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معرفی پژوهشکده
رشــد فنــاوری و توســع ه نــوآوری ،دســتاورد مجموعــهای از عوامــل درهمتنیــده اســت .تالشهــای علمــی و فناورانــه ،در کنــار
عواملــی ماننــد بازارهــای پویــا ،بســترهای نهــادی مناســب ،تعامــل و همــکاری نظاممنــد بازیگــران و سیاســتهای کارا و اثربخــش

دولــت اســت کــه میتوانــد کارآمــد و نتیجهبخــش باشــد.

پژوهشــکد ه مطالعــات فنــاوری میکوشــد بــا انجــام و پشــتیبانی از تحقیقــات میانرشــتهای ،کمــک بــه شــکلگیری جامعـ ه متخصصــان

و پژوهشــگران و تــاش بــرای هماهنگــی افــراد و گروههــای مرتبــط ،مهمتریــن مســائل کشــور در حــوز ه رشــد و توســع ه فنــاوری را

شناســایی کــرده و بــه آنهــا پاســخ دهــد.

ایــن پژوهشــکده مجــوز فعالیــت خــود را از شــورای گســترش آمــوزش عالــی دریافــت کــرده و در ســال  ۱۳۹۱بــا مصوبــه شــورای عالــی
اداری بــه مرکــز همــکاری هــای تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهــوری انتقــال یافتــه اســت .ایــن پژوهشــکده بــه صــورت هیئــت امنایــی

اداره میشــود.

اعضای هیئت امناء عبارتند از:

رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری (رئیس هیات امناء)
نماینده سازمان برنامه و بودجه (عضو هیات امناء)

نماینده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (عضو هیات امناء)
رئیس پژوهشکده (دبیر هیات امناء)

پنج نفر متخصص حوزه مدیریت علم و فناوری کشور (اعضای حقیقی)
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چشم انداز
پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری تــا ســال  1404پژوهشــکدهای فعــال ،اثربخــش و مــورد اعتمــاد نظــام جمهــوری اســامی ایــران
و بخشهــای دولتــی ،خصوصــی و عمومــی کشــور و محــور شــبکهای از افــراد و مؤسســات مرتبــط خواهــد بــود.

ء

مأموریت
تحلیــل ،درک و پاســخ مؤثــر و فعاالنــه بــه فرصتهــا و مســائل پیشــرفت جمهــوری اســامی ایــران در فنــاوری و نــوآوری بــا
انجــام پژوهشهــای اصیــل ،چندرشــتهای و کاربســتمحور
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پژوهشکده مطالعات فناوری

اهداف
ارائه راهکارهای خالقانه و چند رشته ای
انتقــال یافتــه هــا بــه مخاطبــان و
کمــک بــه کاربســت راه حــل هــا
در ســازمان هــای مرتبــط

ایجاد فرآیندهای درونی متضمن رشد و کیفیت
شناسایی عمیق مسائل و یافتن فرصت ها
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ساختار سازمانی
رئیس پژوهشکده
معاونت پژوهشی

حوزه ریاست
امور بین الملل و روابط عمومی

مدیریت مالی

مدیریت اجرایی
گروه های پژوهشی

سیاست نوآوری
و آینده نگاری
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اقتصاد دانش بنیان

جامعه و پیشرفت

مطالعات بین الملل
علم و فناوری

پژوهشکده مطالعات فناوری

پژوهشکده در یک نگاه
انتشار بیش از  13عنوان کتاب

انجام بیش از  130پروژه پژوهشی

انتشار بیش از 60مقاله داخلی و خارجی

تأسیس ۱۳۹۱
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ریاست پژوهشکده
سید حبیباله طباطبائیان (رئیس پژوهشکده)
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی
دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی :دانشیار

پیام ریاست
پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری از آغــاز فعالیــت خــود همــواره در تــاش بــوده اســت تــا بــا بهــره گیــری از ظرفیــت چشــمگیر دانشــی
و بینشــی پژوهشــگران و نخبــگان علمــی کشــور ،بــه گام هــای سیاســتگذاران حــوزه علــم و فنــاوری ،بــه نحــوی واقــع بینانــه و بــه موقــع،
جهــت دهــد.

بــا اســتعانت از پــروردگار متعــال امیــد دارم کــه ایــن مجموعــه در راســتای انجــام وظیفــه محــول شــده ،همچنــان بتوانــد عــاوه بــر

حفــظ اســتقالل علمــی ،مجمعــی باشــد هــم افــزا بــرای متخصصــان و پژوهشــگران گرانقــدری کــه همــواره در پــی پیشــرفت و اعتــای
مرزهــای علــم ،فنــاوری و نــوآوری در کشــور هســتند.

ان شاءا...
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معاونت پژوهشی
علی محمد سلطانی (معاون پژوهشی)
دكترای مدیریت فناوری گرایش سیاستگذاری علم و فناوری از دانشگاه عالمه طباطبائی

رتبه علمی :استادیار

معرفی معاونت پژوهشی
معاونــت پژوهشــی مســئولیت برنامهریــزی ،مدیریــت و ارزیابــی پژوهشهــا را برعهــده دارد .ایــن معاونــت بــا همــکاری گروههــای

پژوهشــی ،اولویتهــا و نقــاط تمرکــز تحقیقــات پژوهشــکده را مشــخص و قراردادهــای پژوهشــی و خدمــات علمــی پژوهشــکده

را تنظیــم مینمایــد .معاونــت پژوهشــی بــر طراحــی ،اجــرا و ارائــه دســتاوردهای پروژههــای پژوهشــی نظــارت داشــته و عملکــرد
پژوهشــگران و گروههــای پژوهشــی را ارزیابــی میکنــد .ایــن معاونــت همچنیــن در ترفیــع و ارتقــای اعضــای هیئــت علمــی

پژوهشــکده ایفــای نقــش مینمایــد .ارتقــای همکاریهــا و تعامــل بــا نهادهــای مختلــف در جهــت آگاهیبخشــی ،تشــریک

مســاعی و ارائــه راهــکار در مــورد مســائل و فرصتهــای کشــور و کاربســت نتایــج پژوهــش هــا ،از دیگــر وظایــف ایــن معاونــت
بــه شــمار مــی رود.
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اهداف
اجرا و مشارکت در پژوهشهای اصیل ،چندرشتهای و کاربستمحور

ارتقای سطح دانش و کارآفرینی سیاستی و اثرگذاری پژوهشگران و گروههای پژوهشی پژوهشکده
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فعالیت ها:

1

اداره و نظــارت بــر اجــرای امــور پژوهشــی و ارزیابــی دســتاوردها و
عملکــرد گــروه هــای پژوهشــی

ارتقای سطح همکاریهای علمی پژوهشکده

3

2

ارزیابــی ،ترفیــع و ارتقــای اعضــای هیئــت علمــی و پژوهشــگران
پژوهشــکده

طراحی سازوکارهای انگیزش و تشویق نوآوری علمی

4
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گروه سیاست نوآوری و آیندهنگاری
رضا اسدیفرد (مدیر گروه)
دکترای مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی از دانشگاه عالمه طباطبایی

رتبه علمی :استادیار

معرفی گروه
گــروه سیاســت نــوآوری و آینــده نــگاری بــا هــدف انجــام مطالعــات عمیــق در ســطح ملــی در زمینــه تدویــن و طراحــی سیاسـتهای

نــوآوری و ارزیابــی اثــرات ایــن سیاسـتها و همچنیــن بازطراحــی نقــش ســازمانها و نظامهــای نــوآوری بــرای تحقــق حکمرانــی

خــوب تأســیس شــده اســت .ایــن گــروه بــا  3نفــر عضــو هیئــت علمــی 5 ،نفــر پژوهشــگر تمــام وقــت و همچنیــن تعــدادی پژوهشــگر
نیمه وقت در زمینههای مختلف پژوهشی مشغول به فعالیت می باشد.
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اولویت های پژوهشی گروه
 8سیاست نوآوری
 تحلیل و تدوین سیاست طراحی ابزارهای سیاستی برای تقویت نوآوری و ارزیابی و پایش سیاستها 8نظام های نوآوری
 نظام ملی نوآوری نظامهای بخشی نوآوری (حوزه های صنعتی ،فناورانه و منطقهای) سیاست های ناظر بر رشد بنگاههای فناور سازوکارهای بههمرسانی عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری در صنایع کشور 8حکمرانی و بازطراحی نهادهای حاکمیتی در راستای تقویت نوآوری
 8آیندهنگاری
 -مطالعات آیندهنگاری و آیندهپژوهی ناظر بر مسائل مهم آینده کشور

12
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پروژه های برتر گروه
ردیف

1
2

نام پروژه

طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری
طراحی و اجرای پایلوت برنامه حمایت از همکاری شرکتهای

دانشبنیان و شرکتهای بزرگ

3

بررسی نقش و جایگاه مطلوب سازمان بنادر و دریانوردی

4

ارزیابی سیاستها و برنامههای قانون دانش بنیان

5

بررسی وضعیت صنعت ماشین سازی پیشرفته در کشور

6
7
8
9

بررسی مدلهای نوآورانه کسب و کار در سطح جهانی و
چالشها و مالحظات پیادهسازی آن ها در ایران
تدوین اسناد استانی توسعه علم و فناوری

( استان گلستان و استان آذربایجان شرقی)

مشاغل ایران 1414
شناسایی درخت مسائل آب کشور و تشکیل و راهبری کمیته

مطالعات آب

کارفرما

سال اتمام پروژه

ستاد توسعه فناوری نانو

1394

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

سازمان بنادر و دریانوردی
معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت
شورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری (عتف)

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه
نیروهای مسلح

پژوهشکده مطالعات فناوری

1396
1397
1397
1397
1397
1398
1398
1398
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مروری بر پروژه های برتر گروه
 -1پروژه طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری نانو
فناوریهــا و محصــوالت جدیــد بــرای ورود بــه بــازار همــواره بــا مقاومتهایــی روبـهرو بــوده انــد .ایــن مقاومــت ناشــی

از مســائلی از قبیــل ابهــام مصرفكننــدگان نســبت بــه كارایــی یــا ایمنــی محصــوالت ،تســلط رقبــا بــر كانالهــای بــازار،
ناكافــی بــودن اســتانداردها یــا نیــاز بــه اســتانداردهای جدیــد ،فقــدان حمایــت هــای مناســب مالــی ،فنــی و حقوقــی اســت.

دانشــگاهها و شــركتهای دانشبنیــان برخاســته از آن هــا كــه توســعهدهندگان اصلــی فناوریهــای جدیــد هســتند ،قــادر
بــه غلبــه بــر ایــن مقاومتهــا نیســتند .یكــی از راهحلهــای تجربهشــده در دنیــا بــرای غلبــه بــر موانــع فــوق در مســیر
فــروش و انتقــال ،اســتفاده از «كارگــزاران یــا واســطههای فنــاوری» اســت .واســطهها توانایــی معرفــی فناوریهــای جدیــد

بــه بازارهــای موجــود را دارنــد .آن هــا افــراد یــا تیــم هایــی هســتند كــه قبـ ً
ـا در یــک صنعــت فعالیــت داشــته و قواعــد آن

صنعــت و زبــان فعــاالن را بــه خوبــی میشناســند .همچنیــن آن هــا عالقهمنــد بــه اســتفاده از فناوریهــای جدیــد هســتند،

از ایــن رو میتواننــد پــل ارتباطــی مناســبی بیــن صنعــت موجــود و فناوریهــای جدیــد باشــند.

«ســامانه یكپارچــه مدیریــت تبــادل فنــاوری» بــه دنبــال ایجــاد مدلــی بــرای روابــط ســازنده و پویــا بیــن عوامــل فــوق اســت.

در حــال حاضــر ایــن پــروژه بیــش از ســه ســال اســت کــه در ســتاد توســعه فنــاوری نانــو راهانــدازی شــده و در طــول ایــن

مــدت  46کارگــزار درایــن برنامــه جــذب شــدهاند کــه بــا کمــک ایــن کارگــزاران بیــش از  1500تقاضــای صنعتــی شناســایی
شــده کــه درنهایــت  159پــروژه موفــق تبــادل فنــاوری حاصــل شــده اســت.
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پژوهشکده مطالعات فناوری
شکل زیر فرآیند کار این سامانه را نشان میدهد.

شناسایی تقاضاهای اولیه از نشست ها و رویدادهای تخصصی

 1500تقاضای تأیید شده

 270عقد قرارداد

فروش تجهیزات و ماشین آالت

فروش محصوالت و خدمات

توسعه فناوری

انتقال دانش فنی

 159پروژه موفق

Technology Studies Institute
www.tsi.ir

15

 -2پروژه بررسی وضعیت صنعت ماشینسازی پیشرفته در کشور در حوزههای صنعتی منتخب
ماشینســازی (صنعــت ســاخت ماشــینآالت و تجهیــزات خطــوط تولیــد) صنعتــی زاینــده و زیربنایــی اســت کــه
وضعیـــت آن در هـــر کشــوری ،یکـــی از شــاخصهای مهم توســعهیافتگی صنعتی و تولیدی آن کشـــور اســـت .در ایــــن
پژوهــش عــاوه بــــر بررســی ضــرورت بومیســازی ایــن صنعــت ،تــــاش شــده اســت تــــا شــناختی از وضعیــت صنعــت

ماشینســازی در چنــد حــوزه مهــم صنعتــی کشــور از نظــر چالشهــای پیــش رو ،رقابتپذیــری و فرصتهــای توســعه

بــه دســت آیــد .عــاوه بــر آن ،نقــش نهادهــای مؤثــر در ایــن صنعـــت اعــم از دولتــی ،خصوصــی و تشــکلهای صنفــی

در زمینــه سیاســتگذاری ،قانونگــذاری ،تســهیل گــری ،تأمیــن مالــی و  ...مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن راســتا
مطالعــات تطبیقــی بــــر روی سیاس ـتهای صنعتــی چنــد کشــور منتخــب در زمینــه صنعــت ماشینســازی (آلمــان ،کــره
جنوبــی و هنــــد) انجــام شــده اســت .در ایــن پژوهــش همچنیــن اقــدام بــه بررســی وضعیــت ماشینســازی در پنــج حــوزه

صنعتــی مختلــف شــده اســت کــه ایــن صنایــع شــامل :فــرش ماشــینی ،پلیمــر و پالســتیک ،دارویــی ،غذایــی و فلــزی
(کشــش مفتــول) مــی باشــند.همچنین در ایــن پــروژه  34ابــزار سیاســتی در قالـــب  4دســته زیــر بـــرای توســعه صنعـــت

ماشینســـازی پیشـــنهاد شده اســــت.
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توانمندسازی
شرکت های
ماشین ساز

بهبود فضای
حاکم بر صنعت
ماشین سازی

نهادسازی
و ایجاد
زیرساخت

توسعه
ابزارهای مالی
و اعتباری

پژوهشکده مطالعات فناوری

 -3پروژه بررسی نقش و جایگاه مطلوب سازمان بنادر و دریانوردی در کشور و ارزیابی تطبیقی وضعیت سه کشور پیشرو
بخــش دریایــی بــه عنــوان یکــی از حــوزه هــای راهبــردی کشــور ،تأثیــرات زیــادی در زمینــه امنیــت ملــی ،علــم و فنــاوری،
اقتصــاد و اقتدارآفرینــی کشــور داشــته و توســعه فعالیــت هــای دریایــی کشــور طــی چنــد دهــه گذشــته یکــی از مهمتریــن

محورهــای مــورد تأکیــد مقامــات ارشــد کشــور بــوده اســت .مشــکالت عــدم توســعه یافتگــی بخــش دریــا در کشــور تاکنــون
از منظــر و ابعــاد مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه در رابطــه بــا ســاختار
نهــادی بخــش دریایــی کشــور ،بــه طــور کلــی مــی تــوان نواقــص و چالــش هــای ذیــل را در ســاختار فعلــی مطــرح نمــود:

 8ضعف وجود نهاد متولی متمرکز در سیاست گذاری بخش دریا
 8عدم تفکیک فعالیت های حاکمیتی از تصدی گری
 8محدود بودن ساختار دریایی به یک وزارتخانه و مشکل ارتباطات بین وزارتخانهای
 8رشــد نامتناســب و ناهماهنــگ زیربخشهــای مختلــف دریــا بــا توجــه بــه قرارگیــری آن هــا در ســطح ســاختارهای
مختلف حاکمیتی
 8عدم هماهنگی و هم سویی سیاست های زیربخش های مختلف دریا
 8عدم امکان ایفای نقش در حوزه فرابخش و بخش دریا
 8تعدد نهادهای تصمیم گیر و فقدان مدیریت واحد و در نتیجه ضعف پاسخگویی در بخش دریا
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عــاوه بــر حــوزه تمرکــز ،ســطح قرارگیــری ســاختار نهــادی مطلــوب نیــز در ســاختار فعلــی کشــور ،از جملــه مســائلی

اســت کــه بایــد در طراحــی ســاختار در نظــر گرفتــه شــود .بــا توجــه بــه ســاختار کشــور و مالحظــات موجــود ،هیــچ کــدام

از ســناریوها بــه تنهایــی نمــی تواننــد منجــر بــه توســعه بخــش دریــا در کشــور و حــل مشــکالت ایــن حــوزه گردنــد .از ایــن
رو مــی بایســت ترکیبــی از ســناریوها در نظــر گرفتــه شــود تــا ســاختار مطلــوب ضمــن بهــره منــدی از نقــاط قــوت تمامــی

ســناریوها ،حداقــل نقــاط ضعــف ممکــن را داشــته باشــد.
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گروه اقتصاد دانش بنیان
روحاله ابوجعفری (مدیر گروه)
دكترای سیاستگذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس

رتبه علمی :استادیار

معرفی گروه
گــروه اقتصــاد دانشبنیــان بــر آن اســت تــا بــا اجــرای طرحهــای پژوهشــی در زمینــه هــای تخصصــی بتوانــد راهکارهــای

مناســبی را در اختیــار سیاس ـتگذاران و مســئوالن کشــور قــرار دهــد تــا در کنــار توســعه ادبیــات علمــی ایــن حــوزه در

ایــران ،راهکارهــای عملیاتــی نیــز ارائــه و محقــق گردنــد .از چشــم اندازهــای مهــم ایــن گــروه مــی تــوان بــه ایفــای نقــش

محــوری در مشــاوره و توســعه سیاســتگذاریهای کالن اقتصــادی در زمینــه اقتصــاد دانشبنیــان ،ایجــاد و توســعه
نهادهــای الزم بــرای پیگیــری سیاســتهای مربوطــه و توســعه همکاریهــای بینالمللــی بــا مراکــز سیاســتگذاری،
نظــارت و اجــرا در دیگــر کشــورها جهــت انتقــال دانــش و تجربیــات آن مراکــز بــه کشــور و یــا انجــام پروژههــای

مشــترک نــام بــرد.
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اولویت های پژوهشی گروه
8

اقتصاد نوآوری و تحوالت فناورانه

8

طراحی نظام آمار اقتصاد بخشی مرتبط با اقتصاد دانش بنیان

8

توسعه نظام تامین مالی نوآوری

8

ساز و کارهای بهینه حکمرانی اقتصادی و اقتصاد سیاسی

8

توسعه تعامالت اقتصاد بین الملل
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پروژه های برتر گروه
ردیف

نام پروژه

کارفرما

سال اتمام پروژه

1

بررسی نظام پولی و مالیاتی ژاپن با تأکید بر نوآوریهای نهادی

مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت

1393

2

طراحی سامانه اطالعات اقتصادی نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

1394

مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت

1395

3
4
5
6
7

طراحی مدل حقوقی اقتصادی همکاری ذینفعان در زمینه

گازهای همراه

بررسی سازوکارهای ضمانت فعالیت فناورانه با تأکید بر حوزه

اخذ اعتبار و صادرات

زمینهسازی توسعه نظام آماری اقتصاد صنایع فرهنگی با تأکید بر
رویکرد نوآورانه و دانش بنیان

تحلیل قانون حداکثر استفاده از توان داخلی بهعنوان مهمترین

سیاست حمایت از ساخت داخل

تدوین برنامه  5ساله توسعه علمی و فناوری
(استان کردستان)

ارائه مدلی برای ارتقای مهارتهای مدیریت مالی شخصی

8

سربازان وظیفه

9

بررسی نظام تصمیمگیری اقتصادی آلمان

10

طراحی نظام جامع اقتصاد وقف

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت
معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
قرارگاه مهارتآموزی ستاد کل
نیروهای مسلح

1395
1396
1396
1397
1397

مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت

1397

سازمان اوقاف و امور خیریه

1398

Technology Studies Institute
www.tsi.ir

21

مروری بر پروژه های برتر گروه
 -1پروژه بررسی سازوکارهای ضمانت فعالیت فناورانه با تأکید بر حوزه اخذ اعتبار و صادرات
پرداختــن بــه نــوآوری و ضــرورت توســعه آن در اقتصــاد كشــور جــزو الزامــات اساســی توســعه اقتصــادی بــه شــمار

مــی رود .یکــی از نیازهــای اصلــی نــوآوری تأمیــن مالــی اســت کــه یکــی از مصادیــق آن تأمیــن نیازهــای مالــی شــرکت
هــای دانــش بنیــان اســت .یکــی از مشــکالت اصلــی ایــن شــرکت هــا ،نداشــتن وثیقــه مناســب بــرای دریافــت تســهیالت
و ضمانــت نامــه هــای تعهــد قــراردادی اســت .ایــن مشــکل در برخــی از کشــورها بــا تأســیس نهادهــای ضمانــت مرتفــع

گردیــده اســت .نهــاد ضمانــت بــه واســطه شــناختی کــه از شــرکت هــا بــه دســت مــی آورد مــی توانــد بــدون اســتفاده از

وثیقــه هــای ســنگین ،ضمانــت نامــه هایــی بــرای دریافــت وام و تعهــد قراردادهــا صــادر نمایــد .ا گرچــه ایــن مؤسســات

عمومـ ًا دولتــی بــوده و از منابــع مالــی دولتــی بهــره منــد هســتند ،امــا آن نهادهــای ضمانتــی موفــق عمــل مــی کننــد کــه از
توانایــی ارزیابــی دقیــق ایــن شــرکت هــا برخــوردار مــی باشــند .در گــزارش ضمانــت فعالیــت هــای فناورانــه پــس از بیــان

ادبیــات موضــوع تجربیــات موفــق بیــن المللــی در ایــن زمینــه بررســی شــده و پــس از آن بــر پایــه روش داده بنیــاد ،ســاز و
کارهــای ضمانــت در ایــران آســیب شناســی وراهکارهــای میــان مــدت و بلنــد مدتــی بــرای دســتیابی بــه وضعیــت مطلــوب

ارائــه شــده اســت .شــکل روبــرو آســیب شناســی نظــام ضمانــت در ایــران را نشــان مــی دهــد.
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شرایط رکودی

آسیب شناسی نظام ضمانت در ایران

فشار سیاسی بر صندوق ها

باال بودن ریسک عملیات ضمانت
نبود نهاد متولی برای حوزه
ضمانت

شرایط علی عبارت است
از نبود یک پایگاه داده
ای جامع و قابل اعتماد
و ضعف در ارزیابی
چندجانبه

عدم امکان اعتبارسنجی
و ارزش گذاری مناسب
در نهادهای ارائه دهنده
خدمات ضمانتی

توجه صرف به صورت
های مالی و ارزیابی های
مالی به جای ارزیابی های
همه جانبه

عدم ارزیابی صحیح
شرکت های دانش بنیان
سخت شدن دسترسی به
ضمانت

عدم شفافیت اطالعات
عدم گردش اطالعات بین
صندوق ها
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 -2پروژه ارائه مدلی برای ارتقای مهارتهای مدیریت مالی شخصی سربازان وظیفه
دانــش مالــی شــخصی بــه مفهــوم اداره کــردن اقتصــادی شــخص-خانواده اســت بــه طــوری کــه شــخص تصمیمگیــر بــا توجــه

بــه میــزان درآمدهــا و هزینههــای حــال و آتــی خــود و بــا توجــه بــه چرخــه حیــات خانــواده بهتریــن تصمیــم را در جهــت
بهبــود و ایجــاد ثبــات مالــی شــخصی و یــا خانــواده اخــذ کنــد .مســئولیت اجتماعــی نهادهــای حاکمیتــی کشــور نســبت بــه

کــودکان ،نوجوانــان و جوانــان ایجــاب میکنــد تــا بــه فراخــور میــزان تعامــل آن هــا بــا اقشــار جامعــه ،نســبت بــه آمــوزش

«مدیریــت مالــی شــخصی» و توســعه «مهــارت هــای دانــش مالــی شــخصی» نقــش خــود را ایفــا نماینــد .ایــن پژوهــش بــا
پرداختــن بــه مســئله ســاختار و ابعــاد آموزشــی و مهارتــی مدیریــت مالــی شــخصی در کشــور بــا اســتفاده از روش مطالعــه

اســنادی و منابــع کتابخان ـهای ســعی در تبییــن ســند و نقشــه دانــش و مهــارت هــای الزم در زمینــه مدیریــت مالــی شــخصی
خانــوار دارد .همچنیــن بــا بررســی تجربیــات ایــران و ســایر کشــورها ،نقشــه دانــش -مهارتــی را در ایــن زمینــه اســتخراج

نمــوده و مــدل همــکاری نهــادی میــان متولیــان ایــن بخــش بــا تأکیــد بــر نقــش قــرارگاه مهارتآمــوزی ســربازان وظیفــه و
توج��ه بـ�ر آموــزش ایـ�ن مه��ارت در دوران قب��ل از دوره ضرــورت س��ربازی مش��موالن را طراح��ی و تبیی��ن کرده اسـ�ت .شــکل

زیــر تصویــری کلــی از موضوعــات مربــوط بــه ســواد مالــی و چگونگــی ارتبــاطآنهــا بــا یکدیگــر را نمایــش مــی دهــد.
( )+پس انداز و

مصارف
برنامه ریزی مالی

سرمایه گذاری

مازاد یا کسری
منابع

منابع

تأمین مالی

مدیریت ریسک
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( )-استقراض و

پژوهشکده مطالعات فناوری
 -3پروژه بررسی نظام تصمیمگیری اقتصادی آلمان
ســاز و کار سیاس ـتگذاری کشــور آلمــان بــه عنــوان یکــی از پیشــروترین اقتصادهــای صنعتــی عصــر جدیــد کــه برخــاف
ســایر کشــورهای صنعتــی نــه از ســابقه اســتعماری خاصــی برخــوردار بــوده اســت و نــه دارای ذخایــر قابــل توجهــی از منابــع

ن قیمــت انــرژی اســت ،از جذابیــت زیــادی در مطالعــات سیاسـتپژوهی برخــوردار اســت .از ســوی دیگــر ،نداشــتن این
ارزا 

رانتهــای طبیعــی باعــث میشــود کــه دانــش یــک منبــع راهبــردی بــرای ایــن کشــور محســوب شــود .بــه همیــن جهــت،

سیاسـتگذاری در عرصــه فنــاوری و نــوآوری یکــی از بهتریــن موردکاویهــا در تحلیــل و بررســی مکانیســم سیاسـتگذاری

ایــن کشــور خواهــد بــود .در ایــن میــان ،طــی ســالیان اخیــر ،یکــی از مهمتریــن راهبردهــای حاکــم در عرصــه نــوآوری و
فنــاوری آلمــان «راهبــرد نــوآوری در فناوریهــای هایتــک  »2020بــوده اســت کــه بــه نظــر میرســد بــه عنــوان پاســخ
راهبــردی دســتگاه سیاسـتگذاری آلمــان بــه مــوج جدیــد تحــوالت فناورانــه جدیــد قابــل ارزیابــی مــی باشــد .اهمیــت ایــن

راهبــرد از آن جهــت اســت کــه مســئله مهمــی تحــت عنــوان «انقــاب صنعتــی چهــارم» را هدفگــذاری نمــوده اســت .در
بخــش نخســت ایــن گــزارش ،بــه زمینههــای اولیــه و چگونگــی طــرح و اجرایــی نمــودن ایــن راهبــرد اشــاره گردیــده و

نشــان داده شــده کــه چگونــه نقطــه اهرمــی تســهیل محیــط نــوآوری و تکریــم ایدههــای خالقانــه بــه عنــوان هــدف غایــی

ایــن راهبــرد ،از همــان ابتــدا متمرکــز بــر تغییــر ســاز و کار حمایــت دولــت از عرصــه فناوریهــای هایتــک بــوده اســت.

امــا ،طراحــی خــاص ایــن راهبــرد بــه ویــژه توجــه بــه جزییــات دقیــق آن در فازهــای س ـهگانه ،ایــن پرســش را بــه ذهــن
متبــادر میکنــد کــه در دنیــای سرشــار از تزاحــم منافــع ســازمانی ،چــه عقلــی در جامعــه فدرالــی آلمــان توانســته اســت بــا
فهــم ایــن نکتــه کــه تحــوالت فناورانــه ،زمــان مهمــی بــرای برهــم زدن تقســیم کارهــای جهانــی اســت ،ایــن مســیر جدیــد

را بــرای سیاس ـتهای نــوآوری ایــن کشــور در چنــد دهــه آینــده ترســیم نمایــد؟ مســئله نــوآوری در بخــش دوم گــزارش
حاضــر مــورد توجــه اســت و شــناخت نهادهــای مؤثــر در شــکل گیــری سیاس ـتگذاریهای کالن جامعــه آلمــان هــدف

اصلــی ایــن بخــش از پژوهــش بــوده اســت.
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گروه مطالعات بین الملل علم و فناوری
جواد مشایخ (مدیر گروه)
دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه عالمه طباطبائی

معرفی گروه
امــروزه بــا گســترش مرزهــای علــم ،بخــش قابلتوجهــی از دانــش و اطالعــات در بســتر شــبكهها و ارتباطــات بینالمللــی تولیــد
شــده و انتشــار مییابنــد .جایــگاه غیرقابــل انــکار و ارتبــاط متقابــل دو مقولــه علــم و فنــاوری و تعامــات بینالمللــی در پیشــرفت
کشــور ،ایــده محــوری بــرای شــکلگیری گــروه مطالعــات بینالملــل علــم و فنــاوری در پژوهشــکده بــوده اســت .ایــن پژوهشــكده

بــا برخــورداری از جایگاهــی مناســب در نظــام ملــی نــوآوری و بهرهمنــدی از ارتباطــات ســازنده بــا ســایر اجــزای ایــن نظــام ،در
تــاش اســت تــا در مراحــل تشــخیص ،تصمیــم و اجــرا از توســعه گفتمانــی بینرشــتهای تحــت عنــوان «گفتمــان دیپلماســی علــم
و فنــاوری» در كشــور حمایــت و پشــتیبانی نمایــد .تــاش بــرای شــناخت فرصتهــا و تهدیدهــای بالقــوه و بالفعــل بینالمللــی در

حــوزه علــم و فنــاوری از طریــق انجــام پژوهشهــای كاربــردی ،اســتفاده از تجربیــات بینالمللــی و همــكاری بــا ســایر كشــورها،
كمــك بــه تصمیمگیریهــای راهبــردی در ایــن زمینــه از طریــق تدویــن و پیشــنهاد توصیههــای سیاســتی مناســب و تــاش بــرای

اجــرای مطلــوب سیاســتهای پیشــنهادی از طریــق همراهــی بــا مجریــان و متولیــان اصلــی ،از مهمتریــن اهــداف ایــن گــروه

میباشــد.
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پژوهشکده مطالعات فناوری

اولویت های پژوهشی گروه
8

انجام پژوهشهای كاربردی با هدف توسعه گفتمان دیپلماسی علم و فناوری

8

واکاوی اهداف دیپلماسی علم و فناوری در سطوح ملی و بینالمللی

8

تبیین مالحظات و الزامات پیادهسازی موفق دیپلماسی علم و فناوری

8

بررسی پیامدهای دیپلماسی علم و فناوری برای کشور در بخشهای مختلف

8

شناسایی الگوها و تجارب موفق بینالمللی مرتبط با حوزه علم و فناوری
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پروژه های برتر گروه
ردیف

نام پروژه

کارفرما

1

برگزاری کارگاه آموزشی بینالمللی سیاستگذاری علم ،فناوری

پژوهشکده مطالعات فناوری و مرکز علم و

مطالعه راهبردی حضور ایران در نهادها و رویدادهای علمی و

معاونت بینالملل معاونت علمی و

2
3
4
5
6

و نوآوری

فناورانه بینالمللی

تدوین پیش نویس سند راهبردی توسعه دیپلماسی علم و

فناوری در کشور

شناسایی و تحلیل اقدامات رسمی کشورهای منتخب در حوزه

مواد حیاتی

واکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری
کاربرد رویکرد همبست آب ،غذا ،و انرژی در دیپلماسی آب

و مدیریت رودخانههای فرامرزی شرق ایران :مطالعه موردی
افغانستان

مطالعه راهبردی سیاستها و راهکارهای ارتقاء همکاریهای

7

ایران و روسیه در صنایع دارو و تجهیزات پزشکی

8

تبیینالگوینشاطدردورهوظیفهعمومیبااستفادهازتجارببینالمللی

9

تبیین نظام مسائل سیاستگذاری در حوزه مواد و منابع طبیعی
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فناوری کشورهایعضو جنبشعدم تعهد
فناوری ریاست جمهوری

سال اتمام پروژه

1393
1394

مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت

1395

مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت

1396

پژوهشکده مطالعات فناوری

1397

مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت
پژوهشکده مطالعات فناوری و مؤسسه
مطالعات اقتصادی و روابط بینالملل
پریماکوف روسیه

1397

1398

ستاد کل نیروهای مسلح

1398

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

پژوهشکده مطالعات فناوری

مروری بر پروژه های برتر گروه
 -1مطالعه راهبردی حضور ایران در نهادها و رویدادهای علمی و فناورانه بینالمللی
ایــن مطالعــه بــه درخواســت معاونــت امــور بینالملــل و تبــادل فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاس ـتجمهوری
و بــا هــدف پایــش و تبییــن وضعیــت عضویــت جمهــوری اســامی ایــران در نهادهــای بینالمللــی در حــوزه علــم و
فنــاوری در بــازه زمانــی دی مــاه  93تــا شــهریور  94انجــام شــده اســت .بــا توجــه بــه گســتردگی حوزههــای مختلــف

علمــی و فنــاوری ،تمركــز ایــن مطالعــه بــر نهادهــای الیــه سیاســت گــذاری علــم و فنــاوری معطــوف بــوده اســت .در
همیــن راســتا  46نهــاد (شــامل  41ســازمان و  5رویــداد) بینالمللــی در حــوزه سیاســت گــذاری علــم و فنــاوری از منابــع

مختلــف شناســایی شــده و از دو منظــر مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد:

!

از منظــر نخســت ،وضعیــت عضویــت ایــران در ایــن نهادهــا در مقایســه بــا  6كشــور دیگــر (چیــن ،هنــد ،مالــزی،

تركیــه ،عربســتان ســعودی و آفریقــای جنوبــی) مــورد ارزیابــی و تحلیــل قــرار گرفــت .شــاخصهایی چــون تعــداد

عضویــت تجمعــی در ایــن نهادهــا ،نــوع نماینــدگان حاضــر در نهادهــا از جملــه معیارهــای ارزیابــی در ایــن بخــش بــه

شــمار میآینــد.

!

از منظــر دوم ،اولویتبنــدی بــرای عضویــت در نهادهــای بینالمللــی شناســایی شــده مدنظــر قــرار گرفــت .بــرای

حصــول بــه نتایــج مــورد انتظــار ،ایــن قســمت از پژوهــش در دو بخــش طراحــی و پیادهســازی گردیــد :در بخــش اول بــر
پایــه مطالعــه ادبیــات حــوزه نهادهــای بینالمللــی و مصاحبــه بــا خبــرگان یــک چارچــوب بــرای دســتهبندی کارکردهــای
نهادهــای بینالمللــی توســعه داده شــد .ایــن چارچــوب  9کارکــرد اصلــی شــامل مشــروعیت بخشــی ،شبکهســازی،
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تخصیــص و تســهیم منابــع ،آمــوزش و ظرفیتســازی ،نظــارت و تضمیــن اجــرای مقــررات بینالمللــی ،تدویــن مقــررات

و اســتانداردهای بینالمللــی ،تولیــد ،پــردازش و انتشــار اطالعــات ،اقــدام مشــترک و داوری و حــل و فصــل چالــش هــای
بیــن المللــی را در بــر میگیــرد .در بخــش دوم بــا اســتفاده از روشهــای کمــی 46 ،نهــاد بینالمللــی علــم و فنــاوری فعــال در

حــوز ه سیاســتگذاری برمبنــای چارچــوب توســعه یافتــه در بخــش قبلــی در  6طبقــه رتبهبنــدی شــدند .نتایــج ایــن رتبهبنــدی
نشــاندهنده ایــن موضــوع اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران بیشــتر در نهادهایــی عضویــت دارد کــه بــر اســاس چارچــوب

رتبهبنــدی پیشــنهادی در طبقههــای دوم تــا چهــارم قــرار میگیرنــد .ایــن نهادهــا عمدتــاً نهادهایــی بــا امتیــاز كاركــردی

متوســط ب ـه بــاال محســوب میشــوند .در انتهــای ایــن پژوهــش ،پیشــنهاداتی در خصــوص بازنگــری عضویــت جمهــوری
اســامی ایــران در ایــن نهادهــا و همچنیــن اســتفاده بهینــه از ظرفیــت ایــن نهادهــا مبتنــی بــر کارکردهــای شناســایی شــده،

ارائــه گردیــده اســت.
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 -2شناسایی و تحلیل اقدامات رسمی کشورهای منتخب در حوزه مواد حیاتی
توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی جوامــع بهطــور عــام و پیشــرفت فنــاوری بهطــور خــاص ،در ذات خــود متضمــن وابســتگیهایی

هســتند .یکــی از ایــن وابســتگیها ،وابســتگی بــه مــواد اولیــه بــرای ســاخت و تولیــد اســت .بــا توجــه بــه محدودیتــی کــه

در کــر ه زمیــن درمــورد مــواد و فلــزات وجــود دارد ،بدیهــی اســت کــه دسترســی بــه مــواد بــرای همــگان یکســان نبــوده
و از ایــن منظــر کشــورها بــا محدودیتهــای قابلتوجهــی مواجــه میباشــند .از ایــن رو ،بــه مــوادی کــه در یــک برهــه
زمانــی معیــن بــا محدودیــت در دسترســی و تأمیــن مواجــه شــوند« ،مــواد حیاتــی» گفتــه میشــود .مــواد حیاتــی مــوادی

هســتند کــه از چندیــن جهــت بــا اهمیــت میباشــند .یکــی از پررنگتریــن وجــوه اهمیــت ایــن مــواد ،دسترســی بــه آن هــا

بــرای اســتفاده در کاربردهــای مختلــف میباشــد .کشــورها بهدلیــل ریس ـکهای سیاســی موجــود میــان روابــط کشــورهای
تأمینکننــده و خریــدار ،مقــررات داخلــی و بینالمللــی ،عــدم وجــود تنــوع در کشــورهای برخــوردار از ایــن مــواد ،الزامــات

و محدودیتهــای زیس ـتمحیطی و همچنیــن خصوصیــات ذاتــی ایــن مــواد در جداســازی و بازیابــی مشــکل و پرهزینــه
بــودن آن هــا ،بــا موضــوع مــواد حیاتــی مواجــه شــدهاند .اهمیــت ایــن مــواد بهدلیــل کاربردشــان در صنایــع مختلــف

(ساختمانســازی ،چــاپ و نشــر ،صنایــع فلــزی ،لــوازم خانگــی و )...و تأثیــر فزایندهشــان در فناوریهــای مختلــف (اعــم

از هــوا فضــا ،الکترونیــک ،انرژیهــای پــاک ،فنــاوری زیســتی و ،)...موجــب شــد تــا دولتهــا طیــف متنوعــی از اقدامــات

رســمی و غیررســمی را در ایــن زمینــه در دســتور کار خــود قــرار دهنــد .برخــی از ایــن تمهیــدات عبارتنــد از :تدویــن اســناد
راهبــردی (راهبــرد مــواد حیاتــی در ســال  2010و  2011در ایــاالت متحــد ،گــزارش مــواد خــام حیاتــی در اتحادیــه اروپــا در

مــی  ،)2014تصویــب قوانیــن و مقــررات (قانــون انباشــت مــواد حیاتــی و اســتراتژیک در امریــکا) و نیــز تأســیس نهادهــای
رســمی (مؤسســه مــواد حیاتــی).

جمهــوری اســامی ایــران نیــز ماننــد ســایر کشــورها ،در زمینـه دسترســی بــه مــواد مختلــف بــا چالشهــای متعــددی مواجــه
اســت؛ بهخصــوص کــه حجــم گســترد ه تحریــم هــای وضــع شــده علیــه کشــور در حــوز ه مــوادی کــه کاربردهــای چندگانــه
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دارنــد از جملــه آلومینیــوم ،فوالدهــای ویــژه ،تیتانیــوم ،لیتیــم ،الیــاف کربــن و  ...ایــران را بــا محدودیــت بیشــتری بــرای
دسترســی بــه ایــن مــواد روبــرو ســاخته اســت .لــذا کشــور نیازمنــد تمهیــد اقدامــات نهــادی مناســب بــرای مواجهــه بــا ایــن

موضــوع میباشــد .بــدون تردیــد بررســی تجربیــات ســایر کشــورها در قالــب اقدامــات رســمی از جملــه قانونگــذاری،
تدویــن اســناد سیاســتی و تأســیس نهادهــای مســئول ،میتوانــد زمینــه انتقــال تجربیــات سیاســتی ارزشــمندی را فراهــم نمایــد

تــا از ایــن رهگــذر ضمــن کاهــش وابســتگیها بــه منابــع برونمــرزی ،آســیبپذیری کشــور در ایــن زمینــه کاهــش یابــد.

در همیــن راســتا در خــرداد  1396طرحــی بــا موضــوع شناســایی و تحلیــل اقدامــات رســمی ســایر کشــورها در حــوزه مــواد
حیاتــی بــا چشـمانداز توســع ه یــک چارچــوب از اقدامــات رســمی مــورد نیــاز در حــوز ه مــواد حیاتــی در ایــران ،در گــروه
مطالعــات بینالملــل علــم و فنــاوری آغــاز گردیــد .هــدف اصلــی از ایــن مطالعــه ،شناســایی و دســتهبندی اقدامــات رســمی

کشــورهای فعــال در ایــن زمینــه ،اعــم از سیاسـتهای ملــی ،قوانیــن ،راهبردهــا و نهادســازی در حــوزه مــواد حیاتــی اســت
کــه در خــال انجــام کار اهــداف دیگــری نیــز از جملــه شناســایی تبییــن مفهــوم حیاتــی بــودن بــر مبنــای ماتریــس حیاتــی
بــودن (شــکل زیــر) و ابعــادی کــه یــک مــاده را تبدیــل بــه یــک مــاده حیاتــی میکنــد ،بــرآورده شــدهاند .دســتاورد اصلــی

ایــن طــرح شناســایی معیارهــای اهمیــت مــواد حیاتــی و اســتفاده از ایــن معیارهــا در آینــده بــرای سیاســتگذاریهای مرتبــط
و همچنیــن الگوبــرداری در خصــوص اقدامــات رســمی قابــل انجــام توســط نهادهــای دولتــی ذیربــط و ارائـ ه مبنایــی بــرای
تقســیم کار ملــی اســت.
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در ایــن طــرح ضمــن تبییــن اهمیــت موضــوع از مناظــر مختلــف ،تــاش گردیــد تــا تجربــه ســایر کشــورها بــا تکیــه بــر

اقدامــات رســمی دولتهــا مــورد مطالعــه قــرار گیــرد .بــر ایــن اســاس ،در ایــن طــرح ســه محــور اصلــی بــه شــرح زیــر
مــورد واکاوی قــرار گرفــت:

!

تشریح اهمیت و ضرورت تمهید اقدامات رسمی دولتها در حوزه مواد حیاتی؛

!

تبیین انواع چارچوبهای حیاتی بودن برای مواد؛

!

بررســی اقدامــات رســمی ایــاالت متحــده بهعنــوان باســابقهترین کشــور در حــوز ه اقدامــات رســمی در زمین ـ ه مــواد

حیاتــی و تحلیــل ایــن اقدامــات در یــک چارچــوب سیاســت گــذاری.
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 -3واکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری
علیرغــم اقبــال گســترده سیاســتمداران و محققــان طــی ســالهای اخیــر بــه موضــوع دیپلماســی علــم و فنــاوری ،بــه نظــر

میرســد تلقــی مشــترکی از ایــن مفهــوم میانرشــتهای حاصــل نشــده اســت .بــه طــور طبیعــی درک یــک مفهــوم و ابعــاد

تشــکیلدهنده آن ،بــرای مواجهــه عالمانـه بــا آن ضــروری اســت .در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از رویکــرد فراترکیــب تــاش

شــده اســت تــا بــا تحلیــل نظاممنــد ادبیــات ایــن حــوزه ،یــک چارچــوب مفهومــی بــرای پیکربنــدی موضــوع دیپلماســی

علــم و فنــاوری ارائــه شــود .بدیــن منظــور ضمــن شناســایی  120منبــع مرتبــط ،پــس از طــی مراحــل الزم بــرای تشــخیص
اعتبــار ایــن منابــع ،درنهایــت  58منبــع مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفــت .فراترکیــب مطالعــات پیشــین نشــان میدهــد

کــه مفاهیــم دانشــی توســعهیافته حــول موضــوع دیپلماســی علــم و فنــاوری را میتــوان ذیــل چهــار بعــد اصلــی چیســتی
(ماهیــت) ،چرایــی (هــدف) ،چگونگــی (مالحظــات پیــاده ســازی و اجــر) و پیامدهــا (اثــرات) دســتهبندی نمــود .عــاوه

بــر ایــن ،جزییــات دقیقتــری از ابعــاد شناســایی شــده بــه صــورت مقولههــای فرعــی اســتخراج گردیــد.در شــکل روبــرو

ایــن ابعــاد بــه نمایــش درآمــده اســت .بــه عنــوان مثــال ،پیامدهــای دیپلماســی علــم و فنــاوری متشــکل از مقولههــای فرعــی
دیپلماســی و سیاســت خارجــی ،علــم و فنــاوری ،اقتصــاد ،امنیــت و قــدرت نــرم اســت.

ایــن نــوع ترســیم ابعــاد مختلــف دیپلماســی علــم و فنــاوری ،بــرای محققــان و اندیشــمندان ،بســتری بــرای توســعه ادبیــات
آکادمیــک بــر اســاس ابعــاد پیشــنهادی فراهــم خواهــد نمــود و بــرای سیاسـتگذاران و تصمیمگیــران نیــز منطقــی کاربــردی

بــرای شــروع برنامهریــزی و ارزیابــی اقدامــات انجــام شــده بــه دســت میدهــد.
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اهداف ملی

فعالیت /اقدام ،ابزار ،فرآیند

اهداف منطقه ای و بین المللی

سیاست /برنامه ،تبادالت

انواع اقدامات :توصیه و مشاوره

تعامالت بین المللی ،تعامالت
دیپلماتیک

سطح اقدامات شامل اقدامات ملی و

چیستی

چرایی

چگونگی

حوزه های
تأثیر

سیاست خارجی ،علم و
فناوری ،اقتصاد

امنیت ،قدرت نرم

اقدامات بین المللی
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گروه جامعه و پیشرفت
زهرا ابوالحسنی (مدیر گروه)
دکترای سیاست گذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس

رتبه علمی :استادیار

معرفی گروه
توجــه بــه مقتضیــات خــاص بومی -اســامی کشــور ایــران در پیشــرفت ،بــه خصوص در حــوزه علــم ،فناوری و نــوآوری،

تبییــن کننــده ضــرورت شــکل گیــری «گــروه جامعــه و پیشــرفت» از بــدو تأســیس پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری بــوده

اســت .تــاش بــرای تســهیل فرآینــد تدویــن ،ترویــج و پیــاده ســازی الگــوی هــای بومــی -اســامی پیشــرفت؛ بــه ویــژه

در حــوزه علــم و فنــاوری مهمتریــن مأموریــت گــروه جامعــه و پیشــرفت اســت .در ایــن گــروه تــاش مــی شــود تــا بــا
اتخــاذ رویکــرد مبنایــی و در عیــن حــال کاربــردی در پژوهــش هــا ،مــدل هــا و الگــوی مطلــوب بــرای پیشــرفت اســتخراج
گــردد .همچنیــن ایــن گــروه بــا توجــه ویــژه خــود بــه مطالعــات اجتماعــی ،اقتضائــات بومــی پیشــرفت را نیــز مــورد توجــه

قــرار داده و زمینــه ترویــج و گفتمــان ســازی آن بیــن نخبــگان و ســطح عمومــی اجتمــاع را فراهــم مــی آورد.
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اولویت های پژوهشی گروه
8

8

8

مدل های بومی -اسالمی پیشرفت

2

استخراج مدل های پیشرفت اسالمی -ایرانی مبتنی بر مبانی اندیشه ای اسالم

2

استخراج مدل های پیشرفت اسالمی -ایرانی مبتنی بر تجربیات جمهوری اسالمی

2

ترویج مدل های بومی پیشرفت

سیاست گذاری پیشرفت با توجه ویژه به اقتضائات بوم ایران

2

رصد و شناسایی مهمترین مسائل و چالش های پیشرفت

2

ارائه راهکارهای کارآمد ،هماهنگ با مقتضیات بومی و مبتنی بر میراث فکری -تجربی کشور

2

کمک به کاربست و اجرایی شدن راه حل ها

ابعاد اجتماعی -فرهنگی و اخالقی پیشرفت فناوری

2

شناسایی اثرات و آسیب های اجتماعی -فرهنگی و اخالقی پیشرفت فناوری

2

شناسایی راه حل هایی برای سازگار کردن توسعه فناوری با ارزش های اخالقی -اجتماعی و فرهنگی
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پروژه های برتر گروه
ردیف

1

38

نام پروژه

بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع فرهنگی :مطالعه
موردی کشورهای کره جنوبی ،چین و ترکیه

کارفرما

ستاد توسعه فناوری های نرم و
هویت ساز

سال اتمام پروژه

1395

2

اقتصاد علم و فناوری در رویکرد متعارف و رویکرد اسالمی

پژوهشکده مطالعات فناوری

1395

3

تبیین الگوی گفتمان سازی فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

1397

4

تدوین چارچوب صالحیت های ملی در نظام آموزشی ایران

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

1397

5

اتاق فکر قرارگاه مهارت آموزی سربازان وظیفه

ستاد کل نیروهای مسلح

1397

6

رصد وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی

مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت

1397

7

نظریه پیشرفت مبنی بر اندیشه مقام معظم رهبری

پژوهشکده مطالعات فناوری

1397

8

گفتمان بومی کشور در زمینه مهاجرت بین المللی

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

9

استخراج الگوی مشارکت جمعی پیاده روی اربعین

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398
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مروری بر پروژه های برتر گروه
 -1تبیین الگوی گفتمان سازی فناوری نانو
بررســی تجربــه  40ســاله پــس از انقــاب اســامی گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه حکومــت شــکل گرفتــه پــس از پیــروزی

انقــاب در بخشهایــی موفــق عمــل کــرده و پیشــرفت چشــمگیری داشــته و بعضــی اهــداف خــود را بــا کمــک الگوهایــی
جدیــد و متناســب بــا اقتضائــات بومــی و ارزشهــای انقالبــی -اســامی تحقــق بخشــیده اســت .تجربیاتــی کــه بــدون بهــره
گیــری از الگوهــای مــدون قبلــی اتفــاق افتادهانــد و میتــوان آنهــا را حاصــل تــاش مؤمنانــه و انقالبــی افــرادی در عرصــه

جهــاد بــرای تحقــق بخشــی از اهــداف انقــاب و عمــل بــه وظایــف الهــی دانســت .لــذا بــه نظــر مــی رســد میتــوان چنیــن

تجربیاتــی را یکــی از منابــع مهــم بــرای توســعه مدلهــا و الگوهــای مطلــوب پیشــرفت قلمــداد کــرد .از ایــن رو شناســایی

ایــن تجربیــات و تــاش بــرای توصیــف ،تبییــن نظــری و ترویــج آنهــا مــی توانــد راهبــرد مهمــی هــم بــرای دســتیابی بــه
الگوهــای پیشــرفت اســامی ایرانــی و هــم اصــاح مســتمر و تکمیــل ایــن تجربیــات باشــد .بــر ایــن اســاس تجربــه ســتاد
توســعه فنــاوری نانــو در گفتمــان ســازی ایــن فنــاری در ایــن تحقیــق در قالــب مدلــی نظــری تبییــن و ارائــه شــده اســت.

 -2تدوین چارچوب صالحیت های ملی در نظام آموزشی ایران
پــروژه چارچــوب ملــی صالحیتهــا در ایــران ( )IRNQFباهــدف یکپارچهســازی نظــام آموزشــی کشــور اعــم از آمــوزش

عمومــی ،آمــوزش عالــی و آموزشهــای غیررســمی انجامشــده اســت .ایــن چارچــوب در تــاش اســت تــا بــا ســاماندهی

صالحیتهــای آموزشــی و شــغلی در کشــور ضمــن تقویــت ارتبــاط میــان نظــام آمــوزش و اشــتغال مســیر پیشــرفت
شــغلی و تحصیلــی افــراد را شــفاف نمایــد .مــواردی از قبیــل استانداردســازی و شناســنامهدار کــردن صالحیتهــا،
بــه رســمیت شــناختن و اعتبــار دهــی بــه همــه دســتاوردهای دانــش و مهــارت و شایســتگی ،تطبیــق صالحیتهــای
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آموزشــی و شــغلی کشــور بــا صالحیتهــای بینالمللــی ،تســهیل فرآینــد همتــراز ســازی مــدارک تحصیلــی ،ارتبــاط

صالحیتهــای آموزشــی بــا صالحیتهــای حرفــهای و تعییــن متولــی آمــوزش ،اعتبارســنجی و اعطاکننــده صالحیتهــا

در هــر کشــور ازجملــه ارکان اساســی ایــن چارچــوب بــه شــمار میآیــد .ایــن پــروژه در  9گام طراحیشــده اســت کــه طبــق

یــک نقشــه راه هشــت ســاله انجــام خواهــد شــد .در ســال  1396-97سـهگام مطالعاتــی بــه ترتیــب زیــر انجــام شــده اســت.
الف) مطالعه تطبیقی چارچوب ملی صالحیتها در دیگر کشورها؛

ب) بررسی وضعیت موجود صالحیتها در کشور؛

ج) یکپارچهسازی و ارائه چارچوب توصیفی ایران.
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 -3رصد وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه
عــدم تعــادل وضعیــت تحصیــل و اشــتغال در ســطح کشــور امــروزه بــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای سیاســتگذاران و
جامعــه تبدیــل شــده اســت .پیــش از انجــام هرگونــه اقــدام در ســطح سیاســتگذاری الزم اســت تصویــر دقیــق و جامعــی از

وضعیــت موجــود ارائــه گــردد .بــه همیــن منظــور در ســال  1397گــروه جامعــه و پیشــرفت پیشــنهاد طراحــی ســامانه ملــی

آمــوزش عالــی و بــازار کار را بــه وزارت علــوم ارائــه نمــود .پــس از آن هــم راســتا بــا پیگیــری تصویــب ایــن پیشــنهاد
اقدامــات اولیــه بــرای طراحــی چنیــن ســامانه ای را آغــاز و در ادامــه وضعیــت اشــتغال فــارغ التحصیــان دانشــگاه عالمــه

طباطبایــی و دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات را بــا همــکاری ســامانه رفاهــی وزارت کار بررســی نمود.همچنیــن بــه

عنــوان پایلــوت ،ســامانه رصــد گــزارش تفصیلــی و ارزنــده ای را نیــز تهیــه نمــود .ایــن گــزارش بــه همــراه پیشــنهاد ســامانه بــه
مراجــع مرتبــط دیگــر ماننــد ســازمان برنامــه و دفتــر ریاســت جمهــوری ارائــه شــد .پــس از رایزنــی هــای مجــدد بــا معاونــت

رفاهــی وزارت کار و همچنیــن برخــی دانشــگاه هــای بــزرگ کشــور و نیــز قــرار گاه مهــارت آمــوزی ســرباز ماهــر رصــد
وضعیــت اشــتغال گــروه هــای مختلــف تحصیــل کــردگان کشــور همچنــان در حــال پیگیــری اســت .نتایــج ایــن پــروژه شــامل
وضعیــت اشــتغال رشــته هــای مختلــف دانشــگاهی بــه تفکیــک دانشــگاه هــای محــل تحصیــل و همچنیــن بــه صــورت

مــدل هــای تحلیلــی وضعیــت اشــتغال فــارغ التحصیــان بــر حســب متغیرهــای معنــادار حاصــل از تجمیــع اطالعــات کل
دانشــگاه هــای تهــران خواهــد بــود.
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ء

مأموریت ویژه پژوهشکده
اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر
معرفی پروژه
بنــا بــر تدبیــر فرماندهــی معظــم کل قــوا « قــرارگاه مرکــزی مهارتآمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهــای مســلح» در خردادمــاه

ســال  96بــا هــدف ارتقــای کارآمــدی مشــمولین در مقاطــع پیــش از خدمــت ،حیــن خدمــت و پــس از خدمــت ذیــل

ســتاد کل نیروهــای مســلح تأســیس گردیــد .ایــن قــرارگاه ســعی دارد بــا ســاماندهی نظــام مهارتآمــوزی ســربازان و
اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــای علمــی و نظامــی کشــور نــهتنهــا موجبــات تعالــی نظــام مقــدس ســربازی را فراهــم

آورد بلکــه از ایــن دوران مقــدس بــهعنــوان فرصتــی بــرای توســعه آموزشهــای مهارتــی ،امــکان ایجــاد اشــتغال مولــد

در کشــور و تســهیل فرآینــد اشــتغال پذیــری جوانــان اســتفاده نمایــد .بــدون تردیــد تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد تدبیــر،
تــاش بیوقفــه و فعالیــت گروهــی اســت و پشــتوان ه علمــی -مطالعاتــی مســتمری را میطلبــد.

از آنجاییکــه پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری نقشــی کلیــدی را در پیشــنهاد و پیگیــری طــرح جامــع مهارتآمــوزی
کارکنــان وظیفــه بــر عهــده داشــته اســت ،ضمــن انعقــاد تفاهــم نامــه میــان قــرارگاه مهارتآمــوزی کارکنــان وظیفــه و
پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری ریاســت جمهــوری ،اتــاق فکــر و اقــدام ســرباز ماهــر بــا مأموریــت پشــتیبانی علمــی و

اجرایــی از طــرح جامــع مهارتآمــوزی کارکنــان وظیفــه در پژوهشــکده تشــکیلشــده اســت.
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پژوهشکده مطالعات فناوری
اتــاق فکــر و اقــدام ســرباز ماهــر درواقــع ایــن مســئولیت را دارا اســت کــه بــا پشــتیبانیهای علمــی و پژوهشــی خــود،

قــرارگاه را در فرآینــد سیاســتگذاری و برنامهریزیهــای مرتبــط بــا ارتقــای جذابیــت و نشــاط در خدمــت مقــدس

ســربازی ،مهارتآمــوزی معطــوف بــه اشــتغال کارکنــان وظیفــه و بهبــود نگــرش عمــوم جامعــه بــه خدمــت ســربازی یــاری
رســاند .بــا توجــه بــه الزامــات و نیازمندیهــای علمــی و اجرایــی طــرح جامــع مهارتآمــوزی کارکنــان وظیفــه ،اتــاق
فکــر و اقــدام ســرباز ماهــر بــا ترکیــب کمیتــه هــای تولیــد محتــوا؛ پژوهــش هــای پشــتیبان طــرح جامــع مهــارت آمــوزی؛

دبیرخانــه همایــش ملــی مهــارت آمــوزی و میزهــای پیگیــری تفاهــم نامــه ســتاد کل بــا دســتگاه هــای اجرایــی شــکلگرفته

کــه هــر یــک مســئولیت پشــتیبانی از اقدامــات قــرارگاه مرکــزی مهارتآمــوزی در خصــوص اجــرای اثربخــش طــرح جامــع
مهارتآمــوزی را بــر عهــد ه دارنــد.
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کمیته های تولید محتوا
اتــاق فکــر ســرباز ماهــر بــا ترکیــب پنــج کمیتــه شــکلگرفته کــه هــر یــک مســئولیت پشــتیبانی پژوهشــی و علمــی بخشــی

از اقدامــات قــرارگاه مرکــزی مهارتآمــوزی در خصــوص اجــرای اثربخــش طــرح جامــع مهارتآمــوزی را بــرعهــده

دارنــد.

کمیته

آینده پژوهی

کمیته

مشاغل آینده و

مشاغل و

مهارت ها

مهارت های
موجود

دبیرخانه

کمیته

هیئت اندیشه ورز

تسهیل گری

(متشــکل از رئیــس و دبیــر اتــاق فکــر و

مشوق ها و
امتیازها

رؤســای کمیتــه هــای پنــج گانــه)

کمیته

کمیته

حقوقی،

قوانین و نظارت
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اسناد راهبردی و
نقشه راه

پژوهشکده مطالعات فناوری

پژوهش های پشتیبان طرح
در شــکل زیــر نحــوه همــکاری و ارتبــاط گــروه هــای پژوهشــی پژوهشــکده بــا اتــاق فکــر ســرباز ماهــر بــه نمایــش درآمــده

اســت.

,
گروه مطالعات
بین الملل
علم و فناوری

ارائه مدلی برای ارتقای مهارت های

مدیریت مالی شخصی کارکنان وظیفه

,
,
,

توانمندی سربازان وظیفه در دیگر کشورها

گروه
سیاست نوآوری
و آینده نگاری

گروه اقتصاد
دانش بنیان

,

مطالعه تطبیقی سیاست ها و برنامه های

,

تحلیل روند بازار کار و احصای مشاغل ایران 1414

گروه جامعه و
�پیشرفت

طراحی مدل تحلیل و پویایی ارزیابی مؤلفه های تأثیر گذار بر نشاط سربازان در دوران خدمت وظیفه عمومی

طراحی مدل تحلیل و پویایی ارزیابی مؤلفه های تأثیر گذار برجذابیت دوران خدمت وظیفه عمومی

تشکیل و راه اندازی کمیته های تولید محتوای پشتیبان طرح جامع مهارت آموزی
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میزهای پیگیری تفاهم نامه ها
از دیگــر فعالیــت هــای اتــاق فکــر و اقــدام ســرباز ماهــر مــی تــوان بــه شــکل گیــری میزهــای پیگیــری پیــاده ســازی
تفاهــم نامــه هــای قــرارگاه بــا دســتگاه هــای اجرایــی در جهــت ارتقــای اثربخشــی خدمــت وظیفــه عمومــی و همچنیــن

اســتفاده از ظرفیــت دســتگاه هــای اجرایــی بــه منظــور پیشــبرد اهــداف طــرح جامــع مهــارت آمــوزی و مأموریــت هــای
قــرارگاه در پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری اشــاره نمــود .تشــکیل میــز پیگیــری تفاهــم نامــه وزارت آمــوزش و پــرورش،
تفاهــم نامــه وزارت عتــف و همچنیــن تفاهــم نامــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،نمونــه هایــی از ایــن

نــوع اقــدام هــا هســتند.

دبیرخانه همایش ملی مهارت آموزی
در ســال  1397دبیرخانــه همایــش ملــی مهــارت آمــوزی در محــل پژوهشــکده تشــکیل و نخســتین همایــش ملــی مهــارت
آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهــای مســلح بــا هــدف ترویــج فرهنــگ مهــارت افزایــی در جامعــه و همچنین جلب مشــارکت
حداکثــری نهادهــای لشــکری و کشــوری و بــه ویــژه جامعــه دانشــگاهی در ارتبــاط بــا اجــرای بهینــه طــرح مهــارت آمــوزی
برگــزار شــد .ایــن همایــش بــا همــت فرمانــده محتــرم قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه و بــا حضــور

جمعــی از اندیشــمندان فرهیختــه و پژوهشــگران بــا همــکاری پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری در اردیبهشــت مــاه ســال 97
برگــزار گردیــد.
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مدیریت مالی
محمدرضا گلعلی زاده (مدیر مالی)
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

معرفی مدیریت مالی
ایــن مدیریــت در پــی ارتقــای سیســتم هــای مالــی و حســابداری و ایجــاد شــفافیت کلیــه فرآیندهــای مالــی و همچنیــن قابل اتــکا نمودن

اطالعــات و گــزارش هــای مالــی بــا اســتقرار نظــام هــای نویــن مالــی مرتبــط بــا مأموریــت پژوهشــکده در همــکاری بــا اعضــای

پژوهشــکده بــه منظــور مدیریــت بهینــه منابــع مالــی مــی باشــد بــه طــوری کــه باعــث رضایــت منــدی ذینفعــان گــردد .انجــام عملیــات
مالــی و حســابداری مطابــق موازیــن و ضوابــط و اصــول حســابداری ،تطبیــق فرآیندهــا و فعالیــت هــا بــا بودجــه تفصیلــی ســالیانه،
تهیــه و ارائــه اطالعــات و گــزارش هــا مــورد نیــاز مدیریــت و دســتگاه هــای نظارتــی از دیگــر فعالیــت هــای ایــن بخــش از ســازمان

اســت.
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فعالیت ها:

1

انجــام کلیــه فعالیــت هــای مالــی پژوهشــکده مطابــق مقــررات و
آئین نامه مالی و معامالتی پژوهشکده

تهیــه و تنظیــم اطالعــات مالــی مــورد نیــاز در خصــوص دریافــت هــا،
پرداخــت هــا و اعتبــارات و تعهــدات ،نگهــداری حســاب اعتبــارات و تهیــه
گــزارش هــای مرتبــط جهــت ارائــه بــه مقامــات و مراجــع قانونــی

3

نظــارت بــر مصــرف صحیــح اعتبــارات از طریــق رســیدگی قبــل و بعــد آن
و اعمــال نظــارت در حفــظ و نگهــداری و تنظیــم حســاب امــوال مطابــق
مقــررات مرتبــط

رسیدگی به کلیه اسناد و انطباق با مقررات
همکاری در تهیه و تدوین بودجه تفصیلی
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معرفی مدیریت اجرایی و واحدها
بــا افزایــش پیچیدگیهــای ســازمانی و تنــوع فعالیتهــای مدیریــت ارشــد ســازمان ،حضــور واحدهــای ســتادی بــه عنــوان بــازوی

اجرایــی ،عملیاتــی و مشــورتی مدیریــت عالــی ســازمان امــری مســلم و حیاتــی اســت .در ایــن راســتا از ابتدای تأســیس پژوهشــکده،

مدیریــت اجرایــی بــه عنــوان یکــی از بخــش هــای ســتادی ،درواحدهــای متعــددی شــروع بــه فعالیــت نمــوده اســت.
امور اداری ،رفاهی و منابع انسانی

کارپردازی و تدارکات

فناوری اطالعات و ارتباطات

دبیرخانه

امور پشتیبانی و خدمات

اهداف
ارتقای عملکرد مستمر با بهرهگیری از نظام ارزشیابی مبتنی بر عملکرد

تقویت فرهنگ و هویت سازمانی در راستای اهداف و ارزشهای پژوهشکده
افزایش سطح رفاه کارکنان

افزایش ضریب تأثیر فناوری اطالعات در فعالیتهای اجرایی و پژوهشی پژوهشکده

اصالح و بهبود فرآیندهای اداری با رویکرد یکپارچهسازی فرآیندها
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فعالیت ها:

1

فعالیت های بخش اداری و منابع انسانی
 جذب و بکارگیری نیروی انسانی و اجرای آموزشهای بدو ورود
 امور بیمهای (تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی)
 قراردادها و احکام پرسنل
 ارزشیابی همکاران ستادی

فعالیتهای بخش فناوری اطالعات


راه انــدازی ،پشــتیبانی و بهبــود مســتمر زیــر ســاختهای
مورد نیاز فناوری اطالعات پژوهشکده

 راه انــدازی ،پشــتیبانی و بهبــود مســتمر نــرم افزارهــای کاربــردی
 برنامهریــزی بــه منظــور اســتفاده از فناوریهــای نویــن در حــوزه
فناوری اطالعات
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3

فعالیتهای بخش دبیرخانه

 دریافت نامههای وارده ،ثبت و ارجاع دهی
 پیگیری ارجاعات
 تهیه ،ارسال و بایگانی نامههای صادره

فعالیتهای بخش پشتیبانی
 انتظامات ،خدمات ،تأسیسات ،اطالعات و جلسات

4
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پروژه ها
پژوهشکده مطالعات فناوری از آغاز فعالیت خود تاکنون بیش از  130پروژه پژوهشی را به انجام رسانیده است.

ردیف

52

عنوان پروژه

کارفرما

تاریخ اتمام پروژه

1

ظرفيت ها و توانمندی های علم و فناوری  12کشور

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1392

2

تعيين محدوده آينده نگاري فناوری اطالعات و ارتباطات
ج.ا.ا

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1392

3

سنجش و ارزيابی شاخص صداقت در معامالت حاکم بر
بازار محصوالت لبنی ايران

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1392

4

بررسی نهادهای متولی مدیریت پژوهش در کشورهای
منتخب

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1392

5

نظام مسائل در ادبيات اقتصاد دانش بنيان

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393

6

طراحی پایگاه تحلیلی قوانین و مقررات علم ،فناوری و
نوآوری کشور

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393
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پژوهشکده مطالعات فناوری

7

پیوست فناوری برای اسناد و قراردادهای بینالمللی :مطالعه
موردی روابط ایران و چین

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393

8

برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی سیاستگذاری علم،
فناوری و نوآوری

پژوهشکده مطالعات فناوری و مرکز
علم و فناوری کشورهای عضو جنبش
عدم تعهد

1393

9

تبیین جایگاه نظام فناوری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
با رویکرد عدالت اسالمی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393

10

شناخت عمومی فرصتها و محدودیتهای مسیرهای دهگانه
افزایش درآمد سرانه در اقتصاد ایران

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393

11

طرح ارتقاء توانمندی صنعت دارویی جمهوری اسالمی
ایران

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری-
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی

1393

12

شناسايی و تحليل عوامل موفقيت در تجاریسازی
اختراعات در ايران از ديدگاه سياست گذاری فناوری

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393

13

تبیین جایگاه کمکهای رسمی توسعهای ایران در راستای
تحقق اهداف فناورانه کشور در کشورهای هدف

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393

14

آسیبشناسی تأسیس رشتههای دانشگاهی علوم انسانی در
ایران و پیشنهاد رشتههای جدید علوم انسانی به دانشگاه
آزاد اسالمی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393
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15

پایش وضعیت اشتغال دانشآموختگان رشتههای مرتبط با
مدیریت فناوری

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393

16

بررسی و شناسایی فرصت های ممکن برای توسعه روابط
علمی و فنی میان کشور ایران و آلمان

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393

17

آسیبشناسی مواد قانونی مرتبط با علم و فناوری در
برنامههای توسعه پنجساله کشور و پیشنهادهایی برای برنام ه
ششم

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393

18

تأثیر رسانه ها در ترویج و بازارسازی علم وفناوری

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393

19

طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1394

20

طراحی ساختارهای بدیل مناسب مركز ملی آينده نگاری
ایران

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1394

21

تعریف بومی تحقیق و توسعه

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1394

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1394

پژوهشکده مطالعات فناوری

1394

22
23

54

بررسی نظم پولی مالیاتی ژاپن با تأکید بر استخراج
نوآوری های نهادی

اقتصاد علم و فناوری در رویکرد متعارف و رویکرد اسالمی
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پژوهشکده مطالعات فناوری
1394

24

رصد فضای نظری -عملی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

25

بررسی کارکردهای سازمان های مردم نهاد در توسعه علم و
فناوری و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود کارکرد سازمانهای
مردم نهاد ایران در جهت توسعه S&T

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

26

پروژه اولویت های داخلی مسائل اجتماعی و فرهنگی حوزه
فناوری ایران با تکیه بر دیدگاه های خبرگان و نهادهای
مرتبط

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1394

27

پروژه نشست هم اندیشی مسائل اجتماعی – فرهنگی حوزه
فناوری

پژوهشکده مطالعات فناوری

1394

28

مطالعه راهبردی حضور ایران در نهادها و رویدادهای علمی
و فناورانه بین المللی

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1394

29

ايجاد نظام گردآوری ،طبقهبندی و انتشار اسناد
سياستگذاری علم و فناوری جهان

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1394

30

بررسی راهکارهای حمایت از صادرات محصوالت و
خدمات فناوریهای پیشرفته (هایتک) با نگاهی به  5کشور
منتخب

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1395

31

مستندسازی و آسيب شناسی مديريت فرآيند انتقال فناوری
پروژه PDH

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1395

32

سامانه تعاملی پایش و ارزیابی قانون دانش بنیان و اجرای
آزمایشی آن

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1395

1394
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56

33

طراحی و اجرای پايلوت «برنامه حمايت از همکاری
شرکتهای دانشبنيان و شرکتهای بزرگ»

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1395

34

تحلیل الگوهای یادگیری سیاست در فرآیند سیاستی قانون
دانشبنیان

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1395

35

تبيين مبنا ،ابزار و سازوکارهای بهينه خلق پول

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1395

36

تبیین مبنا و راهکارهای استقالل بانک مرکزی از شبکه
بانکی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1395

37

تبيين مبنا ،ابزار و سازوکارهاي هدايت نقدينگی به سمت
فعالیت های مولد

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1395

38

بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع فرهنگی :مطالعه
موردی کشورهای کره جنوبی ،چین و ترکیه

ستاد فناوری های نرم وهویت ساز

1395

39

تهیه پیش نویس سند راهبردی ستاد توسعه دیپلماسی علم و
فناوری

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1395

40

طراحی ابزارهای سیاستی مشوق بازار محصوالت دانش
بنیان با بررسی موردی نمایشگاه ساخت ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1395

41

استقالل اقتصاد از ارز نفتی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1395

42

بررسی تهدیدات نظام ارزی و نظام تبادالت بین المللی
شبکه بانکی کشور و ارائه راهکارهای مقاوم سازی آن

سازمان پدافند غیرعامل

1395
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پژوهشکده مطالعات فناوری

43

وضع شناسی صنایع فرهنگی

ستاد فناوری های نرم وهویت ساز

1395

44

عوامل مؤثر بر شکل گیری و موفقیت همکاری بین اعضا در
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو

1395

45

طراحی مدل حقوقی -اقتصادی همکاری ذینفعان در زمینه
گازهای همراه

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1395

46

واکاوی چالش های نظام ضمانت از صادرات کشور و تبیین
راهکارهایی در راستای ارتقاء کارآمدی آن

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1395

47

طراحی و معرفی شاخص های اقتصاد مقاومتی در بورس
انرژی با تأکید بر نفت ،میعانات گازی و فرآورده های نفتی
به منظور شناسایی چالش ها و ارائه راهکارها

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1396

48

کاربست اجرای الگوی ساماندهی گازهای همراه نفت
سوزانده شده

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1396

49

تحلیل زنجیره ارزش صنایع غذایی و تدوین بسته سیاستی
فناورانه برای حلقه های با ارزش افزوده باال در این صنعت

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1396

50

بررسی نقش و جایگاه مطلوب سازمان بنادر و دریانوردی
در کشور و ارزیابی تطبیقی با سه کشور پیشرو

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1396

51

بررسی تطبیقی وضعیت کشور در مهاجرت و جابجایی
بین المللی افراد تحصیل کرده

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1396
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58

52

بررسی و ایجاد کارگروه اقتصاد و اشتغال ذیل شورای عالی
برنامه ریزی درسی در وزارت علوم

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1396

53

بررسی وضعیت صنعت ماشینسازی پیشرفته در کشور در
حوزههای صنعتی منتخب

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1396

54

بررسی سازو کارهای ضمانت فعالیت فناورانه با تأکید بر
حوزه اخذ اعتبار و صادرات

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1396

55

تبیین مفهوم پیشرفت از منظرآیت اله خامنه ای

پژوهشکده مطالعات فناوری

1396

56

الگوی گفتمان سازی پیشرفت فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو

1396

57

شبیه سازی نظام پولی-بانکی در ایران با استفاده از مدل پایه

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1396

58

تهیه آمار اقتصادی محصوالت نانو

ستاد توسعه فناوری نانو

1396

59

بررسی فرصت های همکاری در کشورهای همسایه

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1396

60

تدوین برنامه سلول علم و فناوری بر اساس سند سازمان
پدافند غیرعامل

سازمان پدافند غیرعامل

1396
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پژوهشکده مطالعات فناوری

61

ارزیابی اثربخشی برنامههای حمایتی قانون حمایت از
شرکتهای دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1397

62

آسیب شناسی ساختار اداره بخش انرژی در کشور

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1397

63

ایجاد بستر تبادالت شانگهای بر اساس مبادله کاال و انرژی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1397

64

شناسایی و تحلیل اقدامات رسمی کشورهای منتخب در
حوزه مواد حیاتی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1397

65

زمینه سازی توسعه نظام آماری اقتصاد صنایع فرهنگی با
تأکید بر رویکرد نوآورانه و دانش بنیان

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1397

66

بررسی مدل های نوآورانه کسب و کار در سطح جهانی و
چالش ها و مالحظات پیاده سازی آن ها در ایران

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1397

67

نخبگان و پیشرفت

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1397

68

طرح برگزاری دوره حکمرانی انرژی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1397
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60

69

بررسی ماهیت ،ساختار و کارکردهای مراکز مالی بین المللی
 IFCو ارزیابی ضرورت و الزامات ایجاد این نهادها در ایران

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1397

70

برگزاری همایش سراسری قرارگاه مهارت آموزی

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه

1397

71

استقرار و راهبری اتاق فکر قرارگاه مهارت آموزی سربازان
وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه

1397

72

ارتقای نقش آفرینی معاونت علمی در شورای اقتصاد با
تأکید بر بهره برداری از فاینانس خارجی برای توسعه توان
داخل

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1397

73

تحلیل قانون حداکثر به عنوان مهمترین سیاست حمایت از
ساخت داخل

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1397

74

واکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر
رویکرد فراترکیب

پژوهشکده مطالعات فناوری

1397

75

تدوین چارچوب صالحیت های ملی ایران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

1397

76

طراحی مدل پویای تحلیل و ارزیابی مؤلفههای تأثیرگذار بر
جذابیت خدمت نظام وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه
ستاد کل نیروهای مسلح

1397

77

الزامات تدوین و ترویج گفتمان بومی مهاجرتهای
بینالمللی با هدف کمک به پیشرفت ایران

پژوهشکده مطالعات فناوری

1397
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پژوهشکده مطالعات فناوری

78

نشستهای کمک به نقد و اصالح الگوی پایه پیشرفت

پژوهشکده مطالعات فناوری

1397

79

بررسی تجارب سیاستی حمایت از شرکتهای فناوری بنیان
در جهان (مطالعه پنج کشور منتخب)

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1397

80

نظام تصمیمگیری اقتصادی در آلمان

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1397

81

تهیه ارائهها و محتوای حرفهای برای گزارش همکاری
شرکتهای بزرگ و کوچک

پژوهشکده مطالعات فناوری

1397

82

جایگاه صنایع فرهنگی در دیپلماسی فرهنگی ترکیه

ستاد فناوری های نرم وهویت ساز

1397

83

تهیه سیاست نامه انرژی برای مسائل و مشکالت کشور در
حوزه انرژی

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1397

84

مطالعه تطبیقی ایجاد مراکز پایاپای با پول ملی (مطالعه چین و
امکان سنجی ایجاد این نهادها در ایران)

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1397

85

تحلیل راهبرد فناوریهای هایتک  2020آلمان

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1397

86

اتاق فکر سرباز ماهر

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

87

بررسی بازسازی اقتصادی کشورهای عراق ،سوریه و یمن

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398
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62

88

مطالعه تطبیقی برنامهها و سیاستهای توانمندسازی سربازان
وظیفه در کشورهای منتخب

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه

1398

89

مشاغل ایران 1414

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه
ستاد کل نیروهای مسلح

1398

90

طراحی سامانه اطالعات کارگاههای تولیدی و نقشه
قابلیتهای تولیدی کشور در جهت ارتقای اقتصاد
دانشبنیان

سازمان برنامه و بودجه کشور

1398

91

بررسی راهبردهای تبادالت منطقهای انرژی ایران

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1398

92

پایلوت تاریخ شفاهی موقوفهداری در آستان قدس رضوی
و اسناد پشتیبان دورههای آموزشی حوزه وقف (اقتصاد،
مدیریت و مالیه موقوفات)

آستان قدس رضوی

1398

93

نگاشت نهادی نظام دیپلماسی علم ایران

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

94

الزامات ایران یکصد و پنجاه میلیونی از منظر منابع آبی

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1398

95

تأمین مالی پایدار غیردولتی برای حوزههای علمیه

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

96

تشکیل و راهاندازی کمیتههای تولید محتوای پشتیبان طرح
جامع مهارتآموزی

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه
ستاد کل نیروهای مسلح

1398

97

کاربست و پیادهسازی نتایج مطالعه صنعت ماشینسازی
پیشرفته

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1398
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پژوهشکده مطالعات فناوری

98

ارائه مدلی برای ارتقاء مهارتهای مدیریت مالی
شخصی سربازان وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه
ستاد کل نیروهای مسلح

1398

99

بررسی روند برگزاری مناقصات با رویکرد حمایت از
شرکتهای دانشبنیان

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1398

100

تدوین برنامه  5ساله توسعه علمی و فناوری  3استان
کشور (آذربایجان شرقی /کردستان/گلستان)

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1398

101

رصد وضعیت اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاههای
کشور

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

102

تشکیل کارگروه پیادهسازی تفاهمنامه همکاری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد کل نیروهای
مسلح در راستای افزایش اثربخشی خدمت مقدس
سربازی

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1398

103

وقایعنگاری رخدادهای بازار ارز ایران طی سالهای
 96و 97

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1398

104

تبیین نظام مسائل سیاست گذاری در حوزه مواد و منابع
طبیعی

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

105

تبیین و زمینهسازی نظام آماری اقتصاد صنایع هوایی

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1398

106

بررسی تاریخی مبانی نظری  STIPاز نگاه مکاتب علم اقتصاد

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398
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107

بررسی ساز و کار ضمانتی قابل استفاده در بورس

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1398

108

طراحی مدل پویای تحلیل و ارزیابی مولفههای
تاثیرگذار بر نشاط سربازان در دوره خدمت نظام وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح

1398

109

طراحی سیاستهای ارتقای خدمات طراحی مهندسی
پیشرفته داخلی

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1398

110

برنامه پژوهشی اقتصاد سیاسی قانون اساسی

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1398

111

تأمین مالی پایدار غیردولتی برای حوزههای علمیه

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1398

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

113

نظریه پیشرفت مبنی بر اندیشه مقام معظم رهبری

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

114

بررسی راهکارهای توسعه متوازن و تکمیل زنجیرههای
ارزش در حوزه مواد پتروشیمی در کشور

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

1398

115

راهبری میز پیادهسازی مفاد تفاهمنامه ستاد کل نیروهای
مسلح با دستگاههای اجرایی

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح

1398

112

64

مطالعه راهبردی سیاست ها و راهکارهای ارتقای
همکاری های ایران و روسیه در صنایع دارو و
تجهیزات پزشکی
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116

طراحی نظام پایش و ارزیابی سیاستها و برنامههای
سند نقشه راه قرارگاه مهارتآموزی کارکنان وظیفه
نیروهای مسلح

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح

1398

117

مرور و ارزیابی تجربیات و الگوهای گذشته کشور در
زمینه الگوهای بدیل خدمت سربازی و استفاده بهینه از
دوره خدمت وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح

1398

118

آسیبشناسی جذابیتهای دوره خدمت سربازی از
منظر فرهنگی

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح

1398

119

بررسی الگوهای مهارتافزایی در نیروهای مسلح

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح

1398

120

برگزاری سلسله نشستهای دیپلماسی علم و فناوری

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

121

بهرهبرداری از ظرفیتها و الگوهای آیین پیادهروی
اربعین در حل مسائل کشور

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

122

تدوین الگوی نشاط در وظیفه عمومی با استفاده از
تجارب بین المللی

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه

1398

123

ساخت شاخص عدالت اقتصادی و اندازهگیری آن

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه

1398
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124

انتقال تجربیات سیاستی در حوزه توانمندسازی
نیروهای وظیفه از طریق تعامالت بینالمللی

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه

1398

125

برآورد اقتصاد خدمت وظیفه عمومی

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه

1398

126

بررسی تطبیقی نقش اتاقهای بازرگانی در شکلگیری
دولت ملی در آلمان و ایران

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

127

طراحی سازوکار توسعه دورههای مهارتآموزی
مدیریت مالی به سربازان وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح

1398

128

مطالعات راه اندازی پادگان نوآوری

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح

1398

129

چالشها و پیامدهای رویه فعلی هدایت تحصیلی
دانشآموزان و معرفی و امکانسنجی مدل جایگزین
احتمالی :مطالعه کنکور سراسری

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

130

کاربرد رویکرد همبست آب ،غذا ،و انرژی در
دیپلماسی آب و مدیریت رودخانههای فرامرزی شرق
ایران

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

131

بررسی سازوکارهای تحریم شرکتهای دانشبنیان و
حمایت از آنها

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1398
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132

برنامه حمایت از پیشگامان اقتصاد دانشبنیان

معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

1398

133

شناسایی مسائل آب کشور و تشکیل و راهبری کمیته
مطالعات آب

پژوهشکده مطالعات فناوری

1398

134

مشارکت در استمرار فعالیت ،هدایت و حمایت از
کمیتههای مطالعاتی تولید محتوای پشتیبانی طرح جامع
مهارتآموزی کارکنان وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان
وظیفه

1398

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص پــروژه هــا لطف ـ ًا کــد روبــرو را

اســکن نماییــد.
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کتاب ها

جمعآوری گازهای همراه نفت سوزانده شده در ایران
در حــال حاضــر حــدود  45میلیــون مترمکعــب در روز ،گازهــای همــراه نفــت در کشــور
ســوزانده میشــوند .ایــن حجــم تقریبــ ًا برابــر  60تــا  65درصــد گاز مصرفــی در واحدهــای
پتروشــیمی اســت و موجــب انتشــار گازهــای گلخان ـهای نیــز میگــردد؛ ازای ـنرو ،جم ـعآوری

گازهــای مشــعل بــه لحــاظ اقتصــادی و زیســتمحیطی اهمیــت بســزایی دارد .شــرکت ملــی

نفــت دو برنامــه اصلــی شــامل واگــذاری پروژههــای جمــعآوری گازهــای همــراه نفــت بــه
بخــش خصوصــی و هلدینــگ هــای پتروشــیمی را مدنظــر قــرار داده اســت .در ایــن کتــاب

تــاش شــده اســت تــا ضمــن تبییــن وضعیــت گازهــای مشــتعل در کشــور شناســایی طرحهــای

نویسندگان :علی طاهری فرد،
روح اله مهدوی،

حامد صاحبهنر،

موجــود بــرای جمــعآوری آنهــا ،فرصتهــای ســرمایهگذاری ،چالشهــای موجــود و
الزامــات بــرای حضــور مؤثــر بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه تشــریح گــردد.

جواد کیپور،

محمدجواد کمالی

گروه پژوهشی:

اقتصاد دانشبنیان

ناشر :نشر تاالب

سال انتشار1398 :

تعداد صفحه250 :
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ء

فرهنگ ثروت آفرین:بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع خالق و فرهنگی با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانشبنیان

بهجرئــت میتــوان گفــت پیشــرفت در حــوزه صنایــع فرهنگــی از بهتریــن مصادیــق تحقــق

اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ حــوزهای کــه درونزایـیاش وامدار فرهنــگ غنــی اســامی -ایرانــی

اســت و برونگرایــی آن جــزء ماهیــت و مأموریتــش ،مشــارکت مردمــی و دانشبنیانــی

رمــز پیشــرفت آن اســت؛ تجــارب و عملکــرد کشــورها در ایــن صنایــع ،نشــاندهنده تــوان
درآمدزایــی مافــوق درآمدزایــی نفتــی کشــور اســت.

اگرچــه بــا نگاهــی بــر فعالیتهــای انجامشــده چنــد ســال اخیــر در کشــور ،توجــه فزاینــده
سیاسـتگذاران بــه ایــن عرصــه مشــهود اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه سیاسـتگذاری بــا
چشـمهای بســته ممکــن نیســت و همپایــی نظــام آمــاری بــرای شــفاف شــدن وضعیــت موجــود

را میطلبــد.

ایــن گــزارش در قالــب چکیــدهای مدیریتــی از مجموعــه  7جلــدی «بررســی و تحلیــل نظــام

آمــار اقتصــادی صنایــع فرهنگــی بــا تأکیــد بــر رویکــرد نوآورانــه و دانشبنیــان» ،حوزههــای
«ســینما»« ،پویانمایــی»« ،نشــر و پــی نمایــی»« ،گردشــگری»« ،صنایعدســتی»« ،بازیهــای
ویدئویــی» و «اســباببازی» را موردبررســی قــرار میدهــد.

هــدف گــزارش حاضــر نگاهــی تحلیلــی بــا توجــه بــه مالحظــات اجرایــی بهنظــام آمــاری
صنایــع فرهنگــی اســت و از ایــن منظــر تــاش میکنــد مبتنــی بــر ارائــه و تحلیــل چارچوبهــای

مفهومــی اقتصــادی و نــوآوری بــه تبییــن و تحلیــل آمــاری ایــن صنایــع مبتنی بــر اســتانداردهای

ملــی و بینالمللــی بپــردازد.

نویسندگان :روحاله ابوجعفری،
علی افضلی،

مصطفیمحبیمجد،

مهدی رحیمی نسب،

مجتبی نصراللهی نسب

مشاور :سید محمدحسین
سجادینیری

گروه پژوهشی:

اقتصاد دانشبنیان
ناشر:

مؤسسه خدمات فرهنگی رسا
سال انتشار1398 :

تعداد صفحه 136 :
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مقاالت منتخب در سیاست گذاری فناوری های نوظهور
فناوریهــای جدیــد همــواره در حــال ظهــور هســتند و نخســتین پرســش ایــن اســت کــه ظهــور
فنــاوری دقیق ـ ًا بــه چــه معنــا اســت و چگونــه اتفــاق میافتــد؟ و پرس ـشهای دیگــر ایــن کــه:

بعضــی فناوریهــا تأثیــرات انقالبــی دارنــد ،بعضــی باعــث تحــول در محصــوالت موجــود
میشــوند و بعضــی میتواننــد اثــرات اجتماعــی و فرهنگــی داشــته باشــند؛ دولــت ،مــردم
و شــرکتها چــه بایــد کننــد؟ ابزارهــای سیاســتی دولــت هــا در برخــورد بــا ایــن فناوریهــا

کدامنــد؟ ابزارهــای طــرف تقاضــا چگونــه بایــد طراحــی شــوند؟ بافــت و ســیاق جامعــه و
بــازار ،چــه تاثیــری بــر طراحــی ابزارهــا دارنــد؟ چــه دالیلــی باعــث تفــاوت نوآوریهــا در

انتخاب و ترجمه مقاالت:

ی محمد سلطانی،
عل 
یاسر خوشنویس،

سعیده بابایی،

رضا اسدیفرد

گروه پژوهشی :سیاست

نوآوری و آیندهنگاری

سال انتشار1397 :

ناشر :موسسه خدمات

فرهنگی رسا

کشــورهای توســعه یافتــه و کشــورهای در حــال توســعه مــی گــردد؟ چگونــه حمایتهــای

مســتقیم بالعــوض باعــث فــرار ســرمایه خصوصــی میشــود و در مقابــل ،دولتهــا چگونــه
میتواننــد بــا ابــزار پــاداش و تشــویق ،جریــان نــوآوری را ســرعت بخشــند؟ اینهــا همــه
ســؤاالتی هســتند کــه معمــو ً
ال جــواب آن هــا در یــک کتــاب پیــدا نمیشــود ،بنابرایــن در ایــن
کتــاب ،مجموعـهای از مقــاالت انتخــاب و ترجمــه شــده انــد تــا بــا مطالــب نظــری و تجربیــات
خ داده شــود .شــاید ایــن تجربــه بهتــر از ترجمــه کامــل
مــوردی ،بــه اینگونــه ســؤاالت پاس ـ 

یــک کتــاب بتوانــد ســؤاالت مخاطبــان را پاســخ گویــد ،اگرچــه کــه مــا بــرای کشــور خودمــان،

مــیبایســت جــواب هــای دیگــری را هــم از دل تجربیــات داخلــی بیــرون بکشــیم و ســؤاالت
جدیــدی را هــم طــرح کنیــم کــه ایــن مهــم نیــز شــاید در پــی جرقههایــی کــه مطالــب کتــاب در

ذهــن اندیشــمندان جــوان بــه وجــود مــی آورنــد ،پدیــد آیــد.
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دیپلماسی علم؛ روزی نو یا صبحی کاذب؟
کتابــی کــه پیــش رو داریــد جــزو معــدود پژوهشهــای جامــع در زمینــه دیپلماســی علــم بــه

شــمار میآیــد کــه بــهدنبــال چیــزی فراتــر از اذعــان بــه ظهــور دیپلماســی علــم در عرصــه
بینالمللــی اســت و در عــوض بــه ارزیابــی ایــن مهــم میپــردازد کــه آیــا ظهــور دیپلماســی

علــم ،بــه راســتی نشــاندهند ه جدایــی بزرگــی از گذشــته اســت؟

فصــول مختلــف ایــن کتــاب بــه تبییــن مفهــوم دیپلماســی علــم ذیــل ســه محــور اصلــی پرداختــه

اســت .فصــول ابتدایــی کتــاب ،بــر موضــوع «دیپلماســی بــرای علــم» متمرکــز اســت .ایــن بعــد

از دیپلماســی علــم ،نقــش مهمــی در شــکلگیری بســیاری از اقدامــات علمــی بینالمللــی نظیــر
ایســتگاه فضایــی بینالمللــی ،راکتــور ایتــر و ســینکروترون ســزامی ایفــا نمــوده اســت .در
ایــن راســتا ،دیپلماســی یــک تســهیل کننــد ه کلیــدی بــرای تحقیقــات و توســع ه علــم و فنــاوری
مبتنــی بــر ارتباطــات و همکاریهــای فراملــی اســت .فصــول میانــی کتــاب ،بــه جنبههــای
گوناگــون علــم در دیپلماســی یــا چگونگــی برقــراری تعامــل میــان مشــاورههای علمــی و

اهــداف سیاســت خارجــی اشــاره داشــته و بــه توصیــف نقــش علــم و فنــاوری در ارائــه مشــاوره

بــه دولتهــا بــه منظــور آگاهیبخشــی و پشــتیبانی از اهــداف سیاســت خارجــی میپــردازد.
در نهایــت فصــول پایانــی کتــاب ،دیدگاههایــی را نســبت بــه فرصتهــا و چالشهــای علــم

در دیپلماســی ارائــه میدهــد .علــم بــرای دیپلماســی ،اساس ـ ًا جلــوهای از قــدرت نــرم علــم را
بــه تصویــر میکشــد.

نویسندگان :لوید دیویس،

روبرت پتمن

مترجمین :جواد مشایخ،

عفت نوروزی،
سعیده صارمی

گروه پژوهشی :مطالعات
بینالملل علم وفناوری

ناشر :موسسه خدمات

فرهنگی رسا

سال انتشار1396 :

تعداد صفحه328 :
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بزرگ مریخی،کوچک ونوسی
ســال هــا پیــش یکــی از دوســتان ،کتابــی بــه نــام «مــردان مریخــی ،زنــان ونوســی» نوشــته دکتــر
«جــان گــری» را بــه مــن معرفــی نمــود .نویســنده در آن کتــاب از اســتعاره جالبــی بــرای نشــان

دادن تفــاوت دنیــای مــردان و زنــان اســتفاده کــرده بــود ،گویــی دو موجــود متفــاوت از دو
ســیاره مختلــف کنــار هــم قــرار گرفتهانــد کــه زبــان هــم را نمیفهمنــد .وقتــی در مطالعــات
چنــد ســاله خــود (بــا تیمــی از همــکاران پژوهشــگر) بــه تفــاوت نگــرش و فقــدان زبــان

مشــترک میــان نهادهــای توســعه علــم کشــور یعنــی دانشــگاهها و شــرکتهای نوپــای برخاســته
از آن هــا ،بــا موتورهــای اقتصــاد و تولیــد کشــور یعنــی شــرکتهای بــزرگ صنعتــی و تجــاری

نویسندگان :رضا اسدی فرد،
یاسر خوشنویس،

آرمان خالدی

گروه پژوهشی :سیاست

نوآوری و آیندهنگاری
ناشر :موسسه خدمات

فرهنگی رسا

سال انتشار1397 :

تعداد صفحه255 :
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برخــورد کــردم ،بــه ذهنــم رســید اســتعاره فــوق بــه خوبــی میتوانــد گویــای وضعیــت نســبت

صنعــت بــا دانشــگاه و نیــز رابطــه شــرکتهای کوچــک نــوآور بــا بنگاههــای بــزرگ صنعتــی
و اقتصــادی در ایــران باشــد .ایــن ناهمزبانــی و پیامدهــای آن ،دغدغــه نویســندگان کتــاب
بــرای طــرح موضــوع ،توجــه بــه آن و در نهایــت یافتــن راهکارهایــی بــرای ایجــاد ارتبــاط

منســجم بیــن ایــن دو قطــب اساســی نــوآوری و تولیــد در کشــور عزیزمــان بــوده اســت و امیــد

کــه دانشآموختــگان ،کارآفرینــان و مدیــران صنایــع تولیــدی و خدماتــی بــا بهرهمنــدی از

یافتههــای نویســندگان ،خــود نیــز بــا بازخــورد مناســب و همافزایــی تجــارب ،موجبــات
همزبانــی و همدلــی را فراهــم آورنــد.
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اقتصاد دانش بنیان؛ بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی (مجموعه مقاالت)
بررســی ســرفصلهای مهــم توســعه از نــگاه رویکردهــای مختلــف موجــود بهبــود تبییــن

مســائل و ارائــه توصیههــای سیاســتی مناســبتر میشــود .وجــه تمایــز ایــن کتــاب بــا ســایر
آثــار در ایــن حــوزه آن اســت کــه عــاوه بــر بررســی مباحــث اقتصــاد دانشبنیــان و نــوآوری
کــه از جدیتریــن موضوعــات توســعه در حــال حاضــر هســتند ،خواننــدگان بــه کمــک آن

میتواننــد آشــنایی اجمالــی بــا مکاتــب مختلــف اقتصــادی پیــدا کننــد .در واقــع کتــاب حاضــر،
اولیــن اثــر فارســی اســت کــه در آن یــک مســئله از زاوی ـ ه دیــد طیــف گســتردهای از مکاتــب

بررســی شــده اســت.

در مجموعــه «توســعه و اندیشــه» کــه کتــاب حاضــر دومیــن اثــر آن اســت ،تــاش خواهــد
شــد مکاتــب مختلــف اقتصــادی از جملــه اتریشــی ،نهــادی ،مارکسیســتی ،شــناختی و رفتــاری
معرفــی و مــورد بحــث قــرار گیــرد و موضوعــات مختلفــی ماننــد عدالــت ،آزادی ،توســعه،
کارآفرینــی ،اقتصــاد دانشمحــور ،مباحــث بــازار پــول و ســرمایه ،نقــش دولــت در توســعه و

غیــره از نــگاه ایــن مکاتــب بررســی شــود.

به کوشش :محمد متوسلی،

علینیکونسبتی،

روحاله ابوجعفری

گروه پژوهشی :اقتصاد

دانشبنیان

ناشر :چشمه

سال انتشار1395:

تعداد صفحه238 :
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فناوری در کانون توجه در دوران ایندیرا گاندی؛ مروری بر تحوالت دانش و فناوری
فنــاوری موتــور محرکـ ه تاریــخ اســت .در واقــع از نخســتین روزهــای تکامــل اجتماعــی انســان،

از دوران کشــف آتــش گرفتــه تــا ذوب فلــزات و اختــراع چــرخ و اکنــون فنــاوری نانــو ،فنــاوری

عامــل رونــد تاریــخ و تشــکیل جوامــع بــوده اســت .در ایــن میــان ،رهبــران اســتقالل هنــد
بــه خوبــی تــوان بالقــوه علــم و فنــاوری را در ســاماندهی و بهبــود زندگــی مــردم درک کردنــد

و برایــن اســاس ،در ســالهای نخســت پــس از اســتقالل در ســاخت «معابــد هنــد نویــن»،
یعنــی توســع ه مراکــز و مؤسس ـههایی کــه فنــاوری را گســترش میدهنــد و آن را بــرای بهبــود

شــرایط زندگــی مــردم بــهکار میگیرنــد ،بســیار کوشــیدند .پروفســور آشــور پارتاســاراتی در
نویسنده  :آشوک

پارتاساراتی

مترجمین :محمد حسین

پاسوار ،سید جعفر سجادیه

گروه پژوهشی :سیاست

نوآوری و آیندهنگاری

ناشر :روزگار نو

سال انتشار1393 :

تعداد صفحه360 :

جوانــی و تقریب ـ ًا در اواخــر دهــه  1960میــادی ایــن فرصــت را یافــت تــا در کانــون دومیــن

مــوج برپایــی مراکــز علمــی هنــد وارد شــود .ایــن مــوج از تضــارب تصادفــی افــکار و عقایــد
فــردی و جهــت گیــری هــای سیاســی و شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی در مقطعــی مهــم در
تاریــخ هنــد جدیــد برخاســته بــود .در عیــن حــال ،دورانــی بــی ســابقه در طراحــی و اجــرای

فنــاوری بــا تأکیــد بــر توســعه درون زای دانــش و فنــاوری در هنــد بــه شــمار مــی رود .همچنیــن

مــوج دوم فرصتــی بــرای نگــرش نظــام منــد و جامــع بــه روش هــای تدویــن سیاســت هــای
مرتبــط بــا دانــش و فنــاوری بــود کــه بــا نظــام تصمیــم گیــری همــه ســطوح حکومــت (مرکــزی،
ایالتــی و محلــی) یکپارچــه مــی شــد .پروفســور پارتاســاراتی ،نظریــه پــرداز علمــی مشــهور،

بــا ســمت مشــاور دانــش و فنــاوری نخســت وزیــر؛ ایندیــرا گانــدی ،ســهم مهمــی در تشــکیل

مــوج دوم داشــت.
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بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خالق و فرهنگی
ایــن روایــت ســفری  ۶۰ســاله از صنعــت فرهنــگ بــه صنایــع فرهنگــی و در پایــان بــه صنایــع
خــاق اســت .موضــوع اصلــی ایــن ســفر ،تعــارض میــان فرهنــگ و اقتصــاد اســت کــه در قلــب

ایــن ترمینولــوژی قــرار گرفتــه اســت .ایــن موضــوع تنهــا مســئله هنــر و بــازار نیســت .بــازار در
کاالهــای فرهنگــی تاریــخ طوالنــی دارد و مســئلهای بــوده کــه همــواره در کنــار هنرمنــد وجــود

داشــته اســت .در قــرن اخیــر تولیــد کاالهــای فرهنگــی بــا توســعه تکنولوژیهــای بازتولیــد
شــتاب گرفتــه و ایــن محصــول بــه صــورت فزاینــدهای تبدیــل بــه ســرمایه شــده اســت .تولیــد

کاال ماننــد ســرمایهداری نیســت ،کاال قدمتــی باســتانی دارد در حالــی کــه ســرمایهداری تنهــا ۵۰۰

ســال پیــش در اروپــا آغــاز شــده اســت .روح ســرمایهداری در اصــل انباشــت نامحــدود در
قبــال هزینــه کــردن همــه ارزشهــای دیگــر خالصــه شــده اســت .هنــر یــا فرهنــگ همــواره

محدودیــت و یــا اعتراضــی نســبت بــه ایــن اصــل بودهانــد امــا بــه طــور همزمــان ،در حــال
تبدیــل شــدن بــه موضوعــی بودنــد کــه ایــن قوانیــن ســرمایه در موردشــان بــه کار میرفــت.

نویسندگان :اسماعیل عبدی،

مریم محمودی،

زهرا ابوالحسنی،

علی اصغر سعدآبادی
گروه پژوهشی:

جامعه و پیشرفت

ناشر :روزگارنو

سال انتشار1395 :

تعداد صفحه319 :
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نظام تبادالت بین المللی شبکه بانکی کشور ؛ تهدیدات ،آسیب ها و راهکارهای مقاوم سازی
تحریــم هــای مالــی و بانکــی بــا هــدف ایجــاد محدودیــت و فشــار بــر تبــادالت مالــی و بانکــی
کشــور هــدف ،بــا ســایر کشــورها اعمــال می شــود؛ مســدود نمــودن دارایی های کشــور مشــمول
تحریــم در ســایر کشــورها ،ممنوعیــت اعطــای وام و تســهیالت از جانــب ســایر کشــورها بــه
کشــور تحریــم شــده ،ممنوعیــت انــواع ســرمایه گــذاری در کشــور تحریــم شــده ،وضــع انــواع

جریمــه هــا بــر نهادهــای مالــی و بنــگاه هــای اقتصــادی بــه دلیــل انجــام تعامــات مالــی ممنوعــه

بــا کشــور تحریــم شــده و ...نمونــه هایــی از تحریــم هــای مالــی دولــت هــای تحریــم کننــده

مــی باشــند و ممنوعیــت تبــادالت و تراکنــش هــای بانکــی بــه منظــور پرداخــت بدهــی هــا و یــا
نویسندگان :حامد فرهمند،

محمدشیریجیان،

دریافــت مطالبــات از طــرف خارجــی ،محدودیــت گشــایش اعتبــارات بانکــی و یــا ممنوعیــت
افتتــاح حســاب و مســدود نمــودن حســاب هــای بانکــی و  ...مصادیــق مهمــی از تحریــم هــای

حامد نجفی جزه

بانکــی علیــه کشــور مشــمول تحریــم مــی باشــند.

اقتصاد دانشبنیان

لــذا یکــی از حــوزه هــای بســیار مهــم و اســتراتژیکی کــه کشــورهای متخاصــم بــه منظــور

گروه پژوهشی:

سال انتشار1395 :
ناشر :نیلوفران

تعداد صفحه502 :

تحقــق اهــداف و مطالبــات سیاســت خارجــی خــود بــر آن تمرکــز فراوانــی نمــوده انــد؛ حــوزه
تعامــات بیــن المللــی نظــام مالــی و بانکــی مــی باشــد .آنــان بــا این منطــق کــه شــریان اقتصادی

و تعامــات بازرگانــی خارجــی هــر کشــور وابســته بــه تبــادالت نهادهــای مالــی بیــن المللــی مــی
باشــد؛ انــواع محدودیــت و کنتــرل هــا را بــر مــراودات مالــی و بانکــی کشــور موردنظــر وضــع

مــی نماینــد.
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نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدات خارجی ؛ تهدیدات ،آسیب ها و راهکارهای اجرایی
در ایــن کتــاب بــه دو راهــکار اساســی بــا توجــه بــه واقعیــت هــای اقتصــاد پرداخته شــده اســت:
اول آن کــه چگونــه مــی تــوان بــه منابــع و مصــارف ارزی کشــور نظــارت داشــت و در عیــن
حــال از ســفته بــازی در بــازار ارز کشــور بــا روش کنونــی آن جلوگیــری نمــود؟ کــه پیشــنهاد

تشــکیل ســامانه نظــارت بــر منابــع و مصــارف ارزی مطــرح گردیــد .توجــه بــه ایــن بخــش از
آن جهــت اهمیــت دارد کــه او ً
ال مصــرف کننــدگان مصــارف ارزی کشــور مشــخص نمــی باشــند

و خــروج ارز بــه راحتــی در اقتصــاد ایــران انجــام مــی پذیــرد لــذا نمــی تــوان برنامــه ریــزی

الزم جهــت مدیریــت آن را داشــت .ســفته بــازی در بــازار ارز کشــور بــه ســهولت میســر اســت
کــه بــه راحتــی مــی توانــد نظــام برنامــه ریــزی را دچــار نوســان نمایــد کــه بــا ایجــاد ایــن ســامانه
تــا حــدودی ایــن مالحظــات برطــرف خواهــد شــد .دوم آن کــه چگونــه مــی تــوان نظــام ارزی
کشــور را قــوام داد ،آن هــم بــه صورتــی کــه ارز بــه عنــوان یــک متغیــر از محاســبات بودجــه

ای دولــت خــارج گــردد؟ کــه پیشــنهاد تشــکیل صنــدوق ثــروت ملــی بــا ســه کارکــرد مشــخص

مطــرح گردیــد .ایــن صنــدوق بــا در نظــر گرفتــن کارکردهــای آن مــی توانــد اقتصــاد کشــور را

در تمــام حــوزه هــا دچــار تغییــر و تحــول نمایــد و پیشــنهاد مــی گــردد مطالعــه جداگانــه ای در
خصــوص آن صــورت پذیــرد.

نویسندگان:

محمد شیریجیان،

حسین نبی زاده،

علیرضا نجفی جزه،
حامد نجفی جزه
گروه پژوهشی:

اقتصاد دانشبنیان

سال انتشار1395 :
ناشر :نیلوفران

تعداد صفحه312 :
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دی ن ای نوآور ،تسلط بر پنج مهارت نوآوران مرزشکن
ت ســاله بــرای فهــم عمیقتــر
کتــاب دی ان ای نــوآور ،حاصــل یــک مطالعــه مشــارکتی هش ـ 
نــوآوران مرزشــکن اســت .ایــن افــراد چــه ویژگیهایــی دارنــد و چگونــه ســازمانهایی نــوآور

میســازند؟ نویســندگان ایــن کتــاب بــا حــدود صــد نــوآور برجســته دنیــا مصاحبــه کردهانــد
و اطالعــات پانصــد نــوآور و بیــش از پنجهــزار مدیــر اجرایــی در بیــش از هفتادوپنــج کشــور
جهــان را گــردآوری نمودهانــد .نویســندگان کتــاب (دایــر ،گرگرســن و کریستنســن) بــه مــا

نشــان میدهنــد کــه کارآفرینــان و مدیــران نــوآور بــرای کشــف ایدههــای مرزشــکن ،یکســان

عمــل مــی کننــد .آن هــا پنــج مهــارت اکتشــافی (دی ان ای نــوآور) را در خــود و سازمانشــان
نویسندگان :جف دایر ،هال

گرگرسن ،کلیتون کریستنسن

مترجمین :عیسی پریزادی،

سید محمدحسین شجاعی،
مصطفیمحسنی،

ایجــاد و تقویــت میکنند:مهــارت پرسشــگری ،مشــاهدهگری ،شبکهســازی ،آزمایشــگری و

تفکــر پیونــدی .پیــام ایــن کتــاب بــرای همـه مــا ایــن اســت« :توانایــی خلــق ایدههــای نوآورانــه
تنهــا تابــع عملکــرد ذهــن نیســت و بــه رفتــار مــا هــم بســتگی دارد .پــس اگــر رفتارهایمــان را

تغییــر دهیــم میتوانیــم نــوآور باشــیم».

جلیل غریبی

گروه پژوهشی :سیاست

نوآوری و آیندهنگاری
ناشر :موسسه خدمات

فرهنگی رسا

سال انتشار1394 :

تعداد صفحه264 :
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نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط
شــرکتهای کوچــک و متوســط بســتر مناســبی بــرای نــوآوری بهشــمار میآینــد .ایــن نــوع

شــرکتها بــه واســطه کوچکــی و چابکیشــان از مزیتهایــی همچــون انعطافپذیــری و
ســرعت در تصمیمگیــری برخوردارنــد ،امــا در عیــن حــال محدودیتهــای ناشــی از کمبــود

منابــع مالــی و زیرســاختهای فنــی مــورد نیــاز ،چالشهایــی را در مســیر نــوآوری ایــن

شــرکتها بــه وجــور مـیآورد .بررســی تجــارب شــرکتهای موفــق نشــان میدهــد کــه یکــی
از راهبردهــای موثــر و کارآمــد بــرای غلبــه بــر ایــن گونــه مشــکالت ،اتخــاذ رویکــردی بــاز
در فرآینــد نــوآوری اســت« .نــوآری بــاز» معیــن ایــن مطلــب اســت کــه شــرکتها نبایــد در
فرآینــد نــوآوری خــود تنهــا بــه ایدههــا و منابــع درونــی خــود متکــی باشــند ،بلکــه در عــوض،

بایــد بهصــورت هدفمنــد از جریانهــای ورودی و خروجــی دانــش بــرای تســریع در نــوآوری

داخلــی و کســب ارزش اســتفاده نمایــد .هــر چنــد تاکنــون اکثــر مطالعــات و پژوهشهــای انجــام
شــده در حــوزه «نــوآوری بــاز» بــه شــرکتهای بــزرگ و چندملیتــی اختصــاص دارد ،امــا در
ســال هــای اخیــر توجــه محققــان بــه مطالعــه ایــن پاردایــم در میــان شــرکتهای کوچــک و

متوســط نیــز جلــب شــده اســت .و از ایــن جهــت ،ایــن کتــاب را میتــوان جــزو اقدامــات
جــدی صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه دانســت .بررســی نخســتین تجربیــات «نــوآوری بــاز» در

ده شــرکت کوچــک و متوســط ،در قالــب مطالعــه مــوردی در ایــن کتــاب نــکات ارزشــمندی
را بــرای یادگیــری مدیــران کســبوکارهای کوچــک و متوســط ،محققــان حــوزه مدیریــت

نویسنده  :ویم ونهاوربیک

مترجمین :جواد مشایخ،

مجید حسنی پارسا
گروه پژوهشی:

مطالعات بینالملل علم

وفناوری

ناشر :موسسه خدمات

فرهنگی رسا

سال انتشار۱۳۹۴ :

تعداد صفحه198 :

نــوآوری و سیاســتگذاران علــم و فنــاوری فراهــم آورده اســت.
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علم و فناوری مواد پیشرفته ،ره نگاشت کشور چین تا سال 2050
مــواد نقــاط عطــف و بنیانهــای فیزیکــی تمــدن بشــر را تشــکیل میدهنــد .دورههــای تمــدن
بشــری بــا مــواد نامگــذاری شــدهاند .عصــر پارینهســنگی ،عصــر نوســنگی ،عصــر برنــز،

عصــر آهــن و عصــر ســیلیکون یــا عصــر الکترونیــک کــه تأثیــر بــاالی مــواد و فنــون مربوطــه
را در توســعه جوامــع بشــری نشــان میدهــد .امــروزه فنــاوری مــواد ،در حمــل و نقــل ،انــرژی

و نیــرو ،منابــع و محیــط زیســت ،الکترونیــک و اطالعــات ،کشــاورزی ،ساختوســاز،
هوانــوردی ،دفــاع ملــی و نظامــی و بســیاری از پروژههــای مهــم ملــی ،پیشــرو بــوده و بنیــان
فیزیکــی آن هــا محســوب میشــود .بــا توســع ه جوامــع ،بــهدلیــل نیــاز بــه افزایــش تنــوع و

تألیف :آکادمی علوم چین
مترجمین :جواد مشایخ،

سید محمد حسین
پیغمبرزاده،

اعظم مطهری نسب

گروه پژوهشی :مطالعات
بینالملل علم وفناوری

کیفیــت مــواد ،تأمیــن تقاضاهــای مختلــف ،اســتفاد ه کارآمــد از منابــع و بــهحداقلرســانی

آلودگــی محی ـط زیســت ،علــم و مهندســی مــواد ،رســالت مهمــی را در تحقیــق و توســعه
بــر عهــده دارد .بــا درک ایــن اهمیــت کلیــدی ،مســئوالن چینــی قصــد دارنــد بــا یــک

برنامهریــزی بلندمــدت تــا حــدود ســال  ،۲۰۵۰یــک نظــام جامــع نــوآوری علــم و فنــاوری

مــواد را در ایــن کشــور بنیــان نهنــد.

ناشر :روزگارنو

سال انتشار1393 :

تعداد صفحه211:
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جهت کسب اطالعات بیشتر لطفا به سایت پژوهشکده مراجعه نمایید.

فهرستها لطف ً
نمایید .نمایید.
اسکنرا اسکن
کدراروبرو
روبرو
کتابا هاکدلطفا
مشاهدهاز پروژه
جهت اطالع

نشــانی :تهــران -خیابــان ســتارخان -خیابــان شــهید دکتــر حبیــب الــه

تقاطــع خیابان شــهید ســروش (یکم) پــاک  - 96پژوهشــکده مطالعــات فناوری

کدپستی1455693415 :
تلفن021-66500065 :

فکس021-66500060:

ایمیلinfo@tsi.ir :

وب سایتwww.tsi.ir :

