزینه

بنیـان سـهم   و از این طریق در اقتصـاد دانـش  
داشته باشند. 
بــا هــدف تــرویج، ورویکــردایــندر راســتاي 

،هـاي فناورانـه  سازي و حمایت از فعالیتشبکه
سـازي نتـایج   نامـه تجـاري  شی بر اساس آیـین سسات پژوهؤها و مسازي فناوري به دانشگاهياعطاي جایزه تجار

ریـزي و اجـرا شـد. ایـن جـایزه بـا هـدف تقویـت کـارآفرینى دانشـگاهى و گسـترش            تحقیقات دانشگاهی طرح
نامه اگـر دانـش فنـی حاصـل شـده توسـط اسـاتید        هاى کاربردى شکل گرفته است. بر اساس این آیینپژوهش

درصـد  5ول تبدیل شود و به بازار هدف عرضه گردد، معادل بنیان به محصدانشگاهی در قالب یک شرکت دانش
شـود. بـر   سازي پرداخـت مـی  عنوان جایزه تجاريهاي متبوع بهبنیان مذکور به دانشگاههاي دانشفروش شرکت
دانشـگاه، جـایزه   30وفنـاوري ریاسـت جمهـوري و رؤسـاي     هاي همکاري بین معاونت علمینامهاساس موافقت
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، در نخستین سال اجراي برنامه مذکور، و بدین ترتیبمحاسبه و پرداخت شد1393ال مالی سازي براي ستجاري
ها و مراکز پژوهشی کشور اعطا گردید.میلیارد ریال به دانشگاه15اعتباري قریب به 

کز نوآوري و خدمات فناوري ااندازي مربنیان با راهگیري شرکت هاي دانشدهی شکلشتاب
کار مبتنی بر فنـاوري،  واندازي کسببنیان و تشویق دانشجویان به راههاي دانشکار شرکتوبا هدف ارتقاي کسب

ي هـا ها و پـارك اندازي مراکز نوآوري و خدمات فناوري در دانشگاهاقدام به حمایت از راهفناوريوعلمی معاونت 
الحسـنه  صورت کمک بالعوض و یا تسهیالت قرضبههانموده است. این حمایتعلم و فناوري در سراسر کشور

و توسـعه داده  سـیس  أمیلیارد ریال ت209ی بالغ برحمایتاعتبار مرکز نوآوري با 18کنون تا1393بوده که از سال 
پـارك،  8، تعـداد  هاي فناوري و نوآوريمنظور حمایت از زیرساختبه،تاکنون93اند. همچنین از ابتداي سال شده

اند. میلیارد ریال مورد حمایت قرار گرفته73با اعتباري قریب بهشد و دانشگاهمرکز ر

جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل
ــور   جشــنواره و نمایشــگاه ملــی علــم تــا عمــل محملــی بــراي تبل

ي سراسـر  هاآنسازي فناوري و به تصویر کشیدن ظرفیت استيتجار
ی از اهـداف آن تمهیـد   کشور در جریان توسعه فناوري است که یکـ 

ــاوري  ابزارهــا و سیاســت ــراي ارتقــاي فن هــاي حمــایتی مناســب ب
ساز در کشور است.  صنعت

برگزاري سه دوره جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمـل تجـارب و   
دیدگاه خوبی را براي معاونـت ایجـاد نمـود کـه حاصـل آن اعمـال       

گاه ملى علم تغییرات چشمگیر در روند اجراي نمایشگاه است. نمایش
هاى برگزار شد، طرح1393دوره آن در اسفندماهسومینتا عمل که 

هاى سراسـر کشـور   سازى فناورى را از استانموفق در حوزه تجاري
بـا توجـه بـه ارزیـابی نتـایج      گـذارد به معرض نمایش و داورى می
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والت قابل توجهی همراه بـوده  با تحبرگزاري نمایشگاه ملی علم تا عمل هاي پیشین، در دوره اخیربرگزاري دوره
ها و چگونگی اجرا، تـالش شـده اسـت تـا بـه اهـداف سیاسـتى        با ایجاد تحول در شیوه پذیرش طرحو لذا است

گـذاري و اجـرا توانسـته    هاي سیاسـت تر شده و اثربخشى آن افزایش یابد. این تغییرات در شیوهنمایشگاه نزدیک
سـازى  رویداد ساالنه، به یک ابزار سیاستى براى حمایـت از فرآینـد تجـاري   علم تا عمل را از یک نمایشگاه است 

تبدیل کند. 

انون پتنت ایرانک
بـه 1384سـال درفکـري مالکیـت دفتر

فنـاوري توسعهیژهوستادازبخشیعنوان
ایـن طـی ونمـود آغازراخودفعالیتنانو

کـه استبودهايگونهبهآنرویکرد،مدت
موجــودهــاينهــادازيســتوانمنــدضــمن
مالکیـت اقداماتکشور،درفکريمالکیت
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است.دادهقرارخودعملکردمحوررانانوفناوريحوزهدرفکري
»ایرانپتنتکانون«قالبدرجمهوري،ریاستفناوريوعلمیمعاونتموافقتبادفتراین،1393سالاواخردر

.شددارعهدهرافنیوعلمیهايزمینهتمامیدراختراعثبتویژه،شکلبهوفکريمالکیتحوزهبامرتبطامور
بنـر، انتشـار وطراحـی قبیـل ازفکريمالکیتمباحثسازيفرهنگوترویجزمینهدرنیزرااقداماتیکانوناین

وموزشـی آمقـاالت انتشـار خبر،تهیهترویجی،وآموزشیاینفوگرافیکوپوسترکاتالوگ،کتاب،انتشاروتدوین
ازخارجتجاريعالمت5وکشورداخلتجاريعالمت5ثبتتاکنونایناست.دادهانجامفیلمتولیدوتحلیلی
است.دادهقرارحمایتموردراکشور



هاي داراي پتنت اعطا کرده اسـت.  میلیون تومانی به شرکت50الحسنه وام قرض16کنون همچنین این کانون تا
هاي داراي پتنت در دفاتر ثبت اختراع معتبر دنیـا و همچنـین تحلیـل اختـراع و رصـد      ز دانشگاهحمایت تشویقی ا

هاي این کانون است.فناوري از دیگر فعالیت
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پارك پردیس
هـاي مـرتبط در کشـور در جهـت رفـع      پارك فناوري پردیس با رویکرد فرابخشی و جلب همکاري همه دسـتگاه 

المللـی و بـا هـدف ایجـاد     هاي بینري، همچنین، تاثیرگذاري و توسعه همکارينیازهاي استراتژیک در حوزه فناو
شـدن بـه   انداز این پارك تبدیلچشم. شرق تهران ایجاد شده استکیلومتري شمال 20بهشت فناوري منطقه در 

فق سـند  هکتار، در راستاي ا1000سازي فناوري در غرب آسیا، با وسعت بیش از بزرگترین منطقه تولید و تجاري
گیري قدرت اول علمی و فناوري منطقه است. ساله کشور با جهت20انداز چشم

4سازمان خارجی و عضویت در 12سازمان داخلی، 30پارك داراي یک شبکه داخلی و خارجی همکار با بیش از 
ي علمـی  و انجمـن شـهرها  1هـاي علمـی  المللـی پـارك  المللی علمی و فناوري از جمله انجمن بـین انجمن بین

هـاي مهمـی همچـون برگـزاري     تـوان در انجـام طـرح   است. نتایج اقدامات و فعالیت ستاد پـارك را مـی  2جهان
اندازي فن بازار ملـی ایـران،   اي ارتباط صنعت و دانشگاه، راههاي دورههاي تبادل فناوري، برگزاري برنامهنشست

انـدازي مـدل   علـم و فنـاوري، مشـارکت در راه   تمأموریتدوین و ارایه طرح ایجاد اولین شهر تخصصی کشور با 
سازي و اجراي آن براي صدها طرح و پروژه فناورانه، در کشور، تدوین مدل بومی تجاري3نهجسوراگذاري سرمایه

انـدازي صـندوق توسـعه    هاي پیشرفته با کمک سـازمان توسـعه تجـارت، راه   تهیه بسته حمایتی صادرات فناوري
و ندازي مرکز خدمات تخصصی فناوري، ایجاد بوستان دانشـمندان ایـران و جهـان، ارایـه    اهاي نوین، راهفناوري

در شوراي عالی انقالب فرهنگی و برگـزاري اولـین دوره آن   (ص)تصویب طرح جایزه علمی و فناوري پیامبر اعظم
بـازار) هشـت   اوري (فن، ایجاد شبکه تبادل فن4المللی فناوري و نوآوري، برگزاري ساالنه نمایشگاه بین94در سال 

کـار  ونوآوري و مرکـز توسـعه کسـب   دهیشتاب، تاسیس مرکز رشد فناوري نخبگان، ایجاد مرکز 5کشور اسالمی

1 IASP
2 WTA
3Venture Capital (VC)
4 INOTEX
5 D8



مروري گذرا بر عملکرد
معاونت علمی و فناوري

40
40

بنیان با سازمان بـورس و اوراق بهـادار و انعقـاد قـرارداد     هاي دانشاندازي بورس شرکتفناوري، مشارکت در راه
حدهاي فناور عضو مشاهده نمود.ها و دستاوردهاي واسازي نتایج یافتهتجاري

93عملکرد سال 92عملکرد سال اقدامات
147143هاي دانش بنیان عضو پارك  تعداد شرکت

748477میزان جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در احداث فضاهاي پژوهشی (میلیاردریال)
830830میزان جذب سرمایه گذاري در تجهیز فضاهاي پژوهشی (میلیاردریال)

15781307مجموع جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در پارك(میلیاردریال)
1،1101140(میلیاردریال)R&Dهزینه کرد شرکت هاي عضو پارك در 

20502230مجموع اشتغال مستقیم ایجاد شده در پارك (نفر)
9363عنوان محصول / خدمت ارتقا یافته ي شرکت هاي عضو پارك (عنوان)

17،5503396فروش محصوالت دانش بنیان شرکت هاي عضو پارك (میلیاردریال)
2112تعداد طرح هاي تجاري سازي دانشگاهی

دالرمیلیون9میلیون دالر 22/ 4حجم صادرات محصوالت دانش بنیان شرکت هاي عضو پارك
دالرمیلیون14میلیون دالر4خارجیهايطرفوعضو پاركهايشرکتحجم فناوري مبادله شده بین

در نمایشگاه هاي بین المللی و معرفی ي دانش بنیان عضو پارك حمایت از حضور شرکت ها
نمایشگاه5نمایشگاه3دستاوردها

1533ثبت اختراع در نهادهاي داخلی و بین المللی
محصول302محصول250کشور (محصول و خدمت دانش بنیان)فناورانهمحصوالتدائمینمایشگاهتوسعه

5264اخذ معافیت مالیات بر عملکرد شرکت هاي دانش بنیان عضو پارك (میلیاردریال)

شـود.  در تیرماه سـال بعـد نهـایی مـی    ساالنه پارك فناوري پردیس، معموالًگزارش عملکرد الزم به ذکر است 
منتشر خواهد شد. 1395نیز در تیرماه 1394بنابراین عملکرد سال 
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) 93جدول فضاهاي پژوهشی ساخته شده توسط ستاد پارك ( تا پایان سال 

کاربري هاپروژهعنوان

درصد
پیشرفت

پایان تا
93سال

تصاویر

مجتمع
مرکزي
پارك

مرکز
فناوري
سراج

استیجاري،فضاهايپارك،ستاداستقرار
با... واجتماعاتسالنمخابرات،مرکز

مربعمتر8900زیربناي

100
درصد

محوطه
ومیانی

نمایشگاه

شرکت هايمحصوالتنمایشگاهبرپایی
مربعمتر3490زیربنايباعضو

100
درصد

مجتمع
تجاري سازي

بازارفنو

نوپا،شرکت هابراياستیجاريفضاهاي
خدماتکارگزاراناستقرارفضاهاي
270همایشسالنکتابخانه،تخصصی،

مربعمتر7550زیربنايبا.. ونفره

درصد96

مجتمع
خدمات
وعمومی

فرهنگی

کنندهتامینکارگزاراناستقرارمحل
عضوشرکت هاينیازموردعمومیخدمات

غذاکترینگمهمان سرا،مهدکودك،مانند
12500زیربنايبادرمانگاهومسجد،...و

مربعمتر

درصد20

باتاسیساتیواستیجارياداري،فضاهايفناوريبرج
مربعمتر2400زیربناي

100
درصد

وکارگاهیساختمان
نمایشگاهی

آزمایشگاهیوکارگاهیخدماتتامین
750زیربنايباعضوشرکت هاينیازمورد

مربعمتر
درصد65
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بنیانشهاي داناي بر اندام شرکتجان تازه؛گذاري جسورانهطراحی الگوي سرمایه

گـذارى  گذارى جسورانه یا خطرپـذیر هسـتند. سـرمایه   هاى سرمایهبوم کارآفرینى، شرکتاز عناصر کلیدي زیست
سـر  هایى است که در دوران مخاطره از چرخـه عمـر خـود بـه    مالى نوین ویژه شرکتتأمینجسورانه یک روش 

هـا و  مـالى بـراى طـرح   تـأمین هـاى  شعنـوان یکـى از کارآمـدترین رو   برند. این روش در سراسر جهان بـه می
هـاى  دست آورده، چهره دنیا را در برخى حـوزه هاى چشمگیرى که بههاى نوآور شناخته شده و با موفقیتشرکت

ریاست جمهوري در اقدامی مشـارکتی و تعـاملی الگـوى بـومى     فناوريوعلمی فناورانه تغییر داده است. معاونت 
جسورانه در کشور را طراحی نمود.گذارى براى توسعه صنعت سرمایه
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اندازي بازار دارایی فکري حمایت از راه
هـاي  ها و طـرح گذار است و چه بسیار ایدهاز مشکالت و معضالت بسیاري از صاحبان ایده و تفکر، جذب سرمایه

انـد. از  شـده گذار در زمان مناسب، به دست فراموشی سـپرده  ي که به واسطه عدم امکان جذب سرمایههاآننوآور
رو در دولت یازدهم، معاونـت در راسـتاي   این

راهکارهاي بهینـه دادوسـتد عرضـه و    توسعه 
، بـازار  هـاي فکـري  تقاضاي فناوري و دارایی

دارایی فکري را با تعامل شرکت فرابـورس و  
انـدازي نمـود کـه    پارك فناوري پـردیس راه 

نشـان  1طرح صنعتی و 2اختراع، 76تاکنون 
عرضه بازار دارایی فکـري  تجاري در فهرست

میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفتـه  5/2درج شده و دو طرح (یک طرح صنعتی و یک اختراع) به ارزشی بالغ بر 
منظور حمایت از بازار دارایی فکري و تقویت شده است. در همین راستا بهمحصول مذکور که منجر به تولید انبوه 

میلیـارد 5گذاري طـرح تـا سـقف    درصد مبلغ ارزش80حی شد که بر اساس آن، بسته حمایتی طرا،تقاضاي بازار
گردد. صورت وام پرداخت میریال به خریدار طرح یا اختراعات بازار دارایی فکري به
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فناوريوعلمی هاي کلیدي معاونت ها و نمایشگاهها، همایشسایر جشنواره

آموزي دریانخستین جشنوارة دانش

بنیـان  توسعه فناوري و صـنایع دانـش  به کوشش ستاد1394بار در مهرماه آموزي دریا براي اولیندانشهجشنوار
سـازي، تـرویج و   گانه، با هـدف فرهنـگ  ي ساحلی هفتهاآندریایی و دریانوردي و با همکاري بنیاد نخبگان است

ه، آموزان برگزار شد. در ایـن جشـنوار  آموزان مستعد به حوزة دریا و صنایع دریایی در سطح دانشجلب توجه دانش
دریا و اهمیت و ضرورت توجه به آن آشنا شدند. ه آموز با مسئلدانش5000حدود 
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نخستین رویداد بومی کارآفرینی با محوریت صنایع دستی و گردشگري

نفـر و در  50سـاز و حضـور بـیش از   هاي نرم و هویتفناوريه با حمایت ستاد توسع1394ماه اناین رویداد در آب
صـنایع دسـتی و   هوکارهاي نوپا در حوزتیم برگزار شد. هدف این رویداد، ایجاد، تثبیت و توسعه کسبهفتقالب 

بـا رویـدادهاي   گردشگري بود. با توجه به رویدادهاي مشابه در حوزه کارآفرینی، این رویداد بـه لحـاظ محتـوایی    
،سـازي هـاي تـیم  شـیوه ،محتـواي آمـوزش  منظـر  ت که از هاي چشمگیري داشتفاوتمشابه در حوزه کارآفرینی 

برد.اي بهره میهاي ویژهو غیره از نوآوريزیابی کمیته محصوالت قابل پذیرشار

هاي آب، خاك و محیط زیستنخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فناوري
ري آب، خشکسالی، فرسایش و از سوي ستاد توسعه علوم و فناو1394این جشنواره و نمایشگاه ملی در خردادماه 

تحقیقات و فنـاوري، جهـاد کشـاورزي، نیـرو، راه و شهرسـازي،      ،علومهايخانهمحیط زیست و با همکاري وزارت
هاي علمی مرتبط برگزار شـد. هـدف از برگـزاري ایـن     سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداري تهران و انجمن

سازي فناوري و نوآوري، فراهم کردن محیط مناسـب جهـت   رينمایشگاه، ارائه دستاوردهاي حاصل از فرآیند تجا
نفعـان  گذاران و سـایر ذي فناوري، سرمایهکننده ازکنندگان فناوري، نهادهاي استفادهآشنایی و تفاهم میان عرضه
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و محصـوالت  فنـاوري وعلمـی  سـازي دسـتاوردهاي   سازي، تسهیل و بسترسازي فرآینـد تجـاري  عرصه تجاري
هاي عمومی با موضوع جشنواره بود. در هاي جدید ارتقاي سطح آگاهیبسترسازي عرضه ایدهوشوربنیان کدانش

کارگـاه آموزشـی در زمینـه    دوازدهاندیشی در بخش آب، خاك و محیط زیست و نشست همهشتاین نمایشگاه 
کننـده  خنـک هـاي هاي نوین در مباحث فرسایش و رسوب، سیستمحقوق مالکیت فکري، استحصال آب، فناوري

خشک برگزار شد.
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هاي طبیعی و طب سنتی ایرانجشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده
فروشی و همچنـین مزیـت   بنیان و جلوگیري از خامبا وجود ظرفیت باالي گیاهان دارویی در تقویت اقتصاد دانش

برگـزاري جشـنواره و   تـوان  رو مـی از ایـن سـت.  زه مغفول و ناشناخته مانده انسبی باالي کشور، همچنان این حو
سـازي  ابتکـاري ارزشـمند بـراي زمینـه    را هاي طبیعی و طب سنتی ایـران ملی گیاهان دارویی، فرآرودهنمایشگاه

که به همت ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سـنتی  برشمردبرداري از ظرفیت باالي گیاهان دارویی کشور بهره
با بیش از 1393هاي طبیعی و طب سنتی مهرماه واره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآوردهدومین جشنبرگزار شد. 

تهـران برگـزار گردیـد   (ره)مترمربـع و در چهـاربخش مجـزا در مصـلی امـام خمینـی      4000غرفه به متراژ 500
موزشـی و  هـاي آ ي دولتی، فن بازار و کارگـاه هاآنهاي خصوصی و محصوالت ارگانیک، سازمهاي شرکتبخش

بازدیدکننـدگان بتواننـد بـه سـهولت از     شـده بودنـد تـا   بخش نشریات به صورتی در نمایشـگاه مجـزا   ،همچنین
آورند.هاي مختلف بازدید به عمل بخش
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فناوري ایرانزیستجشنواره
اکـز مرفنـاور، فعال زیستشرکت160ازبیشحضوربا1394سالماهسومین دوره این جشنواره در اردیبهشت

بـا فناوريزیستبامراکز مرتبطسایروحوزهاینعلمیهايانجمنوگذاريسیاستمراکزدانشگاهی،وعلمی
محیطکشاورزي،صنعتی،پزشکی،دارویی،مختلفابعاددرکشورصنعتیوپژوهشیهايپتانسیلشناختهدف

واجـرا بـین همکـاري تقویـت زیست،
حضـور بـراي سـازي زمینـه پـژوهش، 

در بازارهـاي فنـاور زیسـت هـاي شرکت
حوزهدرعمومیدانشارتقايالمللیبین

ایـن شـد. در برگـزار فنـاوري زیسـت 
پـانزده و تخصصـی نشستسه جشنواره

سازي تجاريوآموزشیتخصصیکارگاه
ایـن عطـف نقـاط از.گردیـد برگـزار 

المللیبینمیهمانبیستحضورجشنواره
ارافتخپرحضورومختلفکشورهاياز

غـذا  جهانیجایزهمونتاگو برندهوندکتر
زیسـت آمـاري سـامانه ازرونمایی.بود

و Boitechmeter.irفناوري به نشـانی 
ــامانه ــانی زیســتس ــه نش ــاوران ب فن

Register.biotechdc.isti.ir.از جمله اقدامات صورت گرفته در این جشنواره است
فناوريآموزي زیستجشنواره دانش

تـرویج  بـا هـدف  بـا هـدف ایجـاد فضـاي رقـابتی سـالم       93ن جشـنواره دوسـاالنه در فـروردین    دومین دوره ای
آمـوزان، افـزایش انگیـزش    فنـاوري در بـین دانـش   هاي نوآورانه و فناورانه زیسـت فناوري و هدایت فعالیتزیست
ر زنـدگی روزمـره   فناوري دفناوري و نهادینه کردن کاربردهاي زیستآموزان به مطالعه و پژوهش در زیستدانش
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آموز برگزار گردیـد. در نهایـت از   دانش830با حضور حدود وفناوريآموزان توسط ستاد توسعه زیستمیان دانش
پژوهشـی و  هـاي تولیدي و پژوهشی، روزنامه دیواري، طرحهاينفر برتر در محورهاي داستان کوتاه، دستاورد26

نقاشی یا کاریکاتور و کاردستی تقدیر شد.،مقاله تحلیلیتولیدي، عکس، فیلم کوتاه یا پویانمایی، مجله،
١المللی فناوري و نوآورينمایشگاه بین

موفـق برگـزاري نمایشـگاه    پارك فناوري پردیس پس از دو سـال تجربـه   
هاي پیشرفته، برآن شد تا در سـال سـوم برگـزاري ایـن     المللی فناوريبین

هاي توانمنـد  براي حضور شرکتگذاري مناسب زمینه رانمایشگاه، با هدف
هاي فناور ایرانی فراهم کند فناور از کشورهاي مختلف دنیا در کنار شرکت

تا هدف اصلی نمایشگاه را که بسترسـازي بـراي تبـادالت فنـاوري میـان      
بنیان و فناور ایرانی اسـت،  هاي دانشهاي توانمند خارجی و شرکتشرکت

منظور بهتوسعه تجارت و ظات سازمان به مالحهر چه بهتر فراهم آورد. بنا
هـاي  جهـانی نمایشـگاه  اتحادیـه امکان ثبت رسـمی نمایشـگاه در  فراهم 

اولـین  «تصمیم بر آن شـد کـه دور سـوم نمایشـگاه بـا نـام       ، المللیبین
برگزار شود.1393در خردادماه » المللی فناوري و نوآورينمایشگاه بین

برگزار 1394ماه از سال مینهدر دومین دوره از این نمایشگاه نیز 
شرکت ایرانی 125نیز در مجموع از بین حدود 1394گردید. در سال 

شرکت جهت حضور در نمایشگاه واجد شرایط شناخته 71ارزیابی شده،
شرکت 60هاي خارجی نیز از میان حدود شدند. در بخش شرکت

پیدا شرکت مورد تأیید قرار گرفته و در نمایشگاه حضور 47متقاضی 
کردند.

1 INOTEX
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)جایزه مصطفی(ص
1391در سـال  (ص) طراحی و اجراي جایزه مصـطفی 

از سوي جمهوري اسالمی ایران آغاز شـد. شـوراي   
مشـی و  گذاري جایزه که وظیفه تعیین خطیسیاست

اصول حاکم بر جایزه و همچنـین نظـارت بـر ایـن     
متشـکل از اعضـاي   ،رویداد جهانی را برعهـده دارد 

ها و نیـز مراکـز علمـی عضـو     اههیئت علمی دانشگ
هاي اسالمی است. این جـایزه بـه   سازمان همکاري

اثري شاخص در مرزهاي دانش اعطا خواهد شد که 
مشخص بر زندگی بشر داشته و منجـر بـه   تأثیراتی

دهنـده مرزهـاي   بهبود آن شده و همچنـین توسـعه  
، بـا مـدیریت پـارك فنـاوري     (ص)ي مصـطفی فنـاور ودانش با استفاده از روشهاي نوین علمی باشد. جایزه علمی

، 2015شود. این جایزه در سال صورت دوساالنه به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسالم اهدا میپردیس به
چهار حوزه علوم و فناوري نانو، زیستی و پزشکی، فناوري اطالعات و ارتباطات و بخش عمومی را تحت پوشـش  

28سـته از  مهمـان برج 60بـیش از  ،برگزار گردیـد 1394ماه دي4اسم جایزه که ي نخست مرقرار داد. در دوره
بـه رئـیس بانـک    توانمیخبگان و دانشمندان برجسته شرکت نمودند که از آن جمله نکشور شامل فرهیختگان، 

و)کامسـتک (هـاي اسـالمی  هاي علمی و فناوري سازمان همکاريکمیته دائمی همکاريتوسعه اسالمی، رئیس
آکادمی علوم جهان اسالم اشاره نمود. برندگان بـا مسـتندي کوتـاه معرفـی و سـپس بـه ایـراد سـخنرانی         رئیس 

گـذاري و  شـود. صـندوق سـرمایه   میتأمیناز منابع وقف علمی و فناوري (ص) مختصري پرداختند. جایزه مصطفی
ـ امالی جایزه و جذب منابع از واقفمینأموقوفات جایزه مسئولیت ت اوري را در راسـتاي توسـعه علـم و    ن علم و فن

فناوري در جهان اسالم بر عهده دارد. این صـندوق مجـوز خـود را از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار جمهـوري        
میلیـارد ریـال و بـا رویکـرد تبـدیل شـدن بـه یکـی از بزرگتـرین          50اسالمی ایران اخذ نموده و با بودجه اولیه 

سیس شده است.  ألم و فناوري در جهان اسالم تعه عگذاري براي توسهاي سرمایهصندوق
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بنیانهاي صادرات محصوالت دانش.توسعه تبادالت فناوري و زیرساخت4

هاى اصلى وزارت امور خارجه است، اما تـا  مأموریتالمللى همواره یکى از هاى بینگرچه ایجاد و تقویت همکارىا
یافتـه  طور نظامتر بوده و دیپلماسى فناوري در کشور بهمرنگیکى دو سال اخیر، رویکرد فناورانه در این دستگاه ک

فناورى با عنایت به اهمیت دیپلماسى فناورى در توسعه توان فناورى و نـوآورى  وشکل نگرفته بود. معاونت علمى
بـازوان  اي که امروز وزارت امور خارجه به عنوان یکـى از  گونهبه؛امل با وزارت امور خارجه را گشودتعباب کشور، 

هـاى  تسـهیل تعـامالت و همکـارى   هاى خـود را کند و یکى از رسالتآفرینی میاصلى نظام نوآورى کشور نقش
اند.دفناورانه مى
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حاصل این تعامالت طی سـال  
اى با نامهامضاي تفاهم،گذشته

عنوان برنامـه اقـدام مشـترك    
معاونـــت میـــاناســـت کـــه 

فنــاورى و وزارت امــور وعلمــى
ا شد. در قالب ایـن  خارجه امض

ــاهم ــل تف ــه سرفص ــاى نام ه
آموزشى مربوط بـه دیپلماسـی   
علــم و فنــاوري بــه مجموعــه 

هـاى کارکنـان جدیــد   آمـوزش 
هفـت سال گذشـته  دبیر اولی و غیره افزوده شد. در طی یک، هاي ارتقا به رایزن یکمیارت امور خارجه و دورهوز

جه در پارك فنـاوري پـردیس برگـزار شـده اسـت. در حـوزه       دیپلمات وزارت امور خار200دوره با حضور بیش از 
براي تالش وسیعی همکاري نزدیک با وزارت امورخارجه در تبادالت فناوري و ارتباطات دوجانبه با سایر کشورها، 

هـاي پیشـرفته صـورت    در حوزه فناوريهاي دوجانبه خصوصاًهاي فناوري به همکاريافزودن سرفصل همکاري
الترین سطح روابط دوجانبه در حوزه علمی و فناوري در دو سال اخیر با کشـور روسـیه در قالـب    پذیرفته است. با

هـا  هاي فناوري شکل گرفته اسـت. همچنـین بـراي تسـهیل همکـاري     طراحی و ایجاد کمیسیون عالی همکاري
هـاي  نشسـت تشـویقی، سازوکارهايهاي مالی مشترك، ها از جمله صندوقاي از سازوکارها و زیرساختمجموعه
ن با مشارکت طرفین در حال ایجاد است. امتخصص

زیرسـاختی  -داراي ارتباط استراتژیک با ایرانعنوان یکی از کشورهاي به-جهت تعامل با کشور چین ،همچنین
و فناوري با همکاري آکادمی علوم چـین بـه عنـوان بزرگتـرین     پژوهشیهاي براي هدایت و حمایت از همکاري

ـ   »صندوق علمی راه ابریشم«دنیا با عنوان آکادمی علوم طـور مشـخص بـا    هفراهم گردیده است. ایـن صـندوق ب
هـاي  ) برگـزاري کارگـاه  2، پژوهشـی هاي مشـترك  ) انجام پروژه1تخصیص حمایت مالی از سه روش همکاري 

اخیـرا تفاهمـات   ،نماید. همچنینهاي پیشرفته حمایت می؛ در فناوريپژوهشگرانهاي تبادل ) برنامه3مشترك و 
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مشخصی با طرف چینی براي همکاري در ایجاد پارك علمی مشترك در فاز توسعه پارك فناوري پردیس صورت 
توانـد  هاي چینی به ایجاد واحدهاي تحقیق و توسعه در این پارك میگرفته است. شایان ذکر است ترغیب شرکت

از مزایاي این همکاري باشد.
هـاي فنـاوري و تبـادل    کننده همکـاري ا کشور روسیه و چین، ساختارهاي تسهیلهاي مذکور بعالوه بر همکاري

گیـري از ظرفیـت   بهـره تـوان بـه   کـه از آن جملـه مـی   فناوري با سایر کشورها در حال طراحـی و ایجـاد اسـت   
هـاي متنـاظر   هاي تخصصـی فنـاوري بـا شـرکت دسـتگاه     ها و کمیتههاي مشترك و تشکیل کارگروهکمیسیون
اندونزي، اتریش، صربستان، قزاقزستان، برزیل؛ طراحـی و ایجـاد صـندوق مـالی     ی همچونکشورهایر ددوطرف 

هـاي فنـاوري   هاي نظیر در کشورهاي چین، تاتارستان و مجارستان بـراي حمایـت از همکـاري   مشترك با طرف
نمود.اشارهسنگاپوراندونزي، چین و بافناوري مشترك هاي ایجاد پاركطرفین؛ تعریف برنامه

جمهور در برخی رویدادهاي معتبر جهانی اقدام به سخنرانی نمودند کـه از  معاون علمی و فناوري رییس،همچنین
در کشور ژاپـن و اجـالس جهـانی    »هساالنه علم و فناوري در جامع«توان به اجالس جمله مهمترین موارد آن می

ها، رویکردها دیدگاه،المللی معتبردر این مجامع بینعلم در مجارستان اشاره کرد. تالش شده است با حضور فعال 
ایـن معاونـت   ،هاي جمهوري اسالمی ایران در حوزه توسعه فناوري و نـوآوري تبیـین شـود. همچنـین    و ظرفیت

21با شرکت دانشمندان و متخصصان بیش از را که میزبانی بیستمین اجالس ساالنه آکادمی علوم جهان اسالم
ایجـاد آینـده   ؛علم، فناوري و نـوآوري «توسعه علمی و فناوري کشورهاي اسالمی با شعار نظور مبهوکشور جهان

عهده داشت.به2015را در سال »مشترك براي بشریت
اى جـز  هاي بزرگ صنعتى جهان، چـاره بنیان ایرانى براى رشد و بالندگى در حد و اندازه شرکتهاى دانششرکت

در بسیارى از مـوارد، تقاضـاى بـازار داخلـى     فناوريرا ندارند. با توجه به نوع و سطح المللى ورود به بازارهاى بین
بنیان را فراهم کند و به همـین دلیـل، تولیـد    خدمت دانشیا تواند مقیاس مورد نیاز براى تولید یک محصولنمى

د. داخل کشور توجیه اقتصادى نداردراین محصوالت و خدمات
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فنـاورى از  و بـراى یـادگیرى و اکتسـاب دانـش فنـى     فرصـتى  بر اهمیت از منظر بـازار، عالوه المللىعرصه بین
ویـژه  هاى نوآور ایرانى و بهزیرا بسیاري از شرکت؛استکلیدي. این موضوع بسیار استدارندگان تراز اول جهان

هـاى  در عرصـه بنیان کوچک و نوپا، هنوز راه زیادى را تا مهیا شدن براي عـرض انـدام جـدى   هاى دانششرکت
بنیان ایرانى دستیابى هاى دانشوکار شرکتتوسعه کسب راهبرديالمللى باید بپیمایند. بدیهی است از الزامات بین

توانند با رعایت مالحظات، نسبت به انتقال دانش فنى از خارج به داخـل  ها مىبه دانش فنى است که این شرکت

والمللى هستند هاى بینها، فاقد تجربه در عرصه همکارىرى از شرکتاقدام کنند. نکته حیاتی این است که بسیا
،را در دستور کار قرار داده است. در همین راسـتا اياورهجدید ارائه خدمات حمایتی و مشرو معاونت در دوره از این

هـاي  المللـی شـرکت  کـار بـین  وریاست جمهـوري بـا هـدف توسـعه صـادرات و کسـب       فناوريوعلمی معاونت 
هـا بـا مـدل    توانمندسـازي شـرکت  منظـور  بههاي موجود نموده و بنیان، اقدام به بررسی مشکالت و ضعفدانش

حمایـت از  اقـدام بـه  دار و هدفمنـد در  هاي مشـروط، زمـان  مشارکت دولت و بخش خصوصی و از طریق حمایت
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کـرده بنیـان را تـدوین   نـش و الگوي توسعه صادرات محصـوالت دا نمودهبنیان تالش صادرات محصوالت دانش
سـاز در حـوزه   ساز، برندسـاز و فرهنـگ  هاي توانمندساز، پشتیباناست. بر اساس این الگو، طراحی و اجراي برنامه
صادرات در دستور کار معاونت قرار گرفته است.

یـان بـه   اقدام به ایجاد کریدور خدمات صادرات محصوالت دانش بن1393معاونت علمی و فناوري در شهریورماه 
ها به بلوغ صادراتی نمود. کریدور بسته جامعی از عنوان بازوي اجرایی در خصوص توانمندسازي و رساندن شرکت

دهد.ها را در مسیر صادرات قرار میخدمات حمایتی را در نظر گرفته که بر مبناي آن شرکت
ماهـه 10از طرف معاونـت، در  تأییدتوسط کریدور و 1393هاي تدوین شده در نیمه دوم سال نامهبرمبناي آیین

اسـت. از ایـن تعـداد    شـده شرکت دانش بنیان به کریـدور ارسـال   330درخواست از 650، تعداد 1394اول سال 
. انـد کنون مورد حمایت قرار گرفتـه شرکت تا148درخواست از 266د که انشدهتأییددرخواست 489ها درخواست

المللی از مهمترین خدمات مـورد درخواسـت   هاي تخصصی بینضور در نمایشگاهالمللی و حاخذ استانداردهاي بین
کنون بوده است.ها تاشرکت
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المللـی از  هاي تخصصی بینضور در نمایشگاهح
ابزارهاي اصلی توسعه صادرات محصوالت است 

هاي صادرکننده بزرگ همـواره حضـور   و شرکت
ـ هـاي بـین  رنگی در نمایشگاهمستمر و پر ی الملل

هاي مختلف و پایداري دارند. این حضور در سال
ها به منزلـه  حضور یک شرکت در این نمایشگاه

هـا در صـادرات و حضـور در    ثبات قدم شـرکت 
. بر همـین  شودمیالمللی محسوب بازارهاي بین

هـا در  مبنا، کریدور از حضـور شـرکت  
ـ  هاي بـین نمایشگاه صـورت  هالمللـی ب

هـــاي تخصصـــی حمایـــت اویونپـــ
ماید.نمی
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معاونـت پیشـنهاد بـا بنیـان دانشمحصوالتصادراتازحمایتساز، بستههاي پشتیباندر راستاي اجراي برنامه
بـه شـکوفایی ونـوآوري صـندوق دربنیـان دانـش محصـوالت صادراتازحمایتتسهیالتارائهجهتوعلمی

گرفت:ارائه تسهیالت ذیل در قالب بسته مذکور صورت خواهد رسید. تصویب
میلیارد ریال20صادرات و تا سقف %70به میزان تسهیالت سرمایه در گردش•
میلیارد ریال50صادرات و تا سقف %70به میزان تسهیالت سرمایه ثابت•
میلیارد ریال5و تا سقف %7یارانه سود تسهیالت به میزان •
میلیارد ریال20ا سقف ارزش کارشناسی و ت%50به میزان تسهیالت حمایت از انتقال فناوري•
میلیون ریال500به مبلغ تسهیالت توانمندساز•
میلیارد ریال3تسهیالت حمایت از صادرات به مبلغ •
تسهیالت توسعه بازار صادراتی•
نامه بانکیصدور ضمانت•

ز بنیـان ا هاي اطالعاتی الزم براي صـادرات محصـوالت دانـش   معاونت علمی و فناوري با هدف ایجاد زیرساخت
فنـاوري زیسـت فنـاوري،   ؛هاي مختلف فناوري از قبیـل گرا در حوزههاي تخصصی صادراتطریق انتخاب خوشه

، صنایع هوایی و غیـره اقـدام بـه حمایـت در     پیشرفتهو تجهیزات پزشکیدارونانو، فناوري اطالعات و ارتباطات، 
بنیـان و  صـادرات محصـوالت دانـش   هاي مدیریت صادرات نموده است. همچنین در راستاي توسعهایجاد شرکت

اي صـادراتی تخصصـی را در   هگاهالملل، پایورود به تجارت بینهاي داراي پتانسیل صادراتی درکمک به شرکت
باشد.میهاآنکشورهاي هدف ایجاد کرده و در حال توسعه و گسترش 

هـاي  قـدام بـه حمایـت از شـرکت    عاونت علمی و فناوري در راستاي اجراي برنامه برندساز در حـوزه صـادرات، ا  م
نموده 1برند ایرانیپنجالمللی و ایجاد حداقل ایجاد برندهاي بینمنظور بهبنیان در برندسازي تخصصی حوزه دانش

است.

1 ADEECO, AVICINNA, HERBEMARKET ،BRILLIANT SOFT
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بنیان.تشکیل ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش5
و الزامات پایـه بـراي موفقیـت کشـور در     هاي اساسی اصالح فرهنگ اقتصادي و علمی جامعه یکی از زیرساخت

بنیان و تحقق یابی به اهداف دولت در حوزه گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشبنیان و دستعرصه اقتصاد دانش
ریاست جمهوري با اهدافی چـون تبیـین مفـاهیم   فناوريوعلمی معاونت ،. بر همین اساساستاقتصاد مقاومتی 

هـاي ناشـی از   فرصـت بـا  هـا کشـور  و خـانواده  گفتمان علم و فناوري، درك و آشناسـازي بنیان و اقتصاد دانش
بنیان در نیمه نخست ، ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانشکارهاي نوین و فرهنگ کارآفرینیوکسب

در همـه سـطوح   بنیان نیازمند تحول فرهنگـی سال جاري تشکیل شد. ورود جامعه ایرانی به عرصه اقتصاد دانش
سازي بـا اسـتفاده از   رسانی، ترویج و جریانبا این هدف، فعالیت گسترده و جامع اطالع.ی و اجتماعی استمدیریت

هـاي دیـداري، شـنیداري، مکتـوب و مجـازي و برگـزاري رویـدادهاي توانمندسـازي کـارآفرینی          ظرفیت رسـانه 
د توسعه فرهنگ با حرکت از رویکرد جـذب منـابع بـراي    بنیان در دستور کار این ستاد قرار گرفته است. ستادانش

تغییر در نگرش عمومی ،تولید ثروت و حل مسائل جامعه و کارآفرینیسازيفرهنگبه رویکرد پژوهشآموزش و 
شـده،  سیما حمایت و تولیـد وساعت برنامه در صدا500کند. در زمان اندك، تا کنون بیش از کشور را دنبال می

.شـود ور مسـتمر و ماهیانـه منتشـر مـی    طـ بـه »بنیاندانش«و » سرآمد«هرآفرینی برگزار و دو نشریرویداد کا200
ات رهبر فرزانه انقالب در خصوص اهمیت علم و فنـاوري و ضـرورت   تأکیدبه همت این ستاد، مجموعه همچنین 

»بنیـان بـرد اقتصـاد دانـش   راه«بنیان و راهبرد اقتصاد مقاومتی در قالـب کتـابی بـا عنـوان    توجه به اقتصاد دانش
بر نقش نسـل نوجـوان در اسـتمرار رقابـت     تأکید. در همین راستا و با به زیور طبع آراسته شده استآوري وجمع

ها حمایت جدي ساز در قالب رویدادهاي مختلف مانند جشنوارهآموزي فرهنگهاي دانشاز فعالیت،پذیري اقتصاد
ارسـازي و تاسـیس مراکـز راهبـردي و اجرایـی نیـز دفـاتر مشـترك         بـا هـدف ساخت  عالوه بـر ایـن،   شده است. 

گزینـی بـا همکـاري    ها و دفتر مشترك واژهفناوري در دانشگاهان علم ومبنیان و گفتاقتصاد دانشسازيفرهنگ
ور هدفمندي بیشتر، برنامـه جـامعی در   ظمنجاد شده است. الزم به ذکر است بهفرهنگستان زبان و ادب فارسی ای

هاي فرهنگـی در بطـن جامعـه، بـه     سازي در زمینه فعالیتبا هدف جریانریزي شده است کهخصوص طرحاین
مرور زمان و با حمایت ستاد به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
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بنیاناقتصاد دانشسازيفرهنگگامی بلند در بنیان و نوآوري،اندیشی فعاالن اقتصاد دانشنشست هم
هـاي  و ترویج علـم و فنـاوري در جامعـه از طریـق تولیـد برنامـه      سازيفرهنگمنظور بهفناوري معاونت علمی و

بنیان ساخت داخل و در نظر گرفتن تخفیف فرهنگی در تبلیغ و مشترك در حمایت از محصوالت و خدمات دانش
مـود. همچنـین در   نامه همکاري با صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران منعقـد ن معرفی این محصوالت، تفاهم

ــتاي  ــگراس ــازيفرهن ــرویج موضــوع س و ت
کارهـاي  وبنیان و معرفی کسـب اقتصاد دانش

ــرکت  ــوین و ش ــوآور،  ن ــاي ن ــتین ه نخس
اندیشی فعـاالن اقتصـاد   نشست هم

، بـه همـت سـتاد    بنیان و نـوآوري دانش
ــاد    ــاوري و اقتص ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن توس

ي جمهورمحترم بنیان و با حضور رئیس دانش
، در سـالن  1394ت و ششم مهـر مـاه   در بیس

اجالس سران برگزار گردید. در ایـن نشسـت   
، يضـمن ســخنرانی رئـیس محتــرم جمهــور  

ــدادي از ر ــرکت  ؤتع ــاي جــوان ش هــاي س
ها و نقطه نظـرات  بنیان به طرح دیدگاهدانش

بنیـان  هـاي دانـش  خود در خصـوص شـرکت  
نمایشـگاهی  در حاشیه این نشست،پرداختند

ــ ــشاز دســتاوردهاي چن ــان د شــرکت دان بنی
تدارك دیده شده بود.
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بنیانگذاري توسعه اقتصاد دانش. مشارکت فعال در سیاست6

عنـوان نهـادي فراسـازمانی نقـش کلیـدي در تـدوین       ی و فناوري ریاست جمهـوري بـه  ماز آنجا که معاونت عل
ن نظـام، توسـعه شـبکه    ي کـال هـا نمایـد، بـا توجـه بـه سیاسـت     هاي کلی علم و فناوري کشور ایفا مـی سیاست
ي نظـام ملـی نـوآوري    هاو ارزیابی علم و فناوري از جمله اقداماتی است که منجر به تکمیل حلقهگذاريسیاست

بخشـی و حمایـت از تکمیـل    گذاري علم و فناوري، به سـرعت معاونت در امر سیاست،خواهد شد. در این رویکرد
ي حقـوقی، ایجـاد   هـا ها و تداخالت ملی، اصالح قوانین و زیرسـاخت ي نظام ملی نوآوري، رفع همپوشانیهاحلقه
ي میان هاي ملی، ارزیابی علم و فناوري و هماهنگیهاو اندیشکدههاي توسعه علم و فناوري، ایجاد شبکههابستر

بخشی متمرکز شده است. 
زيسـا هماهنـگ ذاري نوآوري فناورانه با رویکـرد  گسه رویداد کلیدي در سیاست

بنیانها و اقدامات در راستاي اقتصاد مقاومتی و دانشسیاست
43بنیان(ماده دن برنامه توسعه تولید محصوالت دانشتصویب رسانتنظیم و به

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشـور) و تـدوین احکـام    قانون رفع موانع تولید رقابت
فناوري وبرنامه ششم توسعه در حوزه علم

هوشمندي سیاستیدستیابی بههاي اطالعاتی وایجاد زیرساخت
نگاري علم و فناري تشکیل دبیرخانه آینده

تدوین محور علم و فناوري برنامه ششم توسعه
هـاي اصـلی ایـن معاونـت بـوده اسـت.       در سال جاري تدوین بخش علم و فناوري برنامه ششم توسعه از اولویت

نفع، تشکیل شد. فرآینـد تـدوین محـور    صی متشکل از نهادهاي ذيکارگروه تخص،ن احکام برنامهویتدمنظور به
هـاي توسـعه علـم و    ها و ارزیابی وضع موجود و مطلوب، تـا چـالش  علم و فناوري برنامه ششم، از تدوین شاخص

گرفـت.  ها و دستیابی به وضع مطلوب را در بـر مـی  فناوري و سرانجام، مفاد قانونی مورد نیاز براي غلبه بر چالش
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سـازي  ریزي کشور که متولی یکپارچههاي گذشته، به سازمان مدیریت و برنامهنظرات همچون تجربیات سالاین
آن بود، ارسال شد

بنیانتدوین برنامه توسعه تولید محصوالت دانش
وعلمـی  آن، معاونـت  43ویـژه مـاده   نظام مالی کشـور و بـه  يپذیر و ارتقاتصویب قانون رفع موانع تولید رقابت

هـاي تولیدکننـده   رییس جمهور را بر آن داشت تا با تدوین برنامه مناسب بتوانـد چرخـه اقتصـاد شـرکت    فناوري
هاي معاونت بیشتر بر تحریک بنیان را تکمیل نماید. تا قبل از تصویب این قانون، تمرکز حمایتمحصوالت دانش

ینـد  آفر،بنیان قرار داشت. بنابراینعرضه محصوالت دانش
برنامه با طراحی مدل مفهومی آغاز شد؛ به این معنا تدوین 

بنیـان  که الزامات تولید محصوالت و خدمات کیفـی دانـش  
(حمایــت از طــرف عرضــه، تحریــک تقاضــا و بازارســازي، 

مالی پـژوهش و  تأمینتسهیل تبادل عرضه و تقاضا، نظام 
و هوشمندي سیاستی) توسـط  یفناوري، و شفافیت اطالعات

شناسایی شد و برنامه با در نظر گرفتن این هاي نوآوربنگاه
. در این برنامه کـارگروهی  گردیدگانه تدوین محورهاي پنج

بینـی  هاي تأثیرگذار پـیش ها و وزارتخانهمتشکل از دستگاه
شده است که بـه تکمیـل عرضـه و تقاضـاي محصـوالت      

شش جلسـه  ،بنیان کمک خواهند کرد. در حال حاضردانش
هاي عملیاتی مرتبط تشـکیل  تشکل از نمایندگان عضو کارگروه، در خصوص تدوین برنامهدر کارگروه تخصصی م

بنیـان نیـز سـه جلسـه برگـزار نمـوده و       شده است و کارگروه اصلی تولید، تقاضا و صـادرات محصـوالت دانـش   
است. رساندهتصویب بهرا در این زمینه دار هاي اولویتبرنامه
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خلق هوشمندي سیاستی هاي اطالعاتی و ایجاد زیرساخت
اقـدامات  گذاري حوزه علم و فناوري و حرکت به سمت خلق هوشمندي سیاسـتی،  در راستاي مشارکت در سیاست

:شده استذیل اجرامعاونت در قالب چهار برنامه 

. برگزاري دومین دوره طرح ملی پیمایش نوآوري ایران1

پــس از برگــزاري اولــین دوره طــرح ملــی پیمــایش 
شرکت در سال گذشته، 125ا بررسی حدود نوآوري ب

هـا و مطالعـه   در راستاي بررسی رفتار نوآورانـه بنگـاه  
هـاي منتخـب، برگـزاري    وضعیت نوآوري در بخـش 

دومین دوره طرح ملی پیمایش نـوآوري ایـران در ده   
ــیش از    ــطح ب ــب و در س ــوزه منتخ ــاه 3000ح بنگ

آوري و گذاري شد کـه در مرحلـه نهـایی جمـع    هدف
. در برگـزاري دومـین   قـرار دارد هـا رسشنامهتکمیل پ
سـازي فرهنگهاي مورد مطالعه، ها و بخشطرح ملی پیمایش نوآوري، عالوه بر بررسی وضعیت نوآوري در بنگاه

گـران  هاي آموزشی براي افراد و پیمایشو ترویج مبانی مربوط به حوزه علم، فناوري و نوآوري با برگزاري کارگاه
هاي آموزشی طرح شرکت کردند.پرسشگر تخصصی در دوره75از صورت گرفت که بیش 

. طراحی نظام جامع پایش و ارزیابی علم، فناوري و نوآوري 2

، ضمن بررسی دقیق به شکل جدي آغاز شد1394ه سال یمام جامع ارزیابی و پایش که از ندر راستاي استقرار نظ
بندي در خصـوص  المللی و نیز تجربه قبلی کشور، جمعاي نهادهاي بینهاي دورههاي گزارشو استخراج شاخص

اصلی است محور 11کشور صورت گرفت. نظام طراحی شده داراي علم، فناوري و نوآوري هاي مورد نیاز شاخص
شده است.ارسالدولت محترم هیأت به آن براي بررسی و تصویب نامهنویس آیینو پیش
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، طراحی نظام جامع وضعیت علم، فناوري و نوآوري کشورو قابل اتکاء از ارائه تصویري شفاف معاونت، در راستاي 
هـاي  پایش و ارزیابی حوزه علم، فناوري و نوآوري و ایجاد هوشمندي سیاستی، با مشـارکت و همکـاري دسـتگاه   

ف و سازي مدل جامع، شفااصلی همکار بر مبناي مدل تقسیم کار ملی، اقدامات الزم براي تدوین، طراحی و پیاده
ها براي ارزیابی دقیق نظام علم، فناوري و نوآوري کشور را آغاز نموده استدربرگیرنده تمامی سنجه

با همکاري سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل. انجام پروژه 3

هدف و با 1(آنکتاد)مللتجارت و توسعه سازمانبا همکاري کنفرانسانجام پروژه 
المللـی  تالش براي بهبود و ارائه تصویري شفاف از وضعیت علـم، فنـاوري و نـوآوري کشـور در گزارشـات بـین      

درسازمانکارشناسان آن94در سال سازمان مذکورنامه با سازي تفاهمدر راستاي اجراییاست.ریزي شده برنامه
هاي انجام شده در این زمینه آشـنا شـدند. (در   و فعالیتام نوآوري کشور ترین نهادهاي نظسفري به ایران با مهم

علـم،  گـزارش وضـعیت   جلسه رایزنی با نهادهاي مختلف دست اندرکار برگـزار شـد.)  40طی این سفر، قریب به 
آن در کمیسیون علـم و فنـاوري سـازمان ملـل بـراي کشـورهاي عضـو        95ایران اواسط سال فناوري و نوآوري 

گرددارائه میسازمان 

هـاي  رصد وضعیت ستادهاي توسعه فناوري با اسـتفاده از شـاخص  منظور به. طراحی داشبوردهاي سیاستی 4
علم، فناوري و نوآوري

تی کـه بتوانـد بـا اسـتفاده از     هاي فناورانـه، اسـتفاده از داشـبوردهاي مـدیری    با توجه به اهمیت باالي رصد حوزه
هاي فناورانه را نشان دهد امـري بته مدنظر در اسناد باالدستی، وضعیت حوزههاي داراي مبناي علمی و الشاخص

نظـام ارزیـابی و   توسعه در راستاي فناوريوعلمی با توجه به اهمیت این موضوع، معاونت . الزم و ضروري است
فنـاوري،  توسـعه يپایش حوزه علم، فناوري و نوآوري و با هدف رصد عملکرد و دستاوردهاي هر یک از سـتادها 

محتـواي مـورد نیـاز و در طراحـی     تـأمین طراحی داشبوردهاي سیاستی را در دستور کار خود قرار داده اسـت. در  
در اسـناد باالدسـتی   مندرجهاي ، شاخصجهانیهاي معتبر شده از مدلاخذالمللی هاي بینها، از شاخصشاخص

استفاده شـده اسـت.  تادهاي توسعه فناوري هاي مورد نظر سشاخصو همچنین همچون نقشه جامع علمی کشور 

1UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Developmen
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با توجه به جلسات برگزار شده با نماینده شوراي عالی انقالب فرهنگی، داشبورد مربوط به سـتاد  و در مرحله اول
باشد.هاي استخراج شده میمحتوا و شاخصتأییدتوسعه زیست فناوري در حال طراحی و در مرحله 

نگاري ملیآینده
هـاي  هاي صـورت گرفتـه در دولـت یـازدهم سـکانداري برنامـه      هوشمندي فناورانه کشور با تالشبا هدف ارتقا 

دبیرخانـه برنامـه در سـال    سازيفعالقرار داده شد که با فناوريوعلمی نگاري ملی کشور بر عهده معاونت آینده
این دبیرخانه در حال بررسـی  دار توسططرح ملی و اولویت4ریزي مدل بومی و ملی، در حال حاضر طرحو با 94

باشد. و اجرایی شدن می
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مالکیت صنعتی 
ها مالکیت صنعتی و درجه اهمیت آن در سرنوشت شرکتدهیسامانبا توجه به مشخص نبودن مرجع پیگیري و 

طرحـی  93هاي موجود در نظام ملی مالکیت صنعتی ایران، در سال بنیان، در راستاي رفع نارساییو اقتصاد دانش
سازي بهتر در این حوزه به قوه مجریه ارائه شد. همچنـین بـا توجـه بـه اهمیـت ویـژه       با هدف کمک به تصمیم

نامه ارزشـگذاري  نویس آیینمشارکت جدي در تدوین پیش94و 93هاي ادالت دارایی هاي نامشهود طی سالتب
مند کردن آن صورت گرفتهگذاري با هدف تسهیل و ضابطهاي سرمایههاي نامشهود در طرحدارایی
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طرح پیشنهادي استفاده از ظرفیت متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم
هـاي معتبـر کشـور و    در دانشـگاه انشمندان برجسته ایرانـی غیـرمقیم  منظور استفاده از ظرفیت متخصصان و دبه

و مراکز مؤسسات همچون فناوريوعلمی هاي مختلف هاي موجود در حوزههمچنین شناسایی و معرفی ظرفیت
ارسـال شـده   ت محترم دولت أ، طرح پیشنهادي به هیهاآنعلمی داخل به نخبگان غیرمقیم و ایجاد ارتباط میان 

است.

هاي پیوست فناوريدستورالعمل
لـی در  هـاي ملـی و بـین المل   استفاده بهینـه از تقاضـاي پـروژه   منظور بهدر فضاي پساتحریم لزوم اتخاذ تدابیري 

هاي خـارجی بـه انتقـال دانـش و فنـاوري      هاي مورد نیاز داخلی و نیز الزام و تشویق طرفراستاي توسعه فناوري
با مطالعات صورت گرفته در حوزه علم و فناوري کشور و با توجه به برهه حساس ،بسیار ضروري است. در نتیجه
هاي فناورانه المللی و همکاريهاي ملی و بینر پروژهویژه دهاي پیوست فناوري بهشرایط پسا برجام، دستورالعمل

هاي بخشی تـدوین شـد. در ایـن راسـتا تـدوین      در شوراي امنیت ملی، شوراي عالی انقالب فرهنگی و وزارتخانه
باشد.میفناوريوعلمی ت هاي کلیدي معاوناز برنامهطرح جامع انتقال فناوري به کشور




