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  ١٧/٨/١٣٩٦                                                                        ١١٨٩/١٢/٣رهشما
  جناب آقاي سينجلي جاسبي

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
تا  ١٣٩٦هاي پژوهش و فناوري كشور در بازه زماني  ها و اولويت به پيوست سياست

اي عالي عتف (عتف)، جهت صدور دستور اقدام مقتضي براي درج در مصوب شور ١٤٠٠
  گردد. روزنامه رسمي كشور ارسال مي

فناوري  قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و ٣طبق تبصره ماده
جمهور براي كليه  )، مصوبات شوراي عالي عتف، پس از تأييد رئيس١٨/٥/١٣٨٣(مصوب 

  االجراست. هاي اجرايي الزم قيقاتي و دستگاهمؤسسات آموزشي، تح
  دبير كل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ـ وحيد احمدي

  
  

  شناسي روشبخش اول: 
  

  و فناوري ها در حوزه پژوهش ها و اولويت ـ چرايي تدوين سياست١ـ١
 از مختلفيفناوري انواع  پژوهش و توسعة براي خود اهداف راستاي در ها دولت

 دو به توان مي را هاسياست اين خالصه طور به. دهند مي قرار استفاده مورد را ها سياست
 افزايش آنها هدف كه گرا، اشاعه اي كاركردي هايسياست نخست: نمود تقسيم كلي دسته

 هدفمند هاي سياست دوم. است فناورانه و يعلم هايقابليت كلي بهبود و نوآوري ظرفيت
 صنعت از خاصي هايبخش يا خاص فناوري و پژوهش عةتوس از كه گرا، مأموريت يا

  . كند مي حمايت
 از سياستگذاران و پژوهشگران ممكن، كاركردي هايسياست تنوع به توجه با معموالً

 به دست بايد دار تياولو مسائل به توجه با كاركردي هايسياست و اقدام هاي زمينه ميان
 كه دارد وجود استدالل اين معموالً دوم نوع يهاسياستدر اتخاذ  ن،ي. همچنبزنند انتخاب

 هايبخش يا ها فناوري و هاپژوهش ميان در گزينش دولت، منابع محدوديت به توجه با
  . بود خواهد ناپذير اجتناب امري مختلف صنعتي

 يها تيفعال  مجموعه انتخاب يبرا يراهبرد يفرايند يگذار تياولوبدين ترتيب، 
 ارتباط شيافزا به و هاست تيفعال نيا به منابع اثربخش صيتخص و فنّاورانه و يپژوهش

 راًياخ. کند يم کمک جامعه بلندمدت و ياقتصاد اهداف با فنّاورانه و پژوهش يها تيفعال
 توجه که يتيفعال هر«: رنديگ يم نظر در تر يکاربرد يشکل به را يفنّاور و علم هاي اولويت

 اکنون همبنابراين، . »رديگ يم قرار  ارياخت در آن يبرا مشوق ينوع و شود آن به يخاص
) يشگاهيآزما يها رساختيز مانند( يکارکرد هاي اولويت به و شده تر گسترده تياولو مفهوم
 .شود يم توجه) يفنّاور خاص( يموضوع هاي اولويت بر عالوه

 هدفمندسازي راستاي در مهم گامي فنّاوري، و پژوهش در گذاري اولويت شك بي
 مندي بهره يا و اصلي موجود  هاي چالش حل منظور به انساني، و مالي هاي سرمايه تخصيص

حال  در يدر کشورها ژهيو به يموضوعات علم و فنّاور يگذار تياولو ضرورت. است ها فرصت از
و مورد توجه  ستين دهيپوش يدارند) بر کس اريدر اخت يتوسعه (که منابع محدودتر

 ها سياست سند يا راستا، به صورت دوره نيقرار گرفته است. در ا زيحوزه ن نيا گذاران استيس
مندي حداكثري از منابع موجود و در  منظور بهره ، بهكشور فنّاوري و پژوهش هاي و اولويت

گردد. از  ، تدوين ميحوزه اين اندركاران دستهاي  گيري هوشمندانه فعاليت راستاي جهت
سند  اين ۱۳۹۳و  ۱۳۹۱هاي  در دو دوره در سال زمان استقرار شوراي عالي عتف تاكنون،

گذاري علم و  در حوزه سياست ديدانتشار يافته است. با توجه به ظهور رويكردهاي ج
هاي متغير سطح  فنّاوري، افزايش تعداد فعاالن اين حوزه و لزوم توجه بيشتر به چالش

 يفنّاور و علم يکل ياه استيس مانند خرأمت يباالدست اسناد با راستايي همكالن كشور و 
 قبلي، هاي اولويت زمان شدن منقضي طرفي از و توسعه ششم برنامه يابالغ يها استيس و

هاي  اكنون زمان آن است كه بازنگري تخصصي ديگري از اولويت رسد كه هم به نظر مي
  موجود ارائه گردد.

  
  فنّاوري و پژوهش حوزه در گذاري اولويتهاي  ـ روش٢ـ١

 تعيين عرصه در كشورها ديگر تجارب مطالعه و سو يک از علمي مکتوبات و منابع مرور
 گذاري اولويت براي كه است حقيقت اين بيانگر ديگر، سوي از فنّاوري و پژوهش هاي اولويت
 ييقالب الگو قبول، در قابل جيبه نتا يابيدست ي. البته معموالً برادارد وجود مختلفي هاي روش

 نييتع يمناسب برا ييالگو دنيموجود، در به سامان رس يها روش نياز ا يبيواحد، ترک
  کرد:  ميتقس يکل هتوان به سه دست يها را م روش نيخواهد داشت. ا ريانکارناپذ يها، نقش تياولو

(مانند روش اثرات متقابل،  افتهيساختار شيکماب يها بر داده يمبتن يها روش. ١
 )؛يو روش چند شاخص دهي وزن کيساثرات متقابل، روش کال ستميو س سيروش ماتر

 يها  نشست ينظر (برگزار گو و تبادل و ، گفتيشياند بر هم يمبتن يها روش. ٢
 گو)؛ و ، مصاحبه، مشاوره و گفتيزيانگ ، روش ذهنيشياند هم

 .يبيترک يها روش. ٣
گذاري انجام شده است.  هاي اولويت بندي ديگري نيز در خصوص روش تقسيم

گذاري در سطح ملي استفاده  هاي مربوط به آن كه بيشتر براي اولويت شو رو نگاري آينده
هاي خاص كاربرد بيشتري  تر و حوزه در سطوح پايينكه   نيزهاي ديگر  روشاز شوند.  مي

  توان به موارد ذيل اشاره داشت. مي دارند
  نگاري گذاري مبتني بر آينده اولويت. ١

 فنّاوري هاي قابل توجهي صرف علم و هاي خصوصي، هزينه ها و هم شركت هم دولت
بيني  مند به دانستن وضعيت آينده و پيش انتظار نيست كه عالقه دور از ،كنند. بنابراين مي

 هاي جديدي براي مواجهراهبرد ،كنند موضوعات مرتبط با علم و فنّاوري باشند و تالش
به ابزار مهمي در  نگاري دانش آينده ،با شرايط آتي طراحي نمايند. در اين راستا شدن

اطمينان براي  جامع و قابل هاي گذاران تبديل شده و بر لزوم استفاده از روش ميان سياست
و  گيري آينده، با توجه به تأثيرگذاري انسان بر روندهاي گذشته تعيين چگونگي شكل

ورزد.  كيد ميأگيري درست، ت حال و همچنين از طريق اتخاذ اقدامات مناسب و تصميم
در سطح ملي، به اهداف موردنظر و شرايط حاكم بر محيط  نگاري نجام آيندهروش ا

  نگاري را به سه گروه تقسيم كرد: هاي آينده توان روش طورکلي مي بستگي دارد. به
سازي، تحليل تأثير  سازي به كمك شبيه مدل يابي روند، هاي كمي: برون روش ·

 ؛هاي ديناميكي متقابل، سيستم
هاي  كارشناسان و خبرگان: روش دلفي، پانل بر استفاده ازهاي مبتني  روش ·

 ؛SWOTوتحليل  تجزيه ريزي فكري، تحليل سناريو، كارشناسي، طوفان فكري، طرح
هاي كليدي،  اقدامات كليدي: روش تكنولوژي گذاري و شناسايي هاي اولويت روش ·

 شناسي درخت وابستگي، تحليل ريخت
  هاي خاص هگذاري در حوز هاي اولويت روش. ٢

و چند  معيارههاي تك  توان به روش گذاري را مي گيري براي اولويت هاي اندازه روش
 شوند. ها بر مبناي يك شاخص مقايسه مي گزينه رهمعيا هاي تك روش تقسيم نمود. در معياره
  گذاري عبارتند از:  براي اولويت معيارههاي متداول تك  روش

ها را  گيري آسان كه گزينه دي قابل اندازهدر اين روش يك شاخص كلي: ١تجانس ·
 (مانند شاخص اثربخشي). شود مي انتخاب ،تواند متمايز نمايد مي

طي زمان تخمين اي  گزينه هاي هر سودمندي/ هزينه: سودمندي و هزينه تحليل ·
 شوند. زده شده و مقايسه مي

توانند  ها بر مبناي معيارهاي مختلف كه مي هاي چند معياره، گزينه روش در
، ٢يبند امتيازدهي/رتبهها عبارتند از:  اين روش شوند. دهي شوند، مقايسه مي وزن

، ٥بندي هاي درجه روش، ٤فرايند تحليل سلسله مراتبي، ٣يسودمند تئوري ارزش/
مازاد ، ٧يساز هاي شبيه مدل ،٦ريسك هزينه/ تحليل منفعت/، ريزي رياضي برنامه

  .  ٨اقتصادي
اما بايد از پيروي بيش از اندازه از  ،توان با هم تركيب نمود هاي مختلف را مي روش

كنندگان در  بسياري از شركت ددا زيرا ممكن است درون ،تسدوري ج متدولوژيكي دقت
عالوه هنوز مشخص نشده است كه كدام متدولوژي ه . بنشود كار گرفته هگذاري ب اولويت

  .است گيري برتر براي پشتيباني از فرايند تصميم
آن را  يکل يها وجود ندارد، اما قدم يگذار تياولو يبرا حيراه صحيک تنها  رچنده

  کرد:  نييشکل تع نيبه ا توان يم
  ؛مشارکت زانيم نييگروه و تع جاديا .١
  ي؛اهداف مل يبر مبنا يو فن يعلم يها تياهداف فعال نييتع .٢
  ؛ممکن يها نهيگز نييتع .٣
  ؛نهيگز يابيو روش ارز ارهايمع نييتع .٤
  ؛ها نهيگز سهيو مقا يابيارز .٥
  و اجرا. جينتا دييتا .٦
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 ريزي بيني و برنامهذاري، تکيه بر فنون پيشگ در خصوص نحوه پشتيباني از فرايند اولويت
مانند رصد  »اطالعات راهبردي سياستي«يافته  هاي سازمانتا حد زيادي کم شده و گونه

گذاري استفاده شود، بايد توجه  اي اولويتفنّاوري مطرح شده است. از هر روشي كه بر
به عالوه، در  .نگرددبه هدف اصلي تبديل  ،عنوان يک ابزار روش موردنظر به تاداشت 

گذاري، هاي موردنياز، سطح اولويت انتخاب روش بايد به عواملي همچون زمان، داده
مچنين، توانمندي تحليل گروه، فرصت مشارکت و ميزان شفافيت روش، توجه نمود. ه

    ها بسيار مهم بوده و بايد در تعيين آنها دقت نمود. معيارهاي استفاده شده در انتخاب گزينه
  
هاي پژوهش و فنّاوري كشور در  رساني سياست روز ـ فرايند تدوين و به٣ـ١
  ١٣٩٦ـ١٤٠٠دوره 

است تا  ازين پژوهش و فناوري يگرا اشاعه اي يکارکرد يهااستيتحقق س يراستا در
 يکارکردها يراستا مدل بوم نيدر نظر گرفته شود. در ا ينوآور يکارکردمحور نظام مل ردکيرو

از  يالملل نيب ينشده است، اما چند مدل اصل نيکشور تاکنون تدو ينوآور ينظام مل يدرون
  . شود مشاهده مي ١که ابعاد منتخب هر يک در جدول  به بعد ارائه شده است ١٩٩٩سال 

  

  ينوآور ینظام مل یدرون يمطرح کارکردها يها لمد سهی: مقا1 جدول
 اهفعاليت و كاركردها منبع

(OECD, 1999) 
 هايفعاليت.٣ توسعه و تحقيق بودجه مينأت و هدايت تسهيل، .٢ كلي گذاريسياست .١

 .٦ يفناور و دانش انتشار و انتقال تيظرف بهبود .٥ انساني نيروي توسعه .٤ توسعه و تحقيق
 نوآورانه خدمات ارايه و كاال توليد.٧ فناوري مبناي بر ينيكارآفر ءارتقا

(Rickne, 2000) 
فرصت انتشار و خلق  بازار، و شريك مستقيم، تكنولوژي جستجوي. ٢ انساني نيروي خلق .١

 تسهيل. ٥ ها فناوري و هاشركت كردن قانوني .٤ بازار دانش انتشار و بازار خلق .٣ فناورانه هاي
 .مالي ينأمت

(Edquist, 2004) 
 تغيير و ايجاد .٤ جديد محصوالت بازارهاي ايجاد .٣ انساني هايقابليت خلق .٢ توسعه و تحقيق .١

 مانع يا حمايتي نهادهاي تغيير و خلق .٦ دانش زمينه در سازي شبكه .٥ نياز مورد هايسازمان
 .اي مشاوره خدمات ارائه .٩ رينوآو مالي منابع مينأت .٨ انكوباتوري و پرورشي هاي فعاليت .٧ نوآوري

(Bergek and 
jacobsson,2007) 

 گيري شكل تسهيل .٤ پژوهش فرآيند مسير تعيين .٣ دانش توليد .٢ جديد دانش توليد .١
 .مثبت بيروني اقتصاد ارزش خلق تسهيل .٥ بازار

(Hekkert et al. 2007) 
شكل و تنظيم .٣ خصوصي و عمومي منابع بندي اولويت تقاضا، بيان .٢ فناورانه دانش خلق .١

 براي حمايتي هاي اتحاديه توسعه. ٥ ها شبكه طريق از اطالعات تبادل .٤ بازارها به دهي
  .نوآوري منابع مينأت .٦ تغيير فرآيندهاي

(Bergek et al. 2008) ٤ تحقيقات گيريجهت بر گذاري ثيرأت .٣ منابع تخصيص و مينأت .٢ دانش انتشار و توسعه .١. 
   .مثبت بيروني هايصرفه توسعه. ٧ گذاري قانون .٦ بازارها دهي شكل .٥ كارآفرينانه هايفعاليت

بندي کارکردهاي  به عنوان مرجع طبقه ستيها، مدل ادکوئ مدل نيا انيم از
 رانيا ينوآور يمل نظام طيشرا با جنبه سه از که است شده استفاده دوره نيا سياستي در
  :دارد يشتريب تناسب
 خصوص در پژوهش نهيشيپ از که يپژوهشگر تنها موجود، يهامدل انيم از. ١
ساير مطالعات متمرکز بر  .است بوده ستيادکوئ است، برخوردار توسعه حال در يکشورها

  اند. نظام نوآوري کشورهاي توسعه يافته انجام شده
 سهيمقا گانه در نه ي(کارکردها است برخوردار يشتريب تيجامع از منتخب مدل. ٢

 ).مشابه يهامدل ريساگانه ٧ وگانه ٦گانه، ٥ يکارکردها با
 ياستگذاريشده در خصوص س ييمدل با مسائل شناسا نيا يشنهاديپ يکارکردها. ٣
 ،يتخصص يهاونيسيجلسات کم يدر ط ي(نظرات خبرگ پژوهش و فنّاوري ايران يکارکرد

پژوهش و  يهااستيس نيتدواز  دوره نيو ...) در ا يدائم ونيسيکم ،يهماهنگ ونيسيکم
 .است داشته يشتريب تناسبفنّاوري 

 عبارت بودند از: دوره نيا در هااستيس استخراج اصولهمچنين، 
 يهااستيس نيتدو يعتف، مبنا يعال يشورا يدائم ونيسيبا مصوبه کم مطابق §

 دوره نيشده در آخر نيتدو يهااستيدوره بر اساس س نيدر ا پژوهش و فنّاوري
 ) قرار گرفته است.١٣٩٣- ١٣٩١(

 يمحور مسئله و خبرگان يجمع مشارکتبر  يمبتن شده شناسي بکار گرفته روش کرديرو §
 ) بوده است.يآت اي ي(مسائل فعل
و  ييمحتوا يحوزه، بررس ياسناد باالدست ١محتوايي ، تحليلهااستيس نيتدو در §

  مدنظر قرار گرفته است. هاونيسيجلسات کم يدوره قبل و نظرات خبرگ يهااستيس ينگارش
در سه بخش مباني،  دوره نيا در ياورفنّ و پژوهش يهااستيس نيتدو نديفرآ ١ شکل در

  .است شده داده هاي مورد نظر، نشانشناسي استخراج سياست مالحظات و رويکرد روش

              

1 Thematic Analysis 

  
1396-1400مبانی استخراج سیاستهاي پژوهش و فناوري کشور در دوره زمانی 
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سطح سیاست 
تدوین شده

مباحث سیاستی مطرح شده در 
کمیسیونهاي تخصصی شوراي 

عالی عتف

مسئله محوري 
)مسائل فعلی و آتی(

مطالعه محتوایی اسناد 
باالدستی حوزه پژوهش و 

فناوري کشور

بررسی متودولوژي و 
محتواي سیاستها و 

اولویتهاي 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 
سیاستهاي پیشین

در چارچوب کارکردهاي 
نظام نوآوري کشور

  
  1396- 1400 دوره در کشور يورافنّ و پژوهش يهااستیس استخراج ندایفر: 1 شکل

  
  
هاي پژوهش و فنّاوري كشور در رساني اولويت روز ـ فرايند تدوين و به٤ـ١
  ١٣٩٦ـ١٤٠٠دوره 

 تخصصي هاي كشور در كميسيون فنّاوري و پژوهش گذاري رساني اولويت روز در به
  است: تهگرف قرار هدف مورد ذيل پرسش پنج به پاسخ شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنّاوري

هايي است و نحوه  داراي چه ويژگي كشور كالن سطح هاي چالش فرايند شناسايي §
  است؟ ها چگونه مواجه شدن با اين چالش

 تخصصي كميسيون هر در فنّاوري و علم فرابخشي يا بخشي هاي چالش ترين مهم §
  هستند؟ كدام
 م است؟هاي راهبردي هر كميسيون تخصصي كدا ترين افراز زيرحوزه مناسب §
 مسائل حائز اهميت هر كميسيون تخصصي چه مواردي هستند؟ §
  كدام هستند؟ تخصصي كميسيون هر در دار اولويت موضوعات §

اي طراحي گردد كه از تلفيق  شناسي موردنظر بايد به گونه شايان ذكر است كه روش
خراج نمود. هاي سطح كالن را است ها بتوان اولويت گذاري در سطح كميسيون نتايج اولويت

  شناسي مورد استفاده قرار گرفته است:  بدين منظور، دو جريان اصلي از روش
راستايي فرايندي  مناسبي در طي مراحل تعبيه گرديده است كه هم  نقاط تقابل .١

، افزاي دبيرخانه هاي راهبردي را با يكديگر خواهد سنجيد؛ لذا مشاركت هم حوزه
علم و  يها استيس نياسي كميسيون هماهنگي و تدوتخصصي با تيم كارشن هاي كميسيون

  فرايندي را ضمانت خواهد نمود. بارسنجياي برخوردار است كه اعت از اهميت ويژه يفنّاور
ها در يك فرايند معكوس سلسله مراتبي،  با استفاده از مديريت سبد اولويت .٢

  هاي كالن پيشنهاد خواهد گرديد.  مجموعه اولويت
شناسي پيشنهادي، جهت دستيابي به بيشينه  گام روش به تبيين گاماز ورود به  پيش

شناسي تعريف شود  همگرايي الزم است در ابتدا واژگان كليدي استفاده شده در اين روش
  كه در ادامه آورده شده است.

  
  ـ تعاريف واژگان كليدي ٥ ـ١

 نتدوي سند اين نفعان ذي تمامي ميان مشترك بينش ايجاد هدف با بخش اين
 و سياستگذاري حوزه در موجود تخصصي منابع بررسي از پس است گفتني. است گرديده
 مبناي بر كشورها، ساير تجربه ترازيابي مطالعات نتايج و فنّاوري و پژوهش گذاري اولويت
  .است شده ارائه ذيل و به شرح بندي جمع كشور كالن سياستگذاري بافتار

  
  ٢چالش

دهد.  قرار تأثير تحت را جامعه آينده تواند مسير مي که ليشرايط بافتاري و مجموعه عوام
ها  دهد). چالش مي رخ آن در مسئله که بافتاري( هستند بيروني عوامل به ناظر ها چالش

  .باشند ساز فرصت خطرساز يا توانند مي

              

2 Challenge 
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  ١حوزه راهبردي
گذاري و مديريت كالن  گذاري است كه در آن فضاي سياست اولين سطح اولويت

هاي راهبردي هستند. در اين سطح،  گردد، حوزه هاي خود افراز مي به زيرمجموعهكشور 
هاي متمركزي جهت دستيابي به اهداف خاص (بخشي يا چندبخشي) از  اقدامات و برنامه

   گردد. پيش تعيين شده، تعريف مي
  

  ٢زيرحوزه راهبردي
ت كه برآيند هر حوزه راهبردي قابل افراز به يك يا چند سطح تخصصي راهبردي اس

سازد. در اين روش، آخرين سطح افراز  پذير مي آنها هدفگذاري حوزه مربوط را امکان
   هاي راهبردي نامگذاري شده است. يابي، تحت عنوان زيرحوزه نزديك به بافتار مسئله

  
  ٣مسئله

دارد.  وجود باشد، بايد آنچه و هست آنچه بين اي فاصله آن در که است وضعيتي
  .بافتار تحليلي هستند دروني عوامل به ناظر مسائل

 
  ٤موضوع

هاي  حل حل يا راه محور، موضوع عبارت است از راه مسئله گذاري فرايند اولويت در
  پيشنهادي براي حل مسئله (فعلي يا آتي).

 
  ٥گذاري اولويت

 يا يک براي که حل) پيشنهادي است فرايند انتخاب ترکيبي از مسئله و موضوع (راه
  .مهم است کليدي نفع ذي چند

شناسي  گام روش به هاي بعدي مراحل گام گفته، در بخش با توجه به تعاريف پيش
گذاري علم و فنّاوري کشور در شش گام متوالي ارائه  پيشنهادي براي اين دوره از اولويت

محوري انجام  با رويکرد مسئله  شود که طراحي اين روش گرديده است. مجدداً تأکيد مي
  هاي مختلف تبيين خواهد شد. که در گامگرفته است 

  
  هاي سطح كالن كشور گذاري و تعيين چالش گام اول: هدف

 يزير برنامه کوشش و يمل عزم و مانيا پرتو در و ياله زاليال قدرت به اتکال با«
 انداز چشم در ، ياساس قانون اصول و ها آرمان تحقق ريمس در و يجمع مدبرانه و شده

 در يفنّاور و يعلم ،ياقتصاد اول گاهيجا با افتهي توسعه است يکشور رانيا ساله، ستيب
 و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام ،يانقالب و ياسالم تيهو با منطقه سطح
  .»الملل نيب روابط در موثر

  )شمسي هجري ۱۴۰۴ افق در رانيا ياسالم يجمهور انداز چشم سند(
 آبان ١٣ در ،يشمس يهجر ١٤٠٤ افق در رانيا ياسالم يجمهور انداز چشم سند

 توسعه پس آن از و گرديد ابالغ گانه سه قواي روساي به رهبري معظم مقام توسط ١٣٨٢
 كالن هاي ريزي برنامه سرلوحه در ملي كار دستور يك عنوان به كشور در فنّاوري و علم

 با و است يافته ادامه نيز بعد هاي سال در سازي جهت فرايند اين. است گرفته قرار كشوري
 جمعي اقدامي، »كشور علمي جامعنقشه « همچون اسنادي ابالغ و تدوين فرايند از گذر
هاي كالن حوزه  و اولويت ها سياست به دستيابي منظور به كالن گذاري سياست سطح در

  علم و فنّاوري كشور، به نتيجه رسيد. 
 در موظف قانوني نهاد يك نوانع به نيز عتف عالي شوراي سازي جريان اين با همگام

 هاي اولويت و ها سياست مجموعه اولين فنّاوري، و علم حوزه كالن گذاري سياست امر
 هاي كميسيون تخصصي توان بر تكيه با ١٣٩١ سال در را كشور فنّاوري و پژوهش

 و نمود مصوب »كشور علمي جامعنقشه « كلي گيري جهت با همراستا و خود تخصصي
 »مقاومتي اقتصاد ابالغي كلي هاي سياست« به استناد با مجددا ١٣٩٣ سال در آن از پس

  .گرديد انجام آن روزرساني هب فرايند
 توسعه ششم برنامه عالي، شوراي اين توسط گذاري اولويت سوم دوره در اكنون هم
 كليه ساله پنج اي بازه در كه است رو پيش كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

 كلي هاي سياست« بنابراين،. داد خواهد قرار خود پوشش تحت را كشور النك ريزي برنامه

              

1 Strategic Field  
2 Strategic Sub-field 
3 Problem 
4 Theme 
5 Priority-setting 

 )،١٣٩٤(سال  »كلي برنامه ششم توسعه هاي سياست« و) ١٣٩٣(سال  »فنّاوري و علم ابالغي
توانند  شوند كه مي دو مجموعه سياستي كالن در حوزه علم و فنّاوري محسوب مي

 سال پنج براي گذاري اولويت كالن هاي يگير جهت در جديدي بازنگريعنوان مبناي  به
  .گيرند قرار توجه مورد فنّاوري و علم حوزه آتي

 پيشنهادي، طرح اين در شده اتخاذ محوري مسئله رويكرد به توجه با همچنين،
 كه است شده گردآوري نيز ١٣٩٣ سال در كشور كالن سطح هاي چالش از اي مجموعه

  .است گرديده ارائه بخش اين در كشور راهبردي مسائل بيشتر تبيين جهت
 فرايند دهنده جهت و كلي خطوط بازنگري راهنما، اين اول گام از هدف كلي، طور به
 اسناد كارشناسي بررسي راستا، اين در كه است كشور در فنّاوري و پژوهش گذاري اولويت

 مطالعات و كشوري، درون بينش ايجاد در ها چالش و ها سياست قالب در باالدستي
  ).۲شكل ( گردد مي پيشنهاد كشوري، برونبينش از برخورداري جهت جهاني روندهاي كالن

 

 

 گذاري پژوهش و فنّاوري كشور ساز در امر اولويت مجموعه اسناد باالدستي پيشنهادي جهت: ۲شكل 

سالنماي امنيت ملي، «چالش كليدي كشور برگرفته از  ٢٠همچنين، مجموعه 
  آورده شده است.  ٣شكل در ارتباط با حوزه پژوهش و فنّاوري در  »١٣٩٤انداز  چشم

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  )۱۳۹۴انداز  هاي كليدي سطح ملي ايران (برگرفته از سالنماي امنيت ملي، چشم چالش: ۳شكل 
  

  
  كشور فنّاوري و پژوهش گذاري اولويت در راهبردي هاي زيرحوزه تعيين: دوم گام
 افراز و شناسايي در نگري جامع گذاري، اولويت فرايند هر قوت نقاط ترين مهم از يكي

 تجربيات در. باشند برخوردار كامل جامعيت از كه است اي گونه به راهبردي هاي حوزه
 هاي حوزه اول، سطح در كه شده مشاهده نيز كشورها ساير ملي سطح گذاري اولويت

 عنوان به تخصصي كميسيون ١١ ،١٣٨٨ سال از ايران، در. گردد مي مشخص راهبردي
 منطق عنوان به كه است شده تشكيل كشور فنّاوري و پژوهش كالن سطح راهبردي حوزه

 مدنظر اخير گذاري اولويت فرايند در آنچه. بود خواهد استناد قابل حوزه اين افراز بنيادين
 راهبردي هاي حوزه اين از يك هر در كشور فنّاوري و پژوهش هاي اولويت تدوين است،
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 هاي اولويت سبد قالب در ها اولويت اين سازي يكپارچه سپس، و سطح سه در تخصصي
  ).٤ست (شكلا كشور فنّاوري و پژوهش كالن

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كشور يگذاري كالن يكپارچه پژوهش و فنّاور يازده حوزه راهبردي در اولويت: ۴شكل 
  

 قرار فرض پيش راهبردي هاي حوزه عنوان به تخصصي هاي نكميسيو اگر بنابراين،
 هاي اولويت شناسايي جهت راهبردي، هاي  حوزه وسعت و فراگيري به توجه با گيرند،
 اي گونه به راهبردي هاي زيرحوزه تفكيك نيز كميسيون سطح در تا است نياز محور مسئله
 به توجه با. شوند ديكنز راهبردي حوزه هر ذيل هاي تخصص سطح به كه شود انجام
 سطح در راهبردي حوزه افراز نحوه كنترل براي ويژه به سطح اين در تحليل اينكه

 به توجه با آن بندي تقسيم معيار و ها زيرحوزه چيدمان نحوه است، اهميت حائز تخصصي
  .شود مي انجام تخصصي پنل نظر

 غالب گيري جهت حيث از ها كميسيون متفاوت ماهيت به توجه با رسد مي نظر به
 در تفاوت همچنين، و اي، توسعه و زيرساختي بنيادين، گروه سه در فنّاوري و پژوهش
 خواهد متفاوت شده شناسايي هاي زيرحوزه سطح و نوع آنها، با مرتبط هاي بخش وسعت

 تحصيلي هاي رشته مبناي بر است ممكن پايه علوم كميسيون در مثال، عنوان به. بود
 در ولي شود، استخراج مربوطه راهبردي هاي زيرحوزه سطح، كي در و زيرمجموعه
 هاي زيرحوزه سطح، دو در و زيرمجموعه صنايع هاي بخش مبناي بر انرژي كميسيون
 شناسي روش اين در كه است آن اهميت حائز نكته طريق، هر به. شوند تدوين راهبردي

  ).٢جدولت (گرف خواهد قرار كار روش ادامه عمل معيار ها زيرحوزه سطح آخرين
  

  
 هاي راهبردي پيشنهادي زيرحوزه ـ ۱كاربرگ شماره : ۲جدول 

 يراهبرد يها رحوزهیز  فیرد
  )1اول سطح(

 يراهبرد يهاحوزهریز
  )دوم سطح(

 يراهبرد يهاحوزهریز
  )سوم سطح(

1  

  
  

  
2    
3    
4  

  
  

5    
6  

    

  
7    
8    
9    
10      

              

اسب با سطوح مورد نياز براي رسيدن به سطح مسئله در هر كميسيون تخصصي تعداد سطوح اين كاربرگ متنـ ١
  تواند متغير باشد.  مي

اعتبار ميزان مشاركت  ٢از آن سبب است كه نقطه تقابلبه ويژه جايگاه اين مرحله 
شود. بدين منظور، كميسيون تخصصي نسبت به  خبرگان پنل تخصصي نيز محسوب مي

  نمايد. ) اقدام مي۳(جدول  ٢تكميل و مستندسازي كاربرگ شماره 
 

 يفهرست بررسي ميزان مشاركت خبرگي پنل تخصصي در حوزه راهبردـ ۲كاربرگ شماره : ۳جدول 

  مربوط رحوزهیز در فعال متخصص خانوادگی نام و نام  راهبردي زیرحوزه  فیرد
١      
٢      
٣      
٤      
٥      
٦      
٧      
٨      
٩      

١٠      
  

  راهبردي حوزه سطح يها چالش نييتع و يهدفگذار: سوم گام
 يشورا يتخصص يها ونيسيکم توسط شده انجام يگذار تياولو نيشيپ دوره دو در

 و زمان آن تا موجود يباالدست اسناد به توجه زين) ١٣٩٣ و ١٣٩١ يها لسا( عتف يعال
 از پس است الزم. است بوده گرفته قرار توجه مورد حوزه، درون يفرابخش اي يبخش اسناد

 درخواست اعضاء از ،)ازين صورت در( يخبرگ پنل ليتکم و يراهبرد يها رحوزهيز نييتع
 مساعدت خود يتخصص رحوزهيز با مرتبط يفرابخش اي يبخش اسناد ارائه به نسبت تا شود
 خطوط نيمهمتر اول گام همچون يراهبرد حوزه داخل اسناد يگردآور از پس. ندينما

 رخانهيدب توسط يراهبرد حوزه در يفنّاور و پژوهش يگذار تياولو فرايند بر آنها تأثيرگذار
 نهيشيپ است يتنگف. رديگ قرار پنل ياعضا ارياخت در و دهيگرد يبند جمع يتخصص
 تياهم از قيتلف بخش در هم و يبعد گام در هم يباالدست اسناد به ها تياولو ياستناد

  .است شده داده نشان ۵شكل  در گفته شيپ اسناد از يا نمونه. است برخوردار ييباال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
گذاري پژوهش و  در امر اولويت يباالدستي مرتبط با حوزه راهبرد از مجموعه اسناد يا نمونه  :۵شكل 

  فنّاوري كشور

  
 راهبردي  يها ها در حوزه بندي مسئله چهارم: شناسايي و رتبه گام

شود. پيش از اين  شناسي اين راهنما محسوب مي عنوان محور اصلي روش اين گام به
بخش مفهوم آن در قالب در بخش تعريف واژه مسئله تبيين گرديد، اما در اين 

هاي راهبردي پژوهش و فنّاوري با مسائل مختلف  شناسي مدنظر است. تمامي حوزه روش
هاي راهبردي  مواجه هستند؛ با اين وجود ماهيت اين مسائل متفاوت است. با مطالعه حوزه

 هاي راهبردي هاي حوزه رسد كه در تبيين و تشخيص مسئله گفته، به نظر مي گانه پيش١١
) داليل وجود شكاف ميان وضعيت موجود با ١يد به دو موضوع اصلي توجه نمود: با

  ) افق زماني تبيين مسئله.٢مطلوب، و 
هاي حوزه راهبردي (هدفگذاري وضع مطلوب و روندهاي وضع  در تحليل مسئله

  عنوان مقدمه مورد استفاده قرار خواهد گرفت: موجود)، سه گروه مطالعات پيشين به

              

2 Checkpoint 
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هاي  از اسناد باالدستي سطح ملي و سطح بخشي در تشخيص هدفگذاري . استفاده١
  مطلوب وضعيت پژوهش و فنّاوري كشور؛

عنوان بافتار تأثيرگذار بر رخداد  هاي كالن كشور به . استفاده از تحليل چالش٢
  پيامدهاي مسائل؛

اي ه تجربه هاي خبرگي جهت تكميل فرايند مستندسازي . استفاده از تحليل زيرحوزه٣
  پيشين در بستر هر زيرحوزه به صورت خاص.

گذاري اين دوره پنج سال در نظر گرفته شده است،  عالوه بر اين، اگرچه افق اولويت
هاي  گذاري بدون توجه به پيشينه قبلي و بعدي آن به ويژه در حوزه اما فرايند اولويت

هبردي زيرساختي مانند هاي را راهبردي بنيادين همچون علوم پايه و علوم انساني، و حوزه
شناسي  محوري در روش حقوقي و قضايي، ثمربخش نخواهد بود؛ لذا اگرچه رويكرد مسئله

ها در بستر زمان معنا خواهد يافت.  فعلي در نظر گرفته شده است، اما تبيين مسئله
تر  مدت هاي زماني كوتاه اي و مهندسي، مسائل در بازه عنوان مثال، در حوزه توسعه به

هاي  هاي راهبردي بنيادين در صورت عدم توجه به برخي حوزه است، اما در حوزه مطرح
نماي  ۶ساز خواهد بود. شکل  تري مسئله پژوهش و فنّاوري در بستر زماني بلندمدت

  دهد. شماتيك اين مدل مفهومي را نشان مي
  
  
  
  
  
  
    

  

  

  

  
  

 ريگذا محور يكپارچه در فرايند اولويت منطق رويكرد مسئله: ۶شكل 

  
هاي  مطابق با اين رويكرد در فاز بعدي نظر تخصصي اعضاي پنل در خصوص مسئله

ها درجه اهميت آن در  ) افزون بر تعيين مسئله۴حوزه راهبردي اخذ خواهد شد (جدول 
شود. الزم به ذكر است كه يك مسئله شناسايي  زير حوزه راهبردي مربوطه نيز تعيين مي

است به بيش از يك زيرحوزه راهبردي مربوط باشد، شده در يك حوزه راهبردي ممكن 
هاي مرتبط تعيين شود. با توجه به  لذا الزم است درجه اهميت آن به تفكيك زيرحوزه

بندي آنها در كميسيون تخصصي  ها رتبه امتياز بدست آمده از مجموعه تحليلي مسئله
  انجام خواهد گرفت.

 
 راهبرديهاي حوزه  شناسايي مسئله ـ۳كاربرگ : ۴جدول 

یرد
مسئله فعلی یا   ف

  آتی
هاي مربوط  زیرحوزه

  به مسئله
  درجه اهمیت مسئله در زیرحوزه راهبردي

9  8  7  6  5  4  3  2  1  

1    

                    

                    

                    

                    

2    

                    

                    

                    

                    

  هاي راهبردي دار در حوزه وعات اولويتبندي موض گام پنجم: شناسايي و رتبه
روي هر حوزه  هاي پيش اشاره گرديد، در بافتار حل مسئله قبالكه  همانطور

راهبردي، موضوعاتي قابل طرح است؛ لذا در گام بعدي از متخصصين حوزه درخواست 
هاي پيشين و رويكردهاي جديد زيرحوزه تخصصي خود،  خواهد شد تا مبتني بر تجربه

ها را در قالب موضوعات پيشنهاد دهند. اين روند نيازمند يك جلسه  اين مسئلهحل  راه
  ).۵جدول منظور مستندسازي تمامي نظرات مطرح شده خواهد بود ( بارش افكار به

  
 يموضوعات پيشنهادي براي حل مسائل فعلي و آتي حوزه راهبرد ـ۴كاربرگ : ۵جدول 

یرد
مسئله فعلی یا آتی   ف
  موضوعات پیشنهادي براي حل مسئله  شناسایی شده

١    

  

  

  

  

٢    

  

  

  

  

٣    

  

  

  

  
 

  
عنوان  بندي نظرات تخصصي اعضاي پنل در گام قبلي به بايد توجه نمود كه جمع

گيرد. براي حل هر  مي دار حوزه راهبردي، مبناي فرايند اين گام قرار هاي اولويت مسئله
پذير است. تلخيص، ويرايش و تلفيق اين  دار پيشنهاد چند موضوع امکان مسئله اولويت

  بندي اين بخش خواهد بود. موضوعات جمع
 بندي موضوعات، مجموعه معيارهاي برگرفته از مطالعات گذاري و رتبه منظور اولويت به

. گفتني است ١يشنهاد شده استگذشته تيم كارشناسي كميسيون تدوين و هماهنگي پ
بيني تأثيرات هر موضوع در سطح كالن جامعه و در بافتار  اين معيارها بر مبناي پيش

پژوهش، فنّاوري و نوآوري كشور تدوين گرديده است. خصوصيت اصلي اين طيف 
محور اتخاذ شده در اين  راستايي آن با رويكرد مسئله شاخصي جامعيت و مانعيت، و هم

  باشد. ي ميشناس روش
هاي پيشنهادي و حتي  البته شايان ذكر است كه درجه اهميت گروه شاخص

هاي آن با توجه به بافتار هر حوزه راهبردي متفاوت خواهد بود؛ بنابراين،  زيرمجموعه
ضروري است تا مجموعه نظرات پنل تخصصي در خصوص تعيين درجه اهميت هر 

     ).۶جدولدد (شاخص در حوزه راهبردي مربوط نيز تدوين گر
بندي شده توسط  ها در حوزه راهبردي، موضوعات جمع پس از تعيين اوزان شاخص

گذاري در اختيار اعضاي پنل قرار  بندي و اولويت دبيرخانه كميسيون تخصصي، براي رتبه
جهت اخذ نظرات استفاده خواهد شد. در اين كاربرگ  ٦خواهد گرفت. كاربرگ شماره 

جايگذاري شده و اوزان متوسط تخصيص يافته توسط خبرگان موضوعات در سمت راست 
هاي موردنظر هر يك از  ها جايگذاري خواهد گرديد. سپس، اولويت در سطر پايين شاخص

بندي نظرات اخذ شده به همراه امتياز  نظران در جدول انتخاب خواهد گرديد. جمع صاحب
  پذير خواهد نمود. بندي آنها را امکان هر يك از موضوعات پيشنهادي، رتبه

              

شوراي عالي انقالب  »ران و جهانيرصد تحوالت علم و فنّاوري در ا«ها برگرفته از نتايج طرح پژوهشي  اين شاخص ـ١
  روز شده است. فرهنگي است كه ادبيات آن به
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 گذاري در حوزه راهبردي دهي به معيارهاي اولويت وزن ـ۵كاربرگ : ۶جدول 

يرد
  ف

  ازيامت  ١يگذار تياولو يارهايمع
٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  

١  
 شرفتيپ

  ياقتصاد

                      يور بهره شيافزا و ريتيمد نظام بهبود و استقرار
                      وکار کسب سهولت و جاديا  ٢
                      ارزان و مطمئن يانرژ ديتول  ٣
                      ارتباطات و نقل و حمل يها سامانه توسعه  ٤

٥  
 بهداشت ارتقاء
  سالمت و

 از يناش يها تيمصدوم و ها يماريب درمان
                      حوادث

                      ها يماريب از يريشگيپ  ٦
                      جامعه يروان سالمت يارتقا و حفظ  ٧
                      ييغذا سالمت تيتقو  ٨

٩  
 از حفاظت

 و ستيزطيمح
  داريپا توسعه

 يها يانرژ از يبردار بهره و ديتول يها سامانه توسعه
                      پاک

                      يمياقل راتييتغ آثار با مقابله  ١٠

 تيفيک يارتقا و آب ريذخا از انتيص  ١١
                      آن ريذخا يبردار بهره

                      نيزم يعيطب منابع حفظ  ١٢
١٣  

 و فرهنگ ارتقا
 توسعه
  ياجتماع

                      يآموزش يهانظام تيفيک ارتقا
                      رسانه ياثربخش شيافزا  ١٤

 تيريمد نظام توسعه و مصرف يالگو استقرار  ١٥
                      مصرف

                      ياجتماع عدالت و ها ارزش تيحاکم  ١٦
 تيامن بهبود  ١٧

 و يفرد
  يماعاجت

  

                      يدفاع يها يتوانمند تيتقو
                      يمل اقتدار شيافزا  ١٨
                      ياسيس تيموقع ارتقاء و حفظ  ١٩
                      يفرد يدهايتهد و سکير کاهش  ٢٠
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 هاي سطح كالن حوزه پژوهش و فنّاوري كشور ششم: تعيين اولويت گام
هاي راهبردي، نحوه  گذاري مبتني بر تفكيك حوزه ترين گام فرايند اولويت مهم

ز سطح حوزه به سطح ملي است. همچنين، بايد توجه داشت سازي نتايج حاصل ا يكپارچه
  كه در تفاوت فرايند تلفيق با تجميع صرف نتايج، در سه هدف اصلي آن نهفته است:

 ها؛ ي از اولويت٢. حفظ يكپارچگي سبد١
 هاي كشور؛ گذاري حل مسئله ها در اولويت پوشاني . مديريت هم٢
هر دو رويكرد باال به پايين و پايين به باال گذاري كه با  . حفظ سلسله مراتب اولويت٣

 يكپارچگي آن قابل تحليل است از اهداف اصلي فرايند تلفيق است.
توان به صرف تجميع هر سطح به سطح بعدي رسيد و الزم است  بنابراين، نمي

شناسي پيشنهادي در اين  ها رعايت شود. بدين منظور در روش مديريت پورتفوي اولويت
سازي رعايت شود تا در  گام و مبتني بر هدف يكپارچه به بايست فرايند گام مي دستورالعمل،

هاي سطح كالن حوزه پژوهش و  پايان بتوان فرايند معكوس جهت دستيابي به اولويت
شناسي تبيين  فنّاوري دست يافت. نقاط تقابل براي طي فرايند پايين به باال در اين روش

  نمايش داده شده است. ٧كل ششناسي در  گرديده است. مدل مفهومي اين روش

              

  استفاده خواهد شد. ٦گذاري موضوعات پيشنهادي در كاربرگ  گانه براي اولويت نسبي معيارهاي پنجفراواني  - ١
2-Portfolio 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  در کشور يپژوهش و فنّاور يگذار تياولو يبرا يشنهاديپ يشناس روش يمدل مفهوم: ۷شكل 

  
 با دوره پيشين ١٣٩٦ـ١٤٠٠هاي تدوين شده در دوره  ها و اولويت مقايسه سياست

 يبررس و مطالعه به تيعنا با اه تياولوها و  سياست از دوره نيا روزرساني و به نيتدو
 مسأله و خبرگان يجمع مشارکت ،يفنّاور و علم با مرتبط يباالدست اسناد تمام قيدق

 :که به ويژه بر موارد ذيل تاکيد دارد است رفتهيپذ صورت) يآت و يفعل مسائل( يمحور
 ها تياولو نييتع از دوره نيا در :واحد شناسي روش و شيوه کي از استفاده  - 

 و است شده استفاده يتخصص يها ونيسيکم سطح در اجرا يبرا واحد باًيتقر روش کي از
 ذکر به الزم نيهمچن. است بوده يتخصص يها نهيزم تيماه ليدل به موجود يها تفاوت اندک
 شد تالش و گرفت قراربررسي  مورد گذشته مطالعات ،فرايند شروع از شيپ که است
  .شود برطرف گذشته يها دوره يها يکاست

 مبتال مسائل احصاء با يتخصص يها ونيسيکم :ها تياولو نييتع در يمحور مسأله - 
   .اند نموده ارائه را مسائل و موانع رفع يشنهاديپ يها حل راه و نييتع را يديکل مسائل جامعه، به

 راهبرد به توجه با :يفنّاور توسعه و يکاربرد يها پژوهش بر شتريب مرکزت - 
 از فراتر شده نييتع هاي اولويت االمکان حتي است شده يسع ها تيولوا نييتع در ياصل

. باشند تياولو در شود منجر يفنّاور توسعه به تواند يم که ييها پژوهش و بوده صرف مطالعات
 و فرهنگ ونيسيکم و هنر و معارف ،يانسان علوم يها ونيسيکم در که است ذکر به الزم البته

 يها ضرورت به نياديبن و هيپا علوم نيهمچن و ييقضا معلو و حقوق ونيسيکم و تمدن
  .است شده توجه موجود

 يتخصص يها ونيسيکم ياعضا با يهماهنگ در ):ساله ٥( تر يطوالن يزمان ةزاب - 
 است ديام که شده نييتع موضوعات و مسائل به توجه با و يتخصص يها حوزه خبرگان و
 و سال ٥ تا تواند يم يانتخاب هاي اولويت د،شون برطرف مدت ميان هباز کي در يمل همت با

 صورت در تا رديگ قرار يبازنگر مورد ساالنه و باشد معتبر ششم هبرنام يبند زمان با مطابق
  .گردد اضافه ستيل به ديجد موارد و گردد خارج ستيل از موردنظر هدف حصول
 در آنکه به توجه با :کشور توسعه ششم برنامه هاي اولويت با يهماهنگ - 

 ،يانرژ( يبخش و) ستيز طيمح و يخشکسال آب،( يراهبرد سطح دو در ششم هبرنام
 نييتع کشور هاي اولويت...)  و نقل و حمل معادن، و عيصنا و ارتباطات و اطالعات يفنّاور
  .است شده تيرعا ها تياولو نييتع در ششم برنامه چارچوب. است شده

 ها حوزهزير از يبرخ آنکه به توجه با :يتخصص هاي زمينه در ها تياولو نييتع - 
 شد تجميع يتخصص زمينه کي در موارد گونه اين نيبنابرا ،مشترك بود ها ونيسيکم بين
 يها ونيسيکم رو نيا از. است شده تکرار و جلوگيري از مسائل گيکپارچي موجب امر نيا كه

  .ندينما بانتخا مصوب، هاي اولويت نيب از را خود هاي اولويت توانند يم يتخصص
 کاهش :قيتلف کرديرو از استفاده  با يگذار تياولو مفهوم نمودن نهيهادن - 

 هحوز هر در که گذشته يها دوره به نسبت شده نييتع هاي اولويت يدرصد ٥٠ از شيب
 که است مورد ٢٠ حداکثر شده نييتع هاي اولويت تعداد) کشور يراهبرد بخش( يتخصص

 تعداد به  يبخش و يمل اندرکاران دست و نيمسئول بةجان همه تالش و يسع با رود يم ديام
 .پوشاند عمل هجامع شده نييتع ستيل از يشتريب

 ماه بهمن دوازدهم خيتار در يعال يشورا جلسه بيستمين مصوبه به توجه با نيهمچن
 هاي اولويت و ها استيس با رابطه در ها وزارتخانه و نفعان يذ هيکل نکهيا بر يمبن ۱۳۹۵
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 و يآموزش مراکز و ها سازمان از يافتيدر شنهاداتيپ ستيل. ندينما نظر اعالم شده نييتع
 نباشد يتکرار نکهيا يبررس با و امکان حد تا که است بوده ليذ شرح به مختلف يپژوهش

 در تخصصي ونيسيکم با يهماهنگ در نباشد، يدستگاه پروژه اي هيفوظ کي عنوان به و
  . است شده لحاظ تخصصيي ها تياولوها و  سياست ستيل

 يروهاين يبانيپشت و دفاع وزارت ش،رپرو و آموزش وزارت رو،ين وزارت نفت، وزارت
بهداشت،  اطالعات و ارتباطات، وزارت يوزارت فنّاور ،، معدن و تجارتصنعت وزارت مسلح،

 يمرکز بانک ،يفنّاور و قاتحقيت علوم،وزارت خارجه، وزارت  ،يدرمان و آموزش پزشک
 يها حوزه تيريمد ،يرهبر معظم مقام نهاد ،ياسالم آزاد دانشگاه ران،يا ياسالم يجمهور

 توسعه(ستاد  جمهور رئيس يفنّاور و يعلم معاونت مسلح، يروهاين ستادکل ه،يعلم
 ستاد ر،يدپذيتجد يها يانرژ يها يفنّاور توسعه ستاد سنگ، زغال و گاز نفت، يها يفنّاور

 ستاد و ييدارو اهانيگ توسعه ستاد ،يفنّاور ويبا توسعه ستاد زر،يل و کيفوتون توسعه
  .يفارس ادب و زبان فرهنگستان و) يفرهنگ و نرم يها يفنّاور توسعه

هاي تدوين شده در اين دوره  ها و اولويت در پايان اين بخش، مجموع آماري سياست
  ارائه گرديده است.  ۷نسبت به دوره پيشين در جدول 

  
  پيشين دوره به نسبت شده تدوين هاي اولويت و ها سياست ريآما مقايسه: ۷ جدول

 مورد عامل
  مقايسه

 دوره
   پيشين

 دوره
  تکميلي توضيحات   فعلي

  ٥٠  ٢٨  ها سياست تعداد

) خبرگان نظر اساس بر بندي طبقه( بند ٤ در قبل دوره سياستهاي
 دوره، اين کارکردي هاي سياست بندي طبقه مبناي اما بود، شده تهيه

 به توجه با لذا است؛ بوده) المللي بين مدل يک( ادکوئيست رکردکا ٩
 صورت به کشور سياستي مسائل به توجه بندي طبقه گسترش

  .است گرفته قرار مدنظر تري جامع
 تعداد
 هاي سياست
 از شده بازنگري
  قبل دوره

 -  ٢١  
 قبل دوره هاي سياست از بااليي درصد دهد مي نشان آمار که همانطور

 يا تصحيح تکميل، موارد اين تنها دارد، وجود نيز دوره اين در%) ٧٥(
 مجموع% ٤٤ ها سياست اين اگرچه. است گرديده بروزرساني

  .دهد مي تشکيل را شده تدوين هاي سياست

 تعداد
 هاي سياست

 در شده اضافه
  دوره اين

 -  ٢٩  

باشد  مي جديد ها سياست از بااليي درصد دهد مي نشان آمار که همانطور
 بکار محور مسئله رويکرد به توجه با). شده تدوين سياستهاي کل از% ٥٦(

 دائمي، هاي کميسيون عضو نفر ٢٣٠ حدود از نظر اخذ و اين در شده گرفته
 با حوزه سياستي مسائل شناسايي که رسد مي نظر به تخصصي، و هماهنگي

  . است شده راهکار ارائه و گرفته صورت بيشتري عمل دقت

 ايه حوزه تعداد
 در تخصصي

  ها اولويت تعيين
١٤  ١٠  

 اجتماعي تامين و رفاه و زيست محيط فاوا، آب، تخصصي ةحوز چهار
 بود، تخصصي هاي کميسيون در اين از پيش که تخصصي ةحوز ١٠ به

 و رفاه و فاوا تخصصي هاي حوزه که است ذکر به الزم. است شده اضافه
 است داشته وجود مشترک صورت به نيز اين از پيش اجتماعي تامين

 مجزا صورت به گزارش اين در موضوعي تفاوت و اهميت دليل به که
  . اند شده گرفته نظر در

 هاي اولويت تعداد
) بخشي(

   شده تعيين
٢١٧  ٤٨٤  

 تخصصي هاي حوزه در موضوعات تکرار از تلفيق، رويکرد از استفاده با
 و وهشپژ اولويت عنوان ٢١٧ جامع نگاه يک با و است شده جلوگيري

 براي بخشي سطح در) پيشين عناوين درصد ٥٠ از کمتر( فناوري
  .است شده تعيين کشور

  
  هاي پژوهش و فنّاوري كشور : سياستدومبخش 

 ١٣٩٦ـ١٤٠٠در بازه زماني  
  

  فنّاوري و پژوهش ايه سياستـ ٢
  كاركرد اول: تحقيق و توسعه ـ۱ـ ۲
 سازي بومي و توسعه در بزرگ هاي شرکت و خصوصي بخش آفريني نقش . تقويت١
 صنعت محصوالت نهايي زنجيره تکميل براي نياز مورد هاي فنّاوري
با  يفنّاور پژوهش و يها در حوزه يا رشته انيمحور و م مسئله يها از پژوهش تيحما. ٢

 ها پژوهش يفيسطح ک شيتأکيد بر افزا
آن با  يبعاد اسالما تيمنظور تقو به ياصالح علوم انسان يدر راستا  از پژوهش تيحما. ٣

 يو فرهنگ و تمدن اسالم ،ياسالم يسبک زندگ شرفت،يپ يرانيا ياسالم يتأکيد بر الگو
ها  حوزه ريدر سا يپژوهش و فنّاور ران شيعنوان پ به هيعلوم پا گاهيجا يارتقا. ٤

و  ييايميش ،ييدارو هيمواد اول ديجهت تول ژهيدانش به و يمنظور گسترش مرزها به
 ديجد يريگ اندازه يو ساخت ابزارها ست،يز طيارتقاء مح  ن،ينو يستيز

 يها هاي تحقيق و توسعه در حوزه و توسعه شبكه جاديشده از ا يزير برنامه حمايت.  ٥
 هاي علم و فنّاوري مشترك بين آنها) ها و مراكز پژوهشي و پارك (با مشاركت دانشگاه دار تياولو

  ي.ساز يو توسعه به تجار قيکارکرد تحق اتصال دوجانبه يساز و کارهاتيتقو.  ٦
  هاي انساني قابليت كاركرد دوم: خلق ـ۲ـ۲
 کشور يازهاين يروزرسان به بر ناظر ديجد يا رشته ميان يطراح و توسعه. ١
 يمهارت يها آموزش سطح ارتقاء و يساز کپارچهي يبرا الزم يکارها و ساز جاديا. ٢

 محور عرضه

 نگاشت تطابق قيطر از کشور پژوهش و آموزش منظا انيم ييافزا هم جاديا. ٣
 کشور ينوآور و يفنّاور پژوهش، يازهاين با يعال آموزش يا منطقه و يتخصص ،يا رشته

 ياصل چارچوب عنوان به »يعلم شرافت« يراهبرد برنامه يساز ادهيپ و نيتدو. ٤
 اخالق يالگو از يريگ بهره با( کشور يفنّاور و پژوهش آموزش، يا حرفه اخالق بر حاکم
 )بهداشت وزارت

 بازار در علم از يريگ بهره يراستا در ها دانشگاه يدرس يها برنامه يمحتوا بهبود.  ٥
 ثروت خلق و کار

 يمراقبت تفکر و يانتقاد تفکر خالق، تفکر يها مهارت و نشيب دانش، گسترش.  ٦
 آموختگان دانش در

 جهت در يعال آموزش نظام با پرورش و آموزش نظام انيم ييافزا هم و ييهمگرا. ٧
  .کشور در استعدادها تيريمد و يانسان منابع توسعه آموزش، ياثربخش و تيفيک يارتقا

  جديد محصوالت بازارهاي كاركرد سوم: ايجاد ـ۳ـ۲
 منظور به يدولت بخش تقاضامحور و يراهبرد يدهايخري قيتشو زميمکان از استفاده. ١

 )داخل ساخت قانون ياجرا يراستا در( انيبن شدان خدمات و محصوالت بازار تيتقو
 دار تياولو موضوعات در خاص ياستانداردها نيتدو و يطراح از تيحما. ٢
  نينو عيصنا يريگ شکل از تيحما براي بازارسازي نهادي هاي روش توسعه. ٣
 يريکارگ هب در حيصح شناخت يبرا يساز فرهنگ و يجيترو يها روش توسعه. ٤

 ديجد يها يفنّاور
 هدف با نوآورانه محصوالت حوزه در محصول مهيب نظام يانداز راه از تيحما.  ٥

  ي.رانيا يتقاضا کيتحر
  موردنياز هاي سازمان تغيير و كاركرد چهارم: ايجاد ـ۴ـ۲
 وميکنسرس جاديا و تعامل مناسب، يدستگاه کار ميتقس قيطر از يمل وفاق جاديا. ١

 کشور مختلف هاي بخش انيم
 ها دانشگاه کار و ساز عنوان به يشيزا و انيبن دانش يها شرکت سيتأس فرايند قيتشو. ٢

 درآمد کسب و جامعه لئمسا حل يبرا
 سطوح در کشور يفنّاور و پژوهش مراکز توسعه در تيفيک ريجزا از تيحما. ٣

 يپژوهش مراکز کشور، توسعه روز يازهاين تأمين جهت يکاربرد يپژوهش مراکز گانه سه
  نينو يها عرصه نگر ندهيآ يپژوهش مراکز و ن،ياديبن

 يفنّاور و علم يابيارز و يگذار استيس ينهادها خرده نيب يهماهنگ جاديا. ٤
 )رندهيادگي کرديرو با( ينوآورملي   نظام يکارآمد ارتقاء و يساز کپارچهي منظور به

 کشور ينوآور و يفنّاور علم، يها داده يگردآور منظور به يآمار يها رساختيز توسعه.  ٥
 يفنّاور و پژوهش يآمار اطالعات ليتحل در يخصوص بخش مشارکت ليتسه.  ٦

 ياعتبارسنج و يبند رتبه نظام توسعه و کشور
 علمي، هاي فعاليت موردنياز هاي زيرساخت توسعه براي اعتبارات سهم . افزايش٧

فنّاوري  و تباطيار هاي شبكه اعتبارسنجي، هاي آزمايشگاه قبيل از فنّاورانه و پژوهشي
 با مشترك پژوهشي مراكز ،فنّاوري و علم هاي پارك در پايلوت واحدهاي اطالعات،
  ها. دانشگاه
  دانش نهيدر زم يساز شبکهكاركرد پنجم:  ـ ۵ـ ۲
 ينوآور يها نظام استقرار و يطراح يبرا يدستگاه نيب يها يهمکار و تيحما. ١

 و علم يها پارک رشد، مراکز ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه شامل فنّاورانه و يا منطقه ،يبخش
 ... و يصنعت يها شهرک بازارها، فن ،يفنّاور

 و پژوهشي هاي مؤسسه بين مشترك فنّاورانه و پژوهشي يها يهمکار يسازمانده. ٢
 هاي حوزه با همسو هاي قطب در ژهيو به مشابه يالملل نيب مراکز و داخلي هاي دانشگاه
 دار اولويت

 و حمايت قيطر از ،يفنّاور و پژوهش يها حوزه در منابع اشتراک کرديرو تيتقو. ٣
 و علم يها پارک و رشد مراکز ،يعلم يها قطب علمي، هاي انجمن تيظرف از يبردار بهره
 علوم، نيوزارت از فعاليت مجوز داراي تفکر يها کانون و يفنّاور و علم يها شبکه ،يفنّاور

 تقاضامحور تحقيقاتي مراكز نيز و ،پزشكي آموزش و ماندر بهداشت، ،فنّاوري و تحقيقات
 خدمات دريافت منظور به قرارداد انعقاد قالب در) ها دستگاه و ها دانشگاه ميان مشترك(

 معينفنّاوري  و علمي
 کشور يفنّاور و پژوهش يفيک سطح ارتقاء يراستا در ينخبگان شبکه تيتقو. ٤
 پيشرفته ملي هاي آزمايشگاه سازي شبكه طريق از پژوهشي هاي زيرساخت تقويت.  ٥

 )شاعا( ايران علمي هاي آزمايشگاه شبكه مانند
 يفنّاور و علم موفق يالگوها جيترو و يساز فرهنگ.  ٦
 شيافزا منظور به کوچک يخصوص يها شرکت انيم  وميکنسرس جاديا از تيحما. ٧

  .مشترک يصادرات يبرندساز و يريپذ رقابت توان
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  خلق و تغيير نهادهاي حمايتي يا مانع نوآوريششم: كاركرد  ـ ۶ـ ۲
 ينهادها اداره و ديجد واسط ينهادها يانداز راه در يخصوص بخش تيفعال ليتسه. ١
 سپردن منظور به موجود يها نامه نييآ رييتغ  جمله از نهادها نيا کردن درآمدزا نگاه با موجود

 صنعت خصصانمت و بزرگ يها شرکت به موجود واسط ينهادها تيريمد
 مراکز ،يفنّاور و علم يها پارک از هدفمند و شده يزير برنامه مند، زمان تيحما. ٢

 ربرخورداريغ مناطق در سيتأس به يده تياولو با ديجد ينهادها ريسا و رشد
 کشور عيصنا و ها سازمان توسط ديجد تقاضامحور يها پارک سيتأس امکان جاديا. ٣
  معنوي. مالکيت حقوق استقرار و دانشي عاتاطال آزاد جريان . نهادسازي٤
  هاي پرورشي و انکوباتوري كاركرد هفتم: فعاليت ـ٧ـ٢
 يها رشته در ينوآور و يفنّاور علم، ابيارز يتخصص ينهادها رشد و جاديا از تيحما. ١

 تيحما به نظارت از کرديرو رييتغ  با مختلف يعلم
 و علم يها پارک در يندگينما اي شعبه جاديا به يالملل نيب يها بنگاه قيتشو. ٢

 کشور رشد مراکز و يفنّاور
 و پژوهش انکوباتوري هاي فعاليت و گري تسهيل امور در دستگاهي بين . هماهنگي٣
  ....)و گر تسهيل هاي نامه آيين و مقررات تصويب ها، زيرساخت ارتقاء به کمک همچون( فنّاوري
  رينوآو مالي منابع كاركرد هشتم: تأمين ـ ٨ـ ٢
 مشترك مالي تأمين هاي صندوق و خطرپذير گذاري سرمايه مراكز نقش تقويت. ١
 فنّاورانه يها ينوآور توسعه در ژهيو به يمال تأمين نوآورانه يها مدل گسترش. ٢

 دار تياولو خاص
 ها دستگاهفنّاوري  و تحقيقاتي اعتبارات از يسپار برون  سهم و يواگذار شيافزا. ٣

 هاي مؤسسه ،يعال آموزش هاي مؤسسه و ها دانشگاه با يپژوهش ياردادهاقر انعقاد طريق از
  انيبن دانش يها شرکت  و يخصوص و يدولت يپژوهش

 آن هياول مراحل در محصول توسعه يتيحما يمال نظام ليتکم. ٤
    بزرگ يها شرکت به کوچک يها شرکت ونديپ يبرا يمال يکارها و ساز تيتقو.  ٥
 يردولتيغ يفنّاور و پژوهش يها صندوق از تيحما.  ٦
  نوآوري. و فنّاوري علم، حوزه در جمعي مالي تأمين و خيرين وقف، کارهاي و ساز . توسعه٧
  اي مشاوره خدمات كاركرد نهم: ارائه ـ٩ـ ٢
 براساس يفنّاور و علم يا منطقه و کالن يها استيس ليتحل و يپژوه استيس. ١

 نيسرزم شيآما اسناد
 شده ثبت اختراعات ليتحل و مطالعه به کشور يها دانشگاه و اه شرکت قيتشو. ٢

 آنها يفنّاور و دانش از يريگ بهره و يالملل نيب
 دار تياولو يها حوزه در يفنّاور يراهبرد مطالعات از تيحما. ٣
 جاديمنظور ا به ينظامريکشور با بخش غ يا و هسته يارتباط بخش نظام تيتقو. ٤

  ي.فنّاوردانش و  زيسرر يها انيجر
  

  پژوهش و فنّاوري كشور  هاي اولويت  :سومبخش 
  ١٣٩٦ـ١٤٠٠در بازه زماني  

  فنّاوري و پژوهش هاي اولويتـ ٣
هاي مختلف  هاي پژوهش و فنّاوري کشور در زمينه در ادامه و در اين بخش اولويت

هاي  ينههاي استخراجي در زم طور که پيش از اين نيز اشاره شد اولويت شود. همان ارائه مي
زيست؛ آب؛ فنّاوري اطالعات و ارتباطات؛ صنايع و  راهبردي (حوزه راهبردي)، محيط

شهري؛  معادن؛ دفاع، امنيت ملي و سياست خارجي؛ عمران، حمل و نقل درون و برون
سالمت و ايمني غذايي؛ رفاه و تأمين اجتماعي؛ امنيت غذايي؛ کشاورزي و منابع طبيعي؛ 

ايراني؛ حقوقي و قضايي؛  ـمعارف اسالمي؛ فرهنگ و تمدن اسالمي انرژي؛ علوم انساني و 
  مديريت، اقتصاد و بازرگاني مطرح شده است.   

هاي  هاي علوم پايه و بنيادين به دليل گستردگي و ويژگي الزم به ذکر است که اولويت
هاي پژوهش و فنّاوري پوشش داده شده است.  مترتب بر آن در بخش مربوط به سياست

هاي اجرايي يا  ها به اين معني نيست که هريک از دستگاه نين تفکيک اين زمينههمچ
هاي پژوهشي کشور ضروري است که در زمينه مربوطه به دنبال انتخاب موضوع باشد.  بخش

هاي تعيين شده با توجه به نزديکي موضوع در يک زمينه قرار گرفته است. براي  به عبارتي اولويت
فنّاوري از   ينه انرژي يا سالمت يا صنايع و معادن به پژوهش يا توسعهمثال ممکن است در زم

  نوع فنّاوري اطالعات و ارتباطات نياز داشته باشد که در زمينه مربوط به آن تعيين شود.
 

  زيست محيط زمينه ـ در١ـ٣
 گسترش منظور به فنّاوري و پژوهش ران پيش عنوان به پايه علوم جايگاه . ارتقاي١
  زيست محيط حفاظت از جهت انشد مرزهاي

 با سازگار و بيولوژيک و غيرشيميايي هاي روش کاربرد زمينه در فنّاوري . توسعه٢
 آنها باقيمانده گيري اندازه و ها بخش همه در شيميايي هاي نهاده جاي به زيست محيط

 کاهش و كنترل پيشگيري، هدف با) ها فنّاوري به دستيابي( ها فنّاوري . ارتقاي٣
  ها بخش همه در محيطي زيست هاي ودگيآل

 زيست محيط و ايمني بهداشت، ارتقاي با مرتبط هاي سامانه ارتقاي و  فنّاوري . توسعه٤
(HSE) کشور هاي بخش همه در  
 انتشار کاهش بر تأکيد با زيست محيط با سازگار هاي فنّاوري فني دانش . توسعه ٥
 اي گلخانه گازهاي
 طبيعي هاي سرمايه از حفاظت بر پايه زندگي کيفيت ودبهب و پايدار . توسعه ٦
 مصرف الگوي بهبود و زيست محيط

 مهندسي و نانوفنّاوري زيستي، فنّاوري بر مشتمل نو هاي فنّاوري توسعه و . طراحي٧
 ها، تاالب ويژه به زيست محيط و طبيعي منابع پايدار توسعه و بهبود حفاظت، در ژنتيک
 كشور زيستي تنوع و وحش حيات

 در توده زيست و شهري هاي زباله از انرژي توليد جهت نو هاي فنّاوري . توسعه ٨
 روستايي مناطق انرژي تأمين

 کشور زيستي تنوع و زيست محيط طبيعي، منابع از حفاظت سازي . فرهنگ٩
ها (از جمله توليد فيلترها، استفاده از نانوذرات و عوامل  . استفاده از فنّاوري١٠

محيطي با تأکيد بر ريزگردها  هاي زيست ها) در جهت کنترل آالينده ده يا جاذبکنن تثبيت
 معلق ذراتو 

 محيطي. هاي بوم زيست توان بر مبتني سرزمين مديريت و . آمايش١١
 

  ـ در زمينه آب٢ـ٣
 آب منابع از استفاده وري بهره افزايش آب، تقاضاي مديريت و مصرف سازي . بهينه١

 نژادي به و زراعي به نوين هاي روش بر أکيدت با ها بخش کليه در
برداري بهينه کمي و کيفي از منابع آب سطحي و زيرزميني و  . حفاظت و بهره٢

 ايجاد تعادل پايدار بين منابع و مصارف آب
هاي اجتماعي و ارزش  . مديريت اقتصادي و اجتماعي آب با تأکيد بر نقش سرمايه٣

و  محيطي عايت مالحظات اجتماعي، اقتصادي، زيستهاي مختلف با ر اقتصادي آب در بخش
 افزوده و اشتغال در کشور امنيتي با رويکرد افزايش ارزش

هاي نامتعارف  هاي مرتبط با استفاده بهينه از منابع آب . توسعه و ارتقاي فنّاوري٤
 هاي جوي و ژرف)  شور، آب هاي شور و لب (پساب، آب

آوري فاضالب،  هاي توزيع آب و جمع الح شبكهسازي دانش فني، توسعه و اص . بومي ٥
 بخشي به توليد و توزيع آب شرب بهداشتي هاي آبياري و زهکشي و تنوع سازي شبکه بهينه

افزاري و پدافند سايبري) مرتبط با   افزاري و نرم (سخت  . توليد و توسعه فنّاوري ٦
 مديريت منابع و مصارف آب

ر منابع آب، زمين و هواي کشور و انجام آمايش . ارزيابي پيامدهاي تغيير اقليم ب٧
 سرزمين با تأکيد بر سازگاري با تغيير اقليم.

 
  ـ در زمينه فنّاوري اطالعات و ارتباطات٣ـ٣
هاي ارتباطي،  افزارهاي مورد نياز زيرساخت افزارها و نرم . توسعه و تقويت سخت١

 سازي پردازشي و ذخيره
 ه سرعت دسترسي به شبکههاي افزايش دهند . توسعه فنّاوري٢
پذير تبادل و مديريت اطالعات در بستر  هاي يکپارچه و تعامل . توسعه زيرساخت٣

 شبکه ملي اطالعات
 هاي اجتماعي هاي شبکه سازي زيرساخت . بومي٤
 ها هاي کنترل کيفي ديجيتال جهت نظارت بر بنگاه . افزايش سامانه ٥
داده حياتي براي تحقق جامعه اطالعاتي هاي  سازي پايگاه . تقويت، توسعه و ايمن٦

هاي مختلف کشور اعم از انرژي، حمل و نقل و عمران، صنايع و معادن، سالمت،  در بخش
 زيست، حقوقي و قضايي، و اجتماعي کشاورزي، محيط

 هاي ارتباطي سازي اطالعات و شبکه . توسعه ابزارها و رويكردهاي امن٧
 رتباطيهاي ا هاي جديد شبکه . توسعه نسل ٨
هاي مقابله با بدافزارهاي  افزاري و راه افزاري، نرم هاي سخت . توليد و توسعه فنّاوري٩

ويژه  هاي مختلف کشور به هوشمند رديابي، نشت و پايش در بخش هاي  مرتبط با سامانه
 زيست و اقليم انرژي، آب و محيط

ملكردي هاي ع هاي جامع مديريت بحران در حوزه . طراحي و ساخت سامانه١٠
 مختلف (سيل، طوفان، ريزگردها، سرمازدگي و امواج گرما)
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هاي مبتني بر اينترنت  هاي رباتيک، دستيار هوشمند و سامانه . توسعه سامانه١١
و پردازش دادگان  ها، تله مانيتورينگ ، ميکرو و نانو ربات)Internet of Things(اشياء 

 هاي كاربردي مختلف. در حوزه (Big Data)حجيم 
  ـ در زمينه صنايع و معادن٤ـ٣
 گسترش منظور به فنّاوري و پژوهش ران پيش عنوان به پايه علوم جايگاه . ارتقاي١
  هاي نوين  جديد و دستيابي به فنّاوري گيري اندازه ابزارهاي ساخت جهت دانش مرزهاي
ت محصوال برداري، فرآوري و توليد هاي اكتشاف، بهره آالت و فنّاوري . توسعه ماشين٢

 هاي پيشرفته روز صنايع معدني بر اساس فنّاوري
هاي مناسب  افزوده باال با استفاده از فنّاوري . توليد محصوالت معدني با ارزش٣

 فرآوري مواد معدني
پذير کردن محصوالت توليدي به لحاظ کيفي و  . ارتقاي استانداردهاي بازار، رقابت٤

 اومتيهاي اقتصاد مق شده براساس سياست قيمت تمام
سازي  نشان بنيان نمودن شيوه توليد محصوالت صنعتي و خدمات وابسته به آن،  . دانش ٥

 تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان
هاي تصفيه، استفاده مجدد و بازيافت پسماندهاي صنعتي و  . ارتقاي فنّاوري ٦

 توسعه تجهيزات کم آب بر در صنايع مختلف
 اي ناظر بر افزايش سرعت، امنيت، کيفيت و ظرفيت حمل و نقل صنعتيه . توسعه فنّاوري٧
 . استفاده از ابزارهاي نوين در ارزيابي توان اکولوژي براي استقرار صنعت ٨
 آالت . افزايش توانمندي فنّاورانه در طراحي و توليد تجهيزات و ماشين٩

 ي و استانداردسازيگير آالت، تجهيزات اندازه هاي ساخت ماشين . توسعه فنّاوري١٠
بندي و توزيع  هاي توليد، نگهداري، تبديل، بسته روز نمودن فنّاوري . توسعه و به١١

 محصوالت توليدي با رويكرد اقتصاد مقاومتي
 دار مورد نياز صنايع بزرگ سازي مواد و قطعات اوليه اولويت . بومي١٢
هاي  گي در بخشهاي کنترل و کاهش رسوب، خوردگي و سائيد . توسعه فنّاوري١٣

 مختلف صنعتي و معدني با تأکيد بر صنايع نفت، گاز و پتروشيمي.
 
  ـ در زمينه دفاع، امنيت ملي و سياست خارجي ٥ـ ٣
 هاي فرماندهي، کنترل، امنيت و دفاع سايبري  روزرساني سامانه . به١
 . تقويت شبکه کنترل مراقبت هوايي٢
 . ايجاد ارتباطات امن و مطمئن٣
 آوري اطالعات راهبردي    هاي پايش و جمع توانمندي . ارتقاي٤
 هاي مقابله با تهديدات    . تقويت سامانه ٥
 . توسعه رويکردهاي نرم به امنيت اجتماعي و فرهنگي٦
 هاي نوظهور در حوزه امنيت ملي . شناسايي تهديدات ناشي از رسانه٧
 . ابعاد شناختي در دفاع و امنيت ملي ٨
محيطي و  ويژه تهديدات زيست هاي نو به دات ناشي از توسعه فنّاوري. مقابله با تهدي٩

 هاي مختلف  در بخش CBRNبيولوژيک، شيميايي، پرتويي يا 
 . خودکفايي در توليد تجهيزات شناسايي و مراقبت ملي١٠
حمل و نقل، هاي حياتي کشور اعم از آب،  . تقويت پدافند غيرعامل در زيرساخت١١

 زيست ، فاوا و محيطانرژي
 . مديريت امنيت دريا١٢
واکنش  اي، علم و فنّاوري، دفاعي و اقتصادي) و . بهبود ديپلماسي (فرهنگي و رسانه١٣

 اي با رويكرد پدافند غيرعامل الملل و منطقه مناسب به روندهاي نظام بين
 هاي کليدي هوافضا در ارائه خدمات مطلوب به جامعه . توسعه و تأمين فنّاوري١٤
هاي  يابي زيرساخت بندي دفاعي و مكان وزرساني آمايش سرزميني و پهنهر . به١٥

 حياتي براساس تهديدات 
 . ارائه راهكارهاي مناسب در مقابل عمليات رواني و نفوذ جنگ نرم فرهنگي ١٦
 هاي نظري، کاربردي و محيط امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران. . پژوهش در حوزه١٧
  
  شهري مل و نقل درون و برونـ در زمينه عمران، ح ٦ـ ٣
سازي،  زيست در تثبيت، نگهداري، ايمن هاي نو و دوستدار محيط گيري از فنّاوري . بهره١

 شهري ها، ابنيه فني و زيربناهاي عمران و حمل و نقل درون و برون سازي و هوشمندسازي راه به
مل و نقل زيست در بهبود راندمان ح هاي نو و دوستدار محيط . کاربرد فنّاوري٢

 عمومي و فراهم نمودن دسترسي با رويکرد عدالت اجتماعي 
سازي و اقتصادي  هاي حمل و نقل هوايي و کوتاه . ارتقاي فنّاوري و توسعه سيستم٣

 المللي هاي هوايي داخلي و بين نمودن داالن

 ايمن السير و هاي ريلي کشور با تأکيد بر حمل و نقل انبوه، سريع . توسعه فنّاوري سامانه٤
 هاي مرتبط با شهر هوشمند و جامعه آماده .  توسعه علوم و فنّاوري ٥
هاي شهري و  هاي ساختماني و زباله هاي بازيافت مصالح و نخاله . توسعه فنّاوري ٦

 بيمارستاني
 هاي نگهداري آب از جمله سدها . ارتقاي فنّاوري سازه٧
هاي انتقال  اي و ريلي و شبکه . ارتقاي ارتباط بين مودهاي هوايي، دريايي، جاده ٨

 اي کشور (حمل و نقل ترکيبي) لوله
جنوب  ـغرب و شمال  ـهاي مرتبط با تقويت کريدور ريلي شرق  . توسعه فنّاوري٩

 منظور افزايش ظرفيت و کاهش تأخير انتقال کاال و مسافر با رويكرد پدافند غيرعامل به
دمات پيشگيري جهت ارتقاي سالمت هاي نو و توسعه خ برداري از فنّاوري . بهره١٠

 شهري اي مرتبط با حوزه عمران و حمل و نقل درون و برون و بهداشت حرفه
 خورشيدي انرژي ويژه به تجديدپذير و نو هاي انرژي بر مبتني هاي فنّاوري . توسعه١١

 کشور نقل و حمل هاي سامانه و شهري فضاهاي سکونتي، مراکز در
 و حمل و عمران در سرمايه مديريت و جذب رهايراهکا طراحي و . شناسايي١٢

 مقاومتي اقتصاد الگوهاي با مطابق نقل
 شهرسازي و معماري حوزه در زلزله ويژه به طبيعي بالياي برابر در ايمني . ارتقاي١٣
 جديد، ساختماني مصالح و مواد توسعه و ساختمان صنعت در سازي . سبک١٤

 توليد براي نو هاي فنّاوري سازي بومي و زيست يطمح با سازگار و مقاوم صرفه، به مقرون
 کشور در ايمن مسکن ارزان و انبوه

 کشور دريايي نقل و حمل صنعت ارکان در نو هاي فنّاوري کاربرد و سازي . بومي١٥
 احداث و بنادر و ها اسکله نگهداري و ساخت کشور، دريايي ناوگان توسعه و نوسازي از اعم

 عميق نيمه و عميق هاي آب در حليفراسا و ساحلي هاي سازه
 ها زيرساخت و ها سازه سازي به و نگهداري در ويژه به نو هاي فنّاوري از برداري .  بهره١٦

 روستايي و شهري فرسوده هاي بافت در ويژه به
هاي  در زيرساخت غيرعامل پدافند نوين الگوهاي سازي ايجاد و نهادينه و . طراحي١٧

 شهري برون و درون نقل و حمل روستايي، و شهري عمران حياتي، حساس و مهم بخش
 طرح مطالعات مسافر، و کاال ترانزيت بر تأکيد با فنّاورانه راهبردي . مطالعات١٨

 براي گذاري سياست و گيري تصميم و کشوري و اي منطقه نقل و حمل و مسکن جامع
 هوشمندسازي. و هتوسع رويکرد با محروم و روستايي مناطق ويژه به آباداني و عمران

  
  ـ در زمينه سالمت و ايمني غذايي٧ـ٣
 گسترش منظور به فنّاوري و پژوهش ران پيش عنوان به پايه علوم جايگاه . ارتقاي١
 دارويي اوليه مواد توليد جهت دانش مرزهاي
بندي مواد غذايي، کاهش ضايعات  . توسعه علم و فنّاوري در زمينه فرآوري و بسته٢

ها در محصوالت غذايي خام و فرآوري شده و صنعتي کردن  يش آاليندهمواد غذايي، پاال
 محصوالت غذايي سنتي و محلي با رويکرد اصالح سبک تغذيه

هاي غذايي، غذا داروها و محصوالت غني  . توليد محصوالت غذايي فراسودمند، مکمل٣
 ک، شکر و غيرههاي غذايي در راستاي کاهش مواد مضر نظير چربي، نم شده و توليد فرآورده

هاي نوين (شامل نانوپزشکي) غربالگري، پيشگيري و  . توسعه فنّاوري٤
عروقي، مغزي، سرطان،  ـهاي قلبي  ويژه بيماري ها به تشخيص زودرس بيماري

هاي مزمن کليوي، تنفسي، دستگاه گوارش، ديابت،  هاي خوني، بيماري بيماري
 فشارخون و کلسترول

هاي ساخت صنعت داروسازي، داروهاي راهبردي با  اوريسازي فنّ . توسعه و بومي ٥
هاي  ها، فرآورده هاي نوين دارويي شامل بايوسيميالرها، تينيب افزوده باال، فنّاوري ارزش

هاي  ها، داروهاي نوترکيب و انواع شيميايي با توجه به بيماري بادي خوني، مونوکلونال آنتي
 در حال گسترش در کشور و جهان

هاي غيرواگير از  و مقابله با عوامل خطر اصلي رفتاري مربوط به بيماري . شناسايي ٦
تحرکي، مصرف الکل، عوامل خطر  جمله استعمال دخانيات، رژيم غذايي ناسالم، کم

ها مشتمل بر افزايش فشارخون، افزايش قندخون،  متابوليک/ فيزيولوژيک اين بيماري
 افزايش کلسترول و اضافه وزن

(سرطان)،  هاي شايع هاي بنيادي در درمان بيماري استفاده از سلول .  بسط و توسعه٧
 توليد و ارزيابي داروها

خصوص  ها به ها) و مهندسي ژنتيک در بيماري کاربرد سلول درماني (انواع سلول.  ٨
 العالج صعبهاي  بيماري
شي و هاي توليد مواد جانبي مورد نياز صنايع غذايي، دارويي، آراي ارتقاي فنّاوري. ٩

 هاي با درجه دارويي ها و اسانس بهداشتي نظير رنگ
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تحولي در کودکان، صرع و اختالالت مربوط،  ـ هاي عصب اوتيسم و بيماري. ١٠
هاي  پريشي، اختالالت خلقي نظير افسردگي، اعتياد و مسائل مربوط، بيماري اختالالت روان

 )MS( مالتيپل اسکلروزيسنورودژنراتيو و التهابي مغز شامل آلزايمر، پارکينسون و 
اثربخشي  و سرطان و هزينه HIVهاي خوني، نقص ايمني اوليه و  تعيين بار بيماري. ١١

(Cost Effectiveness) ها و بيماري و فارماکواکونومي درمان(Active Surveillance)  
 هاي عفوني بازپديد و نوپديد  براي برآورد بار بيماري

، بخشي، بيوسنسورها و نانوسنسورها تجهيزات پزشکي و توانطراحي و توليد ابزارها، . ١٢
 هاي پزشکي مديسين و ربات والکترونيک، پهبادهاي سالمت، تلهها، داروهاي بي ها، نانوربات ميکروربات
 بهبود و بازسازي و سلول ساختار سازي مدل در ارگان و سلول بافت، . مهندسي١٣

 ديده آسيب هاي بافت
 طراحي و) System Biology( سيستميک بيولوژي در اربرديک . بيوانفورماتيک١٤
 اوميک جديد هاي تکنولوژي کارگيري به مولکولي، هاي تشخيص در جديد هاي تکنولوژي

 از پيچيده فرايندهاي بهتر درک به و کمک) پروتئوميک و ترانسکريپتوميک ژنوميک،(
 ها بيماري ژنزپاتو و تشخيص در و تکامل و ترانسفورماسيون سلول، رشد قبيل

 دارويي هاي فرآورده کيفيت تضمين و ارزيابي توليد، استخراج، توسعه و . طراحي١٥
 دارويي گياهان و غيرصناعي ترکيبات از خصوص به

 داروها اين ورود از ناشي عوارض ايجاد در دامپزشکي داروهاي بهبود و .  توسعه١٦
 انسان غذايي چرخه به

 کاهش به منجر که هايي واريانت شناسايي منظور به فارماکوژنتيک . مطالعات١٧
 مناسب دوز با مناسب داروهاي انتخاب امکان که مطالعاتي و شده داروها جانبي عوارض

 آورد مي فراهم را) اختصاصي طور به( بيمار هر براي
  رساني واکسن و پروتئين ژن، نوين هاي سامانه . توسعه١٨
 استفاده با راديوداروها توليد و پزشکي هيزاتتج و مواد استريل فني دانش . توسعه١٩

 پرتو مولد هاي دستگاه از
 هاي بيماري درمان و کنترل منظور به گياهي منشا با پيشرفته داروهاي توليد و توسعه . ٢٠

  . چاقي درمان و وزن کننده کنترل و فشارخون ديابت، هپاتيت، آلزايمر، سرطان، از اعم مختلف
 

  و تأمين اجتماعي ـ در زمينه رفاه ٨ـ ٣
 هاي مختلف نظام رفاه و تأمين اجتماعي . طراحي و توسعه اليه١
. ارائه راهکارهاي مناسب در فقرزدايي، فقر درون نسلي و علل پايداري آن در ايران ٢

 هاي اقتصاد مقاومتي بر اساس سياست
 وشيفر هاي کاذب نظير دست سازي اثرات اقتصاد غيررسمي در شغل . بهبود و کمينه٣
 هاي بازنشستگي  . مطالعات مديريت بحران و ارتقاي عملکرد صندوق٤
اي در بخش  بندي و اصالح فرايندهاي تخصيص بودجه . پژوهش در جهت اولويت ٥

 سالمت و رفاه اجتماعي
شدگان به خدمات  . پژوهش و توسعه فنّاوري در راستاي دسترسي بهينه بيمه ٦

 بار به اقشار خاص جامعه.هاي تخصيص اعت سالمت و اصالح رويه
  
  امنيت غذايي، کشاورزي و منابع طبيعي ـ در زمينه٩ـ ٣
 گسترش منظور به فنّاوري و پژوهش ران پيش عنوان به پايه علوم جايگاه . ارتقاي١
  نوين زيستي و شيميايي مواد توليد جهت دانش مرزهاي
اي توليد کودها و سموم بيولوژيک ه ها و توسعه فنّاوري آفات، بيماري هاي مديريت  . بهبود روش٢

 زيست هاي نوين مهندسي ژنتيک و توليد محصوالت سالم و دوستدار محيط با تأکيد بر روش
هاي  هاي نوين در تشخيص، پيشگيري و کنترل اپيدميولوژي بيماري . ارائه روش٣

 شايع دام، طيور و آبزيان
و  ها ، داروهاي دامي، پروبيوتيکهاي بيولوژيک . دستيابي به دانش فني و توليد فرآورده٤

 ها ريزمغذي
هاي گياهي، دامي و آبزيان و تبديل آن  برداري از پسماند و زائدات فرآورده . بهره ٥

 افزوده به مواد با ارزش
 هاي اصالحي و مهندسي ژنتيک . توليد محصوالت برتر با استفاده از روش ٦
برتر، بذرهاي هيبريدي محصوالت  هاي . توسعه و توليد بذر و نهال سالم با ويژگي٧

 سبزي و صيفي و بذر و نهال گياهان دارويي
هاي مختلف کشاورزي  سازي و توسعه مکانيزاسيون در حوزه سازي، بومي . بهينه ٨

 اي هاي گلخانه اعم از زراعي، باغي، دام، شيالت، منابع طبيعي و کشت
ها  شاخص مي آن با تعيين. توسعه کشت ارگانيک و برآورد ارزش توليدي و اکوسيست٩

و استانداردهاي محصوالت سالم و ارگانيک با توجه به شرايط کشور و نظارت بر پيشگيري 
 از تقلب و وجود آفالتوکسين در محصول نهايي 

 الرشد  هاي سريع . پرورش ماهي در قفس و اصالح نژاد و بيوفنّاوري آبزيان و معرفي گونه١٠

 آبي و شوري ويژه متحمل کم با تغيير اقليم به. توليد ارقام جديد متناسب ١١
 . الگوسازي بهينه تغذيه انسان و دام متناسب با وضعيت اقليم كشور١٢
هاي روان و  هاي بياباني، تثبيت شن هاي مديريت عرصه طراحي و توسعه فنّاوري. ١٣

 برداري از پتانسيل بيابان بهره
ي ظرفيت گياهان دارويي و مواد ساز وري و بومي هاي افزايش بهره توسعه روش. ١٤

 منظور استفاده تجاري در سالمت انسان، دام، طيور و آبزيان موثر آنها به
آوري، احيا، ارزيابي، ثبت، حفاظت درون و برون زيستگاه و  شناسايي، جمع. ١٥

 برداري بهينه از ذخاير ژنتيک بهره
هاي  گونه نتيک والمللي دانش بومي ذخاير ژ حياء، حفظ، ثبت ملي و بين.  ا١٦

 ترويج آن با تأکيد بر حفظ حقوق جوامع محلي گياهي در حال انقراض و
توسعه کارآفريني و اشتغال پايدار در مناطق روستايي و توانمندسازي جوامع . ١٧

 هاي اقتصادي و اجتماعي محلي با تأکيد بر مزيت
 ختهيترار و سالم ک،يرگانا محصوالت کشت توسعه يبرا يجيترو موثر يراهبردها و ها وهيش. ١٨
با  گذاري در بخش کشاورزي، آب و منابع طبيعي مطابق هاي سرمايه تعيين اولويت. ١٩

 هاي هر منطقه اسناد آمايش سرزمين و پتانسيل
 هاي گياهي کشور روزرساني نقشه پوشش پايش تغييرات پوشش گياهي و به. ٢٠
هاي آبخيز در راستاي تأمين منابع  سازي و توسعه الگوهاي مديريت جامع حوزه بهينه. ٢١

 )آبي کشور از منابع آب جوي و کاهش بالياي طبيعي (سيل، ريزگرد، خشکسالي، رانش زمين
  سازگار و جامع حفاظت آب و خاک و پوشش گياهي.مديريت . ٢٢
 
  ـ در زمينه انرژي١٠ ـ٣
 گسترش رمنظو به فنّاوري و پژوهش ران پيش عنوان به پايه علوم جايگاه . ارتقاي١
  در حوزه انرژي دانش مرزهاي
سازي مواد، تجهيزات و کاالهاي هاي طراحي، تست، توليد و استاندارد . فنّاوري٢

 راهبردي حوزه انرژي
  هاي کالن حوزه انرژيهاي مديريت پروژه. دانش و فنّاوري٣
تا  سازي انرژي، مديريت و کاهش انتشار کربن در زنجيره توليد هاي بهينه. فنّاوري٤

 مصرف انرژي
 هاي انرژي هاي مديريت يکپارچه سيستم . دانش و فنّاوري ٥
 . مطالعات راهبردي و سيستمي انرژي ٦
 هاي اکتشاف منابع هيدروکربوري . دانش علوم زمين و فنّاوري٧
برداري و ازدياد و بهبود برداشت هاي مديريت مخازن، توليد و بهره. فنّاوري٨
 محور از منابع هيدروکربوري تاسيساتمحور و  محور، چاه مخزن

 هاي نفت و گازهاي عمليات و خدمات حفاري چاه. فنّاوري٩
 هاي هيدورکربوريهاي افزايش امنيت عرضه نفت، گاز و فرآورده. فنّاوري١٠
 سازي در توليد، خطوط انتقال و توزيع انرژي  وري و بهينههاي افزايش بهره. فنّاوري١١
منظور  گيري و کنترل بههاي اندازهفزايش هوشمندسازي سيستمهاي ا. فنّاوري١٢

 مديريت يکپارچه زنجيره ارزش انرژي
 ها و مواد شيميايي صنعت نفت هاي فرايندها، کاتاليست. فنّاوري١٣
 دارهاي تجديدپذير اولويت هاي تبديل انرژيهاي سامانه. فنّاوري١٤
 وليد پراكنده و همزمان برق، حرارت و سرمايشسازي برق و انرژي، ت هاي ذخيره. فنّاوري١٥
 هاي انتقال، توزيع و مصرف برق سازي و هوشمندسازي شبکههاي بهينه.  فنّاوري١٦
 داراي اولويت هسته شکافت و گداخت رآکتورهاي وها  هاي نيروگاه. فنّاوري١٧
 اي هسته شکافت و گداخت سوخت هاي چرخه. فنّاوري١٨
دامي، پزشکي،  امور و کشاورزي در پرتو مولد هاي دستگاه بردهاي کار. فنّاوري١٩

 صنعت و خدمات.
  
  ـ در زمينه علوم انساني و معارف اسالمي١١ـ٣
 اسالمي رويكرد با هنر و انساني علوم در پژوهش ارتقاي و . تحول١
  اسالمي معارف در پژوهش ارتقاي و . تحول٢
 و کشور از خارج در ايرانيان چهارم و سوم هاي نسل با فرهنگي ارتباطات . توسعه٣

 مسلمان و همسايه زبان، فارسي کشورهاي اولويت با فرهنگي ميان
 هنر و اسالمي معارف انساني، علوم هاي رشته  ميان  همکاري و ارتباطات . گسترش٤

 رشته ميان هاي پژوهش و علمي ديگر هاي رشته با
 توانمندسازي و هنر و اسالمي معارف انساني، علوم در گذاري سياست و نگاري . آينده ٥

 جامعه تقاضاهاي و نيازها به پاسخ در علمي نهادهاي و گران دانش
 پذيري آسيب کاهش و طبيعي، مخاطرات و جغرافيايي محيط يکپارچه . مديريت ٦

 مقاومتي اقتصاد چارچوب در سازي مصون و
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 در) سمن( نهاد مردم هاي سازمان و مردم نقش ارتقا و علم سازي همگاني و . ترويج٧
 هنر و فرهنگ علم،

 و اجتماعي سرمايه و اسالمي هاي ارزش ارتقا و بهبود و اجتماعي و ملي . همگرايي ٨
 و غيررسمي و رسمي فرهنگ کارکردهاي و ساختار رويکرد با ويژه به مدني رفتارهاي
 رسانه کارکرد بازآفريني و بازآمايي
 رويکرد با روستايي هاي مکان براي ذاريگ سياست و گيري تصميم از . پشتيباني٩
 محروم مناطق و روستاها هوشمندسازي و توسعه

 خانواده، اعتياد، نوين، هاي رسانه کار، کودکان مانند اجتماعي هاي پديده . مديريت١٠
 نشاط و  اميد اشتغال،

 اجتماعي و اقتصادي  سياسي، مناسبات در اسالمي اخالق و معنويت . گسترش١١
 حقوق و دين و مليت، و مذهب مليت، و دين پيوند در ديني مناسبات ش. گستر١٢

 مذاهب و ها قوميت همگرايي همچنين و خصوصي و عمومي
 نوين هاي فنّاوري رويکرد با ويژه به اسالمي ايراني هنر جهاني و ملي اقتصاد . توسعه١٣
 ي،اخالق درست رويکردهاي و مجازي فضاي هاي فرصت و ها تهديد . مديريت١٤
 اسالمي هاي ارزش و ها بينش بر مبتني حاکميتي و اجتماعي  فرهنگي،
 در همچنين و نوجوانان و کودکان ميان در ويژه به معيار فارسي زبان . گسترش١٥

 محتوايي و فني رويکردهاي با مجازي فضاي
 اسالمي رويكرد با انساني علوم در مضاف هاي فلسفه با مرتبط هاي پژوهش از . حمايت١٦
  قرآن معارف اساس بر انساني علوم مباني در پژوهش از . حمايت١٧
  .آن در فارسي ادبيات و زبان ويژه به فرهنگي، ميراث معرفي و ملي هويت . تحکيم١٨
  
  ايراني ـ ـ در زمينه فرهنگ و تمدن اسالمي١٢ـ٣
 بر مبتني خانواده نهاد تحکيم و جوانان حوزه در تربيت و تعليم نظام . ارتقاي١

 اسالمي هاي ارزش و ها وزهآم
 خانواده حوزه در رسانه و اجتماعي هاي    شبکه مخرب آثار با مقابله . راهکارهاي٢
 جسمي، سالمت ويژه به سالمت، تقويت و حفظ جهت در مناسب راهکارهاي . ارائه٣

 در فرزندان حضانت مسئله و طالق افزايش در سهيم عوامل مديريت و خانواده، و افراد
 انتقادي و عاطفي تربيتي، آموزشي، ابعاد

 تهديدها( مصرف الگوي زندگي، سبک سازي، جهاني عصر در رسانه نقش در . پژوهش٤
 اسالمي هاي ارزش و ها بينش براساس آن مديريت و) ها فرصت و

 و آن به پايبندي عدم و ازدواج سن افزايش با مواجهه در مناسب راهکارهاي . ارائه ٥
 وانانج اجتماعي هاي آسيب

 در کار فرهنگ کارکردهاي به توجه در پيشرفت ايراني اسالمي الگوي . تحقق ٦
 مجازي فضاي و فراغت اوقات خانواده،
 خلق توليد، در ايراني ـ اسالمي تمدني هاي ظرفيت از استفاده گسترش و . بسط٧
 زندگي سبک ارتقاي و فنّاوري
  فرهنگي تهاجم با مقابله و فرهنگي نيتمصو انقالبي، و اسالمي هويت هاي چارچوب . تبيين ٨
 فرهنگي ديپلماسي در زا درون فرهنگي توسعه از گيري . بهره٩

 اقوام بين همگرايي و وحدت در موجود موانع . ارتقاي١٠
 اجتماعي مشارکت گسترش و فرهنگي ميراث نگاهداشت و حفظ بهينه . مديريت١١

 بخش اين در
 و ملي وحدت در دستي صنايع و گردشگري هاي ظرفيت از برداري بهره و . توسعه١٢
  ايراني ـ اسالمي هويت بسط

  خالق صنايع اقتصاد اهميت و جديد هاي فنّاوري خلق و توسعه در هنر جايگاه . تقويت١٣
  فرهنگي توسعه و اخالقي هاي بحران . مديريت١٤
 هاي زيستگاه يبيرون و دروني هاي محدوده در شهرسازي و معماري هاي فنّاوري . ارتقاي١٥
 پايدار و خودکفا هاي زيستگاه تحقق و فرهنگي و اقليمي مختلف شرايط در شهري و روستايي

 با متناسب شهرسازي و معماري الگوهاي از استفاده گسترش و برداري .  بهره١٦
 شهري سيماي و منظر ساماندهي و بهبود و ايراني ـاسالمي  فرهنگ و ها آرمان هويت،

  آن تحقق راهكارهاي و پيشرفت ايراني اسالمي لگويا در . پژوهش١٧
  كشور سطح در كالن هاي پروژه براي اسالمي رويكرد با فرهنگي پيوست . تهيه١٨
 ارزشيابي آموزشي، نوين هاي فنّاوري از برداري بهره جامع نظام تدوين و . طراحي١٩

 تربيت و تعليم فرايند كيفيت ارتقا منظور به کيفيت تضمين و
 و كودكان عاطفي و رفتاري نگرشي، شناختي، ابعاد گيري شكل طولي مطالعه. ٢٠
 پرورش. و آموزش تحول سند تربيتي هاي ساحت با نسبت در ايراني نوجوانان
  
  ـ در زمينه حقوقي و قضايي١٣ـ٣
 و آلودگي از پيشگيري زيست، محيط حفظ زمينه در موثر جنايي سياست . اتخاذ١
 جانوري و گياهي هاي گونه از حمايت نيز و کخا و هوا آب، منابع کاهش

 مراجع تعدد معيار، فتواي تشخيص بر تأکيد با گذاري قانون نظام شناسي . آسيب٢
 حقوقي مقررات و قوانين سلسله ابهام و گيري تصميم
  انتخابات حقوقي نظام . اصالح٣
 آن اجراي تضمين و شهروندي حقوق هايخال . رفع٤
 کشور استخدامي هاي رژيم شناسي. آسيب ٥
 کشور مالياتي نظام مقررات و قوانين سازي شفاف و . اصالح ٦
 و نظام باالدستي اسناد با انطباق جهت مقررات و قوانين اصالح و روزرساني . به٧

  جامعه اقتضائات
 آزادي از پس و حبس دوران در زندانيان حقوق شناسي. آسيب ٨
 راستاي در گردان روان و مخدر مواد به مربوط جرائم مجازات نظام . بازنگري٩
 اثرگذاري افزايش

  شويي پول مقررات کارآمدي افزايش . راهکارهاي١٠
 سايبري و باندي يافته، سازمان جرائم کنترل و پيشگيري . مديريت١١
  احکام اجراي و دادرسي اطاله رفع . راهکارهاي١٢
 و تخصصي هايادگاهد تاسيس و تخصصي حقوقي هاي نظام استقرار . مقتضيات١٣

 تجاري هايدادگاه بر تأکيد با مربوط دادرسي هاي آئين تدوين
 درياها، به مربوط مسائل در ايران حقوقي هاي توانمندي و ظرفيت . توسعه١٤
 مرزي هاي آبراه و ها رودخانه

  المللي بين معاهدات و ها سازمان به ايران الحاق شناسي . آسيب١٥
 FATF و برجام جراييا سازوکارهاي . تسهيل١٦
 المللي بين خصوصي روابط در تعارض حل قواعد خالهاي . رفع١٧
 فکري اموال از حمايت نظام شناسي . آسيب١٨
 ايران در خارجي گذاري سرمايه حمايت و تشويق حقوقي هاي . مکانيزم١٩
 احوال. و اسناد امالک، ثبت نظام شناسي . آسيب٢٠
 
  و بازرگانيـ در زمينه مديريت، اقتصاد ١٤ـ٣
 رشد راستاي در وکار کسب فضاي بهبود و نوآوري کارآفريني، بوم زيست . توسعه١

 زا اشتغال و پايدار شتابان، اقتصادي
 در سبز يارانه پرداخت سامانه طراحي و ايران در سبز اقتصاد هاي چالش و . الزامات٢

 کشاورزي بخش
 سازگار، پولي و مالي اقتصادي، گذاري سياست هاي مدل و مقاومتي . اقتصاد٣

 در اقتصادي آوري تاب افزايش هدف با اقتصادي هاي شوک برابر در مقاوم و هنگام به
 کشور مختلف هاي بخش

 سازيمتناسب و سازيچابک اداري، نظام سالمت ارتقاي و مقررات و قوانين . بهبود٤
 الکترونيک دولت و ساالريشايسته گرايي،دانش ارتقاي بر تأکيد با اداري نظام تشکيالت

 و مالي تأمين جامع نظام توسعه و پولي و بانکي نظام سالمت و شفافيت . ارتقاي ٥
 بازار ساختن پذيررقابت و هابيمه و سرمايه و پول بازارهاي از اعم آن ابزارهاي
 ارتقاي و بازار بر نظارت هايشيوه روزرساني به و گذاريقيمت و توزيع نظام . بهبود ٦
 اجتماعي عدالت يهاشاخص
 ساختاري، از اعم مختلف ابعاد از کشور گمرگي و مالياتي هاي نظام . کارآمدسازي٧
 و کشور اقتصادي کالن اهداف تحقق در موثر نقش ايفاي هدف با اقتصادي و فرهنگي

 کاال قاچاق و فرار مالياتي سوء آثار با مقابله
 گذاري، سرمايه رونق از حمايت و سرمايه بازار عملکرد بهبود و توسعه . راهکارهاي ٨
 ايجاد و باال افزوده ارزش با و بنيان دانش صادرات و توليد تقويت و ها بنگاه مالي تأمين
 فنّاوري و دانش بر مبتني شغلي هاي فرصت

 بازارهاي به ورود خارجي، گذاريسرمايه توسعه هدف با اقتصادي . ديپلماسي٩
 مقاومتي اقتصاد اهداف حققت براي فنّاوري به دستيابي و جهاني

 توليد هاينهاده کارآيي افزايش و اقتصادي مختلف هاي بخش در وريبهره . ارتقاي١٠
 ظرفيت بر تأکيد با خارجي تخصصي و علمي توان و سرمايه جلب براي . بسترسازي١١

 کشور از خارج ايرانيان
 و جديد بازارهاي يدهشکل صادراتي، نيازهاي با متناسب ملي توليد ريزي. برنامه١٢

 منطقه کشورهاي ويژه به کشورها با اقتصادي پيوندهاي بخشي تنوع
 افزايش براي ريزيبرنامه و اقتصادي مخاطرات با مقابله و مديريت بيني،. پيش١٣
 اقتصاد پذيريمقاومت

 شناسايي و سرزمين آمايش هاي شاخص منظر از اي منطقه توازن . برقراري١٤
 بخش نقش بر تأکيد با ايران اقتصادي هاي زيربخش در شتغالا ايجاد هاي ظرفيت

 مقاومتي اقتصاد و ٤٤ اصل تحقق و داخلي خصوصي
 کشور گاهيجا يارتقا يها راه و وکار کسب يفضا بهبود يرساختيز عوامل ييشناسا. ١٥

  ي.الملل نيب يها يبند رتبه در
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