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نگاهی اجمالی به برنامههای پنجساله
در قلمرو تحقیقات
محمد فیاض

برنامههـای پنجسـاله بـا هـدف و عنـوان برنامـه توسـعه اقتصـادی،
اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایـران هـر پنـج سـال
توسـط دولـت بهصـورت الیحـه بـه مجلـس شـورای اسلامی
تقدیـم میشـود .مجلـس نیـز بعـد از بررسـی،در صـورت نیاز آن
را تصحیـح و تکمیـل میکنـد و بعـد از تأیید شـورای نگهبان برای
اجـرا بـه دولـت ابلاغ میشـود.
منطـق انتظـار از برنامههـای پنجسـاله ،توسـعه و پیشـرفت
کشـور در حوزههـای اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی اسـت.
تاکنـون شـش برنامه توسـعه بهشـرح فـوق تصویب و ابالغ شـده
اسـت که پنـج برنامـه آن خاتمه یافتـه و برنامه ششـمدر دومین
سـال اجـرا قـرار داد.در بخشهایـی از ایـن برنامـه تحقیقـات
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت .بـا مـرور آنچـهدر برنامههای
مذکـور از تحقیقات مطرح شـده اسـت ،این نـگارش موضوع را
ارزیابـی کـرده و قابلیـت آن را بـرای بهخدمت گرفتـن ظرفیت
عظیـم نیـروی انسـانی متخصـص و امکانـاتدر جهـت تحقق
اهداف توسـعه کشـور مـورد کنـکاش قرار داده اسـت.
بـرایدرک بهتـر ،مروری بـر برنامههای پنجسـاله داریم تا
دریابیـم از قابلیـت الزم بـرای بهخدمـت گرفتـن ظرفیتهای
تحقیقاتی کشـور برخـوردار بو دهانـد یا خیر؟

برنامه اول توسعه (دوره اجرا از سال  1369تا )1373

آنچـه درخصـوص تحقیقـات در برنامـه اول توسـعه آمـده
بهشـرح زیـر اسـت:
 -1ایجـاد ارتبـاط عمیـق بیـن دانشـگاهها و مراکـز
آمـوزش عالی با بخشهـای تولید و تحقیـق وزارتخانههای
تولیـدی و مؤسسـات تحقیقاتـی
 -2تدویـن نظـام تحقیقـات علمـی در زمینههـای
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی بهمنظـور گسـترش و
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توسـعه برنامههـای علمـی و تحقیقاتـیدرجهت هماهنگـی برنامهها
و سـازمانهای مسـئول تحقیقـات در کشـور
 -3ایجـاد نظـام آمـار و انفورماتیـک بـرای فراهـم آوردن
اطالعـات آموزشـی ،پژوهشـی ،اقتصـادی و اجتماعـی بههنـگام و
قابـل اعتمـاد بهمنظـور بهکارگیـری آن در فراینـد تصمیمگیـری

برنامه دوم توسعه (دوره اجرا از سال  1374تا )1378

آنچـهدرخصـوص تحقیقـاتدر برنامـه دوم توسـعه آمـده بهشـرح
زیر اسـت:
بهمنظـور دسـتیابی بـا هـدف افزایـش سـهم هزینههـای صـرف
شـدهدر امـر تحقیقـاتدر تولیـد ناخالـص داخلـی بـه یـک و نیـم
درصـد،در سـال  1378و تأمیـن پنجاهدرصـد از کل ایـن هزینهها
از محـل درآمدهـای عمومـی ،سـازمان برنامـه و بودجـه مکلـف
اسـت بـا هماهنگـی شـورای پژوهشهـای علمـی کشـوردر هـر
سـال سـهم بخش تحقیقـات هر یک از دسـتگاههای دولتـی و تحت
پوشـش دولـت ازدرآمدهـای عمومـی را تعیین ودر ردیف مسـتقل
و جداگانـه منظـور کنـد.

برنامه سوم توسعه (دوره اجرا از سال  1379تا )1383

آنچـهدر خصـوص تحقیقـاتدر برنامـه سـوم توسـعه مـورد توجه
قـرار گرفتـه بهشـرح زیر اسـت:
نظامدهـی و بهکارگیـری تحقیقـات و انتقال تکنولـوژی بهعنوان
ابزاری برای حل مشـکالت و توسـعه کشـور ازطریق:
 تعییـن اولویتهـای تحقیقاتی کشـور و جهـت دادن اعتباراتتحقیقاتـی بـه سـمت اولویتها
 برقـراری رابطـه منسـجم بیـن مراکـز علمـی و تحقیقاتـی بـامراکـز اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی
 -حمایت مؤثر از تحقیقاتدر بخشهای غیردولتی

* استادیار پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران .پست الکترونیکfayaz1335@gmail.com :
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 ارزیابـی وضـع موجـود ،طراحـی الگـو و تدویـن اسـتراتژی هسـتند مشـمول تسـهیالت پیشبینی شـدهدر ایـن ماده نمیشـوند.بـه دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی کشـور و مراکـز
توسـعه علـوم و تکنولـوژی متناسـب بـا اهـداف برنامـه و شـرایط
تحقیقاتـی مصـوب اجـازه داده میشـود بـا رعایـت مراتـب زیـر
عمومـی جامعه
 گسـترش و ایجـاد امکانـات بـرای آن دسـته از علـوم و نسـبت بـه تشـکیل شـرکتهای دولتـی خدمـات علمـی ،تحقیقاتیتکنولـوژی کـه بـا مزیتهـای نسـبی اقتصاد کشـور مرتبط اسـت .و فنـی بـا مقـررات خـاص و تابـع قانـون تجـارت مبـ ادرت کننـد.
 توسـعه نرمافـزاری تکنولـوژی بهمنظور اسـتفاده از تجهیزات نظامدهـی و بهکارگیـری تحقیقـات و انتقـال تکنولـوژی بهعنـوانو امکانـات سـختافزاری موجـود و همراه کردن انتقـال تکنولوژی ابـزاری بـرای حـل مشـکالت و توسـعه کشـور ازطریـق:
 تعیین اولویتهای تحقیقاتی کشور و جهت دادن اعتباراتبـا خرید خدمـات و تجهیزات از خارج از کشـور
 بهکارگیـری هرچـه بیشـتر دانشـگاهها در امـر انتقـال تحقیقاتی به سمت اولویتهاتکنولـوژی و تقویـت ارتبـاط مراکـز تحقیقاتـی کشـور بـا مراکـز  -برقراری رابطه منسجم بین مراکز علمی و تحقیقاتی با مراکز
بینالمللـی .تقویـت ارتبـاط بیـن تحقیقـات ،کاربـرد و آمـوزش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
 حمایت مؤثر از تحقیقات در بخشهای غیردولتیدفگذاری برای انسجام بخشیدن به امور اجرایی و  -ارزیابی وضع موجود و طراحی الگو و تدوین استراتژی توسعه
ه
سیاستگذاری نظام علمی کشور
علوم و تکنولوژی متناسب با اهداف برنامه و شرایط عمومی جامعه
 گسترش و ایجاد امکانات برای آن دسته از علوم وبهمنظور انسـجام بخشـیدن بـه امور اجرایـی و سیاسـتگذاری نظام
علمـی کشـور ،از ابتدای برنامه سـوم توسـعه کشـور وزارت فرهنگ تکنولوژیهایی که با مزیتهای نسبی اقتصاد کشور مرتبط است.
 توسـعه نرمافـزاری تکنولـوژیو آمـوزش عالـی بـه وزارت علـوم ،تحقیقات
برنامههای پنجساله با هدف و
و فنـاوری تغییـر نـام مییابـد و وظایـف عنوان برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی بهمنظـور اسـتفاده از تجهیـزات و امکانـات
برنامهریـزی ،حمایـت و پشـتیبانی ،ارزیابـی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران هر (سـختافزاری) موجـود
 همراه کـردن انتقال تکنولوژی با خریدو نظـارت ،بررسـی و تدویـن سیاسـتها پنج سال توسط دولت بهصورت الیحه به
و اولویتهـای راهبـردی در حوزههـای مجلس شورای اسالمی تقدیم میشود .خدمـات و تجهیـزات از خـارج از کشـور
تحقیقـات و فنـاوری بـه وظایـف وزارتخانـه مجلس نیز بعد از بررسی،در صورت نیاز
 بهکارگیـری هـر چـه بیشـترآن را تصحیح و تکمیل میکند و بعد از دانشـگاهها در امـر انتقـال تکنولـوژی
مذکـور اضافـه میشـود.
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 تقویـت ارتبـاط مراکـز تحقیقاتـیبهمنظـور ایجـاد زمینههـای مشـارکت و
شود.
ی
م
ابالغ
کشـور بـا مراکـز بینالمللـی
سـرمایهگذاری بخـش غیردولتـی و حمایـت
تقویتارتباطبینتحقیقات،کاربردوآموزشکمـی و کیفـی از فعالیتهـای پژوهشـی و
فنـاوری ،بهویـژه پژوهشهـا و فناوریهـای کاربـردی توسـعهای،
دولـت مجـاز اسـتدر تأسـیس صندوقهـای غیردولتی مشـارکت جایـگاه تحقیقـاتدر برنامـه چهارم توسـعه (دوره اجرا از
کنـد .همچنیـن موظف بـه تقویت صندوقهـای دولتی موجود اسـت سـال  1384تا )1389
و بایـد ترتیبـی اتخاذ کند که امکان اسـتفاده این صندوقهـا از یارانه در برنامه چهارم توسـعه (دوره اجرا از سـال  1384تا سـال )1389
سـود تسـهیالت مالـی طـی سـالهای اجـرای برنامـه فراهم شـود .آنچـهدرخصـوص تحقیقات آمده بهشـرح زیر اسـت:
دولـت موظـف اسـت نظـر بـه اهمیـت نقـش دانـش ،فنـاوری
بهمنظـور حمایـت از پژوهشهایـی کـه توسـط وزارتخانههـا و
دیگـر دسـتگاههای اجرایـی به دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتی دولتی و مهـارت ،بهعنـوان اصلیتریـن عوامـل ایجـاد ارزش افـزوده در
و غیردولتـی سـفارش داده میشـود و حداقـل چهـلدرصـد ( )%40اقتصـاد نویـن ،اقدامهـای زیـر را بهعمـل آورد:
الـف) نوسـازی و بازسـازی سیاسـتها و راهبردهـای
از هزینههـای آن را کارفرمـا تأمیـن و تعهـد کـرده باشـد ،بـه دولت
اجـازه داده میشـوددر لوایـح بودجـه سـنواتی ،اعتبـارات الزم را پژوهشـی ،فنـاوری و آموزشـی ،بهمنظـور ایجـاد توانایـی
بـرای ادامـه عملیـات ایـن طرحهـا تأمیـن کنـد .پژوهشهایـی کـه پاسـخگویی مراکـز علمـی ،پژوهشـی و آموزشـی کشـور بـه
دسـتگاههای اجرایـی ازطریـق مراکـز تحقیقاتی و واحدهای وابسـته تقاضـای اجتماعـی ،فرهنگـی و صنعتـی و کار کـردن در فضـای
بـه خـود انجام میدهند و سـفارشدهنده و سـفارشگیرنده آنها یکی رقابـت فزاینـده عرصـه جهانـی ،طـی سـال اول برنامـه چهـارم.
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ب) تهیـه برنامههـای جامـع توسـعه علمـی و فنـاوری
کشـور (بهویژه سـطوح عالی علـوم و فنـاوری روز جهانی)
در بخشهـای مختلـف ،طـی سـال اول برنامـه چهارم
دولت موظف اسـت ،بهمنظور گسـترش بازار محصوالت
داناییمحـور و دانشبنیـان ،تجاریسـازی دسـتاوردهای
پژوهشـی ،نـوآوری و گسـترش نقـش بخـش خصوصـی و
تعاونـیدر ایـن قلمـرو ،اقدامهـای ذیـل را بـه انجام برسـاند:
الــف) طراحــی و اســتقرار کامــل نظــام جامــع حقــوق
مالکیــت معنــوی ،ملــی و بینالمللــی و پیشبینــی
ســاختارهای اجرایــی الزم.
ب) تأمیـن و پرداخـت بخشـی از هزینههـای ثبـت جواز
امتیاز علمی PATENTدر سطح بینالمللی و خرید جوازهای
امتیـاز علمـی ثبـت شـده داخلـی ،توسـط تولیدکننـدگان.
ج) اتخـاذ تدابیـر الزم بـرای بیمه قراردادهای پژوهشـی،
فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که براسـاس دستاوردها
و نتایـج یافتههـای پژوهشـی داخلـی انجـام میگیـرد.
د) حمایـت از همـه پژوهشهـای سفارشـی (دارای
متقاضـی) ازطریـق پیشبینـی اعتبـاردر بودجـه سـنواتی،
مشـروط بـه اینکـه حداقـل چهـل درصـد ( )%40از
هزینههـای آن را کارفرمـا تأمیـن و تعهـد کـرده باشـد.
هــ) توسـعه سـاختارها و زیربناهـای الزم برای رشـد
فعالیتهـای داناییمحـوردر بخـش دولتـی و خصوصـی،
بهویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری
و) اقـدام بـرای اصلاح قوانیـن و مقـررات و ایجـاد
تسـهیالت الزم ،بـرای ارجـاع کار و عقـد قـرارداد
فعالیتهـای پژوهشـی و فنـی دولـت با بخـش خصوصی
و تعاونـی و حمایـت از ورود بخـش خصوصـی و تعاونی
بـه بازارهـای بینالمللـی در قلمـرو دانـش و فنـاوری
ز) اتخـاذ تدابیـر و راهکارهـای الزم ،بـرای حمایت
مالـی مسـتقیم از مراکز و شـرکتهای کوچک و متوسـط
بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسـعهای
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کـه منجر به ابـداع ،اختراع و ارتقای محصوالت و روشها میشـود.
ح) کمـک بـه تأسـیس و توسـعه صندوقهـای غیردولتـی
پژوهـش و فنـاوری

اقدامهای الزم برای برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری

دولـت موظـف اسـت بهمنظـور برپاسـازی نظـام جامـع پژوهـش و
فنـاوری ،اقدامهـای ذیـل را بـه انجـام برسـاند:
الـف) طراحـی و پیادهسـازی نظـام ملـی نـوآوری ،براسـاس
برنامـه جامـع توسـعه فنـاوری و گسـترش صنایـع نویـن.
ب) سـاماندهی نظـام پژوهـش و فنـاوری کشـور (تـا پایـان
سـال اول برنامـه چهـارم) ،ازطریـق تعییـن اولویتهـا ،هدفمنـد
کـردن اعتبـارات و اصلاح سـاختاری واحدهـای پژوهشـی در
قالـب مأموریتهـای ذیـل :تربیـت نیـروی انسـانی روزآمـد در
فراینـد پژوهـش و فنـاوری ،توسـعه مرزهـای دانـش ،تبدیـل ایـده
بـه محصـوالت و روشهـای جدیـد ،تدویـن و تولیـد دانـش فنـی
و انجـام تحقیقـات نیمهصنعتـی ،انتقـال و جـذب فنـاوری ،پژوهش
بهمنظـور افزایـش تـوان رقابتـی بخشهـای تولیـدی و خدماتـی
کشـور و انجـام پژوهشهـای کاربردی برای حل مشـکالت کشـور.
ج) نوسـازی شـیوههای مدیریـت بخـش پژوهـش ،ازجملـه:
ایجـاد شـبکههای واحدهـای پژوهـش و فنـاوری همگـن ،بهعنوان
دسـتگاههای اجرایـی ،بـا مأموریـت توزیـع هدفـدار و بهینـه
اعتبـارات تحقیقاتـی و نظـارت و پایـش فعالیتهـادر زمینههـای
علمـی مربوطـه ،بـا تکیـه بـر شـاخصهای جهانـی.
د) توسـعه همکاریهای مؤثـر بینالمللیدر عرصه پژوهشـی و
فنـاوری ،ازطریـق اصالح و سادهسـازی قوانین و مقـررات مربوطه.
هــ) افزایـش یکنواخت سـرمایهگذاری دولتدر امـر پژوهش،
بهمیـزان حداقـل دودرصـد ( )%2تولیـد ناخالـص داخلـی ،از محل
اعتبـارات عمومـی دسـتگاههای اجرایـی و یکدرصـد ()%1درآمد
عملیاتی شـرکتهای دولتی و بانکها (بهاسـتثنای سـود سپردههای
بانکـی) و مؤسسـات انتفاعی وابسـته بـه دولت و بخـش غیردولتی،
تدهـی این سـرمایهگذاری بهسـوی
تـا پایـان برنامـه چهـارم و جه 

پژوهشهـای مأموریتگـرا و تقاضامحور.

ماده 47

بهمنظـور ایجـاد و توسـعه شـرکتهای دانشبنیـان و تقویـت
همکاریهـای بینالمللـی ،اجـازه داده میشـود ،واحدهـای
پژوهشـی ،فناوری و مهندسـی مسـتقردر پارکهای علـم و فناوری
درجهـت انجـام مأموریتهـای محولـه ،از مزایـای قانونـی مناطـق
آزاد درخصـوص روابـط کار ،معافیتهـای مالیاتـی و عـوارض،
سـرمایهگذاری خارجی و مبادالت مالی بینالمللی برخوردار شـوند.

ماده 48

دولـت موظـف اسـت ،بهمنظـور ارتقـای پیوسـتگی میـان سـطوح
آموزشـی و توسـعه فنـاوری ،کارآفرینـی و تولیـد ثروتدر کشـور،
درطـول برنامـه چهـارم ،اقدامهـای ذیـل را انجـام دهـد:
الـف) زمینهسـازی و انجـام حمایتهـای الزم ،بـرای ایجـاد
شـرکتهای غیردولتـی توسـعه فنـاوری و شـرکتهای خدماتـی
مهندسـی ،بـا مأموریـت تولیـد ،انتقـال و جـذب فنـاوری.

ماده 49

ج) ارزیابی مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات
پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و
فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمنهای
علمی و مداخله براساس آن و سرمایهگذاریدر علوم منتخب و تکیه بر
ایجاد قطبهای علمی ،براساس مزیتهای نسبی و نیازهای آتی کشور.
بازنگریدررشتههایدانشگاهی،برمبناینیازهایاجتماعی،بازارکار

د)
وتحوالتعلمی،درراستایتوسعهعلوممیانرشتهایباتأکیدبرعلومانسانی

برنامه پنجم توسعه (دوره اجرا از سال  1390تا )1394

در برنامـه پنجـم توسـعه (دوره اجرا از سـال  1390تـا  )1394طبق
مـاده  8بهمنظـور توسـعه انجمنهـا و قطبهـای علمـی حـوزوی
و دانشـگاهی ،کرسـیهای نظریهپـردازی ،نقـد و مناظـره ،دولـت از
توسـعه آموزشهـا و پژوهشهـای بنیادیـن کاربـردیدر حوزههای
دیـن و نشـر فرهنـگ و معـارف اسلامی و گرایشهـای تخصصـی
مرتبـط حمایتهـای الزم رادر ابعاد مالی و حقوقی به عمل میآورد.
و) اسـتقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبهبندی دانشـگاهها
و مؤسسـات آموزش عالی و پژوهشـی براساس شـاخصهای مورد
تأییـد وزارتخانههـای مذکـور منـوط بـه نبـود مغایرت بـا مصوبات
شـورایعالی انقلاب فرهنگـی بـا هدف ارتقـای کیفیت آموزشـی و
پژوهشـی ،از دیگر اقدامهاسـت.
در مـاده  16دولـت مجـاز اسـت بهمنظـور دسـتیابی بـه جایگاه
دوم علمـی و فنـاوریدر منطقـه و تثبیـت آن تا پایـان برنامه پنجم،
اقدامهـای زیـر را انجـام دهد:
الـف) بازنگـری آییننامـه ارتقای اعضـای هیئتعلمـی بهنحوی
کـه تا پنجـاهدرصد ( )% 50امتیازات پژوهشـی اعضـای هیئتعلمی

معطوف به رفع مشـکالت کشـور باشـد.
بـرای تحقـق ایـن امـر تمهیـدات الزم
بـرای ارتقـای هیئتعلمـی ازجملـه توسـعه و
تقویـت دورههـای تحصیلات تکمیلـی ،افزایـش
فرصتهـای مطالعاتـی آنهـادر داخـل و خـارج
از کشـور و ایجـاد مراکـز تحقیقاتـی و فنـاوری
پیشـرفته علوم و فنوندر کشـور و تسـهیل ارتباط
دانشـگاهها با دسـتگاههای اجرایـی ازجمله صنعت
فراهـم خواهـد شـد.
ب) ایجـاد ظرفیـت الزم بـرای افزایـش
پذیرفتهشـدگان دورههـای تحصیلات تکمیلـی
آمـوزش عالـی بـا ارتقـای کیفیـت بهگونـهای
کـه میـزان افزایـش ورود دانشآموختـگان دوره
کارشناسـی بـه دورههـای تحصیلات تکمیلـی بـه
بیسـت درصـد ( )%20برسـد.
د) نسـبت بـه ایجـاد ،راهانـدازی و تجهیـز
آزمایشـگاه کاربـردی در دانشـگاهها و مؤسسـات
آموزشـی ،شـهرکهای دانشـگاهی ،علمـی ،تحقیقاتی،
شـهرکهای فنـاوری ،پارکهـای علـم و فنـاوری
و مراکـز رشـد ازطریـق دسـتگاههای اجرایـی و
شـرکتهای تابعـه و وابسـته آنهـا اقـدام شـود.
بهمنظـور افزایش سـهم تحقیـق و پژوهـش از تولید
ناخالـص داخلـی بهگونـهای برنامهریزی شـود که سـهم
پژوهـش از تولیـد ناخالص داخلی ،سـاالنه بهمیـزان نیم
درصـد افزایـش یافتـه و تـا پایـان برنامـه به سـهدرصد
برسـد.در این راسـتا منابـع تحقیقات موضوع ایـن بند را
هـر سـالدر بودجـه سـنواتیدر قالـب برنامههای خاص
مشـخص کـرده ودر پایـان سـال نیـز گـزارش عملکـرد
تحقیقاتـی کشـور ،موضـوع این بنـد به کمیسـیون آموزش
و تحقیقـات مجلس شـورای اسلامی ارائه شـود.
گسـترش ارتباطـات علمـی بـا مراکـز و نهادهـایآموزشـی و تحقیقاتـی معتبـر بینالمللی ازطریـق راهاندازی
دانشـگاههای مشـترك ،برگـزاری دورههـای آموزشـی
مشـترك ،اجـرای مشـترك طرحهـای پژوهشـی و تبـادل
اسـتاد و دانشـجو با کشـورهای دیگر با تأکید بر کشـورهای
منطقـه و جهـان اسلام بهویـژهدر زمینههـای علوم انسـانی،
معـارف دینـی و علـوم پیشـرفته و اولویـتدار جمهـوری
اسلامی ایـران براسـاس نقشـه جامـع علمی کشـور بـا هدف
توسـعه علمـی کشـور و توانمندسـازی اعضـای هیئتعلمـی.
 ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمانهای پژوهشی کشوربرای سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت کالن وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و شورایعالی علوم ،تحقیقات و فناوری.
 تدویـن و اجـرای طـرح نیازسـنجی آمـوزش عالـی وپژوهشـیدر نخسـتین سـال اجـرای برنامـه بهمنظـور توسـعه
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متـوازن مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی دولتـی و
غیردولتـی بـا توجـه بـه نیازهـا و امکانـات.
اســتقرار نظــام یکپارچــه پایــش و ارزیابــی علــم
و فنــاوری کشــور تحتنظــر شــورایعالی علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بــا هماهنگــی مرکــز آمــار ایــران
بــرای رصــد وضعیــت علمــی کشــوردر مقیــاس ملــی،
منطقــهای و بینالمللــی و تعییــن میــزان دســتیابی بــه اهــداف
اســناد باالدســتی مبتنــی بــر نظــام فراگیــر و پویــای آمــار ثبتــی و
ارائــه گــزارش ســاالنه بــه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس
شــورای اســامی.
انجــام اقدامــات قانونــی الزم بــرای تکمیــل و اجــرای نقشــه
جامــع علمــی کشــور.

برنامه ششم توسعه (دوره اجرا از سال  1396تا سال 1400

مـاده  -64بهمنظـور تحقـق اقتصاد دانشبنیـان ،افزایـش بهرهوری،
تنظیـم رابطـه متقابـل تحصیـل و اشـتغال ،گسـترش همـکاری و
تعاملات فعـال بینالمللـی و افزایـش نقـش مـردم در مدیریـت
علمـی و فنـاوری کشـور مـوارد زیـر مطـرح میشـود:
ب -کلیـه دسـتگاههای اجرایـی موضوع ماده  5قانـون مدیریت
خدمـات کشـوری و دسـتگاههای موضـوع مـاده  50قانـون الحاق
مـوادی بـه قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولـت ( )1مصوب
 1384/8/15مکلفنـد عالوهبر اعتبارات پژوهشـی که ذیل دسـتگاه
در قوانیـن بودجـه سـاالنه منظور شـده اسـت ،یکدرصـد ( )%1از
اعتبـارات تخصیصیافتـه هزینـهای بهاسـتثنای فصـول  1و  6ودر
مـورد شـرکتهای دولتـی از هزینههـای غیرعملیاتی را بـرای امور
پژوهشـی و توسـعه فنـاوری هزینه کنند.
پ -کلیـه شـرکتهای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیردولتـی
و شـرکتهای وابسـته و تابعـه بهاسـتثنای صندوقهـای بیمـه و
بازنشسـتگی موظفند بهمنظـور حمایت از پژوهشهای مسـألهمحور
و تجاریسـازی پژوهـش و نـوآوری،در اجرای سیاسـتهای کلی
برنامـه ششـم معـادل حداقل سـهدرصد ( )%3از سـود قابل تقسـیم
سـال قبـل خـود را بـرای مصـرف در امـور تحقیقاتـی و توسـعه
فنـاوریدر بودجـه سـاالنه ،زیر نظر شـورایعالی علـوم ،تحقیقات
و فنـاوری منظـور کنند.
پ -دســتگاههای اجرایــی موظفنــد بهمنظــور افزایــش
بهــرهوری نظــام ملــی نــوآوری ،اجتنــاب از اجــرای پژوهشهــای
تکــراری و انتشــار اطالعــات و ایجاد شــفافیتدر انجــام طرحهای
تحقیقاتــی و بــا هــدف شناســایی ،بهکارگیــری و تجاریســازی
دســتاوردهای حاصــل از پژوهــش و توســعه ،فهرســت
طرحهــای پژوهشــی و فنــاوری ،پایاننامههــا و رســالههای
خــود رادر ســامانه «ســمات» ثبــت کننــد .ســازمان و وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری موظفنــد ظــرف مــدت یکســال
از تاریــخ الزماالجــرا شــدن ایــن قانــون ،ســازوکار اجرایــی
مــورد نیــاز را تهیــه کننــد و بهتصویــب هیئــت وزیــران برســانند.
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ج -دولـت مجـاز اسـت بهمنظـور پیشـتازیدر
اقتصـاد دانشبنیـان و افزایـش تولیـد و صـادرات
محصـوالت و خدمـات دانشبنیـان سیاسـتهای
کلـی اقتصـاد مقاومتـی ،بـرای توسـعه و انتشـار
فنـاوری و حمایـت از شـرکتهای دانشبنیـان
مطابـق قانـون بودجـه سـنواتی نسـبت بـه حمایـت
مالـی از پژوهشهـای تقاضامحـور مشـترک بـا
دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی ،پژوهشـی و
فنـاوری و حوزههـای علمیـهدر مـوارد ناظـر به حل
مشـکالت کشـور ،مشـروط به اینکـه حداقـل پنجاه و
یـک درصـد ( )%51از هزینههـای آن را کارفرمـا یـا
بهرهبـردار تأمیـن و تعهـد کـرده باشـد ،اقـدام کنـد.
چ -دسـتگاههای اجرایـی موضوع ایـن قانون برای
گسـترش بهـرهوری دانشبنیان و ارتقای سـطح فناوری
در شـرکتهای ایرانـی تمهیـدات الزم را جهت تسـهیل
مشـارکت شـرکتهای دانشبنیـان و فنـاور و فعـاالن
اقتصـادی کشـور در زنجیـره تولیـد بینالمللـی فراهـم
آورنـد .سـازمان مکلف اسـت طـرح «ارتقای مشـارکت
فعـاالن اقتصـادیدر زنجیـره تولید بینالمللـی» را مطابق
قانـون بودجـه سـنواتی و قوانیـن موضوعـه حداکثـر تـا
پایـان سـال اول اجـرای قانـون برنامـه تدویـن و پس از
تصویـب هیئـت وزیـران ،عملیاتـی کند.
خ -دسـتگاههای اجرایی مجازنددر راسـتای توسـعه،
انتشـار و کاربسـت فنـاوری ،مالکیـت فکـری ،دانش فنی
و تجهیزاتـی را کـهدر چهارچـوب قرارداد با دانشـگاهها و
مؤسسـات پژوهشـی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شـده
اسـت ،بـه دانشـگاهها و مؤسسـات یادشـده واگـذار کننـد.

روند و رویکردهای مطرح شدهدر برنامههای پنجساله

جنبههـای مختلف روکردهـای مطرح در برنامههای پنجسـاله
عبارتند از:
 تکیـه و تأکیـد بـر برقـراری ارتبـاط بیـن نهادهـایپژوهشـی و اجرایـی
 نحـوه تأمیـن منابـع مالـی مورد نیـاز بـرای پژوهشدرکشو ر
 بهکارگیـری دسـتورالعمل و آییننامههـای ارتقـا ،تقویتو افزایـش ظرفیـت تحصیلات تکمیلـی بـرای تحقـق هـدف
دسـتیابی بـه جایـگاه دوم علمـی و فنـاوریدر منطقه
 ایجـاد سـامانه پایـش عناویـن طرحهـای پژوهشـیبهمنظـور جلوگیـری از پژوهشهـای مـوازی
 توسعه نهادهای پژوهشی غیردولتی تکیه بر اقتصاد دانشبنیان نوسـازی و بازسـازی سیاسـتها و راهبردهای پژوهشـیو تهیـه برنامههـای جامـع توسـعه علمی و فناوری کشـور

