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 جمهوری اسالمی ایران

 الی علوم، تحقیقات و فنّاوریعشورای

 

 
 

 هايها و اولويتسياست

 كشور يفنّاورپژوهش و 
 1400تا   1396در بازه زمانی 
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 کتابشناسنامه 

 :عنوان

 ی کشورفنّاورهای پژوهش و ها و اولویتسیاست

 1400تا  1396

 3۲6 کتاب:کد 

 1تعداد جلد: 

 1396تابستان تاریخ انتشار: 

 ی فنّاورگذاری، پژوهش، گذاری، اولویتسیاست واژگان کلیدی

 ستادهای دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوریامور  واحد مسئول

 های علم و فنّاوری سیاست هماهنگیتدوین و کمیسیون  )گان(کنندهتهیه

کارشناسان دبیرخانه  و  تخصصی هایکمیسیونکارشناسان ، اعضا، دبیران همکاران

 شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری
 یفنّاورشورای عالی علوم، تحقیقات و  کننده نهاییتأیید



 

 



 

 

 سخن نخست

وظایف و اهداف، براساس قانون  )عتف( یفنّاورشورای عالی علوم، تحقیقات و 

 1383مجلس شورای اسالمی در سال  ی مصوبفنّاوراختیارات وزارت علوم، تحقیقات و 

ی نایب رئیس شورا فنّاورجمهور، رئیس شورا و وزیر علوم، تحقیقات و شد. رئیستشکیل 

ترین وظیفه . مهماستمذکور در وزارت علوم مستقر نه آن نیز بنابر قانون و دبیرخااست 

بخش آموزش عالی، پژوهش  هایاولویت، تعیین یفنّاورشورای عالی علوم، تحقیقات و 

 فوق در کشور است. هایبخشمنابع مورد نیاز  ی کشور و پیشنهادفنّاورو 

 و پژوهش بخش ساالنه بودجه عملکرد بر نظارت یاسالم یشورا مجلس مصوبه بنابر

است.  بوده یفنّاورعالی علوم، تحقیقات و  یبر عهده شورا 1388کشور، از سال  یفنّاور

قانون الحاق برخی مواد به قانون  ۵6و ماده  قانون برنامه ششم توسعه 64ماده ب  بندبراساس 

( قانون ۵موضوع ماده ) یاجرائ هایدستگاه هیکل"( ۲تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 میبه قانون تنظ ی( قانون الحاق مواد۵0موضوع ماده) هایدستگاه و یکشور خدمات تیریمد

 که یپژوهش اعتبارات بر عالوه مکلفند 1۵/8/1384 مصوب( 1)دولت یمال مقررات از یبخش

صی( از اعتبارات تخص%1) درصدکی است، شده منظور ساالنه بودجه نیقوان در دستگاه لیذ

 یهانهیاز هز یدولت یها( و در مورد شرکت6( و )1) فصول یاستثنابه یانهیهز افتهی

 ."کنند نهیهز یفنّاور توسعه و یپژوهش امور یبرا را یاتیرعملیغ

کشور و  یچهارچوب نقشه جامع علم تیمذکور ضمن رعا هایدستگاه نیهمچن

و  قاتیعلوم، تحق یعال یشورا بیتصوکه به ربطیدستگاه ذ یقاتیتحق هایاولویت

 یعال یبه شورا بارکیماه بند را هر شش نیا کردنهیمکلفند نحوه هز رسدیم یفنّاور

 قاتیعلوم، تحق یعال یدهند. شورا گزارش رانیو مرکز آمار ا یفنّاورو  قاتیعلوم، تحق

 ادماهمرد انیپا تا حداکثر ساالنه طوربه را بند نیا عملکرد گزارش است موظف یفنّاور و

 عاتاطال ساالنه است مکلف رانیا آمار مرکز نیهمچن. کند ارائه یاسالم یشورا مجلس به

 د. ینما منتشر را توسعه و قیتحق کردنهیهز به ربوطم
شورای عالی عتف(، شورای  03/0۲/138۵نامه داخلی شورا )مصوب آیین 3بر اساس ماده 

های مختلف علوم، تحقیقات و ی در زمینهگذاراستیسعالی در جهت ارتقای کیفیت 



 

 

های دارای اولویت ملی، برحسب نیاز، به تشکیل یفنّاوری و راهبری توسعه فنّاور

موقت و یا دائمی اقدام خواهد  ازیموردنکیالت ها یا شوراهای تخصصی و تشدبیرخانه

های تخصصی شورای عالی علوم، نامه کمیسیونآیین 3کرد. همچنین بر اساس ماده 

های تخصصی شوری عالی عتف(، کمیسیون 1۲/1۲/139۲ی )مصوب فنّاورتحقیقات و 

برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق 

سازی گیری برای توانمندهای تصمیمهای سیاستی مناسب یا گزینهواکاوی  و ارائه توصیه

 شود.  کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می

خصصی های تبر همین اساس شورای عالی اقدام به تشکیل کمیسیون دائمی و کمیسیون

های مختلف و یک کمیسیون تخصصی در حوزه 11کرده است و در حال حاضر شامل 

 باشد. ی میفنّاورهای علم و کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست

 های تخصصی بههای تخصصی عناوین کمیسیوننامه کمیسیونآیین ۲بر اساس ماده 

 شرح زیر به تصویب رسیده است:

 انرژی؛ .1

 حمل و نقل و عمران؛ .۲

 کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ .3

 و ارتباطات؛ ی اطالعاتفنّاورصنایع، معادن و  .4

 دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی؛ .۵

 فرهنگ و تمدن؛ .6

 مدیریت، اقتصاد و بازرگانی؛ .7

 سالمت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی؛ .8

 علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر؛ .9

 علوم پایه؛ .10

 حقوقی و قضایی. .11



 

 

ها هبرنامها، نامه، به منظور تلفیق و هماهنگی سیاستاین آیین 7همچنین بر اساس ماده 

کمیسیون تدوین و هماهنگی "های تخصصی، کمیسیونی به نام و اقدامات کمیسیون

 تشکیل شده است. "یفنّاورهای علم و سیاست

تخصصی بخش علم و  هایاولویتها تعیین کمیسیون وظایفترین مهمیکی از 

ی کشور مرتبط با حوزه تخصصی مربوط و سپس نظارت بر حسن عملکرد فنّاور

 نیهمچنهای مذکور است. دارنده بودجه پژوهشی در التزام به اولولیت هایدستگاه

 روهکارگ در یندگانینما کشور یهااستان همه در ،یفنّاورعالی علوم، تحقیقات و  یشورا

 یسازهماهنگ آن فهیوظترین مهم که دارد هااستانو نوآوری  یفنّاور ،پژوهشآموزش، 

 لمعبخش  یمل هایاولویت با اهاستان یفن و یعلم یهاتیفعال و یامنطقه یهاتیقابل

 .است یفنّاورو 

د ستی )سندبا عنایت به اسناد باالعتف شورای عالی  های تخصصیکمیسیون

توسعه، نقشه جامع علمی کشور و ...( و با بررسی و مطالعه  ششمانداز، برنامه چشم

 ،اجرایی و جامعه علمی کشور هایهای تخصصی مربوط در تعامل با دستگاهحوزه

الذکر اجرای تکالیف قانونی فوقدر . کنندمیرا مشخص  یفنّاورهای پژوهش و اولویت

 و  1390-139۲تاکنون در دو بازه زمانی یفنّاورعلوم، تحقیقات و شورای عالی 

ی در فنّاورپژوهش و  هایاولویتها و نسبت به تصویب فهرست سیاست 1393 - 1394

مختلف تعیین  هایبخشی را در فنّاورعلم و  هایاولویتمشی و اقدام نموده و خطکشور 

 نموده است.

ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و نیز در آستانه شروع برنامه پنجاکنون 

منظور پشتیبانی از اهداف این برنامه و بعد از یک سال تالش جدی کشور و بهفرهنگی 

ها لوژی علمی، فهرست سیاستوتخصصی براساس یک متدهای کارشناسی در کمیسیون

کرد اعتبارات تحقیقاتی و مرجع هزینه عنوانبهی کشور فنّاورپژوهشی و  هایاولویتو 

اجرایی کشور به تصویب شورای عالی عتف رسیده و  هایدستگاهی برای فنّاورتوسعه 

 گردد.برای اجرا منتشر می

 



 

 

 یحاضر گام مهم یفنّاورهای پژوهش و تها و اولویسیاست یامید است اجرا

و نقطه عطفی برای همگرایی  شودکشور محسوب  ینقشه جامع علم یسازادهیپ منظوربه

و با  باشد یفنّاورانه پژوهشگران فعال در نظام علم و فنّاورهای علمی، پژوهشی و فعالیت

مراکز کارآفرین و  ی کشور بهها و مراکز پژوهشآنها، گام مهمی در تحول دانشگاه تحقّق

 گانه دولت، دانشگاه و صنعت برداشته شود.محور و همچنین تقویت ارتباط سهنیاز

 

 

 وحید احمدی

 یفنّاور و تحقیقات علوم، عالی شورای کلدبیر

 

 



 

 

 سخن معاون اجرایی 
 

اهداف، وظایف و تشکیالت  قانون 3علوم، تحقیقات و فنّاوری )عتف( به استناد ماده شورای عالی 

راهبری  منظوربهمجلس شورای اسالمی( و  18/0۵/1383)مصوب  وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

ی و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی گذاراستیستوسعه علمی و فنّاورانه کشور و با رسالت 

قانون مذکور وظایف  4ماده  بر اساس های علمی، فنّاوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.حوزهدر 

گذاری کالن مدت سرمایهدهای اجرایی بلنانتخاب طرح بندی ولویتواو اختیارات شورای عالی عتف 

ای علوم، هحوزه در ازیموردن بررسی و پیشنهاد منابع مالی؛ های آموزشی و پژوهشی و فنّاوریدر بخش

 های فعالیت شورا تکالیفی دیگر نیز از سویعالوه بر این در طی سال .تعیین شد تحقیقات و فنّاوری

 -1ها عبارتند از مجلس شورای اسالمی و هیئت وزیران بر عهده شورا گذاشته شده است که اهم آن

نظارت بر تأسیس مناطق راهبری، ارائه مجوز و  -۲پایش و ارزیابی علوم، تحقیقات و فنّاوری کشور؛ 

 -4های کالن پژوهش، فنّاوری و نوآوری کشور؛ راهبری و مدیریت طرح -3ویژه علم و فنّاوری کشور؛ 

نظارت بر انجام  -۵های متولی؛ بنیان و عملکرد دستگاهگذاری و نظارت بر اجرای قانون دانشسیاست

  نگاری ملی و ... .آینده

کالیف یادشده، دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری در همین چارچوب و برای انجام ت

های خود و سازماندهی مناسب به به عنوان سازمان اجرایی شورا، برای رسمیت بخشیدن به فعالیت

 زیر را در دستور کار قرار داد: وظایف و تکالیف خود موارد

 :مرجع تصویب - عتف گانه شورای عالیهای دوازدهنامه کمیسیونینیتهیه و تصویب آ .1

 ؛ شورای عالی

 :مرجع تصویب -نامه داخلی کمیسیون دائمی و شورای عالی عتف ینیتهیه و تصویب آ .۲

 شورای عالی؛

 هیئت دولت؛ :مرجع تصویب -تهیه و تصویب شرح تفصیلی وظایف شورای عالی عتف  .3

یب: مرجع تصو -عنوان یک مرکز پژوهشی تهیه و تصویب اساسنامه دبیرخانه شورای عالی به .4

 شورای عالی گسترش وزارت علوم؛ 

ازمان س ،وزارت علوم :مرجع تصویب - تهیه و تصویب ساختار سازمانی دبیرخانه  شورای عالی .۵

 امور استخدامی کشور؛



 

 

ع مرج -عالی در بودجه سنواتی کشور  برای دبیرخانه شورایمستقل ایجاد ردیف اعتباری  .6

  سازمان برنامه و بودجه.، شورای عالی :تصویب

های امور خود از توان تخصصی کمیسیونانجام  در حال حاضر دبیرخانه شورای عالی برای

اقتصاد  یریت،مد -3ی؛ خارجیاست س وی ملیت دفاع، امن –۲انرژی؛  -1های: گانه در حوزهیازده

علوم  -6یعی؛ طب آب و منابع ی،کشاورز -۵؛ معارف اسالمی و هنر ی،علوم انسان -4ی؛ و بازرگان

و نقل و حمل  -9؛ معادن و فنّاوری اطالعات و ارتباطات یع،صنا -8فرهنگ و تمدن؛  -7پایه؛ 

ی و یک کمیسیون و رفاه اجتماع ییغذا یتسالمت، امن -11قضایی؛  و حقوقی -10عمران؛ 

تر جمعی متشکل از برد، به عبارت دقیقهای علم و فنّاوری بهره میسیاستتدوین و هماهنگی 

های اجرایی کشور در ها و دستگاهنفر از نخبگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ۲00حدود 

 های شورای عالی عضویت دارند.کمیسیون

های لویتها و اوسند حاضر تحت عنوان سیاستالذکر لیف قانونی فوقادر راستای انجام تک

های اجرایی ها و دستگاهو فنّاوری کشور با همکاری و هماهنگی صاحبنظران از دانشگاه پژوهش

 های تخصصی تهیه و تدوین شده است. حاضر در کمیسیون

های تخصصی و همچنین رؤسا، دبیران و اعضای محترم کمیسیوناز دانم در پایان الزم می

شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری که در مراحل  مدیران و کارشناسان محترم دبیرخانه

 نمایم.  اند، سپاس و قدردانی خود را تقدیممختف تهیه سند حاضر همکاری داشته

 

 

 مصطفی کاظمی اسفه 

 معاون اجرایی دبیرکل شورای عالی 

 علوم، تحقیقات و فنّاوری 
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 و فناوری در حوزه پژوهش هاها و اولویتسیاستچرایی تدوین  -1-1
سیاست   از مختلفیفناوری انواع  و پژوهش توسعة  برای خود اهداف راستای  در هادولت
 دسته  دو به توانمی را هاسیاست   این خالصه  طور به. دهندمی قرار استفاده  مورد را ها
سیم  کلی ست : نمود تق ست    نخ شاعه  ای کارکردی هایسیا   افزایش آنها هدف که گرا،ا

  هایستتتیاستتتت دوم. استتتت فناورانه و یعلم هایقابلیت کلی بهبود و نوآوری ظرفیت
 از خاصتتی هایبخش یا خاص فناوری و پژوهش توستتعة از که گرا،مأموریت یا هدفمند
 .  کندمی حمایت صنعت

 سیاستگذاران و پژوهشگران ممکن، کارکردی هایسیاست تنوع به توجه با معموالً
 دست باید دارتیاولو مسائل به توجه با کارکردی هایسیاست و اقدام هایزمینه میان از
 وجود استدالل این معموالً دوم نوع هایسیاستدر اتخاذ  ن،ی. همچنبزنند انتخاب به
 یا هافناوری و هاپژوهش میان در گزینش دولت، منابع محدودیت به توجه با که دارد
 . بود خواهد ناپذیر اجتناب امری مختلف صنعتی هایبخش

 یهاتیفعال مجموعه انتخاب یبرا یراهبرد یفرایند یگذارتیاولوبدین ترتیب، 
 رتباطا شیافزا به و هاستتیفعال نیا به منابع اثربخش صیتخص و انهفنّاور و یپژوهش
 راًیاخ. کندیم کمک جامعه بلندمدت و یاقتصاد اهداف با انهفنّاور و پژوهش یهاتیفعال

 توجه که یتیفعال هر": رندیگیم نظر در تریکاربرد یشکل به را یفنّاور و علم هایاولویت
 اکنونهمبنابراین، . "ردیگیم قرار اریاخت در آن یبرا مشوق ینوع و شود آن به یخاص

 یهارساختیز مانند) یکارکرد هایاولویت به و شده ترگسترده تیاولو مفهوم
 .شودیم توجه( یفنّاور خاص) یموضوع هایاولویت بر عالوه( یشگاهیآزما

 هدفمندسازی راستای در مهم گامی ی،فنّاور و پژوهش در گذاریاولویت شکبی

 یا واصلی موجود  هایچالش حل منظوربه انسانی، و مالی هایسرمایه تخصیص

در  ژهیوبه یفنّاورموضوعات علم و  یگذارتیاولو ضرورت. است هافرصت از مندیبهره

 ستین دهیپوش یدارند( بر کس اریدر اخت یدر حال توسعه )که منابع محدودتر یکشورها

راستا، به صورت  نیقرار گرفته است. در ا زیحوزه ن نیا گذاراناستیو مورد توجه س

مندی منظور بهره، بهکشور یفنّاور و پژوهش هایو اولویت هاسیاستسند  یادوره
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های گیری هوشمندانه فعالیتو در راستای جهت حداکثری از منابع موجود

گردد. از زمان استقرار شورای عالی عتف تاکنون، ، تدوین میحوزه این اندرکاراندست

سند انتشار یافته است. با توجه به ظهور  این 1393و  1391های در دو دوره در سال

داد فعاالن این حوزه ی، افزایش تعفنّاورگذاری علم و در حوزه سیاست دیدرویکردهای ج

 یاالدستب اسناد با راستاییهمهای متغیر سطح کالن کشور و و لزوم توجه بیشتر به چالش

 و عهتوس ششم برنامه یابالغ یهااستیس و یفنّاور و علم یکل یهااستیس مانند خرأمت

اکنون زمان آن رسد که همبه نظر می قبلی، هایاولویت زمان شدن منقضی طرفی از

 های موجود ارائه گردد.است که بازنگری تخصصی دیگری از اولویت
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 یفنّاور و پژوهش حوزه در گذاریاولویتهای روش -1-۲

 نتعیی عرصه در کشورها دیگر تجارب مطالعه و سویک از علمی مکتوبات و منابع مرور

اولویت برای که است حقیقت این بیانگر دیگر، سوی از یفنّاور و پژوهش هایاولویت

 رقابل قبول، د جیبه نتا یابیدست یالبته معموالً برا. دارد وجود مختلفی هایروش گذاری

 یرامناسب ب ییالگو دنیموجود، در به سامان رس یهاروش نیاز ا یبیواحد، ترک ییقالب الگو

 یکل هتوان به سه دستیها را مروش نیخواهد داشت. ا ریانکارناپذ یها، نقشتیاولو نییتع

 کرد:  میتقس

 سی)مانند روش اثرات متقابل، روش ماتر افتهیساختار شیکماب یهابر داده یمبتن یهاروش .1

 (؛یو روش چند شاخص دهیوزن کیاثرات متقابل، روش کالس ستمیو س

، یشیاندهم یهانشست ینظر )برگزارگو و تبادلو، گفتیشیاندبر هم یمبتن یهاروش .۲

 گو(؛و، مصاحبه، مشاوره و گفتیزیانگروش ذهن

 .یبیترک یهاروش .3

 نگاریآیندهگذاری انجام شده است. های اولویتبندی دیگری نیز در خصوص روشتقسیم

از شوند. گذاری در سطح ملی استفاده میهای مربوط به آن که بیشتر برای اولویتو روش

توان به می های خاص کاربرد بیشتری دارندتر و حوزهدر سطوح پایینکه  نیزهای دیگر روش

 موارد ذیل اشاره داشت.

 نگاریگذاری مبتنی بر آیندهاولویت. 1

کنند. می یفنّاورهای قابل توجهی صرف علم و های خصوصی، هزینهها و هم شرکتهم دولت

بینی موضوعات پیشمند به دانستن وضعیت آینده و انتظار نیست که عالقه دور از ،بنابراین

ط با شرای شدن های جدیدی برای مواجهراهبرد ،کنند ی باشند و تالشفنّاورمرتبط با علم و 

گذاران به ابزار مهمی در میان سیاست نگاریدانش آینده ،آتی طراحی نمایند. در این راستا

کلنگی شجامع و قابل اطمینان برای تعیین چگو هایتبدیل شده و بر لزوم استفاده از روش

اذ و حال و همچنین از طریق اتخ گذاری انسان بر روندهای گذشتهتأثیرگیری آینده، با توجه به 

در سطح ملی،  نگاریورزد. روش انجام آیندهکید میأگیری درست، تاقدامات مناسب و تصمیم
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آیندههای توان روشطورکلی میبه اهداف موردنظر و شرایط حاکم بر محیط بستگی دارد. به

 نگاری را به سه گروه تقسیم کرد:

 متقابل،  تأثیرسازی، تحلیل سازی به کمک شبیهمدل یابی روند،های کمی: برونروش

 ؛های دینامیکیسیستم

 های کارشناسیکارشناسان و خبرگان: روش دلفی، پانل های مبتنی بر استفاده ازروش ،

 ؛SWOTوتحلیل جزیهت ریزی فکری، تحلیل سناریو،طوفان فکری، طرح

 های کلیدی، درخت اقدامات کلیدی: روش تکنولوژی گذاری و شناساییهای اولویتروش

 شناسیوابستگی، تحلیل ریخت

 های خاصگذاری در حوزههای اولویتروش. ۲

 معیارهو چند  معیارههای تک توان به روشگذاری را میگیری برای اولویتهای اندازهروش

های شوند. روشها بر مبنای یک شاخص مقایسه میگزینه رهمعیاهای تکروش تقسیم نمود. در

 گذاری عبارتند از: برای اولویت معیارهمتداول تک 

 تواند ها را میگیری آسان که گزینهدر این روش یک شاخص کلیدی قابل اندازه: 1تجانس

 )مانند شاخص اثربخشی(. شودمی انتخاب ،متمایز نماید

 طی زمان تخمین زده شده ای گزینه های هرسودمندی/ هزینه: سودمندی و هزینه تحلیل

 شوند.و مقایسه می

دهی شوند، توانند وزنها بر مبنای معیارهای مختلف که میهای چند معیاره، گزینهروش در

، 3یسودمند تئوری ارزش/، ۲یبندامتیازدهی/رتبهها عبارتند از: این روش شوند.مقایسه می

 
1 Congruence 

۲ Scoring/Rationg 

3 Additive Value Model 
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 تحلیل منفعت/، ریزی ریاضیبرنامه، ۲بندیهای درجهروش، 1رایند تحلیل سلسله مراتبیف

 .  ۵مازاد اقتصادی، 4یسازهای شبیهمدل ،3ریسک هزینه/

 اما باید از پیروی بیش از اندازه از دقت ،توان با هم ترکیب نمودهای مختلف را میروش

کنندگان در اولویتبسیاری از شرکت ددازیرا ممکن است درون ،تسدوری ج متدولوژیکی

عالوه هنوز مشخص نشده است که کدام متدولوژی برای پشتیبانی ه . بنشود کار گرفتههگذاری ب

 .است گیری برترتصمیم فراینداز 

 توانیآن را م یکل یهاوجود ندارد، اما قدم یگذارتیاولو یبرا حیراه صحیک تنها  هرچند

 کرد:  نییشکل تع نیبه ا

 ؛مشارکت زانیم نییگروه و تع جادیا .1

 ؛یاهداف مل یبر مبنا یو فن یعلم یهاتیاهداف فعال نییتع .۲

 ؛ممکن یهانهیگز نییتع .3

 ؛نهیگز یابیو روش ارز ارهایمع نییتع .4

 ؛هانهیگز سهیو مقا یابیارز .۵

 و اجرا. جینتا دییتا .6

ریزی بینی و برنامهتکیه بر فنون پیشذاری، گاولویت فراینددر خصوص نحوه پشتیبانی از 

 یفنّاورمانند رصد  "اطالعات راهبردی سیاستی"یافته های سازمانتا حد زیادی کم شده و گونه

 روش تاگذاری استفاده شود، باید توجه داشت مطرح شده است. از هر روشی که برای اولویت

به عالوه، در انتخاب روش باید به  .نگرددبه هدف اصلی تبدیل  ،عنوان یک ابزارموردنظر به

گذاری، توانمندی تحلیل گروه، فرصت های موردنیاز، سطح اولویتعواملی همچون زمان، داده

مشارکت و میزان شفافیت روش، توجه نمود. همچنین، معیارهای استفاده شده در انتخاب 

  ها بسیار مهم بوده و باید در تعیین آنها دقت نمود.گزینه

 
1 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

۲ Outranking 

3 Benefit/Cost/Risk Analysis 

4 Simulation models 

۵ Economic Surplus 
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ست    روزتدوین و به فرایند -1-3 سیا سانی  شور در  ر های پژوهش و فنّاوری ک

 1396-1400دوره 

 کردیاست تا رو ازین پژوهش و فناوری یگرااشاعه ای یکارکرد یهااستیتحقق س یراستا در

ظام ن یدرون یکارکردها یراستا مدل بوم نیدر نظر گرفته شود. در ا ینوآور یکارکردمحور نظام مل

به بعد  1999از سال  یالمللنیب ینشده است، اما چند مدل اصل نیکشور تاکنون تدو ینوآور یمل

 . شودمشاهده می 1که ابعاد منتخب هر یک در جدول  ارائه شده است
 

 ینوآور ینظام مل یدرون یمطرح کارکردها یهامدل سهی: مقا1 جدول

 اهفعالیت و کارکردها منبع

(OECD, 1999) 

 توسعه و تحقیق بودجه مینأت و هدایت تسهیل،.۲ کلی گذاریسیاست.1

 انتقال تیظرف بهبود.۵ انسانی نیروی توسعه.4 توسعه و تحقیق هایفعالیت.3

 و کاال تولید.7 فناوری مبنای بر کارآفرینی ارتقا.6 یفناور و دانش انتشار و

 نوآورانه خدمات ارایه

(Rickne, 2000) 

 و خلقبازار، و شریک مستقیم، تکنولوژی جستجوی. ۲ انسانی نیروی خلق.1

 کردن قانونی.4 بازار دانش انتشار و بازار خلق.3 فناورانه هایفرصت انتشار

 .مالی ینأمت تسهیل. ۵ هافناوری و هاشرکت

(Edquist, 2004) 

 محصوالت بازارهای ایجاد.3 انسانی هایقابلیت خلق.۲ توسعه و تحقیق.1

 دانش زمینه در سازیشبکه.۵ نیاز مورد هایسازمان تغییر و ایجاد.4 جدید

 و پرورشی هایفعالیت.7 نوآوری مانع یا حمایتی نهادهای تغییر و خلق.6

 .ایمشاوره خدمات ارائه.9 نوآوری مالی منابع مینأت.8 انکوباتوری

(Bergek and 

jacobsson,2007) 

 تسهیل.4 پژوهش فرآیند مسیر تعیین.3 دانش تولید.۲ جدید دانش تولید.1

 .مثبت بیرونی اقتصاد ارزش خلق تسهیل.۵ بازار گیریشکل

(Hekkert et al. 

2007) 

 خصوصی و عمومی منابع بندیاولویت تقاضا، بیان.۲ فناورانه دانش خلق.1

 توسعه. ۵ هاشبکه طریق از اطالعات تبادل.4 بازارها به دهیشکل و تنظیم.3

 .نوآوری منابع مینأت.6 تغییر فرآیندهای برای حمایتی هایاتحادیه

(Bergek et al. 

2008) 

جهت بر گذاریثیرأت.3 منابع تخصیص و مینأت.۲ دانش انتشار و توسعه.1

 گذاریقانون.6 بازارها دهیشکل.۵ کارآفرینانه هایفعالیت.4 تحقیقات گیری

 .مثبت بیرونی هایصرفه توسعه. 7
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 نیا دربندی کارکردهای سیاستی به عنوان مرجع طبقه ستیادکوئها، مدل مدل نیا انیم از

 :دارد یشتریب تناسب رانیا ینوآور یمل نظام طیشرا با جنبه سه از که است شده استفاده دوره

 حال در یکشورها خصوص در پژوهش نهیشیپ از که یپژوهشگر تنها موجود، یهامدل انیم از .1

سایر مطالعات متمرکز بر نظام نوآوری کشورهای  .است بوده ستیادکوئ است، برخوردار توسعه

  اند.توسعه یافته انجام شده
 یاکارکرده با سهیگانه در مقانه ی)کارکردها است برخوردار یشتریب تیجامع از منتخب مدل .۲

 (.مشابه یهامدل ریساگانه 7 وگانه 6گانه، ۵
 یکردکار یاستگذاریشده در خصوص س ییمدل با مسائل شناسا نیا یشنهادیپ یکارکردها .3

 ونیسیکم ،یتخصص یهاونیسیجلسات کم یدر ط ی)نظرات خبرگ اوری ایرانفنّ پژوهش و

 تناسباوری پژوهش و فنّ یهااستیس نیتدواز دوره  نیو ...( در ا یدائم ونیسیکم ،یهماهنگ

 .است داشته یشتریب
 عبارت بودند از: دوره نیا در هااستیس استخراج اصولهمچنین، 

 پژوهش و  یهااستیس نیتدو یعتف، مبنا یعال یشورا یدائم ونیسیبا مصوبه کم مطابق

( 1393-1391دوره ) نیشده در آخر نیتدو یهااستیدوره بر اساس س نیدر ا اوریفنّ

 قرار گرفته است.
 یمحورهمسئل و خبرگان یجمع مشارکتبر  یمبتن شناسی بکار گرفته شدهروش کردیرو 

 ( بوده است.یآت ای ی)مسائل فعل
 یو نگارش ییمحتوا یحوزه، بررس یاسناد باالدست 1محتوایی تحلیل ،هااستیس نیتدو در 

 مدنظر قرار گرفته است. هاونیسیجلسات کم یدوره قبل و نظرات خبرگ یهااستیس
مبانی، مالحظات در سه بخش  دوره نیا در یاورفنّ و پژوهش یهااستیس نیتدو ندیفرآ 1 شکل در

 .است شده داده نشانهای مورد نظر، شناسی استخراج سیاستو رویکرد روش

 

 
1 Thematic Analysis 
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1396-1400مبانی استخرا  سیاستهای پژوهش و فناوری کشور در دوره زمانی 
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سطح سیاست 
تدوین شده

مباح  سیاستی مطرح شده در 
کمیسیونهای تخصصی شورای 

عالی عتف

مسئله محوری 
(مسائل فعلی و آتی)

مطالعه محتوایی اسناد 
باالدستی حوزه پژوهش و 

فناوری کشور

بررسی متودولوژی و 
محتوای سیاستها و 
اولویتهای مصوب سال 

1393

مبتنی بر مشارکت جمعی 
خبرگان

ارتباط سیاست تدوین شده 
با اسناد باالدستی حوزه

پاسخگویی به مسائل 
شناسایی شده فعلی یا آتی

اصالح و بروزرسانی 
سیاستهای پیشین

در چارچوب کارکردهای 
نظام نوآوری کشور

 
 1396-1400 دوره در کشور یاورفنّ و پژوهش یهااستیس استخرا  ندیافر: 1 شکل
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-1400های پژوهش و فنّاوری کشور در دوره  رسانی اولویت روزفرایند تدوین و به -1-4

1396 

ورای ش تخصصی هایکشور در کمیسیون یفنّاور و پژوهش گذاریرسانی اولویتروزدر به

 :تاس گرفته قرار هدف مورد ذیل پرسش پنج به پاسخ یفنّاورعالی علوم، تحقیقات و 

 هایی است و دارای چه ویژگی کشور کالن سطح هایچالش شناسایی فرایند

 است؟ چگونهها نحوه مواجه شدن با این چالش

 کمیسیون هر در یفنّاور و علم فرابخشی یا بخشی هایچالش ترینمهم 

 هستند؟ کدام تخصصی

 های راهبردی هر کمیسیون تخصصی کدام است؟ترین افراز زیرحوزهمناسب 

 مسائل حائز اهمیت هر کمیسیون تخصصی چه مواردی هستند؟ 

 کدام هستند؟ تخصصی کمیسیون هر در داراولویت موضوعات 

ای طراحی گردد که از تلفیق شناسی موردنظر باید به گونهشایان ذکر است که روش

 های سطح کالن را استخراج نمود.ها بتوان اولویتگذاری در سطح کمیسیوننتایج اولویت

 شناسی مورد استفاده قرار گرفته است: بدین منظور، دو جریان اصلی از روش

 یفرایندراستایی ل تعبیه گردیده است که هممناسبی در طی مراح نقاط تقابل .1

، افزای دبیرخانههای راهبردی را با یکدیگر خواهد سنجید؛ لذا مشارکت همحوزه

 یهاتاسیس نیتخصصی با تیم کارشناسی کمیسیون هماهنگی و تدو هایکمیسیون

 ی را ضمانتفرایند بارسنجیای برخوردار است که اعتاز اهمیت ویژه یفنّاورعلم و 

 خواهد نمود.

معکوس سلسله مراتبی، مجموعه  فرایندها در یک با استفاده از مدیریت سبد اولویت .۲

 های کالن پیشنهاد خواهد گردید. اولویت

شناسی پیشنهادی، جهت دستیابی به بیشینه گام روشبهاز ورود به تبیین گام پیش

شناسی تعریف این روش همگرایی الزم است در ابتدا واژگان کلیدی استفاده شده در

 شود که در ادامه آورده شده است.
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 تعاریف واژگان کلیدی -1-5

 دیدهگر تدوین سند این نفعانذی تمامی میان مشترك بینش ایجاد هدف با بخش این

 و سیاستگذاری حوزه در موجود تخصصی منابع بررسی از پس است گفتنی. است

 مبنای رب کشورها، سایر تجربه ترازیابی مطالعات نتایج و یفنّاور و پژوهش گذاریاولویت

 .است شده ارائه ذیل و به شرح بندیجمع کشور کالن سیاستگذاری بافتار
 

 1چالش

دهد.  رقرا تأثیر تحت را جامعه آینده تواند مسیرمی که شرایط بافتاری و مجموعه عواملی

ها دهد(. چالشمی رخ آن در مسئله که بافتاری) هستند بیرونی عوامل به ناظر هاچالش

 .باشند سازفرصت خطرساز یا توانندمی
 

 ۲حوزه راهبردی

گذاری و مدیریت کالن کشور گذاری است که در آن فضای سیاستاولین سطح اولویت

های راهبردی هستند. در این سطح، اقدامات گردد، حوزههای خود افراز میبه زیرمجموعه

اهداف خاص )بخشی یا چندبخشی( از پیش های متمرکزی جهت دستیابی به و برنامه

  گردد.تعیین شده، تعریف می
 

 3زیرحوزه راهبردی

هر حوزه راهبردی قابل افراز به یک یا چند سطح تخصصی راهبردی است که برآیند آنها 

سازد. در این روش، آخرین سطح افراز نزدیک پذیر میهدفگذاری حوزه مربوط را امکان

  های راهبردی نامگذاری شده است.یابی، تحت عنوان زیرحوزهبه بافتار مسئله
 
 
 

 
1 Challenge 

۲ Strategic Field  

3 Strategic Sub-field 



 یفنّاور و تحقیقات علوم، عالی شورای

13 

 1مسئله
 لدارد. مسائ وجود باشد، باید آنچه و هست آنچه بین ایفاصله آن در که است وضعیتی

 .بافتار تحلیلی هستند درونی عوامل به ناظر
 

 ۲موضوع

های حلحل یا راهمحور، موضوع عبارت است از راهمسئله گذاریاولویت فرایند در

 پیشنهادی برای حل مسئله )فعلی یا آتی(.
 

 3گذاریاولویت

 چند یا یک برای که حل( پیشنهادی استانتخاب ترکیبی از مسئله و موضوع )راه فرایند

 .مهم است کلیدی نفعذی

ی شناسگام روشبههای بعدی مراحل گامگفته، در بخشبا توجه به تعاریف پیش

ی کشور در شش گام متوالی ارائه فنّاورگذاری علم و پیشنهادی برای این دوره از اولویت

محوری انجام با رویکرد مسئله شود که طراحی این روشمی تأکید است. مجدداًگردیده 

 های مختلف تبیین خواهد شد.گرفته است که در گام

 

 های سطح ک ن کشورگذاری و تعیین چالشگام اول: هدف

 و دهش یزیربرنامه کوشش و یمل عزم و مانیا پرتو در و یاله زالیال قدرت به اتکال با"
 ساله،ستیب اندازچشم در ،یاساس قانون اصول و هاآرمان تحقق ریمس در و یجمع مدبرانه

 نطقهم سطح در یفنّاور و یعلم ،یاقتصاد اول گاهیجا با افتهی توسعه است یکشور رانیا
 بطروا در موثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخشالهام ،یانقالب و یاسالم تیهو با
 ."المللنیب

 
1 Problem 

۲ Theme 

3 Priority-setting 
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 (شمسی هجری 1404 افق در رانیا یاسالم یجمهور اندازچشم سند)
 138۲ آبان 13 در ،یشمس یهجر 1404 افق در رانیا یاسالم یجمهور اندازچشم سند

 لمع توسعه پس آن از و گردید ابالغ گانهسه قوای روسای به رهبری معظم مقام توسط

 کالن هایریزیبرنامه سرلوحه در ملی کار دستور یک عنوانبه کشور در یفنّاور و

 و تاس یافته ادامه نیز بعد هایسال در سازیجهت فرایند این. است گرفته قرار کشوری

 اقدامی، "کشور علمی جامعنقشه " همچون اسنادی ابالغ و تدوین فرایند از گذر با

کالن  هایو اولویت هاسیاست به دستیابی منظوربه کالن گذاریسیاست سطح در جمعی

 ی کشور، به نتیجه رسید. فنّاورحوزه علم و 

 موظف قانونی نهاد یک عنوانبه نیز عتف عالی شورای سازیجریان این با همگام

 هایاولویت و هاسیاست مجموعه اولین ی،فنّاور و علم حوزه کالن گذاریسیاست امر در

 هایکمیسیون تخصصی توان بر تکیه با 1391 سال در را کشور یفنّاور و پژوهش

 و نمود مصوب "کشور علمی جامعنقشه " کلی گیریجهت با همراستا و خود تخصصی

 "یمقاومت اقتصاد ابالغی کلی هایسیاست" به استناد با مجددا 1393 سال در آن از پس

 .گردید انجام آن روزرسانیهب فرایند

 هتوسع ششم برنامه عالی، شورای این توسط گذاریاولویت سوم دوره در اکنونهم

 کلیه ساله پنج ایبازه در که است رو پیش کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 هایسیاست" بنابراین،. داد خواهد قرار خود پوشش تحت را کشور کالن ریزیبرنامه

 "کلی برنامه ششم توسعه هایسیاست" و( 1393)سال  "یفنّاور و علم ابالغی کلی

شوند که ی محسوب میفنّاور(، دو مجموعه سیاستی کالن در حوزه علم و 1394)سال 

 رایب گذاریاولویت کالن هایگیریجهت در جدیدی بازنگریعنوان مبنای توانند بهمی

 .گیرند قرار توجه مورد یفنّاور و علم حوزه آتی سال پنج

 پیشنهادی، طرح این در شده اتخاذ محوریمسئله رویکرد به توجه با همچنین،

 جهت که است شده گردآوری نیز 1393 سال در کشور کالن سطح هایچالش از ایمجموعه

 .است گردیده ارائه بخش این در کشور راهبردی مسائل بیشتر تبیین
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 فرایند دهندهجهت و کلی خطوط بازنگری راهنما، این اول گام از هدف کلی، طوربه

 ناداس کارشناسی بررسی راستا، این در که است کشور در فنّاوری و پژوهش گذاریاولویت

 مطالعات و کشوری، درون بینش ایجاد در هاچالش و هاسیاست قالب در باالدستی

 (.۲شکل ) گرددمی پیشنهاد کشوری، برونبینش از برخورداری جهت جهانی روندهایکالن
 

 
 گذاری پژوهش و فنّاوری کشورساز در امر اولویتمجموعه اسناد باالدستی پیشنهادی جهت: ۲شکل 

 

انداز سالنمای امنیت ملی، چشم"چالش کلیدی کشور برگرفته از  ۲0همچنین، مجموعه 

 آورده شده است. 3شکل ی در فنّاوردر ارتباط با حوزه پژوهش و  "1394
 



 ۱۳۹۶تا  ۱۴۰۰های پژوهش و فنّاوری کشور در بازه زمانی ها و اولویتسیاست

16 

 
 (1394انداز های کلیدی سطح ملی ایران )برگرفته از سالنمای امنیت ملی، چشمچالش: 3شکل 

 

 کشور یفنّاور و پژوهش گذاریاولویت در راهبردی هایزیرحوزه تعیین: دوم گام

 ازافر و شناسایی در نگریجامع گذاری،اولویت فرایند هر قوت نقاط ترینمهم از یکی

 تجربیات در. باشند برخوردار کامل جامعیت از که است ایگونه به راهبردی هایحوزه

 هایحوزه اول، سطح در که شده مشاهده نیز کشورها سایر ملی سطح گذاریاولویت

 عنوانبه تخصصی کمیسیون 11 ،1388 سال از ایران، در. گرددمی مشخص راهبردی

 نطقم عنوانبه که است شده تشکیل کشور یفنّاور و پژوهش کالن سطح راهبردی حوزه

 دنظرم اخیر گذاریاولویت فرایند در آنچه. بود خواهد استناد قابل حوزه این افراز بنیادین

 راهبردی هایحوزه این از یک هر در کشور یفنّاور و پژوهش هایاولویت تدوین است،

 هایاولویت سبد قالب در هااولویت این سازییکپارچه سپس، و سطح سه در تخصصی

 (.4شکل ) است کشور یفنّاور و پژوهش کالن
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کشور یفنّاورگذاری ک ن یکپارچه پژوهش و یازده حوزه راهبردی در اولویت: 4شکل   

 یرند،گ قرار فرضپیش راهبردی هایحوزه عنوانبه تخصصی هایکمیسیون اگر بنابراین،

 حورممسئله هایاولویت شناسایی جهت راهبردی، هایحوزه وسعت و فراگیری به توجه با

 شود امانج ایگونه به راهبردی هایزیرحوزه تفکیک نیز کمیسیون سطح در تا است نیاز

 یلتحل اینکه به توجه با. شوند نزدیک راهبردی حوزه هر ذیل هایتخصص سطح به که

 حائز تخصصی سطح در راهبردی حوزه افراز نحوه کنترل برای ویژه به سطح این در

 پنل نظر به توجه با آن بندیتقسیم معیار و هازیرحوزه چیدمان نحوه است، اهمیت

 .شودمی انجام تخصصی

 غالب گیریجهت حی  از هاکمیسیون متفاوت ماهیت به توجه با رسدمی نظر به

 رد تفاوت همچنین، و ای،توسعه و زیرساختی بنیادین، گروه سه در یفنّاور و پژوهش

 خواهد متفاوت شده شناسایی هایزیرحوزه سطح و نوع آنها، با مرتبط هایبخش وسعت

 لیتحصی هایرشته مبنای بر است ممکن پایه علوم کمیسیون در مثال، عنوانبه. بود

 در ولی شود، استخراج مربوطه راهبردی هایزیرحوزه سطح، یک در و زیرمجموعه

 هایزیرحوزه سطح، دو در و زیرمجموعه صنایع هایبخش مبنای بر انرژی کمیسیون

 شناسیروش این در که است آن اهمیت حائز نکته طریق، هر به. شوند تدوین راهبردی

 (.۲ جدول گرفت خواهد قرار کار روش ادامه عمل معیار هازیرحوزه سطح آخرین
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 های راهبردی پیشنهادیزیرحوزه -1کاربرگ شماره : ۲جدول 

 فیرد
ی راهبرد یهارحوزهیز

 (1اول سطح)

 یراهبرد یهاحوزهریز

 (دوم سطح)

 یراهبرد یهاحوزهریز

 (سوم سطح)

1 

 

 

 

۲  

3  

4 
 

 

۵  

6 

 
 

 

7  

8  

9  

10   

 

اعتبار میزان مشارکت  ۲به ویژه جایگاه این مرحله از آن سبب است که نقطه تقابل

شود. بدین منظور، کمیسیون تخصصی نسبت به خبرگان پنل تخصصی نیز محسوب می

 نماید.اقدام می( 3)جدول  ۲تکمیل و مستندسازی کاربرگ شماره 

 

 

 

  

 
تعداد سطوح این کاربرگ متناسب با سطوح مورد نیاز برای رسیدن به سطح مسئله در هر کمیسیون تخصصی  1

 تواند متغیر باشد. می
۲ Checkpoint 
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 فهرست بررسی میزان مشارکت خبرگی پنل تخصصی در حوزه راهبردی -۲کاربرگ شماره : 3جدول 

 مربوط رحوزهیز در فعال متخصص خانوادگی نام و نام راهبردی زیرحوزه فیرد
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 راهبردی حوزه سطح یهاچالش نییتع و یهدفگذار: سوم گام

 یعال یشورا یتخصص یهاونیسیکم توسط شده انجام یگذارتیاولو نیشیپ دوره دو در

 اسناد و زمان آن تا موجود یباالدست اسناد به توجه زین( 1393 و 1391 یهاسال) عتف

 از پس است الزم. است بوده گرفته قرار توجه مورد حوزه، درون یفرابخش ای یبخش

 تدرخواس اعضاء از ،(ازین صورت در) یخبرگ پنل لیتکم و یراهبرد یهارحوزهیز نییتع

 مساعدت ودخ یتخصص رحوزهیز با مرتبط یفرابخش ای یبخش اسناد ارائه به نسبت تا شود

 خطوط نیمهمتر اول گام همچون یراهبرد حوزه داخل اسناد یگردآور از پس. ندینما

 توسط یراهبرد حوزه در یفنّاور و پژوهش یگذارتیاولو فرایند بر آنها گذارتأثیر

 است یگفتن. ردیگ قرار پنل یاعضا اریاخت در و دهیگرد یبندجمع یتخصص رخانهیدب

 از قیفتل بخش در هم و یبعد گام در هم یباالدست اسناد به هاتیاولو یاستناد نهیشیپ

 شده داده نشان ۵شکل  در گفتهشیپ اسناد از یانمونه. است برخوردار ییباال تیاهم

 .است
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گذاری در امر اولویت یاز مجموعه اسناد باالدستی مرتبط با حوزه راهبرد یانمونه :5شکل 

 ی کشورفنّاورپژوهش و 

 

 راهبردی  یهاها در حوزهبندی مسئلهچهارم: شناسایی و رتبه گام

شود. پیش از این در شناسی این راهنما محسوب میعنوان محور اصلی روشاین گام به

ناسی شبخش تعریف واژه مسئله تبیین گردید، اما در این بخش مفهوم آن در قالب روش

ی با مسائل مختلف مواجه فنّاورهای راهبردی پژوهش و مدنظر است. تمامی حوزه

های راهبردی ل متفاوت است. با مطالعه حوزههستند؛ با این وجود ماهیت این مسائ

 هایهای حوزهرسد که در تبیین و تشخیص مسئلهگفته، به نظر میگانه پیش11

( دالیل وجود شکاف میان وضعیت 1راهبردی باید به دو موضوع اصلی توجه نمود: 

 ( افق زمانی تبیین مسئله.۲موجود با مطلوب، و 

راهبردی )هدفگذاری وضع مطلوب و روندهای وضع موجود(، های حوزه در تحلیل مسئله

 عنوان مقدمه مورد استفاده قرار خواهد گرفت:سه گروه مطالعات پیشین به

ی ها. استفاده از اسناد باالدستی سطح ملی و سطح بخشی در تشخیص هدفگذاری1

 فنّاوری کشور؛مطلوب وضعیت پژوهش و 
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ای تأثیرگذار بر رخداد پیامدهعنوان بافتار شور بههای کالن ک. استفاده از تحلیل چالش۲

 مسائل؛

های مستندسازی تجربه فرایندهای خبرگی جهت تکمیل . استفاده از تحلیل زیرحوزه3

 .پیشین در بستر هر زیرحوزه به صورت خاص

گذاری این دوره پنج سال در نظر گرفته شده است، عالوه بر این، اگرچه افق اولویت

های گذاری بدون توجه به پیشینه قبلی و بعدی آن به ویژه در حوزهاولویت فراینداما 

های راهبردی زیرساختی راهبردی بنیادین همچون علوم پایه و علوم انسانی، و حوزه

محوری در مانند حقوقی و قضایی، ثمربخش نخواهد بود؛ لذا اگرچه رویکرد مسئله

ها در بستر زمان معنا تبیین مسئله شناسی فعلی در نظر گرفته شده است، اماروش

های زمانی ای و مهندسی، مسائل در بازهعنوان مثال، در حوزه توسعهخواهد یافت. به

های راهبردی بنیادین در صورت عدم توجه به تر مطرح است، اما در حوزهمدتکوتاه

هد بود. ساز خواتری مسئلهی در بستر زمانی بلندمدتفنّاورهای پژوهش و برخی حوزه

 دهد.نمای شماتیک این مدل مفهومی را نشان می 6شکل 

 گذاریاولویت فرایندمحور یکپارچه در منطق رویکرد مسئله: 6شکل 
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۲۲ 

های مطابق با این رویکرد در فاز بعدی نظر تخصصی اعضای پنل در خصوص مسئله
یت آن در ها درجه اهمافزون بر تعیین مسئله (4)جدول  حوزه راهبردی اخذ خواهد شد

شود. الزم به ذکر است که یک مسئله شناسایی زیر حوزه راهبردی مربوطه نیز تعیین می
شده در یک حوزه راهبردی ممکن است به بیش از یک زیرحوزه راهبردی مربوط باشد، 

های مرتبط تعیین شود. با توجه به لذا الزم است درجه اهمیت آن به تفکیک زیرحوزه
بندی آنها در کمیسیون تخصصی ها رتبهمجموعه تحلیلی مسئلهامتیاز بدست آمده از 
 انجام خواهد گرفت.

 

 های حوزه راهبردیشناسایی مسئله -3کاربرگ : 4جدول 

ف
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مسئله فعلی یا 
 آتی

های مربوط به زیرحوزه
 مسئله

 درجه اهمیت مسئله در زیرحوزه راهبردی
9 8 7 6 5 4 3 ۲ 1 
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 های راهبردیدار در حوزهبندی موضوعات اولویتگام پنجم: شناسایی و رتبه

روی هر حوزه راهبردی، های پیشاشاره گردید، در بافتار حل مسئله قبالکه  همانطور

موضوعاتی قابل طرح است؛ لذا در گام بعدی از متخصصین حوزه درخواست خواهد شد 

ن حل ایهای پیشین و رویکردهای جدید زیرحوزه تخصصی خود، راهتا مبتنی بر تجربه

وند نیازمند یک جلسه بارش افکار ها را در قالب موضوعات پیشنهاد دهند. این رمسئله

 (.۵جدول منظور مستندسازی تمامی نظرات مطرح شده خواهد بود )به
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 موضوعات پیشنهادی برای حل مسائل فعلی و آتی حوزه راهبردی -4کاربرگ : 5جدول 

رد
ی

مسئله فعلی یا آتی  ف

 شناسایی شده
 موضوعات پیشنهادی برای حل مسئله
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نوان عبندی نظرات تخصصی اعضای پنل در گام قبلی بهباید توجه نمود که جمع

گیرد. برای حل هر این گام قرار می فراینددار حوزه راهبردی، مبنای های اولویتمسئله

پذیر است. تلخیص، ویرایش و تلفیق این دار پیشنهاد چند موضوع امکانمسئله اولویت

 بندی این بخش خواهد بود.موضوعات جمع

بندی موضوعات، مجموعه معیارهای برگرفته از گذاری و رتبهمنظور اولویتبه

. 1ن و هماهنگی پیشنهاد شده استمطالعات گذشته تیم کارشناسی کمیسیون تدوی

ات هر موضوع در سطح کالن جامعه تأثیربینی گفتنی است این معیارها بر مبنای پیش

ی و نوآوری کشور تدوین گردیده است. خصوصیت اصلی این فنّاورو در بافتار پژوهش، 

 
شورای عالی انقالب  "رصد تحوالت علم و فنّاوری در ایران و جهان"ها برگرفته از نتایج طرح پژوهشی این شاخص 1 

 روز شده است.فرهنگی است که ادبیات آن به
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 محور اتخاذ شده درراستایی آن با رویکرد مسئلهطیف شاخصی جامعیت و مانعیت، و هم

 باشد.شناسی میاین روش

های پیشنهادی و حتی البته شایان ذکر است که درجه اهمیت گروه شاخص

های آن با توجه به بافتار هر حوزه راهبردی متفاوت خواهد بود؛ بنابراین، زیرمجموعه

ضروری است تا مجموعه نظرات پنل تخصصی در خصوص تعیین درجه اهمیت هر 

   (.6جدول نیز تدوین گردد ) شاخص در حوزه راهبردی مربوط

بندی شده توسط ها در حوزه راهبردی، موضوعات جمعپس از تعیین اوزان شاخص

قرار  ی در اختیار اعضای پنلگذاربندی و اولویتدبیرخانه کمیسیون تخصصی، برای رتبه

جهت اخذ نظرات استفاده خواهد شد. در این کاربرگ  6خواهد گرفت. کاربرگ شماره 

موضوعات در سمت راست جایگذاری شده و اوزان متوسط تخصیص یافته توسط خبرگان 

های موردنظر هر یک ها جایگذاری خواهد گردید. سپس، اولویتدر سطر پایین شاخص

بندی نظرات اخذ شده به همراه ن در جدول انتخاب خواهد گردید. جمعنظرااز صاحب

 پذیر خواهد نمود.بندی آنها را امکانامتیاز هر یک از موضوعات پیشنهادی، رتبه

 گذاری در حوزه راهبردیدهی به معیارهای اولویتوزن -5کاربرگ : 6جدول 

رد
ی

 ف

 1یگذارتیاولو یارهایمع
 ازیامت

9 8 7 6 5 4 3 ۲ 1 0 

1 

 شرفتیپ
 یاقتصاد

 و ریتیمد نظام بهبود و استقرار
 یوربهره شیافزا

          

           وکارکسب سهولت و جادیا ۲
           ارزان و مطمئن یانرژ دیتول 3

4 
 و نقل و حمل یهاسامانه توسعه

 ارتباطات
          

۵ 
 ارتقاء
 و بهداشت
 س مت

 یهاتیمصدوم و هایماریب درمان
 حوادث از یناش

          

           هایماریب از یریشگیپ 6
           جامعه یروان سالمت یارتقا و حفظ 7
           ییغذا سالمت تیتقو 8

 
 استفاده خواهد شد. 6گذاری موضوعات پیشنهادی در کاربرگ گانه برای اولویتفراوانی نسبی معیارهای پنج  1
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رد
ی

 ف

 1یگذارتیاولو یارهایمع
 ازیامت

9 8 7 6 5 4 3 ۲ 1 0 

9 
 از حفاظت

 ستیزطیمح
 توسعه و
 داریپا

 یبرداربهره و دیتول یهاسامانه توسعه
 پاك یهایانرژ از

          

           یمیاقل راتییتغ آثار با مقابله 10

11 
 تیفیک یارتقا و آب ریذخا از انتیص
 آن ریذخا یبرداربهره

          

           نیزم یعیطب منابع حفظ 1۲
13 

 فرهنگ ارتقا
 توسعه و

 یاجتماع

           یآموزش یهانظام تیفیک ارتقا
           رسانه یاثربخش شیافزا 14

1۵ 
 نظام توسعه و مصرف یالگو استقرار
 مصرف تیریمد

          

           یاجتماع عدالت و هاارزش تیحاکم 16
 تیامن بهبود 17

 و یفرد
 یاجتماع
 

           یدفاع یهایتوانمند تیتقو
           یمل اقتدار شیافزا 18
           یاسیس تیموقع ارتقاء و حفظ 19

           یفرد یدهایتهد و سکیر کاهش ۲0
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 ی کشورفنّاورهای سطح ک ن حوزه پژوهش و : تعیین اولویتششم گام

های راهبردی، نحوه گذاری مبتنی بر تفکیک حوزهاولویت فرایندترین گام مهم

سازی نتایج حاصل از سطح حوزه به سطح ملی است. همچنین، باید توجه داشت یکپارچه

 :صلی آن نهفته استتلفیق با تجمیع صرف نتایج، در سه هدف ا فرایندکه در تفاوت 

 ؛های از اولویت1حفظ یکپارچگی سبد .1

 ؛های کشورگذاری حل مسئلهها در اولویتپوشانیمدیریت هم .۲

گذاری که با هر دو رویکرد باال به پایین و پایین به حفظ سلسله مراتب اولویت .3

 تلفیق است. فرایندباال یکپارچگی آن قابل تحلیل است از اهداف اصلی 

توان به صرف تجمیع هر سطح به سطح بعدی رسید و الزم است مدیریت بنابراین، نمی

شناسی پیشنهادی در این ها رعایت شود. بدین منظور در روشپورتفوی اولویت

ود تا سازی رعایت شگام و مبتنی بر هدف یکپارچهبهگام فرایندبایست دستورالعمل، می

های سطح کالن حوزه پژوهش ویتمعکوس جهت دستیابی به اول فراینددر پایان بتوان 

اسی شنپایین به باال در این روش فرایندی دست یافت. نقاط تقابل برای طی فنّاورو 

 نمایش داده شده است. 7شکل شناسی در تبیین گردیده است. مدل مفهومی این روش

 

 
1 Portfolio 



 یفنّاور و تحقیقات علوم، عالی شورای

۲7 

 
 در کشور یفنّاورپژوهش و  یگذارتیاولو یبرا یشنهادیپ یشناسروش یمدل مفهوم: 7شکل 



 ۱۳۹۶تا  ۱۴۰۰های پژوهش و فنّاوری کشور در بازه زمانی ها و اولویتسیاست

۲8 

با دوره  1396-1400های تدوین شده در دوره ها و اولویتمقایسه سیاست

 پیشین

 یبررس و مطالعه به تیعنا با هاتیاولوها و سیاست از دوره نیا روزرسانیو به نیتدو

 ألهمس و خبرگان یجمع مشارکت ،یفنّاور و علم با مرتبط یباالدست اسناد تمام قیدق

 :که به ویژه بر موارد ذیل تاکید دارد است رفتهیپذ صورت( یآت و یفعل مسائل) یمحور

 از هاتیاولو نییتع از دوره نیا در :واحد شناسیروش و شیوه کی از استفاده  -

 و تاس شده استفاده یتخصص یهاونیسیکم سطح در اجرا یبرا واحد باًیتقر روش کی

 الزم نیهمچن. است بوده یتخصص یهانهیزم تیماه لیدل به موجود یهاتفاوت اندك

 تالش و گرفت قراربررسی  مورد گذشته مطالعات ،فرایند شروع از شیپ که است ذکر به

 .شود برطرف گذشته یهادوره یهایکاست شد

 مسائل احصاء با یتخصص یهاونیسیکم :هاتیاولو نییتع در یمحور مسأله -

 را مسائل و موانع رفع یشنهادیپ یهاحلراه و نییتع را یدیکل مسائل جامعه، مبتالبه

  .اندنموده ارائه

 یصلا راهبرد به توجه با :یفنّاور توسعه و یکاربرد یهاپژوهش بر شتریب مرکزت -

 طالعاتم از فراتر شده نییتع هایاولویت االمکانحتی است شده یسع هاتیاولو نییتع در

. باشند تیاولو در شود منجر یفنّاور توسعه به تواندیم که ییهاپژوهش و بوده صرف

 نویسیکم و هنر و معارف ،یانسان علوم یهاونیسیکم در که است ذکر به الزم البته

 به نیادیبن و هیپا علوم نیهمچن و ییقضا علوم و حقوق ونیسیکم و تمدن و فرهنگ

 .است شده توجه موجود یهاضرورت

 و یتخصص یهاونیسیکم یاعضا با یهماهنگ در (:ساله 5) تریطوالن یزمان ۀازب -

 تاس دیام که شده نییتع موضوعات و مسائل به توجه با و یتخصص یهاحوزه خبرگان

 سال ۵ تا تواندیم یانتخاب هایاولویت شوند، برطرف مدتمیان هباز کی در یمل همت با



 یفنّاور و تحقیقات علوم، عالی شورای

۲9 

 در تا ردیگ قرار یبازنگر مورد ساالنه و باشد معتبر ششم هبرنام یبندزمان با مطابق و

 .گردد اضافه ستیل به دیجد موارد و گردد خارج ستیل از موردنظر هدف حصول صورت

 هامبرن در آنکه به توجه با :کشور توسعه ششم برنامه هایاولویت با یهماهنگ -

 یفنّاور ،یانرژ) یبخش و( ستیزطیمح و یخشکسال آب،) یراهبرد سطح دو در ششم

 شده نییتع کشور هایاولویت...(  و نقل و حمل معادن، و عیصنا و ارتباطات و اطالعات

 .است شده تیرعا هاتیاولو نییتع در ششم برنامه چارچوب. است

 ینب هاحوزهزیر از یبرخ آنکه به توجه با :یتخصص هایزمینه در هاتیاولو نییتع -

 که شد تجمیع یتخصص زمینه کی در موارد گونهاین نیبنابرا ،مشترك بود هاونیسیکم

 یهاونیسیکم رو نیا از. است شده تکرار و جلوگیری از مسائل گیکپارچی موجب امر نیا

 .ندینما انتخاب مصوب، هایاولویت نیب از را خود هایاولویت توانندیم یتخصص

 شیب کاهش: قیتلف کردیرو از استفاده با یگذارتیاولو مفهوم نمودن نهیهادن -

 هحوز هر در که گذشته یهادوره به نسبت شده نییتع هایاولویت یدرصد ۵0 از

 است مورد ۲0 حداکثر شده نییتع هایاولویت تعداد( کشور یراهبرد بخش) یتخصص

 به یبخش و یمل اندرکاران دست و نیمسئول ةجانبهمه تالش و یسع با رودیم دیام که

 .پوشاند عمل هجامع شده نییتع ستیل از یشتریب تعداد

 دوازدهم خیتار در یعال یشورا جلسه بیستمین مصوبه به توجه با نیهمچن

 و هااستیس با رابطه در هاوزارتخانه و نفعانیذ هیکل نکهیا بر یمبن 139۵ ماهبهمن

 مراکز و اهسازمان از یافتیدر شنهاداتیپ ستیل. ندینما نظر اعالم شده نییتع هایاولویت

 کهنیا یبررس با و امکان حد تا که است بوده لیذ شرح به مختلف یپژوهش و یآموزش

 ونیسیمک با یهماهنگ در نباشد، یدستگاه پروژه ای هیفوظ کی عنوانبه و نباشد یتکرار

 . است شده لحاظ ی تخصصیهاتیاولوها و سیاست ستیل در تخصصی
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 یروهاین یبانیپشت و دفاع وزارت پروش، و آموزش وزارت رو،ین وزارت نفت، وزارت

اطالعات و ارتباطات، وزارت  یفنّاوروزارت  ،، معدن و تجارتصنعت وزارت مسلح،

 بانک ،یفنّاور و قاتحقیت علوم،وزارت خارجه، وزارت  ،یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 تیریمد ،یرهبر معظم مقام نهاد ،یاسالم آزاد دانشگاه ران،یا یاسالم یجمهور یمرکز

)ستاد  جمهوررئیس یفنّاور و یعلم معاونت مسلح، یروهاین ستادکل ه،یعلم یهاحوزه

 یهایانرژ یهایفنّاور توسعه ستاد سنگ،زغال و گاز نفت، یهایفنّاور توسعه

 اهانیگ وسعهت ستاد ،یفنّاور ویبا توسعه ستاد زر،یل و کیفوتون توسعه ستاد ر،یدپذیتجد

 .یفارس ادب و زبان فرهنگستان و( یفرهنگ و نرم یهایفنّاور توسعه ستاد و ییدارو

های تدوین شده در این ها و اولویتدر پایان این بخش، مجموع آماری سیاست

 ارائه گردیده است.  7دوره نسبت به دوره پیشین در جدول 

 پیشین دوره به نسبت شده تدوین هایاولویت و هاسیاست آماری مقایسه: 7 جدول

 مورد عامل

 مقایسه

 دوره

  پیشین

 دوره

  فعلی
 تکمیلی توضیحات

  ۲8 هاسیاست تعداد

( خبرگان نظر اساس بر بندیطبقه) بند 4 در قبل دوره سیاستهای

 دوره، این کارکردی هایسیاست بندیطبقه مبنای اما بود، شده تهیه

 به وجهت با لذا است؛ بوده( المللیبین مدل یک) ادکوئیست کارکرد 9

 صورت به کشور سیاستی مسائل به توجه بندیطبقه گسترش

 .است گرفته قرار مدنظر تریجامع

سیاست تعداد

 بازنگری های

 دوره از شده

 قبل

- ۲1 

 قبل دوره هایسیاست از باالیی درصد دهدمی نشان آمار که همانطور

 ای تصحیح تکمیل، موارد این تنها دارد، وجود نیز دوره این در( 7۵%)

سیاست مجموع %44 هاسیاست این اگرچه. است گردیده بروزرسانی

 .دهدمی تشکیل را شده تدوین های

سیاست تعداد

 شده اضافه های

 دوره این در

-  

 جدید هاسیاست از باالیی درصد دهدمی نشان آمار که همانطور

 رویکرد به توجه با(. شده تدوین سیایتهای کل از %۵6)باشدمی

 عضو نفر ۲30 حدود از نظر اخذ و این در شده گرفته بکار محورمسئله

 که رسدمی نظر به تخصصی، و هماهنگی دائمی، هایکمیسیون

 رفتهگ صورت بیشتری عمل دقت با حوزه سیاستی مسائل شناسایی

 . است شده راهکار ارائه و
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 پیشین دوره به نسبت شده تدوین هایاولویت و هاسیاست آماری مقایسه: 7 جدول

 مورد عامل

 مقایسه

 دوره

  پیشین

 دوره

  فعلی
 تکمیلی توضیحات

 هایحوزه تعداد

 در تخصصی

 هااولویت تعیین

10  

 اجتماعی تامین و رفاه و زیست محیط فاوا، آب، تخصصی حوزۀ چهار

 ود،ب تخصصی هایکمیسیون در این از پیش که تخصصی حوزۀ 10 به

 اهرف و فاوا تخصصی هایحوزه که است ذکر به الزم. است شده اضافه

 داشته وجود مشترك صورت به نیز این از پیش اجتماعی تامین و

 صورت به گزارش این در موضوعی تفاوت و اهمیت دلیل به که است

 . اندشده گرفته نظر در مجزا

 تعداد

 هایاولویت

 تعیین( بخشی)

  شده

484  

 صیتخص های حوزه در موضوعات تکرار از تلفیق، رویکرد از استفاده با

 پژوهش اولویت عنوان ۲17 جامع نگاه یک با و است شده جلوگیری

 برای بخشی سطح در( پیشین عناوین درصد ۵0 از کمتر) فناوری و

 .است شده تعیین کشور
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 یفنّاور و پژوهش ایهسیاست -۲

 کارکرد اول: تحقیق و توسعه -۲-1

 و توسعه در بزرگ هایشرکت و خصوصی بخش آفرینینقش تقویت .1

 عتصن محصوالت نهایی زنجیره تکمیل برای نیاز مورد هاییفنّاور سازیبومی

پژوهش و  یهادر حوزه یارشتهانیمحور و ممسئله یهااز پژوهش تیحما .۲

 هاپژوهش یفیسطح ک شیبر افزا تأکیدبا  یفنّاور

 یابعاد اسالم تیتقو منظوربه یاصالح علوم انسان یدر راستا از پژوهش تیحما .3

و فرهنگ  ،یاسالم یسبک زندگ شرفت،یپ یرانیا یاسالم یبر الگو تأکیدآن با 

 یو تمدن اسالم

ا هحوزه ریدر سا یفنّاورپژوهش و  رانشیپ عنوانبه هیعلوم پا گاهیجا یارتقا .4

 ،ییدارو هیمواد اول دیجهت تول ژهیدانش به و یگسترش مرزها منظوربه

 یریگاندازه یو ساخت ابزارها ست،یزطیارتقاء مح ن،ینو یستیو ز ییایمیش

 دیجد

های تحقیق و توسعه در و توسعه شبکه جادیشده از ا یزیربرنامه حمایت .۵

های علم ها و مراکز پژوهشی و پارك)با مشارکت دانشگاه دارتیاولو یهاحوزه

 مشترك بین آنها( یفنّاورو 

 .یسازیو توسعه به تجار قیاتصال دوجانبه کارکرد تحق یساز و کارهاتیتقو .6

 های انسانیقابلیت کارکرد دوم: خلق -۲-۲

 کشور یازهاین یروزرسانبه بر ناظر دیجد یارشته میان یطراح و توسعه .1

 یهاآموزش سطح ارتقاء و یسازکپارچهی یبرا الزم یکارها و ساز جادیا .۲

 محورعرضه یمهارت
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 نگاشت تطابق قیطر از کشور پژوهش و آموزش نظام انیم ییافزاهم جادیا .3

 و یفنّاور پژوهش، یازهاین با یعال آموزش یامنطقه و یتخصص ،یارشته

 کشور ینوآور

 یاصل چارچوب عنوانبه "یعلم شرافت" یراهبرد برنامه یسازادهیپ و نیتدو .4

 از یریگبهره با) کشور یفنّاور و پژوهش آموزش، یاحرفه اخالق بر حاکم

 (بهداشت وزارت اخالق یالگو

 در علم از یریگبهره یراستا در هادانشگاه یدرس یهابرنامه یمحتوا بهبود .۵

 ثروت خلق و کار بازار

 یراقبتم تفکر و یانتقاد تفکر خالق، تفکر یهامهارت و نشیب دانش، گسترش .6

 آموختگاندانش در

 در یعال آموزش نظام با پرورش و آموزش نظام انیم ییافزاهم و ییهمگرا .7

 تیریمد و یانسان منابع توسعه آموزش، یاثربخش و تیفیک یارتقا جهت

 .کشور در استعدادها

 جدید محصوالت بازارهای کارکرد سوم: ایجاد -۲-3

 یدولت بخش تقاضامحور و یراهبرد یدهایخر یقیتشو زمیمکان از استفاده .1

 نقانو یاجرا یراستا در) انیبندانش خدمات و محصوالت بازار تیتقو منظوربه

 (داخل ساخت

 دارتیاولو موضوعات در خاص یاستانداردها نیتدو و یطراح از تیحما .۲

  نینو عیصنا یریگشکل از تیحما برای بازارسازی نهادی هایروش توسعه .3

 یریکارگهب در حیصح شناخت یبرا یسازفرهنگ و یجیترو یهاروش توسعه .4

 دیجد یهایفنّاور
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 هدف با نوآورانه محصوالت حوزه در محصول مهیب نظام یاندازراه از تیحما .۵

 .یرانیا یتقاضا کیتحر

 موردنیاز هایسازمان تغییر و ایجادکارکرد چهارم:  -۲-4

 جادیا و تعامل مناسب، یدستگاه کار میتقس قیطر از یمل وفاق جادیا .1

 کشور مختلف هایبخش انیم ومیکنسرس

 ارک و ساز عنوانبه یشیزا و انیبندانش یهاشرکت سیتأس فرایند قیتشو .۲

 درآمد کسب و جامعه لئمسا حل یبرا هادانشگاه

 سطوح در کشور یفنّاور و پژوهش مراکز توسعه در تیفیک ریجزا از تیحما .3

 کزمرا کشور، توسعه روز یازهاین تأمین جهت یکاربرد یپژوهش مراکز گانهسه

  نینو یهاعرصه نگرندهیآ یپژوهش مراکز و ن،یادیبن یپژوهش

 یفنّاور و علم یابیارز و یگذاراستیس ینهادها خرده نیب یهماهنگ جادیا .4

 کردیرو با) ینوآورملی   نظام یکارآمد ارتقاء و یسازکپارچهی منظوربه

 (رندهیادگی

 و یفنّاور علم، یهاداده یگردآور منظوربه یآمار یهارساختیز توسعه .۵

 کشور ینوآور

 یفنّاور و پژوهش یآمار اطالعات لیتحل در یخصوص بخش مشارکت لیتسه .6

 یاعتبارسنج و یبندرتبه نظام توسعه و کشور

 ،علمی هایفعالیت موردنیاز هایزیرساخت توسعه برای اعتبارات سهم افزایش .7

 و یارتباط هایشبکه اعتبارسنجی، هایآزمایشگاه قبیل از انهفنّاور و پژوهشی

 پژوهشی مراکز ،یفنّاور و علم هایپارك در پایلوت واحدهای اطالعات، یفنّاور

 .هادانشگاه با مشترك
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 دانش نهیدر زم یسازشبکهکارکرد پنجم:  -۲-5

 ینوآور یهانظام استقرار و یطراح یبرا یدستگاه نیب یهایهمکار و تیحما .1

 رشد، مراکز ها،پژوهشگاه ها،دانشگاه شامل انهفنّاور و یامنطقه ،یبخش

 ... و یصنعت یهاشهرك بازارها،فن ،یفنّاور و علم یهاپارك

 هایمؤسسه بین مشترك انهفنّاور و پژوهشی یهایهمکار یسازمانده .۲

 ایهقطب در ژهیوبه مشابه یالمللنیب مراکز و داخلی هایدانشگاه و پژوهشی

 داراولویت هایحوزه با همسو

 حمایت قیطر از ،یفنّاور و پژوهش یهاحوزه در منابع اشتراك کردیرو تیتقو .3

 و رشد مراکز ،یعلم یهاقطب علمی، هایانجمن تیظرف از یبرداربهره و

 دارای تفکر یهاکانون و یفنّاور و علم یهاشبکه ،یفنّاور و علم یهاپارك

 آموزش و درمان بهداشت، ،یفنّاور و تحقیقات علوم، نیوزارت از فعالیت مجوز

 و هادانشگاه میان مشترك) تقاضامحور تحقیقاتی مراکز نیز و ،پزشکی

 یفنّاور و علمی خدمات دریافت منظوربه قرارداد انعقاد قالب در( هادستگاه

 معین

 کشور یفنّاور و پژوهش یفیک سطح ارتقاء یراستا در ینخبگان شبکه تیتقو .4

 ملی هایآزمایشگاه سازیشبکه طریق از پژوهشی هایزیرساخت تقویت .۵

 (شاعا) ایران علمی هایآزمایشگاه شبکه مانند پیشرفته

 یفنّاور و علم موفق یالگوها جیترو و یسازفرهنگ .6

 منظوربه کوچک یخصوص یهاشرکت انیم ومیکنسرس جادیا از تیحما .7

 .مشترك یصادرات یبرندساز و یریپذرقابت توان شیافزا

 خلق و تغییر نهادهای حمایتی یا مانع نوآوریکارکرد ششم:  -۲-6
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 اداره و دیجد واسط ینهادها یاندازراه در یخصوص بخش تیفعال لیتسه .1

 یهانامهنییآ رییتغ جمله از نهادها نیا کردن درآمدزا نگاه با موجود ینهادها

 بزرگ یهاشرکت به موجود واسط ینهادها تیریمد سپردن منظوربه موجود

 صنعت متخصصان و

 مراکز ،یفنّاور و علم یهاپارك از هدفمند و شده یزیربرنامه مند،زمان تیحما .۲

 ربرخورداریغ مناطق در سیتأس به یدهتیاولو با دیجد ینهادها ریسا و رشد

 عیصنا و هاسازمان توسط دیجد تقاضامحور یهاپارك سیتأس امکان جادیا .3

 کشور

 معنوی. مالکیت حقوق استقرار و دانشی اطالعات آزاد جریان نهادسازی .4

 های پرورشی و انکوباتوریفعالیتکارکرد هفتم:  -۲-7

 در ینوآور و یفنّاور علم، ابیارز یتخصص ینهادها رشد و جادیا از تیحما .1

 تیحما به نظارت از کردیرو رییتغ با مختلف یعلم یهارشته

 و علم یهاپارك در یندگینما ای شعبه جادیا به یالمللنیب یهابنگاه قیتشو .۲

 کشور رشد مراکز و یفنّاور

 ژوهشپ انکوباتوری هایفعالیت و گریتسهیل امور در دستگاهی بین هماهنگی .3

آیین و مقررات تصویب ها،زیرساخت ارتقاء به کمک همچون) یفنّاور و

 ....( و گرتسهیل هاینامه

 نوآوری مالی منابع تأمینکارکرد هشتم:  -۲-8

 ركمشت مالی تأمین هایصندوق و خطرپذیر گذاریسرمایه مراکز نقش تقویت .1
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 انهفنّاور یهاینوآور توسعه در ژهیو به یمال تأمین نوآورانه یهامدل گسترش .۲

 دارتیاولو خاص

 هادستگاه یفنّاور و تحقیقاتی اعتبارات از یسپاربرون سهم و یواگذار شیافزا .3

 ،یعال آموزش هایمؤسسه و هادانشگاه با یپژوهش یقراردادها انعقاد طریق از

  انیبندانش یهاشرکت و یخصوص و یدولت یپژوهش هایمؤسسه

 آن هیاول مراحل در محصول توسعه یتیحما یمال نظام لیتکم .4

   رگبز یهاشرکت به کوچک یهاشرکت وندیپ یبرا یمال یکارها و ساز تیتقو .۵

 یردولتیغ یفنّاور و پژوهش یهاصندوق از تیحما .6

 یفنّاور علم، حوزه در جمعی مالی تأمین و خیرین وقف، کارهای و ساز توسعه .7

 نوآوری. و

 ایمشاوره خدمات ارائهکارکرد نهم:  -۲-9

 براساس یفنّاور و علم یامنطقه و کالن یهااستیس لیتحل و یپژوهاستیس .1

 نیسرزم شیآما اسناد

 دهش ثبت اختراعات لیتحل و مطالعه به کشور یهادانشگاه و هاشرکت قیتشو .۲

 آنها یفنّاور و دانش از یریگبهره و یالمللنیب

 دارتیاولو یهاحوزه در یفنّاور یراهبرد مطالعات از تیحما .3

 جادیا منظوربه ینظامریکشور با بخش غ یاو هسته یارتباط بخش نظام تیتقو .4

 ی.فنّاوردانش و  زیسرر یهاانیجر



 

 

 

 

 

 

 

 كشور ي فّناورژپوهش و  اهياولويت :سومبخش 
 1396-1400 رد بازه زمانی 



 

 



 

۴۳ 

 یفنّاور و پژوهش هایاولویت -3

های مختلف ارائه ی کشور در زمینهفنّاورپژوهش و  هایاولویتدر ادامه و در این بخش 

های استخراجی در زمینه هایاولویتطور که پیش از این نیز اشاره شد شود. همانمی

صنایع و  ؛ی اطالعات و ارتباطاتفنّاور ؛آب ؛زیستمحیطراهبردی )حوزه راهبردی(، 

 شهری؛نل و نقل درون و بروعمران، حم ؛امنیت ملی و سیاست خارجی ،دفاع ؛معادن

 ؛کشاورزی و منابع طبیعی ؛امنیت غذایی ؛اجتماعی تأمینرفاه و  ؛سالمت و ایمنی غذایی

 ؛حقوقی و قضایی ؛ایرانی –فرهنگ و تمدن اسالمی  اسالمی؛ علوم انسانی و معارف ؛انرژی

   مدیریت، اقتصاد و بازرگانی مطرح شده است. 

های علوم پایه و بنیادین به دلیل گستردگی و ویژگی هایاولویتالزم به ذکر است که 

ی پوشش داده شده است. فنّاورهای پژوهش و در بخش مربوط به سیاست بر آنمترتب 

یا  اجرایی هایدستگاهبه این معنی نیست که هریک از  هازمینههمچنین تفکیک این 

به دنبال انتخاب موضوع پژوهشی کشور ضروری است که در زمینه مربوطه  هایبخش

تعیین شده با توجه به نزدیکی موضوع در یک زمینه قرار  هایاولویتباشد. به عبارتی 

گرفته است. برای مثال ممکن است در زمینه انرژی یا سالمت یا صنایع و معادن به 

نیاز داشته باشد که در ی اطالعات و ارتباطات فنّاوراز نوع ی فنّاورپژوهش یا توسعه  

 ینه مربوط به آن تعیین شود.زم
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 زیستمحیط زمینه در -3-1

 شگستر منظوربه یفنّاور و پژوهش رانپیش عنوانبه پایه علوم جایگاه ارتقای .1

 زیستمحیط حفاظت از جهت دانش مرزهای

 با ارسازگ و بیولوژیک و غیرشیمیایی هایروش کاربرد زمینه در یفنّاور توسعه .۲

 باقیمانده گیریاندازه و هابخش همه در شیمیایی هاینهاده جایبه زیستمحیط

 آنها

 شکاه و کنترل پیشگیری، هدف با( هایفنّاور به دستیابی) هایفنّاور ارتقای .3

  هابخش همه در محیطیزیست هایآلودگی

 و ایمنی بهداشت، ارتقای با مرتبط هایسامانه ارتقای و یفنّاور توسعه .4

  کشور هایبخش همه در (HSE) زیستمحیط

 نتشارا کاهش بر تأکید با زیستمحیط با سازگار هاییفنّاور فنی دانش توسعه .۵

 ایگلخانه گازهای

 یطبیع هایسرمایه از حفاظت بر پایه زندگی کیفیت بهبود و پایدار توسعه .6

 مصرف الگوی بهبود و زیستمحیط

 و یفنّاورنانو زیستی، یفنّاور بر مشتمل نو هاییفنّاور توسعه و طراحی .7

 زیستمحیط و طبیعی منابع پایدار توسعه و بهبود حفاظت، در ژنتیک مهندسی

 کشور زیستی تنوع و وحشحیات ها،تاالب ویژهبه

 در تودهزیست و شهری هایزباله از انرژی تولید جهت نو هاییفنّاور توسعه .8

 روستایی مناطق انرژی تأمین

 کشور زیستی تنوع و زیستمحیط طبیعی، منابع از حفاظت سازیفرهنگ .9
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ها )از جمله تولید فیلترها، استفاده از نانوذرات و عوامل استفاده از فنّاوری .10

محیطی با تأکید های زیستها( در جهت کنترل آالیندهکننده یا جاذبتثبیت

 بر ریزگردها و ذارت معلق

 .محیطی هایبومزیست توان بر مبتنی سرزمین مدیریت و آمایش .11
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 در زمینه آب -3-۲

 منابع از استفاده وریبهره افزایش آب، تقاضای مدیریت و مصرف سازینهبهی .1

 نژادیبه و زراعیبه نوین هایروش بر تأکید با هابخش کلیه در آب

برداری بهینه کمی و کیفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی و حفاظت و بهره .۲

 ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف آب

های اجتماعی و ارزش بر نقش سرمایه تأکیدمدیریت اقتصادی و اجتماعی آب با  .3

مختلف با رعایت مالحظات اجتماعی، اقتصادی،  هایبخشاقتصادی آب در 

 و اشتغال در کشور افزودهارزشمحیطی و امنیتی با رویکرد افزایش زیست

ارف نامتع هایبع آبهای مرتبط با استفاده بهینه از منایفنّاورتوسعه و ارتقای   .4

 جوی و ژرف(  هایآب، شورلبشور و  هایآب ،)پساب

آوری های توزیع آب و جمعسازی دانش فنی، توسعه و اصالح شبکهبومی .۵

توزیع  به تولید و بخشیتنوعهای آبیاری و زهکشی و سازی شبکهفاضالب، بهینه

 آب شرب بهداشتی

افزاری و پدافند سایبری( مرتبط با نرمافزاری و )سخت یفنّاورتولید و توسعه  .6

 مدیریت منابع و مصارف آب

ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع آب، زمین و هوای کشور و انجام آمایش  .7

 .بر سازگاری با تغییر اقلیم تأکیدسرزمین با 
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 ی اط عات و ارتباطاتفنّاوردر زمینه  -3-3

های ارتباطی، افزارهای مورد نیاز زیرساختو نرم هاافزارتوسعه و تقویت سخت .1

 سازیپردازشی و ذخیره

 های افزایش دهنده سرعت دسترسی به شبکهیفنّاورتوسعه  .۲

پذیر تبادل و مدیریت اطالعات در بستر های یکپارچه و تعاملتوسعه زیرساخت .3

 شبکه ملی اطالعات

 های اجتماعیهای شبکهسازی زیرساختبومی .4

 هاهای کنترل کیفی دیجیتال جهت نظارت بر بنگاهنهافزایش ساما .۵

های داده حیاتی برای تحقق جامعه اطالعاتی سازی پایگاهتقویت، توسعه و ایمن .6

مختلف کشور اعم از انرژی، حمل و نقل و عمران، صنایع و معادن،  هایبخشدر 

 زیست، حقوقی و قضایی، و اجتماعیسالمت، کشاورزی، محیط

 های ارتباطیسازی اطالعات و شبکهو رویکردهای امنتوسعه ابزارها  .7

 های ارتباطیهای جدید شبکهتوسعه نسل .8

های مقابله با بدافزارهای افزاری و راهافزاری، نرمهای سختیفنّاورتولید و توسعه  .9

ر مختلف کشو هایبخشهوشمند ردیابی، نشت و پایش در های مرتبط با سامانه

 زیست و اقلیمطویژه انرژی، آب و محیبه

های عملکردی های جامع مدیریت بحران در حوزهطراحی و ساخت سامانه .10

 مختلف )سیل، طوفان، ریزگردها، سرمازدگی و امواج گرما(

های مبتنی بر اینترنت های رباتیک، دستیار هوشمند و سامانهتوسعه سامانه .11

و پردازش  تورینگها، تله مانی، میکرو و نانو ربات(Internet of Things)اشیاء 

 .های کاربردی مختلفدر حوزه (Big Data)دادگان حجیم 
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 در زمینه صنایع و معادن -3-4

 شگستر منظوربه یفنّاور و پژوهش رانپیش عنوانبه پایه علوم جایگاه ارتقای .1

جدید و دستیابی به  گیریاندازه ابزارهای ساخت جهت دانش مرزهای

 های نوین یفنّاور

برداری، فرآوری و تولید های اکتشاف، بهرهیفنّاورآالت و  توسعه ماشین .2

 های پیشرفته روزیفنّاورمحصوالت صنایع معدنی بر اساس 

های مناسب یفنّاورافزوده باال با استفاده از تولید محصوالت معدنی با ارزش .3

 فرآوری مواد معدنی

الت تولیدی به لحاظ کیفی محصو پذیر کردنرقابتارتقای استانداردهای بازار،  .4

 های اقتصاد مقاومتیبراساس سیاست شدهتمامو قیمت 

بنیان نمودن شیوه تولید محصوالت صنعتی و خدمات وابسته به آن، دانش .5

 سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهاننشان

 وهای تصفیه، استفاده مجدد و بازیافت پسماندهای صنعتی یفنّاورارتقای  .6

 توسعه تجهیزات کم آب بر در صنایع مختلف

های ناظر بر افزایش سرعت، امنیت، کیفیت و ظرفیت حمل و یفنّاورتوسعه  .7

 نقل صنعتی

 استفاده از ابزارهای نوین در ارزیابی توان اکولوژی برای استقرار صنعت .8

 آالتانه در طراحی و تولید تجهیزات و ماشینفنّاورافزایش توانمندی  .9

 گیری و استانداردسازی، تجهیزات اندازهآالتماشینهای ساخت یاورفنّتوسعه  .10

یع بندی و توزهای تولید، نگهداری، تبدیل، بستهیفنّاورروز نمودن توسعه و به .11

 محصوالت تولیدی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 دار مورد نیاز صنایع بزرگسازی مواد و قطعات اولیه اولویتبومی .12
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 هایبخشنترل و کاهش رسوب، خوردگی و سائیدگی در های کیفنّاورتوسعه  .13

 .بر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تأکیدمختلف صنعتی و معدنی با 
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 در زمینه دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی -3-5

 های فرماندهی، کنترل، امنیت و دفاع سایبری روزرسانی سامانهبه .1

 تقویت شبکه کنترل مراقبت هوایی .۲

 و مطمئن ایجاد ارتباطات امن .3

 آوری اطالعات راهبردیهای پایش و جمعارتقای توانمندی .4

 های مقابله با تهدیداتتقویت سامانه .۵

 توسعه رویکردهای نرم به امنیت اجتماعی و فرهنگی .6

 های نوظهور در حوزه امنیت ملیشناسایی تهدیدات ناشی از رسانه .7

 ابعاد شناختی در دفاع و امنیت ملی .8

یطی محویژه تهدیدات زیستهای نو بهیفنّاورت ناشی از توسعه مقابله با تهدیدا .9

 مختلف  هایبخشدر  CBRNو بیولوژیک، شیمیایی، پرتویی یا 

 خودکفایی در تولید تجهیزات شناسایی و مراقبت ملی .10

حمل و نقل، های حیاتی کشور اعم از آب، تقویت پدافند غیرعامل در زیرساخت .11

 زیست، فاوا و محیطانرژی

 مدیریت امنیت دریا .1۲

ی، دفاعی و اقتصادی( و فنّاورای، علم و بهبود دیپلماسی )فرهنگی و رسانه .13

 ای با رویکرد پدافند غیرعاملالملل و منطقهواکنش مناسب به روندهای نظام بین

 های کلیدی هوافضا در ارائه خدمات مطلوب به جامعهیفنّاور تأمینتوسعه و  .14

 هاییابی زیرساختبندی دفاعی و مکانو پهنهروزرسانی آمایش سرزمینی به .1۵

 حیاتی براساس تهدیدات 

 ارائه راهکارهای مناسب در مقابل عملیات روانی و نفوذ جنگ نرم فرهنگی   .16

 .های نظری، کاربردی و محیط امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرانپژوهش در حوزه  .17
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 شهریبروندر زمینه عمران، حمل و نقل درون و  -3-6

زیست در تثبیت، نگهداری، های نو و دوستدار محیطیفنّاور گیری ازبهره .1

ها، ابنیه فنی و زیربناهای عمران و سازی و هوشمندسازی راه، بهسازیایمن

 شهریبرونحمل و نقل درون و 

زیست در بهبود راندمان حمل و نقل های نو و دوستدار محیطیفنّاورکاربرد  .۲

 عمومی و فراهم نمودن دسترسی با رویکرد عدالت اجتماعی 

 سازی و اقتصادیهای حمل و نقل هوایی و کوتاهی و توسعه سیستمفنّاورارتقای  .3

 المللیهای هوایی داخلی و بیننمودن داالن

السیر بر حمل و نقل انبوه، سریع تأکیدهای ریلی کشور با ی سامانهفنّاورتوسعه  .4

 و ایمن

 های مرتبط با شهر هوشمند و جامعه آمادهیفنّاورتوسعه علوم و   .۵

های شهری و های ساختمانی و زبالههای بازیافت مصالح و نخالهیفنّاورتوسعه  .6

 بیمارستانی

 سدهاهای نگهداری آب از جمله ی سازهفنّاورارتقای  .7

های انتقال ای و ریلی و شبکهارتقای ارتباط بین مودهای هوایی، دریایی، جاده .8

 ای کشور )حمل و نقل ترکیبی(لوله

نوب ج –غرب و شمال  –های مرتبط با تقویت کریدور ریلی شرق یفنّاورتوسعه  .9

خیر انتقال کاال و مسافر با رویکرد پدافند افزایش ظرفیت و کاهش تأ منظوربه

 ملغیرعا

های نو و توسعه خدمات پیشگیری جهت ارتقای سالمت یفنّاوربرداری از بهره .10

 شهریبرونای مرتبط با حوزه عمران و حمل و نقل درون و و بهداشت حرفه



 ۱۳۹۶تا  ۱۴۰۰های پژوهش و فنّاوری کشور در بازه زمانی ها و اولویتسیاست

5۲ 

 انرژی ویژهبه تجدیدپذیر و نو هایانرژی بر مبتنی هاییفنّاور توسعه .11

 کشور نقل و حمل هایسامانه و شهری فضاهای سکونتی، مراکز در خورشیدی

 و حمل و عمران در سرمایه مدیریت و جذب راهکارهای طراحی و شناسایی .1۲

 مقاومتی اقتصاد الگوهای با مطابق نقل

 ازیشهرس و معماری حوزه در زلزله ویژه به طبیعی بالیای برابر در ایمنی ارتقای .13

 جدید، ساختمانی مصالح و مواد توسعه و ساختمان صنعت در سازیسبک .14

 رایب نو هاییفنّاور سازیبومی و زیستمحیط با سازگار و مقاوم صرفه،به مقرون

 کشور در ایمن مسکن ارزان و انبوه تولید

 رکشو دریایی نقل و حمل صنعت ارکان در نو هاییفنّاور کاربرد و سازیبومی .1۵

 نادرب و هااسکله نگهداری و ساخت کشور، دریایی ناوگان توسعه و نوسازی از اعم

 عمیق نیمه و عمیق هایآب در فراساحلی و ساحلی هایسازه احداث و

 و هاسازه سازیبه و نگهداری در ویژهبه نو هاییفنّاور از برداریبهره  .16

 روستایی و شهری فرسوده هایبافت در ویژه به هازیرساخت

 هایدر زیرساخت غیرعامل پدافند نوین الگوهای سازیایجاد و نهادینه و طراحی .17

 و درون نقل و حمل روستایی، و شهری عمران حیاتی، حساس و مهم بخش

 شهریبرون

 حطر مطالعات مسافر، و کاال ترانزیت بر تأکید با انهفنّاور راهبردی مطالعات .18

 یگذارسیاست و گیریتصمیم و کشوری و ایمنطقه نقل و حمل و مسکن جامع

 و توسعه رویکرد با محروم و روستایی مناطق ویژهبه آبادانی و عمران برای

 .هوشمندسازی
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 در زمینه س مت و ایمنی غذایی -3-7

 شگستر منظوربه یفنّاور و پژوهش رانپیش عنوانبه پایه علوم جایگاه ارتقای .1

 دارویی اولیه مواد تولید جهت دانش مرزهای

بندی مواد غذایی، کاهش ضایعات ی در زمینه فرآوری و بستهفنّاورتوسعه علم و  .۲

ها در محصوالت غذایی خام و فرآوری شده و صنعتی غذایی، پاالیش آالیندهمواد 

 کردن محصوالت غذایی سنتی و محلی با رویکرد اصالح سبک تغذیه

های غذایی، غذا داروها و محصوالت تولید محصوالت غذایی فراسودمند، مکمل .3

ربی، های غذایی در راستای کاهش مواد مضر نظیر چغنی شده و تولید فرآورده

 نمک، شکر و غیره

های نوین )شامل نانوپزشکی( غربالگری، پیشگیری و تشخیص یفنّاورتوسعه  .4

عروقی، مغزی، سرطان،  –های قلبی ویژه بیماریها بهزودرس بیماری

های مزمن کلیوی، تنفسی، دستگاه گوارش، دیابت، های خونی، بیماریبیماری

 و کلسترول فشارخون

های ساخت صنعت داروسازی، داروهای راهبردی با یاورفنّسازی توسعه و بومی .۵

ها، های نوین دارویی شامل بایوسیمیالرها، تینیبیفنّاورافزوده باال، ارزش

ها، داروهای نوترکیب و انواع شیمیایی بادیهای خونی، مونوکلونال آنتیفرآورده

 های در حال گسترش در کشور و جهانبا توجه به بیماری

ر های غیرواگیقابله با عوامل خطر اصلی رفتاری مربوط به بیماریشناسایی و م .6

تحرکی، مصرف الکل، عوامل از جمله استعمال دخانیات، رژیم غذایی ناسالم، کم

ها مشتمل بر افزایش فشارخون، افزایش خطر متابولیک/ فیزیولوژیک این بیماری

 قندخون، افزایش کلسترول و اضافه وزن
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های شایع های بنیادی در درمان بیماریاز سلول بسط و توسعه استفاده .7

 )سرطان(، تولید و ارزیابی داروها

 خصوصبهها ها( و مهندسی ژنتیک در بیماریانواع سلولکاربرد سلول درمانی ) .8

 العالجصعبهای بیماری

های تولید مواد جانبی مورد نیاز صنایع غذایی، دارویی، آرایشی یفنّاورارتقای  .9

 های با درجه داروییها و اسانسیر رنگو بهداشتی نظ

تحولی در کودکان، صرع و اختالالت مربوط،  - های عصباوتیسم و بیماری .10

پریشی، اختالالت خلقی نظیر افسردگی، اعتیاد و مسائل مربوط، اختالالت روان

، پارکینسون و مالتیپل آلزایمرهای نورودژنراتیو و التهابی مغز شامل بیماری

 (MS)اسکلروزیس 

و سرطان و هزینه  HIVهای خونی، نقص ایمنی اولیه و تعیین بار بیماری .11

ها و فارماکواکونومی درمان بیماری (Cost Effectiveness)اثربخشی 

های عفونی بازپدید و برای برآورد بار بیماری (Active Surveillance)و

 نوپدید 

بیوسنسورها و ، بخشیتوانطراحی و تولید ابزارها، تجهیزات پزشکی و  .1۲

ها، داروهای بیوالکترونیک، پهبادهای ها، نانو ربات، میکرورباتنانوسنسورها

 های پزشکیسالمت، تله مدیسین و ربات

 بهبود و بازسازی و سلول ساختار سازیمدل در ارگان و سلول بافت، مهندسی .13

 دیدهآسیب هایبافت

 و (System Biology) سیستمیک بیولوژی در کاربردی بیوانفورماتیک .14

 کارگیریبه مولکولی، هایتشخیص در جدید هایتکنولوژی طراحی

 کمک و( پروتئومیک و ترانسکریپتومیک ژنومیک،) اومیک جدید هایتکنولوژی
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 تکامل و ترانسفورماسیون سلول، رشد قبیل از پیچیده هایفرایند بهتر درك به

 هابیماری پاتوژنز و تشخیص در و

 دارویی هایهفرآورد کیفیت تضمین و ارزیابی تولید، استخراج، توسعه و طراحی .1۵

 دارویی گیاهان و غیرصناعی ترکیبات از خصوصبه

 داروها این ورود از ناشی عوارض ایجاد در دامپزشکی داروهای بهبود و توسعه  .16

 انسان غذایی چرخه به

 کاهش به منجر که هاییواریانت شناسایی منظوربه فارماکوژنتیک مطالعات .17

 دوز با مناسب داروهای انتخاب امکان که مطالعاتی و شده داروها جانبی عوارض

 آوردمی فراهم را( اختصاصی طوربه) بیمار هر برای مناسب

  رسانی واکسن و ینئپروت ژن، نوین هایسامانه توسعه .18

 با رادیوداروها تولید و پزشکی تجهیزات و مواد استریل فنی دانش توسعه .19

 پرتو مولد هایدستگاه از استفاده

 درمان و کنترل منظوربه گیاهی منشا با پیشرفته داروهای تولید و توسعه .۲0

 لکنتر و فشارخون دیابت، هپاتیت، آلزایمر، سرطان، از اعم مختلف هایبیماری

 . چاقی درمان و وزن کننده
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 اجتماعی تأمیندر زمینه رفاه و  -3-8

 اجتماعی تأمینهای مختلف نظام رفاه و طراحی و توسعه الیه .1

ارائه راهکارهای مناسب در فقرزدایی، فقر درون نسلی و علل پایداری آن در  .۲

 های اقتصاد مقاومتیایران بر اساس سیاست

های کاذب نظیر سازی اثرات اقتصاد غیررسمی در شغلبهبود و کمینه .3

 فروشیدست

 های بازنشستگی ارتقای عملکرد صندوق مطالعات مدیریت بحران و .4

ای در بخش های تخصیص بودجهفرایندبندی و اصالح پژوهش در جهت اولویت .۵

 سالمت و رفاه اجتماعی

به خدمات  شدگانبیمهی در راستای دسترسی بهینه فنّاورپژوهش و توسعه  .6

 .های تخصیص اعتبار به اقشار خاص جامعهسالمت و اصالح رویه
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 امنیت غذایی، کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه -3-9

 شگستر منظوربه یفنّاور و پژوهش رانپیش عنوانبه پایه علوم جایگاه ارتقای .1

 نوین زیستی و شیمیایی مواد تولید جهت دانش مرزهای

های تولید کودها و یفنّاورها و توسعه آفات، بیماریهای مدیریت بهبود روش .۲

های نوین مهندسی ژنتیک و تولید محصوالت بر روش تأکیدسموم بیولوژیک با 

 زیستسالم و دوستدار محیط

های های نوین در تشخیص، پیشگیری و کنترل اپیدمیولوژی بیماریارائه روش .3

 شایع دام، طیور و آبزیان

های بیولوژیک، داروهای دامی، دستیابی به دانش فنی و تولید فرآورده .4

 هاریزمغذیها و پروبیوتیک

های گیاهی، دامی و آبزیان و تبدیل آن برداری از پسماند و زائدات فرآوردههبهر .۵

 افزودهبه مواد با ارزش

 های اصالحی و مهندسی ژنتیکتولید محصوالت برتر با استفاده از روش .6

های برتر، بذرهای هیبریدی محصوالت توسعه و تولید بذر و نهال سالم با ویژگی .7

 گیاهان داروییسبزی و صیفی و بذر و نهال 

های مختلف کشاورزی سازی و توسعه مکانیزاسیون در حوزهسازی، بومیبهینه .8

 ایهای گلخانهاعم از زراعی، باغی، دام، شیالت، منابع طبیعی و کشت

توسعه کشت ارگانیک و برآورد ارزش تولیدی و اکوسیستمی آن با تعیین  .9

ا توجه به شرایط کشور ها و استانداردهای محصوالت سالم و ارگانیک بشاخص

 و نظارت بر پیشگیری از تقلب و وجود آفالتوکسین در محصول نهایی 

های ی آبزیان و معرفی گونهفنّاورپرورش ماهی در قفس و اصالح نژاد و بیو .10

 الرشد سریع
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 آبی و شوریویژه متحمل کمتولید ارقام جدید متناسب با تغییر اقلیم به .11

 و دام متناسب با وضعیت اقلیم کشورالگوسازی بهینه تغذیه انسان  .1۲

 های روانهای بیابانی، تثبیت شنهای مدیریت عرصهیفنّاورطراحی و توسعه  .13

 برداری از پتانسیل بیابانو بهره

سازی ظرفیت گیاهان دارویی و مواد وری و بومیهای افزایش بهرهتوسعه روش .14

 طیور و آبزیان استفاده تجاری در سالمت انسان، دام، منظوربهموثر آنها 

آوری، احیا، ارزیابی، ثبت، حفاظت درون و برون زیستگاه و شناسایی، جمع .1۵

 برداری بهینه از ذخایر ژنتیکبهره

 هایگونه المللی دانش بومی ذخایر ژنتیک وحیاء، حفظ، ثبت ملی و بینا  .16

 بر حفظ حقوق جوامع محلی تأکیدترویج آن با  گیاهی در حال انقراض و

توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و توانمندسازی جوامع  .17

 های اقتصادی و اجتماعیبر مزیت تأکیدمحلی با 

 المس ک،یارگان محصوالت کشت توسعه یبرا یجیترو موثر یراهبردها و هاوهیش .18

 ختهیترار و

ابق مطگذاری در بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی سرمایه هایاولویتتعیین  .19

 های هر منطقهبا اسناد آمایش سرزمین و پتانسیل

 های گیاهی کشورنقشه پوشش روزرسانیبهپایش تغییرات پوشش گیاهی و  .۲0

 تأمینهای آبخیز در راستای سازی و توسعه الگوهای مدیریت جامع حوزهبهینه .۲1

منابع آبی کشور از منابع آب جوی و کاهش بالیای طبیعی )سیل، ریزگرد، 

 (، رانش زمینخشکسالی

 .سازگار و جامع حفاظت آب و خاك و پوشش گیاهیمدیریت  .۲۲
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 در زمینه انرژی -3-10

 شگستر منظوربه یفنّاور و پژوهش رانپیش عنوانبه پایه علوم جایگاه ارتقای .1

 در حوزه انرژی دانش مرزهای

سازی مواد، تجهیزات و کاالهای های طراحی، تست، تولید و استانداردیفنّاور .۲

 حوزه انرژی راهبردی

 های کالن حوزه انرژیهای مدیریت پروژهیفنّاوردانش و  .3

سازی انرژی، مدیریت و کاهش انتشار کربن در زنجیره تولید های بهینهیفنّاور .4

 تا مصرف انرژی

 های انرژیهای مدیریت یکپارچه سیستمیفنّاوردانش و  .۵

 مطالعات راهبردی و سیستمی انرژی .6

 های اکتشاف منابع هیدروکربورییفنّاوردانش علوم زمین و  .7

برداری و ازدیاد و بهبود برداشت های مدیریت مخازن، تولید و بهرهیفنّاور .8

 محور از منابع هیدروکربوریمحور و تاسیساتمحور، چاهمخزن

 های نفت و گازهای عملیات و خدمات حفاری چاهیفنّاور .9

 ای هیدورکربوریههای افزایش امنیت عرضه نفت، گاز و فرآوردهیفنّاور .10

سازی در تولید، خطوط انتقال و توزیع وری و بهینههای افزایش بهرهیفنّاور .11

 انرژی 

 رمنظوبهگیری و کنترل های اندازههای افزایش هوشمندسازی سیستمیفنّاور .1۲

 مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش انرژی

 ها و مواد شیمیایی صنعت نفتها، کاتالیستفرایندهای یفنّاور .13

 دارهای تجدیدپذیر اولویتهای تبدیل انرژیهای سامانهیفنّاور .14
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سازی برق و انرژی، تولید پراکنده و همزمان برق، حرارت و های ذخیرهیفنّاور .1۵

 سرمایش

 های انتقال، توزیع و مصرف برقسازی و هوشمندسازی شبکههای بهینهیفنّاور  .16

 دارای اولویتهسته ختشکافت و گدا رآکتورهای وها های نیروگاهیفنّاور .17

 ایهسته شکافت و گداخت سوخت های چرخهیفنّاور .18

دامی، پزشکی،  امور و کشاورزی در پرتو مولد هایدستگاه های کاربردیفنّاور .19

 .صنعت و خدمات
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 در زمینه علوم انسانی و معارف اس می -3-11

 اسالمی رویکرد با هنر و انسانی علوم در پژوهش ارتقای و تحول .1

  اسالمی معارف در پژوهش ارتقای و تحول .۲

 و کشور از خارج در ایرانیان چهارم و سوم هاینسل با فرهنگی ارتباطات توسعه .3

 مسلمان و همسایه زبان،فارسی کشورهای اولویت با فرهنگیمیان

 و اسالمی معارف انسانی، علوم هایرشته میان همکاری و ارتباطات گسترش .4

 رشتهمیان هایپژوهش و علمی دیگر هایرشته با هنر

 و هنر و اسالمی معارف انسانی، علوم در گذاریسیاست و نگاریآینده .۵

 جامعه تقاضاهای و نیازها به پاسخ در علمی نهادهای و گراندانش توانمندسازی

 یپذیرآسیب کاهش و طبیعی، مخاطرات و جغرافیایی محیط یکپارچه مدیریت .6

 مقاومتی اقتصاد چارچوب در سازیمصون و

( سمن) نهادمردم هایسازمان و مردم نقش ارتقا و علم سازیهمگانی و ترویج .7

 هنر و فرهنگ علم، در

 اجتماعی سرمایه و اسالمی هایارزش ارتقا و بهبود و اجتماعی و ملی همگرایی .8

 و رسمی فرهنگ کارکردهای و ساختار رویکرد با ویژهبه مدنی رفتارهای و

 رسانه کارکرد بازآفرینی و بازآمایی و غیررسمی

 ویکردر با روستایی هایمکان برای گذاریسیاست و گیریتصمیم از پشتیبانی .9

 محروم مناطق و روستاها هوشمندسازی و توسعه

 اعتیاد، نوین، هایرسانه کار، کودکان مانند اجتماعی هایپدیده مدیریت .10

 نشاط و امید اشتغال، خانواده،

 اجتماعی و اقتصادی سیاسی، مناسبات در اسالمی اخالق و معنویت گسترش .11
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 وقحق و دین و ملیت، و مذهب ملیت، و دین پیوند در دینی مناسبات گسترش .1۲

 مذاهب و هاقومیت همگرایی همچنین و خصوصی و عمومی

 یهایفنّاور رویکرد با ویژهبه اسالمیایرانی هنر جهانی و ملی اقتصاد توسعه .13

 نوین

 اخالقی، درست رویکردهای و مجازی فضای هایفرصت و هاتهدید مدیریت .14

 اسالمی هایارزش و هابینش بر مبتنی حاکمیتی و اجتماعی فرهنگی،

 رد همچنین و نوجوانان و کودکان میان در ویژهبه معیار فارسی زبان گسترش .1۵

 محتوایی و فنی رویکردهای با مجازی فضای

 رویکرد با انسانی علوم در مضاف هایفلسفه با مرتبط هایپژوهش از حمایت  .16

 اسالمی

  قرآن معارف اساس بر انسانی علوم مبانی در پژوهش از حمایت .17

 .نآ در فارسی ادبیات و زبان ویژهبه فرهنگی، میراث معرفی و ملی هویت تحکیم  .18
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 ایرانی -در زمینه فرهنگ و تمدن اس می -3-1۲

 رب مبتنی خانواده نهاد تحکیم و جوانان حوزه در تربیت و تعلیم نظام ارتقای .1

 اسالمی هایارزش و هاآموزه

 خانواده حوزه در رسانه و اجتماعی هایشبکه مخرب آثار با مقابله راهکارهای .۲

 جسمی، سالمت ویژهبه سالمت، تقویت و حفظ جهت در مناسب راهکارهای ارائه .3

 حضانت مسئله و طالق افزایش در سهیم عوامل مدیریت و خانواده، و افراد

 انتقادی و عاطفی تربیتی، آموزشی، ابعاد در فرزندان

)  مصرف الگوی زندگی، سبک سازی،جهانی عصر در رسانه نقش در پژوهش .4

 اسالمی هایارزش و هابینش براساس آن مدیریت و( هافرصت و تهدیدها

 آن به پایبندی عدم و ازدواج سن افزایش با مواجهه در مناسب راهکارهای ارائه .۵

 جوانان اجتماعی هایآسیب و

 رد کار فرهنگ کارکردهای به توجه در پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی تحقق .6

 مجازی فضای و فراغت اوقات خانواده،

 لقخ تولید، در ایرانی - اسالمی تمدنی هایظرفیت از استفاده گسترش و بسط .7

 زندگی سبک ارتقای و یفنّاور

 تهاجم اب مقابله و فرهنگی مصونیت انقالبی، و اسالمی هویت هایچارچوب تبیین .8

  فرهنگی

 فرهنگی دیپلماسی در زادرون فرهنگی توسعه از گیریبهره .9

 اقوام بین همگرایی و وحدت در موجود موانع صالحا .10

 ماعیاجت مشارکت گسترش و فرهنگی میراث نگاهداشت و حفظ بهینه مدیریت .11

 بخش این در
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 ملی وحدت در دستیصنایع و گردشگری هایظرفیت از برداریبهره و توسعه .1۲

  ایرانی _اسالمی هویت بسط و

 عصنای اقتصاد اهمیت و جدید هاییفنّاور خلق و توسعه در هنر جایگاه تقویت .13

  خالق

  فرهنگی توسعه و اخالقی هایبحران مدیریت .14

 بیرونی و درونی هایمحدوده در شهرسازی و معماری هاییفنّاور ارتقای .1۵

 قتحق و فرهنگی و اقلیمی مختلف شرایط در شهری و روستایی هایزیستگاه

 پایدار و خودکفا هایزیستگاه

 با متناسب شهرسازی و معماری الگوهای از استفاده گسترش و برداریبهره  .16

 سیمای و منظر ساماندهی و بهبود و ایرانی - اسالمی فرهنگ و هاآرمان هویت،

 شهری

  آن تحقق راهکارهای و پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی در پژوهش .17

  شورک سطح در کالن هایپروژه برای اسالمی رویکرد با فرهنگی پیوست تهیه .18

 ارزشیابی آموزشی، نوین هاییفنّاور از برداریبهره جامع نظام تدوین و طراحی .19

 تربیت و تعلیم فرایند کیفیت ارتقا منظوربه کیفیت تضمین و

 و انکودک عاطفی و رفتاری نگرشی، شناختی، ابعاد گیریشکل طولی مطالعه .۲0

  .پرورش و آموزش تحول سند تربیتی هایساحت با نسبت در ایرانی نوجوانان
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 در زمینه حقوقی و قضایی -3-13

 و یآلودگ از پیشگیری زیست،محیط حفظ زمینه در موثر جنایی سیاست اتخاذ .1

 جانوری و گیاهی هایگونه از حمایت نیز و خاك و هوا آب، منابع کاهش

 مراجع دتعد معیار، فتوای تشخیص بر تأکید با گذاریقانون نظام شناسیآسیب .۲

 حقوقی مقررات و قوانین سلسله ابهام و گیریتصمیم

  انتخابات حقوقی نظام اصالح .3

 آن اجرای تضمین و شهروندی حقوق هایخال رفع .4

 کشور استخدامی هایرژیم شناسیآسیب .۵

 کشور مالیاتی نظام مقررات و قوانین سازیشفاف و اصالح .6

 و نظام باالدستی اسناد با انطباق جهت مقررات و قوانین اصالح و روزرسانیبه .7

  جامعه اقتضائات

 آزادی از پس و حبس دوران در زندانیان حقوق شناسیآسیب .8

 راستای در گردانروان و مخدر مواد به مربوط جرائم مجازات نظام بازنگری .9

 اثرگذاری افزایش

  شوییپول مقررات کارآمدی افزایش راهکارهای .10

 سایبری و باندی ،یافتهسازمان جرائم کنترل و پیشگیری مدیریت .11

  احکام اجرای و دادرسی اطاله رفع راهکارهای .1۲

 و تخصصی هایدادگاه تاسیس و تخصصی حقوقی هاینظام استقرار مقتضیات .13

 تجاری هایدادگاه بر تأکید با مربوط دادرسی هایآئین تدوین

 دریاها، به مربوط مسائل در ایران حقوقی هایتوانمندی و ظرفیت توسعه .14

 مرزی هایآبراه و هارودخانه

  المللیبین معاهدات و هاسازمان به ایران الحاق شناسیآسیب .1۵
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 FATF و برجام اجرایی سازوکارهای تسهیل  .16

 المللیبین خصوصی روابط در تعارض حل قواعد هایخال رفع .17

 فکری اموال از حمایت نظام شناسیآسیب .18

 ایران در خارجی گذاریسرمایه حمایت و تشویق حقوقی هایمکانیزم .19

 .احوال و اسناد امالك، ثبت نظام شناسیآسیب .۲0
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 در زمینه مدیریت، اقتصاد و بازرگانی -3-14

 شدر راستای در وکارکسب فضای بهبود و نوآوری کارآفرینی، بومزیست توسعه .1

 زااشتغال و پایدار شتابان، اقتصادی

 سبز یارانه پرداخت سامانه طراحی و ایران در سبز اقتصاد هایچالش و الزامات .۲

 کشاورزی بخش در

 سازگار، پولی و مالی اقتصادی، گذاریسیاست هایمدل و مقاومتی اقتصاد .3

 اقتصادی آوریتاب افزایش هدف با اقتصادی هایشوك برابر در مقاوم و هنگامبه

 کشور مختلف هایبخش در

-متناسب و سازیچابک اداری، نظام سالمت ارتقای و مقررات و قوانین بهبود .4

 و االریسشایسته گرایی،دانش ارتقای بر تأکید با اداری نظام تشکیالت سازی

 الکترونیک دولت

 و الیم تأمین جامع نظام توسعه و پولی و بانکی نظام سالمت و شفافیت ارتقای .۵

 بازار ساختن پذیررقابت و هابیمه و سرمایه و پول بازارهای از اعم آن ابزارهای

 رتقایا و بازار بر نظارت هایشیوه روزرسانیبه و گذاریقیمت و توزیع نظام بهبود .6

 اجتماعی عدالت هایشاخص

 ساختاری، از اعم مختلف ابعاد از کشور گمرگی و مالیاتی هاینظام کارآمدسازی .7

 اقتصادی کالن اهداف تحقق در موثر نقش ایفای هدف با اقتصادی و فرهنگی

 کاال قاچاق و مالیاتی فرار سوء آثار با مقابله و کشور

 گذاری،سرمایه رونق از حمایت و سرمایه بازار عملکرد بهبود و توسعه راهکارهای .8

 و االب افزودهارزش با و بنیاندانش صادرات و تولید تقویت و هابنگاه مالی تأمین

 یفنّاور و دانش بر مبتنی شغلی هایفرصت ایجاد
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 بازارهای به ورود خارجی، گذاریسرمایه توسعه هدف با اقتصادی دیپلماسی .9

 مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق برای یفنّاور به دستیابی و جهانی

 هاینهاده کارآیی افزایش و اقتصادی مختلف هایبخش در وریبهره ارتقای .10

 تولید

 رب تأکید با خارجی تخصصی و علمی توان و سرمایه جلب برای بسترسازی .11

 کشور از خارج ایرانیان ظرفیت

 دیدج بازارهای دهیشکل صادراتی، نیازهای با متناسب ملی تولید ریزیبرنامه .1۲

 منطقه کشورهای ویژهبه کشورها با اقتصادی پیوندهای بخشیتنوع و

 زایشاف برای ریزیبرنامه و اقتصادی مخاطرات با مقابله و ریتمدی بینی،پیش .13

 اقتصاد پذیریمقاومت

 شناسایی و سرزمین آمایش هایشاخص منظر از ایمنطقه توازن برقراری .14

 نقش بر تأکید با ایران اقتصادی هایبخش زیر در اشتغال ایجاد هایظرفیت

 مقاومتی اقتصاد و 44 اصل تحقق و داخلی خصوصی بخش

 گاهیجا یارتقا یهاراه و وکارکسب یفضا بهبود یرساختیز عوامل ییشناسا .1۵

 .یالمللنیب یهایبندرتبه در کشور
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