
 

 
 

 

 

 

 گذاری عمومی ایرانهمایش ملی سیاست

 های سیاستگذاری علم و فناوری در ایراندرآمدی بر مسائل و چالش
 

 

 

 

 :یعلم ناظر        

 دکتر امیر ناظمی

 

 

 :نیتدو و هیته   

 نژادسیما رفسنجانی

 گذاری عمومی()پِژوهشگر و محقق سیاست

 

 

 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های سیاستگذاری علم و فناوری در ایراندی بر مسائل و چالشدرآم عنوان:

 

 های استراتژیک ریاست جمهوری است.کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز بررسی

ستراتژیک ریاست جمهوری ممنوع استهای اگونه بازنشر این گزارش بدون اجازه کتبی مرکز بررسیهر
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 مقدمه

محور و عامل اصلی بقاست. بنابراین در چنین اقتصادی، عملكرد شرط ورود به عرصه رقابت در اقتصاد دانشانش، پیشد

های کالن جمهوری اسالمی ایران بر توسعه و یابد. از این رو سیاستاثربخش نظام علمی برای توسعه هر کشور اهمیت می

های بخش علم و فناوری در ابتدا مفاهیم نظری در حوزه علم و . به منظور بررسی چالشگذاردپیشرفت علم و فناوری صحه می

فناوری از جمله تعریف سیاست علم، سیاست فناوری و سیاست نوآوری، اجزا نظام نوآوری و ساختار روابط میان نهادهای نظام 

-های توسعه در زمینه علم و فناوری میبرنامه نوآوری مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم به آسیب شناسی

پردازیم و در بخش سوم سیاست علم و فناوری برمبنای مدل نظام نوآوری مورد آسیب شناسی قرار خواهد گرفت. در ادامه 

 های مذکور ارائه خواهد شد.های سیاستی برای حل چالشتوصیه

 تعریف مفاهیم و مبانی نظری -1

 فناوری و سیاست نوآوریسیاست علم، سیاست  -1-1

شوند که با هم ارتباط نزدیكی دارند سیاست علم، سیاست فناوری و ر منابع علمی چندگونه از قلمروهای سیاستی بحث مید

ای دهند؛ اگرچه مرز تعریف شدهها بخش خاصی از زنجیره دانش را مورد توجه قرار میسیاست نوآوری. هر کدام از این سیاست

ها هایی در تعریف و حوزه عمل این سیاستها و تداخلجاییشود جابهها باعث مید ندارد و همپوشانی میان آنها وجومیان آن

 وجود داشته باشد.

های فكری حاصل از تحقیقات علمی و سیاست علم مسائلی مانند تأمین مالی تحقیقات دانشگاهی، مالكیت و حقوق دارایی

، در 2222در سال  OECDهای گیرد. مطابق گزارشسیاست عمومی را دربر میهای آموزشی و سایر مسائل در سیاست

دانش چرایی، دانش چگونگی و دانش چه کسی تقسیم شده دانش به چهار نوع دانش چیستی، نظریه اقتصاد مبتنی بر دانش، 

 ی معادل دانش چگونگی است.فنّاوراست. در این چهارچوب علم معادل دانش چرایی و 

ها اتخاذ و کارگیری فناوریهاست که با قصد تأثیرگذاری بر خلق و توسعه، جذب و بهای از سیاستوری مجموعهسیاست فنا

های دولت، ممكن است بر فناوری تأثیر بگذارند اما ای از سیاستشوند. باید به این نكته توجه نمود که طیف گستردهاجرا می

 توان در قالب سیاست فناوری تعریف کرد.د را میشونهایی که با این قصد طراحی میتنها سیاست
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کنند. اما های تجاری را تحریک و تشویق میگردد که فرایند ترجمه دانش به برنامههایی اطالق میسیاست نوآوری به سیاست

ای دارد. ستردههای فناورانه نیست، سیاست نوآوری نیز در بیشتر موارد مفهوم گاز آنجا که اصطالح نوآوری محدود به نوآوری

توان طیف وسیعی از موضوعات از جمله سیاست علم و سیاست فناوری را نیز جزئی از سیاست نوآوری به با این تعریف می

اند از بهبود عملكرد و یادگیری سازمانی، بهبود دسترسی به شمار آورد. ابزارهای مورد استفاده در سیاست نوآوری عبارت

محیطی، مقررات اخالقی قوانین شرکتی، مقررات رقابتی، حمایت از عاتی، مقررات زیستاطالعات و توسعه جامعه اطال

 کنندگان و ترازیابی هوشمند ازجمله این ابزارها هستند.مصرف

کند. ها برای علم، توسعه فناوری و نوآوری از کشور به کشور دیگر فرق میها، مشخص کردن مسئولیتدر اعمال سیاست

وزارتخانه مربوط به علم و آموزش دارند که با نظام دانشگاهی و دانش پایه سروکار دارد و یک وزارتخانه  بسیاری کشورها یک

 وکار با آن درگیر است. برای صنعت که با بخشی از سیاست فناوری و نوآوری سر و کار دارد که بخش کسب

 نظام ملی نوآوری -1-2

های ارتقا و تسریع ها را بیش از پیش به سیاستمحرك توسعه، توجه دولتعنوان عوامل جماع در پذیرش دانش و نوآوری بها

شود. نظام ملی نوآوری جلب کرده و سیاست نوآوری، فراتر از سیاست علم و فناوری و بخشی از سیاست توسعه محسوب می

های هر کشور را تعیین انه بنگاهها با یكدیگر عملكرد نوآورای از مؤسسات درگیر با دانش است که تعامالت آننوآوری، مجموعه

کننده برای تولید، کند. در یک اقتصاد مبتنی بر دانایی چنین تعامالتی در میان اجزای مختلف نظام نوآوری، عاملی تعیینمی

نظیر ها و اجزای دیگر نظام ملی نوآوری ها و بین بنگاهانباشت و انتشار دانش است. بنابراین تعامل و همكاری در میان بنگاه

صورت عاملی پیش برنده برای نوآوری ها و مؤسسات پژوهشی بسیار مهم است؛ زیرا درواقع همین تعامالت است که بهدانشگاه

کند، کند. از آنجا که نوآوری ماهیتی سیستمی داشته و به صورت یک فرایند یادگیری جمعی و تعاملی نمود پیدا میعمل می

سیستم ملی نوآوری از چند زیرسیستم میان اجزای نظام ملی نوآوری اهمیت فراوانی دارند.  بنابراین تعامالت و بازخوردها در

 اند از:اصلی تشكیل شده است که عبارت

 زیرسیستم تولید 

 زیرسیستم علم  و فناوری 
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 زیرسیستم تحصیل و آموزش 

 زیرسیستم مالی 

 زیرسیستم اداری و قانونی 

دهد تكامل نظام علمی و نظام اقتصادی مستقل از هم نیست. نشان می نظام ملی نوآوری یک چارچوب تحلیلی است که

ها فراهم شود. برعكس تكامل نظام یافته علمی به این نیاز دارند که شرایط مناسب اقتصادی برای آنهای سازمانپیشرفت

نوآوری الگویی تحلیلی است  های علمی است که باید در عمل به کار گرفته شوند. درواقع نظام ملیاقتصادی نیازمند پیشرفت

شوند. این بدان دهد چگونه در یک نظام اقتصادی، علوم و فنون پیشرفت کرده و در عمل به کار گرفته میکه نشان می

افتد.در شكل زیر الگوی نظام معناست که تكامل نظام علمی و نظام اقتصادی به صورت همزمان و همراه با یكدیگر اتفاق می

 زای تشكیل دهنده آن نشان داده شده است.ملی نوآوری و اج
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 اند از:ها است که عبارتهای اصلی نظام ملی نوآوری نهادها و ارتباطات میان آنستون

مند کرده و ها و افراد را قاعدهها، قواعد و قوانین هستند که روابط میان سازمانای از آداب، روشنهادها مجموعه -

ها، اطالعات و منابع الزم را فراهم کرده و عدم اطمینان را نهادها مشوق دهند،ل میتعامالت اجتماعی را شك

 برند.دهند و تعارضات را از بین میکاهش می

های خصوصی )مانند میان دولت و سازمان های مالیاست از: جریان های میان نهادها عبارتارتباطات و جریان -

ها، های انسانی میان دانشگاهگذاری خطرپذیر(؛ جریانشی از سرمایههای ناهای نوظهور صنعتی و شرکتشرکت

های نوآور های دولتی به سمت سازمانهای قانونی که از سوی آژانسهای دولتی؛ جریانها و دانشگاهشرکت

 افتد.های دانشی )سرریز( که در میان همه این نهادها اتفاق مییابد؛ و جریانجریان می

 های سیستم ملی نوآوری در جدول زیر نشان داده شده است.یتکارکردها و فعال

 OECD دگاهید از ینوآور یمل ستمیسهای تیفعال و کارکردها

 ها فعالیت ها کارکرد

 سیاست گذاری کالن

 های کلیوتدوین خط مشی هدایت و تعیین چارچوبهای کلی

 گذاری، هماهنگی، نظارت وارزیابی بین بخشیسیاست

 هاها و هماهنگی، نظارت و ارزیابی بخشی و تدوین دستورالعملسیاستمدیریت 

 های بخشیسازی سیاستتدوین و پیاده

 R&Dانجام 

 تحقیقات بنیادی

 تحقیقات کاربردی

 ایتحقیقات توسعه

 مهندسی معكوس

 های بازارپژوهش

 حفظ و ارتقاء موجودی دانش

 مومی گیرندگی فناوریبسترسازی اجتماعی و بهبود ظرفیت ع

 تامین مالی تحقیق وتوسعه

 حمایت از حقوق مالكیت معنوی

 حمایت از استانداردسازی

 های غیر تجاری فعال در پژوهش پایه و کاربردیحمایت از نهادها و سازمان

 های تحقیق و توسعه در بخش تجاری )به صورت مستقیم و غیر مستقیم( حمایت از پروژه

 دار و مستقل از نهادهاهای پژوهشی اولویتزمینه حمایت از

 های مبتنی بر فناوریحمایت مالی از شرکت

 های نوپاحمایت از کارآفرینی و ارائه خدمات اداری و مدیریتی به کارآفرینان و شرکت

 تنظیم بازار و تسهیالت به طرف تقاضا )در جهت هدایت بازار( 

 توسعه و ارتقای نیروی انسانیآموزش ,  توسعه منابع انسانی
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 تسهیل جابجایی نیروی انسانی

 انتشار تكنولوژی

 کمک به بهبود توان کسب و بومی کردن تكنولوژیهای خاص

 ارتقای ظرفیت جذب تكنولوژی در شرکتها

 ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوری در شرکتها

 بهبود دسترسی به اطالعات و دانش فناوری

 مشاوره ای در نیازسنجی ، منبع یابی و انتقال تكنولوژیارائه خدمات 

 باال بردن آگاهی و نمایش دادن فناوری

 توزیع و به هنگام سازی دانش

 سازی دانشبهبود سازوکارهای انتقال و پیاده

 های محلی یا صنعتی( بهبود بسترهای انتشار دانش و فناوری )شبكه

 های صنعتیتشكیل خوشه

 کارآفرینی تكنولوژیكی ارتقاء
 ارئه حمایتهای مالی به شرکتهای مبتنی بر تكنولوژی

 ارائه حمایتهای اداری و مدیریتی به کارآفرینان و شرکتهای نوپا

 

 Global Innovation Indexگزارش  در هرساله دیگر المللیبین نهاد دو همراه به فكری مالكیت جهانی سازمان

(GII)  نحوه. شودمی تنظیم شاخص 11 مبنای بر خود گزارش این کند.را با یكدیگر مقایسه میشاخص نوآوری کشورها 

 شده انجام آن هایورودی نمره به کشور هر نوآوری نظام بروندادهای نمره نسبت محاسبه اساس بر GIIدر کشورها بندیرتبه

 منظور باالتری امتیاز باشد، تربزرگ عدد این رقد هر نتیجه در. شودمی محاسبه آن برای عددی مقدار یک ترتیباین  به و

 اسالمی جمهوری رتبه 2211 سال در نوآوری جهانی شاخص گزارش طبق .کرد خواهد کسب بهتری رتبه کشور و شد خواهد

در  به اعتقاد کارشناسان، .است داشته ترقی پله 14 ،2214 سال رتبه با مقایسه در که شد اعالم 126 کشور 141ایران در میان 

درستی انتقال داده نشده لذا رتبه شاخص ها بهعمل رتبه ایران خیلی بهتر است اما به علت اینكه اطالعات کشور در زمان تحریم

 نوآوری ما در این سطح قرار دارد.

 رتبه ایران های نوآوریشاخص رتبه ایران های نوآوریشاخص

 116 گذاریسرمایه 126 نهادها

 142 و رقابت تجارت 121 محیط سیاسی

 131 پیچیدگی تجاری 121 قوانین و مقررات
 121 دیدهکارگران آموزش 13 وکارمحیط کسب
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پژوهش و سرمایه 

 انسانی

 121 ارتباطات نوآورانه )همكاری پژوهشی صنعت و دانشگاه( 64

 131 جذب دانش 11 آموزش

 01 خروجی فناوری و دانش 4 تحصیالت تكمیلی

 24 جاد دانشای 11 تحقیق و توسعه

 114 تأثیر دانش 48 هازیرساخت

 131 انتشار دانش 16 فناوری اطالعات و ارتباطات

 114 خروجی نوآورانه 12 های عمومیزیرساخت
 113 های ناملموسدارایی 16 ثبات اکوسیستم نوآوری

 126 کاالها و خدمات نوآورانه 130 پیچیدگی بازار

 11 های آنالیننوآوری 11 بدهی

 

سازی رسیده اما گذاری، امكانات، تربیت نیروی انسانی و... خوب عمل کرده است و به مرحله تجاریکشور ما به لحاظ سرمایه

گونه که در جدول نشان داده شده است، عوامل زیادی در ایجاد نظام نوآوری شوند. هماندر این مرحله با مشكل مواجه می

ها، پیچیدگی بازار، خروجی فناوری و دانش، وکار، زیرساختن و مقررات، محیط کسبدخیل هستند ازجمله ثبات سیاسی، قوانی

 دغدغه و شوندنمی پتنت عمل در پژوهشی هایفعالیت از عظیمی بخش که دهندنشان می آمارها مالكیت فكری و...

 و به خواست که افرادی( منفرد مخترعین سهم که است آن خصوص این در دیگر مهم نكته نیست. ها مطرحآن سازیتجاری

 مقابل، در و است زیاد بسیار اختراعات ایران کل مجموع از اند(کرده ثبت خود نام به را آن و داده انجام را اختراعی خود هزینه

 از بسیاری که نیست شگفتی جای اساس، این بر کاهش است. درحال سال به سال خصوصی هایشرکت اختراعات تعداد

 کافی منابع و بازار عمیق دانش از معموالً مخترع افراد زیرا نكنند پیدا شدن شانس تجاری گاههیچ ایران در شدهثبت اختراعات

 .نیستند برخوردار خود سازی اختراعاتتجاری برای

ق هایی از قبیل حیكی از دالیل پایین بودن رتبه ایران در زمینه نوآوری، ضعف حكمرانی است. حكمرانی خوب با بهبود شاخص

ای در تواند سهم عمدهاظهار نظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت قانون و کنترل فساد و ثبات سیاسی می

گسترش بازار تحقیق و توسعه داشته باشد. حكمرانی محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. در 
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شوند علم و دانش به های عرفی و رسمی مهم آن محسوب میندی، مولفهنظامی که تخصص، شایسته ساالری و ضابطه م

های عمومی و شفافیت اقتصادی و آید. بهبود حق اظهار نظر و پاسخگویی موجب تقویت آگاهیصورت یک نهاد در می

ات نابجا و های اقتصادی نادرست و مقابله با تغییرشوند. در چنین شرایطی فضای مناسب برای نقد سیاستاجتماعی می

ناصحیح در قوانین فراهم خواهد شد. همچنین در صورت نبود ثبات سیاسی، انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در تحقیق و 

رود که ثمره و دانش تولید شده ناشی از این سرمایه گذاری ربوده شود. بدیهی است توسعه وجود نخواهد داشت؛ زیرا بیم آن می

-فزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور گردیده و مانعی برای انجام کلیه فعالیتکه نبود ثبات سیاسی موجب ا

های اقتصادی از جمله تحقیق و توسعه خواهد شد. همچنین در شرایطی که فساد در جامعه شایع شود افراد جامعه خصوصا 

ند از رهگذر پرداخت رشوه و تبانی با مقامات دولتی، کننیروهای انسانی بااستعداد به جای استفاده از ابتكار و نوآوری سعی می

 اقدام به کسب یک رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. 

 های توسعههای علم و فناوری در برنامهسیاست -2

 برنامه اول توسعه-1

های به ایجاد قطب ر برنامه اول توسعه، توجه چندانی به نوآوری و تحقیقات صورت نگرفت و در حوزه آموزش عالی صرفاًد

های تولید و تحقیق ها و ایجاد ارتباط با بخشبرداری از ظرفیتعلمی و تخصصی، گسترش آموزش عالی، حداکثر بهره

زا بود. در این برنامه های کم ارزبر و اشتغالگیری انتخاب فناوری به سمت فناوریهای تولیدی اشاره شد. جهتوزارتخانه

شده، قادر به تشویق نوآوری در بخش بینیهای پیشار دانش و فناوری پرداخته نشد ولی سیاستمشخصاً به ایجاد و انتش

ها در برنامه اول توسعه، عمدتاً وابسته به محصوالت و تجهیزات وارداتی و بودند. یادگیری بنگاههای متوسط و پایین فناوری

گیری متولیان موازی دیگر، مشكالت دهه الی به همراه شكلرو محدود بود. تمرکزگرایی شدید در نظام کالن آموزش عازاین

اول پس از پیروزی انقالب بود. در همین دوره، آموزش پزشكی از آموزش عالی تفكیک شد و به تعداد متولیان و فقدان 

 یكپارچگی دامن زد. 

 برنامه دوم توسعه -2

ت به برنامه اول به صادرات، انتقال و بهبود فناوری و مدرن اهبرد صنعتی کماکان خودکفایی و جایگزینی واردات بود اما نسبر
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عنوان ابزار حل کارگیری پژوهش و انتقال فناوری بهکردن فرایندهای تولیدی توجه بیشتری شد. در این برنامه، نظام دهی و به

برقراری ارتباط بین وهشی، های کلی نظیر ایجاد نظام پژوهشی، تعیین اولویت پژمشیمشكالت توسعه کشور مطرح شد. لذا خط

المللی و داخلی از دیگر رسانی تجاری بینالمللی ارائه شد. ایجاد شبكه متمرکز اطالعمراکز پژوهشی و مراکز اقتصادی و بین

 ها بود که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد. سیاست

 کنار( در HTهای فناوری مجموعه از) الكترونیک صنایع .داشته باشد مؤثری نقش هابنگاه یادگیری در توانستمی این سیاست

 و داخلی طریق تحقیقات از دانش عرضه .گرفت قرار پشتیبانی مورد طور صریحبه( LTسنتی  صنایع) روستایی و تبدیلی صنایع

 بود، ستگذارانسیا توجه خودکفایی مورد به رسیدن منظوربه موردنیاز خارجی و محصوالت خدمات خرید توسط فناوری انتقال

 گیریشكل هایاستراتژی به اما .شد مطرح دوم برنامه در نیز کشور در خارجی گذاریتسهیل سرمایه به مربوط لوایح تنظیم

. شد بسنده «آموزش و کاربرد بین تحقیقات، ارتباط تقویت» مانند کلی موارد ذکر به و نشد توجه چندانی تحقیقات برای تقاضا

 و بودن دولتی با همراه بود، فرماحكم توسعه و دوم اول هایبرنامه بر که واردات جایگزینی سیاست اصوالً است که حالی در این

 هادر بنگاه تحقیقات تقاضای گیریشكل و فناوری ارتقاء ای برایانگیزه توانستنمی صنعتی بزرگ هایشرکت شرایط انحصار

  .آورد وجود به

 توسعه سوم برنامه -3

 را برنامه های اینویژگی. بود رقابتی اقتصاد سمت به حرکت و ساختار اقتصادی اصالح ،«توسعه سوم برنامه » لیک گیریهتج

 تمرکز کاهش) گراییبه منطقه بیشتر توجه صادرات،( جهش) توسعه به جایگزینی واردات از صنعتی سیاست تغییر توانمی

های دفتر توسعه فعالیت .فناوری دانست و علم توسعه به خاص لیفص اختصاص نیز و( در مرکز گیریتصمیم و سیاستگذاری

های نوظهور مانند فناوری نانو در این دوره زمانی صورت های فناوری ریاست جمهوری و توجه متمرکز به فناوریهمكاری

اکز فعال در این عرصه به ترین مرشود از باثباتنامیده می« های فناوری و نوآوریمرکز همكاری»پذیرفت. این دفتر که امروز 

 رود. شمار می

« مرکز صنایع نوین»چند طرح کالن ملی برای حمایت از صنایع پیشرفته در قالب مرکزی تحت عنوان  همچنین در این دوره،
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مات شده در این مرکز در حوزه سیاست فناوری که مستقل از اقدادر وزارت صنایع و معادن  وقت به اجرا درآمد. مطالعات انجام

گیری نسل جدید از ساز شكلشد؛ زمینهاجرایی آن و بیشتر در قالب یک کانون تفكر متشكل از پژوهشگران جوان اجرا می

های این مرکز ، فعالیت12ها و پژوهشگران در سیاست علم، فناوری و نوآوری گردید. با تحوالت سیاسی در میانه دهه پژوهش

 گاه گذشته را نیافت.گاه جایبا چالش جدی مواجه شد و هیچ

 برای مهم برنامه اقدامات از فناوری و علم سیاستگذاری کنندهعنوان هماهنگبه علوم وزارت به فناوری کارکرد کردن اضافه 

. آیدمی عرضه( به شمار جانب از) نوآوری و فناوری علم، امور با های مرتبطسازمان افقی پیوندهای تقویت و نهادی اصالح

 و رسمی هایسیاستگذاری آموزش امر هماهنگی منظوربه ایحرفه و های فنیآموزش هماهنگی ستاد ایجاد همچنین

را داشت. با این وجود، توجه  (تقاضا جانب از) هابنگاه قابلیت بهبود به مربوط امور در پیوندهای افقی تقویت کارکرد غیررسمی،

 برخوردار خاص هایحمایت از کماکان مرنگ بود. فناوری الكترونیکمتوسط ک و کوچک هایویژه بنگاهبه متقاضیان فناوری به

  .شد

 و مشترك دانشگاه هایپژوهش از حمایت غیردولتی، پژوهشی کیفی مراکز و کمی گسترش مالی، حمایت هایصندوق تقویت

 علم هایاستراتژی ازجمله جدید هایفناوری از استفاده ترویج و جهانی هایبا شبكه پیوند ارتباطی، هایزیرساخت ارتقاء دولت،

. یافت تخصیص نوین تولید فناوری و جذب و بنیادی هایپژوهش به تحقیقاتی، هایاز هزینه % 11. بودند برنامه این فناوری و

 هایشرکت تشكیل اجازه پژوهشی و آموزش عالی مراکز به سازی،تجاری بهبود و صنعت و مراکز پژوهشی ارتباط تقویت جهت

 . شد داده فنی و تحقیقاتی دمات علمی،خ دولتی

 از یادگیری) صنعتی هایشهرك از ساماندهی توانمی برنامه، این در قابلیت ارتقاء و یادگیری مؤثر در هایاستراتژی دیگر از

 بر تأکید نیز و عمومی آموزش و ایحرفه فنی و آموزش در مهارتی تنوع و کیفی و کمی توسعه ،(جواری فیزیكیهم طریق

 هماهنگی در و فناوری و علم هایسیاست در مجموعه نه راهبردها این. برد نام کشور مهندسی و فنی توان حداکثری از استفاده

 عمومی شرایط بهبود در برنامه این عملكرد درمجموع .شدند مطرح برنامه در صادرات توسعه و تولید رونق قصد که به هاآن با

 نبود.  موفق چندان برنامه تأکید وجود با سازیخصوصی و انحصارات لغو در چهاگر شد، ارزیابی مثبت وکارکسب
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 سوی جامعهبه حرکت آن در که بود ایران سالهبیست اندازسند چشم تدوین داد، روی سوم برنامه دوران در که مهمی اتفاق

 در راهبردی سیاستگذاری هدف عنوانبه ینوآور به نگاه لزوم بر مهر تأییدی سند این. شد تصریح محوردانش اقتصاد و دانشی

 ابالغی کلی هایمبنای سیاست بر توسعه پنجم و چهارم هایبرنامه. است پنجم توسعه و چهارم هایبرنامه محرك و ایران

 .شدند تدوین انداز،چشم چارچوب سند در و رهبری مقام توسط

  چهارم توسعه برنامه -6

 با تعامل فعال اقتصادی، سریع رشد بسترسازی. گرفت قرار مورد توجه محور دانایی تصادیاق پایدار چهارم، توسعه برنامه رد

 و دانش، فناوری نقش بر برنامه تأکید. بودند برنامه اصلی دانایی، محورهای بر مبتنی توسعه و پذیریرقابت جهانی، اقتصاد

 نوآوری به خطی که رویكرد قبلی هایبرنامه برخالف. بود نوین اقتصاد در افزودهایجاد ارزش عوامل تریناصلی عنوانبه مهارت

 جامع برنامه پایه بر بایستنظام می این البته. شد نوآوری ملی نظام سازیپیاده و به طراحی ملزم دولت برنامه این در داشتند،

 حقوق جامع نظام کشور، ریفناو و توسعه علم جامع برنامه تهیه روازاین. شود طراحی نوین گسترش صنایع و فناوری توسعه

 مدیریت هایشیوه نوسازی و کشور فناوری پژوهش و نظام ساماندهی اطالعاتی، و فیزیكی هایفكری، زیرساخت مالكیت

 هایدستگاه %2)  داخلی ناخالص تولید از  %3به میزان  پژوهش گذاریسرمایه. گرفت قرار برنامه کار در دستور پژوهش،

 برنامه شروع سال در شده محقق گذاریسرمایه به  نسبت که شد گذاریهدف( غیردولتی و دولتی ایهدرصد شرکت1 و اجرایی

 ایهسته و هوافضا محیطی،زیست نانو، بیو، های اطالعات،فناوری سمت به گیریجهت بر. شدمی درصد محسوب 322 ارتقاء

 . تأکید شد

 کشور مكانی ملی و آمار منظومه تهیه و شد سیاستگذار نهاد برپایی به مدولت ملز سوم، برنامه همانند ایحرفه و فنی آموزش در

 نهادی ساختار در تغییر توجه به شدتبه برنامه این سیاستگذاران. بود دولت الزامات اجرایی سایر از نیز ارتباطات جامع قانون و

 قرار دستورکار در انسانی منابع جامع توسعه طرح هازجمل استانی و بخشی ملی،( جامع هایاسناد )طرح از انبوهی تهیه لذا داشتند

 صنعتی توسعه استراتژی مطالعات به با توجه آن توسعه ملی سند تهیه و نبود معاف امر این از نیز و معدن صنعت بخش. گرفت

 . بود بخش این متولیان سهمیه بود، شده انجام سوم دوران برنامه در که کشور
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 موازات حوزهبه معدن و صنعت بخش در هاییسیاست به اقتصادی منجر توسعه در فناوری و نوآوری نقش شناختن به رسمیت

 ، ایجاد HTفناوری و ویژه مناطق ایجاد: درگرفت رقابت دولتی نوآوری، متولیان از گروه دو این بین و شد فناوری و علم

 و صنعت بخش در شدهبینیپیش هایبرنامه از پذیرریسک گذاریسرمایه نظیر نوین فناوری مالی تأمین تخصصی نهادهای

 و پژوهش مالی تأمین هایگسترش صندوق آزاد، مناطق مزایای دارای فناوری و علم هایایجاد پارك هاآن موازاتبه و معدن

 ولیدت حوزه کردن فرض جدا از ناشی حد زیادی تا موازی هایسیاست. بود فناوری و علم بخش در های مشابهبرنامه از نوآوری

صنایع  توسعه بر گروه دو هر تمرکز. بود گذاریدر سیاست نوآوری به محدود و محور عرضه رویكرد تسلط نوآوری و حوزه از

HT  و اصالح ساختار به حكم و نكرد فراموش را کوچک صنایع ماده، یک البته قانون در. بود فناور هایشرکت ایجاد و 

 و SMEهای بین بنگاه پیوند ایجاد هایاستراتژی و داد( فناوری نوع بر بدون تأکید) هاآن پذیریرقابت تقویت و دهیسازمان

 کوچک هایبنگاه و بازاریابی توسعه و تحقیق تخصصی،-مهندسی-فنی توان تقویت ها،خوشه ها،شبكه توسعه بزرگ، هایبنگاه

 .شدند بینیپیش سطح استانداردها ارتقاء نیز و متوسط و

 و  موردنظر بود آن محدود مفهوم به نوآوری سیستم اما باشد، نوآوری حاکم به سیستمی نگاه چهارم برنامه در بود قرار اگرچه

 و آکادمیک دانش  منابع پژوهشی، انسانی نیروی منابع تأمین پی در و فناوری علم هایاستراتژی و هاسیاست دلیل همین به

 از نوآوری، سیستم و ساخت طراحی بر معطوف را چهارم برنامه گذارانسیاست تالش انكتاد گزارش. بودند نوین هایفناوری

 سیاستی راهبردهای است مدعی و دانسته آن نظایر و ، لیسانسFDI خارجی فناوری از سرریز استفاده با فناوری عرضه طریق

 محوری بازیگران به لذا ه،نشد دیده فرآیند تعاملی عنوانبه نوآوری اما اندشده گیریجهت تشویق یادگیری سمت به اندکی

 . است چندانی نشده توجه تولیدکننده -کاربر پیوندهای ایجاد و( هانوآوری )بنگاه فرآیند

 هازیرساخت) شكست نهادی بخصوص سیستمی هایشكست از بسیاری به های قبلبرنامه برخالف چهارم برنامه وجودبا این 

 جواریهم و( هامدیریتی بنگاه و فنی توانمندی) یادگیری هایكستش و ذکری کرده شایان توجه( تنظیمی نهادهای و

 در که کرده اشاره سرمایه اجتماعی ارتقاء لزوم به برنامه این همچنین. است شده قبل مطرح از بیشتر( سازمانی و جغرافیایی)

 این. است کشور علمی جامع نامه، نقشهبر این مهم دستاوردهای از یكی. است نشده بیان یا صراحتاً مانده مغفول هابرنامه سایر

 قرار استفاده مورد آتی هایبرنامه در و فناوری علم هایتالش ارزیابی و سیاستگذاری برای عنوان چارچوبیبه تواندمی سند
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  .گیرد

 توسعه پنجم برنامه -1

 تحت لوای ایحرفه و فنی هایزشآمو و وپرورشآموزش آموزش عالی، قانونی مواد تجمیع توسعه، پنجم برنامه جالب نكته 

 و سرمایه اجتماعی نوآوری، به آن توجه و گرفته فاصله قبلی برنامه خط سیر از برنامه این. است( فناوری و علم) سرفصل یک

 دولت به های کلیگیریجهت برخی مجوز صرفاً برنامه، مرتبط مواد در تمامی تقریباً. است چهارم برنامه از کمتر سازیشبكه

 انسانی، کمی نیروی افزایش فناوری، و علم راهبردهای ترینمهم. است پایین آورده را برنامه اجرایی ضمانت که شده ادهد

 .است هادانشگاه در تحول و خودگردانی

القه ع  دهندهنشان پژوهشی و عالی آموزش نیازسنجی و فناوری، علم ارزیابی و پایش نظام ها،دانشگاه بندیرتبه نظام استقرار

 از استفاده .است آتی هایبرنامه برای مطلوب وضع طراحی و وضع موجود ارزیابی به نسبت برنامه این سیاستگذاران بیشتر

 و هابنگاه رقابت و افزایش ارتقاء موجب تواندمی موفقیت صورت در که تأکید قرارگرفته مورد گذشته از بیش اطالعات فناوری

 تولیدی هایشاخه تبدیلی کشاورزی صنایع و فضا انرژی، پتروشیمی، نفت، صنعت. ها شودآن در یادگیری و سازیشبكه بهبود

 معطوف سیاستگذاران توجه و بیشتر پرداخته فناوری و علم هایزیرساخت به کمتر پنجم برنامه .هستند برنامه این حمایت مورد

 .است بازرگانی تسهیل وکار وکسب موانع رفع به

 های توسعه استگذاری علم و فناوری در برنامههای سیچالش -2-1

 پیشبرد نوآوری چگونگی از هابرنامه سیاستگذاران راستایهم یكسان و درك عدم ایران، اقتصادی توسعه هایبرنامه بررسی زا

 ی نوآوریراهبردها و هاسیاست بیانی، به. شودمی داده تشخیص مشابه هایاستراتژی از پیروی عدم و HT)صنایع  در حتی)

 چهارم، برنامه در عنوان مثالبه .دهندنمی نشان را تكاملی مسیر و نشده گام طراحیبهگام و مستمر طوربه توسعه هایبرنامه در

 مأموریت و عمودی هایسمت سیاست به پنجم برنامه در روند این اما شود استفاده گرا اشاعه افقی و هایسیاست از شده تالش

 گیریجهت عدم صورت در شوند،تعیین می سیاسی فرآیندهای در معموالً سیاستی اهداف آنجا که از. است یافته تغییر گرا

 باعث امر این. بود خواهند چندپهلو و مبهم هاو سیاست گرفته قرار سیاسی روابط و فشار هایگروه تأثیر راحتی تحتبه مشخص
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 .شودمی غیرممكن سیاستگذاری دانش ارتقاء و بیانی یادگیری به و دکر ارزیابی را هاآن شكست و موفقیت نتوان شود کهمی

 در تمامی آن نظایر و تحقیقات، سیستم دهی نظام انسانی، تربیت نیروی آموزش، در تحول نظیر کلی هایسیاست از برخی

 اما شده صنعت تأکید و عهجام نیازهای سمت به دانشگاهی هایگیری پژوهشجهت لزوم بر طورهمین. اندشده تكرار هابرنامه

 دنبال به خود اگرچه که هاییبنگاه یعنی. هستند هاپژوهش و فناوری مانده متقاضیان مغفول آنچه ها،برنامه تمامی در تقریباً

 مصرف در توانمندی از از سطحی باید بنابراین و آورندمی وجود به را فناوری بازار تولیدکنندگان ولی نیستند فناوری و علم تولید

 یادگیری  و کاربر– تولیدکننده حاصل تعامل عمدتاً که گروه، این دانشی پایه ارتقاء به هابرنامه کدام ازهیچ. باشند برخوردار آن

 . اندتوجه نكرده است، آن از ناشی

 و فیدم که البته است هابنگاه وکارکسب شرایط تسهیل جهت در شده بیشتر مطرح صنعتی هایسیاست لوای تحت آنچه

 سیاستگذاران عبارتی نگاه به. شودنمی منجر نوین هایفناوری از استفاده ها برایبنگاه سازیآماده به الزاماً اما است ضروری

 تمام در کلی هایسیاست تكرار .است شده فراموش تقاضا طرف و است عرضه از جانب و محدود نگاهی نوآوری، به ایران

 مهم عامل را سیاستگذاری آسیب شناسان، سیستم .است هابرنامه در برنامگیبی نوعی یا فقیتعدم مو دهندهنشان ها،برنامه

 و گیردمی صورت نخبگان از محدودی تعداد ایران توسط در سیاستگذاری. اندداده تشخیص درپیهای پیبرنامه گسستگی

انعكاس  واقعی صورتبه هاچالش و موجود وضع لذا. ارندحضور ند سیاستگذاری و ریزیبرنامه فرآیند در( هابنگاه ذینفعان )مثالً

 در خصوص مناسب مطالعات و اطالعات وجود عدم گرا، نگاه عرضه. شودمی گراییآرمان نوعی دچار سیاستگذار و نیافته

 ذینفعان، وراز حض عاری فضای در. زندمی دامن گراییآرمان این به صنایع مختلف و هابخش در یادگیری و نوآوری هایشیوه

 موازاتبه بدنه اجرایی وسیع تغییر دیگر مهم عامل. کندمی مسلط هابرنامه بر بخشی را نگاه فشار هایگروه و سیاسی روابط

 بسنده و هابرنامه عملكرد ارزیابی کیفی عدم. است هابرنامه اجرای بر سیاسی هایگیریتأثیر جهت درنتیجه و هادولت تغییر

 هابرنامه نارسایی بر مؤثر ازجمله عوامل نیز برنامه سازیپیاده در دولت اجرایی توان به عدم توجه ها،هزینه ارزیابی به کردن

  .هستند
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 های علم و فناوری براساس مدل نظام ملی نوآوریچالش -3

 سازیتجاریهای مرتبط با علم و فناوری، هفت حوزه کلیدی شامل مدیریت و سیاستگذاری فناوری، رای انجام تحلیلب

سازی فناوری، توسعه صادرات محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری، فن ، خلق فناوری، انتقال، انتشار، جذب و بومیفناوری

 های موجود اقتصادی انتخاب گردیدند.وکار مبتنی بر فناوری( و ارتقا ظرفیت نوآوری بنگاهآفرینی )کارآفرینی و کسب

 صورت زیر مطرح کرده است:کارکردهای نظام ملی نوآوری را به سازمان توسعه و همكاری اقتصادی

 های كالننظارت و ارزیابی سیاستتدوین، هماهنگی،  -3-1

ها و شود که دربرگیرنده تعیین سیاستها در نظام علم، فناوری و نوآوری اطالق میای از فعالیتین حوزه به مجموعها

ترین باشد. این حوزه، کالنهای توسعه فناوری در سطح ملی میدهی فعالیتهای توسعه فناوری و هدایت و سازماناولویت

 ها دارد: تأثیری شدید بر دیگر حوزهمقوالت مرتبط با فناوری را دربرمی گیرد و 

 گیری یک ساختار مناسب برای سیاستگذاری فناوری که مشارکت و تأثیرگذاری همه ذینفعان را تشویق کند؛شكل 

    و سیستمی به توسعه فناوری نگرکلوجود یک نگاه 

های عرضه و تقاضا از موضوعات رفتغییر از رویكرد خطی به رویكرد سیستمی در توسعه فناوری و توجه همزمان به توسعه ط

 کلیدی این حوزه است.

 ها:چالش

  ای در حوزه نهادهای چندگانه 1312آشفتگی نهادی در سامانه سیاست علم و فناوری و نوآوری کشور: از اواسط دهه

نی درستی توان شرح وظایف قانواند که به دلیل عدم قرارگیری در جایگاه درست خود، نمیعلم و فناوری شكل گرفته

 ها در نظر گرفت.   برای آن

 فقدان یک شورای واحد و فرابخشی برای ایفای نقش هماهنگی و سیاستگذاری کالن و ملی 

 کننده بین بخشی گذار و هماهنگعنوان یک نهاد سیاستعدم استفاده از ظرفیت شورای عالی عتف به 

 پژوهی کمبود مراکز تفكر و مؤسسات تخصصی سیاست 

 گذاری و نامشخص بودن تفكیک وظایف میان برخی نهادهای موجودیافتگی فرآیند سیاستعدم نظام 
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 هایی مانند گذاری فناوری و عدم وجود مكانیسمضعف در زمینه درگیر کردن و مشارکت ذینفعان در فرآیند سیاست

 نگاری برای این منظورآینده

 هاسازی برنامهو پیاده گیری و ضعف در استفاده نهادهای بخشی برای طراحیعدم شكل 

 ها(های فناوری )کمبود نهاد ارزیابی سیاستها و توانمندییافتگی و ارزیابی اثربخش سیاستعدم نظام  

 عنوان یک هدف استراتژیک و مهم در سیاستگذاری های کالن ملیعدم توجه به توسعه نوآوری به 

 عنوان بازیگران اصلی و نده خدمات و محصوالت بهدههای ارائهکم توجهی سیاستگذاران در سطح ملی به بنگاه

 کلیدی نوآوری در سطح ملی

 های صنعتی رنگ بودن نقش بخشگذاری فناوری و کمحاکمیت نگاه خطی و سبک راهبری دستوری در سیاست

 گذاری)طرف تقاضا( در فرآیند سیاست

  این امور در قوه مجریهسازماندهی و تقسیم نامناسب امور مالكیت فكری در کشور و عدم تمرکز 

 گذاری فناوری و استفاده از تجارب دیگر کشورها در این زمینهالمللی در زمینه سیاستهای بینضعف در همكاری 

 های های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و سایر حوزههای مرتبط با علم، فنّاوری و نوآوری با سیاستناهماهنگی سیاست

 کالن اجرایی

 ی ارزیابی عملكرد و اعتبار مراکز پژوهش و توسعه فناوریضعف در سازوکارها 

 های تحقیقاتی، عدم وجود بانک اطالعاتی توسعه فناوریهای ملی برای هدایت فعالیتمشخص نبودن اولویت 

 روز نبودن روشن نبودن جایگاه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در نظام ملی نوآوری کشور و به

 المللیشور با استانداردهای بیناستانداردهای ک

  علم ازی شناسجامعهدر تعریف ی به تولید مشارکتی دانش: توجهیبدر سیاستگذاری علمی کشور و  گرانخبهرویكرد ،

مخاطرات  ازجملهی جهان کنونی هاچالشبرای پاسخگویی به کار نوابغ.  صرفاًعلم محصول یک نظام است و نه 

ی نخبه گرایانه تلقی کرد؛ چرا که تولید و سیاستگذاری امقوله توانینمی را دیگر ی، دانش و پژوهشگرطیمحستیز

 دانش باید به عالقه، درگیری و مشارکت عمومی تبدیل شود. 

  محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مسائل مربوط به آموزش، پژوهش، فناوری و نیز سیاستگذاری، خط
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ریزی ارتباطی، که در نظریه برنامهگرا سوق داده است. درحالیسمت رویكرد نخبهمشی گذاری علمی در کشور را به 

فهم است که نیاز به دانش ارتباطی و دانستن گذاری فرایندی ارتباطی و نیز محصولی ارتباطی با نتایج قابلسیاست

بایست نقش ها میکراتهای مردم توجه کرد. بروروش تعامل با دیگران دارد و باید در آن به احساسات و ارزش

نفع در فرایند های ذیها اعطا کرده رها کنند و نقش میانجیگری میان گروهگرا به آنمحوری خود را که رویكرد نخبه

 تعامل را بپذیرند. 

 های علمی و تنوع های علمی در فرایند سیاستگذاری و مشارکت ذینفعان: تكثر انجمنکمرنگ بودن نقش انجمن

شود فرایند برساخت دانش و اقناع و مباحثه در یک بستر تعاملی و چندجانبه موردبررسی قرار گیرد. ث میها باعدیدگاه

دهد و جریان غالب را با چالش ها در بعد متكثر، توان اقناع بیشتری به نظریات رقیب میدرواقع تشكیل این انجمن

 کند.بیشتری مواجه می

  های تحقیق و توسعهفعالیت -3-2

ای صنعت هستند، یكيی از مهمتيرین   رینان، نوآوران و نهادهایی که انجام دهنده تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعهارآفک

تحقیقات، موتور محرك و  روند. نوآوریکارکردهای سیستم نوآوری را بر عهده داشته و از منابع داخلی دانش سیستم بشمار می

ستم نوآوری پویایی خود را از دست خواهد داد. مهمترین مجریان تحقیقياتی در  رود و بدون آن، سیسیستم نوآوری به شمار می

 سیستم نوآوری هر کشوری عبارتند از:

شيوند و کمتير بيه    الف( دانشگاهها یا مراکز تحقیقاتی آکادمیک )که بیشتر روی تحقیقات بنیادی یا کاربردی متمرکز ميی 

 .  آورند(ای یا مهندسی معكوس روی میتحقیقات توسعه

ای یيا کياربردی یيا    ب( واحدهای تحقیقاتی مستقر در صنایع یا مراکز تحقیقاتی صنعتی )که بیشيتر بيه تحقیقيات توسيعه    

 آورند(. پردازند و به ندرت به تحقیقات بنیادی روی میمهندسی معكوس می

شود. در یقاتی مختلف واگذار میهای متفاوتی نیز به مراکز تحفهای نوآوری کشورهای مختلف، نقشبا توجه به تفاوت سیستم

یک کشور ممكن است عمده تحقیقات توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی صورت پذیرد )مانند آمریكا(، در حالیكه در کشوری 

 دیگر )نظیر ژاپن( ، عمده بار تحقیقات روی دوش صنعت باشد.
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 هاچالش

 اتیها و مراکز تحقیقهای زایشی از دانشگاهگیری شرکتعدم شكل 

 ها و مراکز تحقیقاتیعدم وجود مراکز لیسانس دهی و انتقال فناوری در دانشگاه 

  سازی فناوری وکار در جهت تجاریهای کسبها و بنگاهارتباط نامناسب دانشگاه 

 سازیها، مؤسسات پژوهشی و مخترعان کشور با مراحل ثبت اختراع و تجاریعدم آشنایی کافی دانشگاه 

  های متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیانانگیزهفرهنگ متفاوت و 

 های دولتیوابسته بودن دانشگاه به بودجه 

 های بخش کسب و کارعدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویت 

 عدم احساس نیاز )عدم انگیزه( دانشگاه به تجاری سازی دانش 

 منافع متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان 

 ده به انتقال فناوری توسط دانشگاهمنابع ناکافی اختصاص داده ش 

 های تولید شده در دانشگاهفقدان آگاهی فعاالن صنعت از فناوری 

 ناکافی بودن سهم استادان )پژوهشگران( از درآمدهای حاصل از تجاری سازی 

 های کسب و کارعدم آشنایی پژوهشگران دانشگاه با مهارت 

 های خودها در مورد ارزش فناوریگاهبینانه استادان و مدیران دانشانتظارات غیرواقع 

 حاکم بودن فضای ناسالم و رانت بازی در محیط دانشگاهی بین استادان 

 انحراف پارك علم و فناوری از ماموریت اصلی خود 

 های تحقیقاتی نه براساس تخصص استادان بلكه بر اساس زد و بند و روابط سیاسیواگذاری پروژه 

 ری سازی دانش به علت ترس از آزموده شدن توان پژوهشی استادان در صنعتعدم انگیزه استادان برای تجا 

 های ایران در رفع نیازهای جامعه عدم الزام دانشگاه به رفع نیازهای جامعه بدین علت که در حال حاضر بقای دانشگاه

 باشد.نمی

 ستادان در حل مشكالت صنعتبی اعتمادی بین صنعت و دانشگاه به دلیل موفق نبودن تحقیقات انجام شده توسط ا 
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 عدم استقالل سیاسی و مالی دانشگاه 

 های ضعیف بودن نقش و جایگاه مراکز تحقیقاتی خصوصی و تحقیقات در بخش صنعت که باعث تمرکز بر سیاست

 طرف عرضه فناوری شده

 صنعتیکافی نبودن ضوابط و قوانین مرتبط با تدوین دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه 

 های کوچک و متوسطای در شرکتدن نهاد متولی حمایت از تحقیقات توسعهنبو مشخص 

 رنگ صنعت و بخش خصوصی در ها و نقش بسیار کممحدود بودن ظرفیت تحقیق و توسعه و نوآوری در سطح بنگاه

 نظام ملی نوآوری

 ملی شده در سطحهای انجامهای تحقیقاتی و نوآوریرسانی دقیق و کافی از فعالیتعدم اطالع 

 تامین مالی تحقیق و توسعه -3-3

 نیاز تحقیقات و نوآوری هایفعالیت تسهیل و حمایت برای بنیادهایی به سیستم، درون هایفعالیت پیشبرد و دهی شكل رایب

. گیرندمی قرار طبقه این در شوندمی نوآوری فرآیند تسریع یا و تعدیل تسهیل، باعث نوعی به که مؤسساتی کلی طور به. است

. کرد اشاره کنندمی تأمین را نوآوری هایفعالیت بودجه و مالی منابع که مؤسساتی به توانمی مؤسسات این مهمترین جمله از

 .شودمی دسته این مشمول نیز استاندارد مؤسسات و  پتنت ثبت ادارات همچنین

       گذاری و هزینه صرف شده در بخش تحقیق و توسعهناکافی بودن سرمایه 

 رنگ بودن نقش بخش گ دولت و اتكا به حساب ذخیره ارزی در تأمین منابع مالی توسعه فناوری و کمنقش پررن

 خصوصی

 منظور استفاده های خارجی بهتعامل ضعیف نهادهای سیاستگذاری علم و فناوری با نهادهای متولی جذب سرمایه

 از ظرفیت این منابع مالی در توسعه فناوری

 سازیدهنده تسهیالت تجاریهای نوپای ارائهونی از شرکتهای مالی و قانضعف حمایت 

 که بنیاندانش هایشرکت مالی تأمین نهادهای ترینمهم گذاری خطرپذیر: ازجملههای سرمایهکمبود صندوق 

 خطرپذیر گذارانسرمایه پردازندمی مشورتی و مدیریتی دار، شرکت بازاریابی، خدمات به مالی، خدمات ارائه با همزمان
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 حمایتی سازوکارهای آمدن وجود به و توسعهدرحال نیز و پیشرفته کشورهای در نهادها این توسعه علیرغم. هستند

 صنعت این مرتبط، قوانین سایر در خاص هایتبصره و هانامهآیین تدوین و جامع قوانین قالب در نهادها این از دولت

 .است نیافتهتوسعه و نگرفته قرار توجه مورد است بوده انتظار مورد چنانچه ایران در

 گذاری خطرپذیرسرمایه های توسعهدهی به مكانیسمضعف نهادهای دولتی در شكل 

 گذاری در توسعه نوآوریگذاران داخلی و خارجی به سرمایهعدم تمایل سرمایه 

 شدهثبت اختراعات خرید متقاضیان کمبود 

 تقاضاهای مالی و سیاستی معطوف به طرف کمبود مكانیسم 

 عدم هماهنگی در تخصیص منابع مالی پژوهش و فناوری در سطح ملی 

 هاای مناسب برای تضمین ریسک بنگاهعدم پوشش بیمه 

 در گمرك کارکرد و خود کاالهای صدور و ورود در گمرکی تشریفات مشكالت گمرکی به منظور حمایت از انجام 

 قرراتم سایر و تعرفه اعمال طریق از داخلی تولید از حمایت

 تعاونی به دلیل عدم تعریف درست از  و خصوصی بخش به غیرحاکمیتی پژوهشی مؤسساتهای واگذاری چالش

 های حاکمیتی و غیرحاکمیتیشاخص

 هابانک بودن تجاری دلیل به فناورانه فضای با هابانک آشنایی عدم 

 به منظور خرید محصوالت دانش بنیان دولتی خریدهای بخش نبودن فعال 

 هایشرکت مالی منابع تأمین برای نهاد دو کشورها بیشتر درهادهای حمایتی پیش از تجاری شدن پروژه: ضعف ن 

 اقتصادی از بعد به متعلق مالی نهاد یک و شود اقتصادی پروژه اینكه از قبل مالی نهاد یک. دارند وجود بنیاندانش

 در که است الزم لذا حمایتی؛ نه و است اقتصادی نهادی شكوفایی، و نوآوری صندوق اینكه به توجه با. پروژه شدن

 داده بنیاندانش هایفعالیت به بالعوض پول یا گرنت بگیرند، شكل حمایتی هایصندوق سازیتجاری از قبل مراحل

 معاونت ذیل فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق حاضر حال در. نباشد نوآوری صندوق از انتظارات همه تا شود

 در که هاییبودجه همچنین. دارد عهده به را وظیفه این حدودی تا که دارد ناچیزی بودجه که کندمی لیتفعا علمی

 .است سازیتجاری از قبل مرحله به مربوط شودمی خرج هاپارك و رشد مراکز
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 ت المللی حقوق مالكیهای پیش روی بورس ایده به عنوان نهاد تامین مالی به دلیل ضعف قوانین بینچالش

 تأمین و اختراعات و هاایده سازیتجاری برای ایزمینه ایده بورس یا فكری دارایی بازار اندازیراه با فكری: فرابورس

 و تولید صنعت، با راحتیبه را ایده صاحبان پیوند تا نموده فراهم سرمایه بازار شفاف نظام طریق از الزم مالی منابع

 معنوی مالكیت اوراق منطقی گذاریقیمت تسهیل فنّاوری، انتقال تسهیل این، بر عالوه. سازد برقرار کشاورزی

 از یكی عنوانبه المللیبین مراجع در کشور اختراعات ثبت شاخص ارتقای نیز و رقابتی بازار یک قیمت برمبنای

 .است شده تعریف بازار این اندازیراه اهداف دیگر زمره در فناوری و علم توسعه اصلی هایشاخص

 است و به عنوان پایه اساسی هر  نوآوری ملی نظام ارکان از اختراع ثبت ملی : نظامف نظام ثبت اختراعضع

 هایپیشرفت روند با رویهیچبه نظام این موجود وضعیت متأسفانه. شودگونه فعالیت تحقیقاتی در نظر گرفته می

 تراع در ایران عبارت است از:های نظام ثبت اخندارد. از جمله ضعف همخوانی کشور فناوری و علمی

  کمبود منابع مالی برای ارائه خدمات ثبت اختراع در خارج 

 ها و تدوین و ارائه لوایح فقدان متولی مشخص برای سیاستگذاری، تدوین راهبرد، آموزش، اشاعه فرهنگ، توسعه نظام

 قانونی مرتبط با مالكیت فكری

  زیادی به یک سازمان و فرایند اداری زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و ثبت مالكیت فكری و صنعتی در کشور تا اندازه

یافته، ثبت امالك کشور )آن هم زیرمجموعه قوه قضاییه که در دنیا امر متداولی نیست و عمدتا در کشورهای توسعه

در جلب شود( محدود شده و های صنعتی انجام میمالكیت فكری و صنعتی در قوه مجریه و عمدتا در وزارتخانه

نفع توفیق چندانی نداشته است. در عمل بررسی دقیق ماهوی های ذیها و سازمانهمراهی عملی صنعت، وزارتخانه

المللی( در کشور دارای اشكاالتی جدی است؛ و بر ابعاد ثبتی و اختراعات )مطابق با استانداردهای پذیرفته شده بین

نی، مدیریتی، اقتصادی و صنعتی آن دور مانده است که این امر، ضربه حقوقی مالكیت فكری متمرکز مانده و از ابعاد ف

 جدی به اعتبار این نظام ملی وارد کرده است.

 دهد. قرار( المللیبین شدةپذیرفته استانداردهای با مطابق) ماهوی دقیق مورد بررسی را اختراع ثبت تقاضاهای نتوانسته 

 مانده است دور آن صنعتی و اقتصادی مدیریتی، ابعاد از و مانده متمرکز فكری مالكیت حقوقی و ثبتی ابعاد بر. 

 دهد انجام مناسبی و گسترده سازیفرهنگ نتوانسته و مانده است ناشناخته صنعت و جامعه بدنة برای. 
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 راهبری همچنین و بدهد سامان را نتوانسته فكری مالكیت با مرتبط هایحوزه در متخصص انسانی نیروی پرورش 

 .نماید

 نشده است وارد فكری مالكیت مدیریت در هاپژوهشگاه و هادانشگاه ها،بنگاه توانمندسازی برای. 

 کرده است عمل ضعیف فناوری و علم پیشرفت تسریع با هدف اختراعات اطالعات انتشار در. 

 ندارد مناسبی کارنامه فكری مالكیت وکارکسب به بخشی رونق همچنین و نهادسازی در. 

 نكرده  اقدامی مربوطه ملی گواهینامه اعطای و آموزش سازوکارهای و اختراع ثبت کارگزاری شغل رسمی تعریف برای

 .است

 کند فعال را فكری مالكیت اقتصاد و مدیریت زمینة در ملی پژوهشی هایظرفیت نتوانسته. 

 شودمی کاسته تاختراعا تعداد از شدتبه تهران، از دوری با که ایگونهبه دارد تهران در شدیدی تمرکز. 

 برنداشته اختراع ثبت حوزه در ملی سیاست تدوین برای گامی و نیست مشخصی راه نقشة و راهبرد انداز،چشم دارای 

 .است

 ثبت ایحرفه میزان آموزش برای( فكری مالكیت جهانی سازمان همچون) المللیبین آموزشی هایکمک ظرفیت از 

 .استنكرده استفاده اختراع

 ه منابع انسانیتوسع -3-6

 ایده خلق نوآوری، فعالیت گونه هر محور اساساً. است انسانی نیروی ارتقای و توسعه نوآوری، سیستم اساسی کارکردهای از كیی

 مرحله به مرحله را شده خلق ایده سیستم، متخصصان مدیریتی و فنی هایتوانمندی و است خالق و نوآور افرادی ذهن در

-آموزش ارائه و سیستم در توانمند و شایسته انسانی نیروی حضور بنابراین. دهدمی پیوند بازار در اربردیک با آن را و برده پیش

 سیستم کلیت در نوآوری امر در موفقیت هایشرط پیش از آنها، تخصصی هایقابلیت سطح افزایش برای پیشرفته و الزم های

 رودمی بشمار تكنولوژی و دانش انتقال مهم هایروش از یكی یستم،س مختلف اجزای بین در افراد انتقال دیگر، سوی از. است

 تالش نوآوری، سیستم سیاستگذاران بنابراین. شودمی پرسنل خود توانمندی ارتقاء و نگری جامع باعث دیگر، سوی از و

 .ندکن تسهیل را نوآوری سیستم درون در انسانی نیروی جابجایی مناسب، سیاستهای تدوین با تا کنندمی
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قرار گرفته است اما نكته قابل مالحظه  46طبق شاخص جهانی نوآوری کشور ما در زمینه پژوهش و سرمایه انسانی در رتبه 

این است که اگرچه به لحاظ تربیت نیروی انسانی در مقطع تحصیالت تكمیلی از جایگاه بسیار خوبی برخوردار هستیم و در رتبه 

 ایم.قرار گرفته 11شود در جایگاه اظ شاخص آموزش که شاخصی کیفی محسوب میچهارم دنیا قرار داریم اما به لح

 ها:چالش

 های گذاری و مبادله داراییدیده برای ارزشبینی سازوکارهای الزم و فقدان کارشناسان خبره و آموزشعدم پیش

 نامشهود 

 آوری کمبود منابع انسانی متخصص و با تجربه در زمینه سیاستگذاری فناوری و نو 

 ای از قبیل مالكیت فكری، مذاکره و انعقاد قراردادهای رشتههای میانکمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه

 گذاری فناوری انتقال فناوری، ارزش

 کشور در بنیاندانش محصوالت فروش برای ایحرفه بازاریاب نبود  

 و است کوتاه پیشرفته صنایع حوزه در تكنولوژی عمر طول: کشور در هاطرح ارزیابی برای تكنولوژیک ارزیاب نبود 

 .ندارند را هاطرح این سریع ارزیابی کارشناسی بضاعت ها،بانک از بسیاری

 ها و موسسات دانش بنیانکمبود مشاوران حقوقی و مالی به منظور مشاوره به شرکت 

 انتقال، جذب و انتشار فناوری -3-1

های توسعه ایران کمابیش اما همواره با حمایت ها، قوانین اسناد باالدستی و برنامهی در سیاستالمللوزه انتقال فناوری بینح

دانشی میان  هایجریانتعامالت و  از آنجا کههای ایران پیش از انقالب اسالمی نهادهای دولتی عجین بوده است. در سیاست

برداری از دانش دارد، عملكرد این ر و کمک به خلق و بهرهکشوپایه دانشی  رتقایبازیگران نظام نوآوری نقشی کلیدی در ا

دهد که استفاده از انتقال و انتشار فناوری تجربه کشورهای موفق نشان می های توسعه فناوری است.مشخصه ترینمهماز  حوزه

و  سازیوعاتی مانند شبكهها بوده است. توجه به موضهای آنبرای یادگیری فناورانه و جهش فناورانه، اصلی اساسی در سیاست

 از موضوعات کلیدی این حوزه است. یادگیری فناورانه  و  فنّاوریانتقال   خوشه سازی،

عوامل محدودکننده انتقال فنّاوری در درجه اول فنّاورانه نیستند، بلكه بخشی از محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و  طورکلیبه
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های بازار، ساختار قوانین، محتوی و اند. مشوقه پیدا کرده، انتشار یافته و استفاده شدهها فنّاوری توسعفرهنگی هستند که در آن

ها هستند. موانع انتقال کننده مسیر فنّاوریها و ترجیحات اجتماعی همگی تعیینکیفیت آموزش و تحقیقات و همچنین ارزش

دسته تقسیم کرد: دسته اول شامل عوامل کالن اقتصادی و  توان به دوفناوری در ایران متعدد است ولی عوامل بازدارنده را می

 گذاری در تحقیق و توسعه.دسته دوم عدم سرمایه

انداز، تغییرات شكننده و چندنرخی ارز های مالیاتی، نرخ پایین پستوان به مواردی چون عدم وجود نظامدر رابطه با مانع اول می

توان به مواردی چون متناسب با رشد اقتصادی اشاره نمود. در رابطه با مانع دوم میمند و پایدار خارجی، عدم وجود قوانین نظام

های تولیدی و مدیریتی و کنترل کیفی گذاری واحدهای صنعتی در تحقیق و توسعه، عدم استفاده از سیستمسهم اندك سرمایه

های محصول و فرایندهای تقا فناوریهای الزم فنی، مهندسی، علمی در بخش صنعت، جهت ارپیشرفته، عدم وجود مهارت

 وارداتی اشاره نمود.

های انتقال فناوری به دالیلی همچون عملكرد فنی نامناسب، عدم توجه به شرایط محیطی و نیازهای مشتری بسیاری از پروژه

دی جدید را ایجاب های حادث شده نیاز به رویكربا شكست مواجه شدند و نتوانستند بازاری پایدار را ایجاد نمایند. شكست

محور و ایجاد بازاری پایدار برای فناوری، سعی در تسهیل و توسعه انتقال  های بازارنماید؛ رویكردی که با استفاده از مشوقمی

توانند مجموعه نهادهای تأثیرگذار در بازار و مداخالت مناسب برای های عمومی میفناوری دارد. در چنین رویكردی سیاست

 ن نهادهایی را مدنظر داشته باشد. دهی چنیشكل

های بزرگ و کوچک ایجاد کرده است. نهادهای میانجی و واسطه نقش مهمی در اثربخشی فرایند انتقال فنّاوری بین شرکت

مابین به طرفین سازی بسته فنّاوری و همچنین تسهیل در عقد قرارداد فیگرها در شناسایی شرکا، کمک به آمادهاین واسطه

ها عنوان فرایند انتقال دانش و فنّاوری را بین افراد، سازمانهای میانجی بهنمایند. در ادبیات مدیریت نوآوری، سازمانکمک می

ها و دانش نیز مؤثرند. کنند بلكه در انتقال ایدههای نوآوری تنها نقش کانال ارتباطی را ایفا نمیکنند. واسطهو صنایع تسهیل می

گری برای تعامل بین آوری اطالعات در مورد همكاران بالقوه، واسطهای میانجی شامل کمک به جمعهای این نهادهفعالیت

ها برای اخذ مشاوره، حمایت هایی که همكاری را آغاز کردند، کمک به آنعنوان میانجی یا رابط بین سازمانطرفین، فعالیت به

توانند هم ماهیت دولتی و هم خصوصی نهادهای میانجی می مالی و پشتیبانی فنی برای تحقق خروجی نوآوری است. انواع

گری، حكمیت، پشتیبانی و تأمین مالی، مشاوره قانونی، کارگزاری در داشته باشند. ازجمله کارکردهای نهادهای میانجی، واسطه
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 داند. انتقال فناوری، پشتیبانی در مدیریت و تأمین منابع انسانی و فنی می

 ها و تهدیدهاضعف

 های مالیاتی مؤثر برای انتقال و انتشار فناوریها و مشوقدم وجود سیاستع 

 های الزم برای ایجاد مراکزعدم وجود مشوقR&D گذاران خارجیتوسط سرمایه 

 های مرتبط با انتقال، توسعه و انتشار فناوریعدم وجود سازوکار مناسب برای ارزیابی سیاست 

 گذاری خارجییت از سرمایهابهاماتی در قانون تشویق و حماجود و 

 روشن و قاطع نبودن قوانین مربوط به مالكیت فكری و یا نداشتن ضمانت اجرایی مناسب 

 دار فناوریهای اولویتهای خارجی به سمت حوزههای تشویقی جهت هدایت سرمایهعدم وجود مكانیسم 

 ملی عدم وجود بانک اطالعاتی و نهاد متولی انتقال و انتشار فناوری در سطح 

 ناهماهنگی و موازی کاری در حوزه انتقال و توسعه فناوری در سطح ملی 

 هاخأل دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه 

 مدیریت غیر اثربخش دفاتر انتقال دانش 

 هاها و شبكههای فنی بین صنایع داخلی از طریق خوشهعدم توجه به انتشار فناوری و همكاری 

 گذاری و مبادله محصوالت نامشهود دارایی محوربینی سازوکارهای ارزشعدم وجود متولی خاصی برای پیش 

 )وجود شكاف دیجیتالی در مقایسه با کشورهای منطقه )مستندات پشتیبان سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات 

 های علمی و فنّاورانهها بر همكاریتأثیر نامطلوب تحریم 

 المللیبین های علمی و فنیمشارکت اندك در فعالیت 

 کاری و عدم انتشار دستاوردهای علمی و فنی در بدنه اصلی نظام ملی نوآوری کشورحاکم بودن نوعی فرهنگ پنهان 

 رسانی و انتشار دستاوردهای فناورانه های فنّاوری اطالعات در راستای اطالععدم استفاده کافی از قابلیت 

 عت و بازارارتباط سیستماتیک ناچیز میان مراکز آموزشی، صن 

 ای در فرایند انتقال فناوریهای فنی و حرفهعدم بررسی نقش آموزش 

 کننده فرایند انتقال فناوری.های حمایتهای خدماتی و طراحی مهندسی، آژانسعدم گسترش فعالیت شرکت 
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 پذیری بخش آموزش صنعتی فعلی در برابر رشد صنعتعدم مسئولیت 

 کنند.هستند، انرژی زیاد مصرف کرده و محیط را آلوده می برهای واردتی سرمایهبیشتر فناوری 

 ها و صنایعهای مشترك توسعه فناوری میان بنگاههای الزم برای انجام پروژهها و مشوقفقدان مكانیسم 

 های مناسب برای پیگیری و به نتیجه رساندن دستاوردهای تحقیقاتیفقدان سازوکارها و مشوق 

 رکتضعف قوانین جذب و ادغام ش( های کوچکM&Aجذب :) کوچک هایشرکت ادغام و (M&A )ارتقای باعث 

 .کندمی پیدا ارتقا فنّاوری واسطه این به و شودمی فنّاوری

 ساالرانه از انتقال فناوری منتج به محدود شدن این موارد به واردات تجهیزات است. تعمیم این نگاه به تصور فن

گشا است های مالی گرهرود که کمکضایی از پدرساالری دولتی گمان میتحقیق و توسعه و تخصیص بودجه در ف

 انجامد.ها اتالف منابع میها به غیراقتصادی بودن آنکه معموالً تأمین کل این هزینهدرحالی

  وكار مبتنی بر فناوریكارآفرینی و كسب -3-4

های جدید مبتنی بر فناوری در اقتصاد ارها یا بنگاهوکگیری کسبهایی تأکید دارد که منجر به شكلین حوزه بر فعالیتا

گیری شود. این حوزه بر تكمیل شدن چرخه نوآوری و پیوند آن با بازار و اقتصاد ملی تأکید داشته و درنتیجه از طریق شكلمی

ها، مراکز تحقیقاتی های زایشی از دانشگاهگیری شرکتها و همچنین شكلبنیان در مراکز رشد و پاركهای نوپا و دانششرکت

  یابد.های بزرگ تحقق میو شرکت

 دهاها و تهدیضعف

 وکارهای جدید مبتنی بر فناوریمشكل تأمین منابع مالی برای شروع و تداوم کسب 

 گذاری خطرپذیر برای تأمین منابع مالی کارآفرینانهای سرمایهگذاری تخصصی و صندوقهای سرمایهکمبود شرکت 

 گذاری خطرپذیرکافی در حوزه سرمایه عدم وجود تجربه 

 وکار وکار و نامناسب بودن شاخص سهولت کسبپایین بودن جذابیت محیط کسب 

 های نوپادهنده  مشاوره تخصصی به بنگاهضعف نهادهای ارائه 

 های کوچک و متوسط عدم هماهنگی میان نهادهای مرتبط با توسعه کارآفرینی و شرکت 
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 الیات و قانون کارموانع موجود در قانون م 

 های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق های اجرایی نظیر گمرك برای استفاده پاركعدم همكاری برخی دستگاه

 آزاد

 های کشور و کمبود تقویت روحیه کارآفرینی در میان بوروکراسی و فرهنگ دولتی حاکم بر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه

 های تخصصیزشکنار ارائه آمو دانشجویان در

 وکارهای جدیداندازی کسبعنوان کانون حمایت از کارآفرینی و راهفعالیت ناکافی مراکز رشد به 

 اقتصاد کشور در هاهای نوپا و مشتق از دانشگاهرنگ بودن حضور شرکتکم 

 در  وکارکسب دولت و فقدان دیدگاه تجاری و های بزرگ اقتصادی بهوابستگی مستقیم یا غیرمستقیم اکثر بنگاه

 مدیران مراکز تحقیقاتی دولتی

 های دولتیها و حمایتهای فناوری محور از مشوققوانین سخت برای استفاده شرکت 

 سهم کم صادرات بخش تولیدی از کل صادرات کشور 

 محور از کل صادرات غیرنفتی کشورهای برتر و دانشسهم کم صادرات مبتنی بر فناوری 

 ی توسعه صادرات بر حمایت از بازار کار و فعاالن بازار و عدم توجه به تولید و فناوریهامتمرکز بودن سیاست 

 برداری از مزایای اقتصاد مقیاس و ایجاد برندهای مشترك برای منظور بهرههای صنعتی بهها و خوشهکمبود شبكه

 المللیحضور در عرصه بین

 خارجیهای داخلی در بازارهای رقابتی نبودن محصوالت بنگاه 

 فقدان سرعت و سهولت در ارائه خدمات توسعه صادرات 

 بنیانهای دانشفقدان دانش مدیریتی و بازرگانی مدیران شرکت 

 های بزرگ چندملیتیهای تولید و توزیع جهانی و عدم تعامل فعال با شرکتشبكه های داخلی درعدم حضور شرکت 

 های دانش و فناوری المللی حوزهی برای ورود به بازارهای بینابهام در نوع  و نحوه حمایت از بخش خصوصی و تعاون

 و مشخص نشدن متولی این موضوع

 جهانیهای تجاری های بزرگ و ماندگار با نامگیری شرکتعدم شكل  
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 های كلی سیاستگذاریتوصیه -1

 مبادله؛ هایهزینه کاهنده نهادی ساختار یک ایجاد و مالكیت حقوق نظام ارآمدسازیک 

 حذف  یا مجدد طراحی برقراری، به نیاز است مولد؛ ممكن هایبخش اقتضائات محور بر نهادی ساختار کل آراییباز

 .باشد نهادی قوانین

 تعاملی؛ موانع رفع و افراد یابیسازمان 

 منابع؛ تخصیص و گیریتصمیم فرآیندهای سازیشفاف 

 نادرست هایسیاست درپیپی تغییرات و درمانیشوك از پرهیز. 

 باشد هاحذف سازمان یا مجدد طراحی خلق، به نیاز است ممكن . 

 دارد اهمیت هاآن بین تعامل و روابط عناصر، از خود بیش بلكه کرد تمرکز سیستم عناصر بر فقط نباید. 

 است ضروری هادانشگاه و هابنگاه در توانمندی ارتقاء. 

 از  پرهیز در مؤثر روش یک کرد، حاصل اطمینان یا نهادها صنعت در جواریهم هایشكست وجود عدم از باید

 .است تولید ساختار در تغییر تسهیل جواری،هم شكست

 که های تولیدیبخش سمت به بیشتر ساختاری تغییرات باید اشتغال باشد، ایجاد از حمایت نوآوری سیاست هدف اگر 

 نوآوری از موجب جلوگیری سیاست ینا کهآن بدون شود هدایت افتد،اتفاق می بیشتر محصول نوآوری هاآن در

 .شود فرآیندی

 کرد. حمایت جدید هایبخش و محصول جدید هایحوزه حضور از باید 

 دارد. اهمیت محصول نوآوری توسعه در تولید سیكل اولیه مراحل در مخصوصاً دولت مداخله 

 ویژهبه هاایجاد شبكه به کمک ،(شدان تولید هایسازمان ها )مخصوصاًسازمان سایر و هابنگاه بین همكاری تقویت 

  .است ضروری تسهیل یادگیری برای المللیبین پیوندهای

 شود تولیدی متناسب هایبخش در ساختاری تغییرات با مدتآموزشی کوتاه هایسیاست طریق از کار بازار ساختار باید 

 کارآی پایدار و رفتار دهیشكل در نیتام و بوروکراتیک اقتصادی، کارآیی و سیاسی پایداری بنیادی، هایزیرساخت 
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 مؤثرند. بسیار نوآوری سیستم

 های ها و پویاییهای پیشبرد نوآوری توسط دولت، مستلزم مطالعه ویژگیمسلماً انتخاب مجموعه مناسب از سیاست

های سیستمی در هر ای و تشخیص شكستسیستم نوآوری و جریان دانش در سطوح مختلف ملی، بخشی و منطقه

 طح است.س

 و کرد جدا یكدیگر از باید را فناوری و علم حوزه دو متولیان فناوری، و علم حوزه کارشناسان از بسیاری اعتقاد به 

 معاونت حاضر حال در. شود تعریف صنعت وزارت زیرمجموعه فناوری بخش و آموزش وزارت زیرمجموعه علم بخش

 تا کندمی نقش ایفای صنعت وزارت و علوم وزارت بین میانجی نهادی عنوانبه جمهوری ریاست فناوری و علمی

 علمی معاونت حالت، بهترین در که گرفت نظر در را نكته این باید اما کند فراهم بخش دو این ارتباط برای را زمینه

 کرد خواهد یتفعال بنیان،دانش اقتصاد به محورمنبع اقتصاد از گذار دوران در در بنیاندانش اقتصاد متولی نهاد عنوانبه

 .کند فراهم نوآوری نظام مختلف هایبخش بین ارتباط برای را زمینه گرایانه، تنظیم رویكردی با باید فقط رو این از و

 باشد؛ بنیاندانش اقتصاد متولی باید آینده هایسال در که نهادی عنوان به باید تجارت و معدن صنعت، وزارت بنابراین

 صورت به امر این. نیست وزارتخانه این در فعلی مدیران اعتقاد مورد که امری. دارد مناسب سازیظرفیت به نیاز

 .شود نهادینه اقتصاد وزارت در باید چندملیتی، بزرگ هایشرکت با همكاری خصوص در و مشابه
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