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چكيدُ
َسف اظ ايه مقبلٍ ،ثطضؾي يضؼيت مًخًز ي مطلًة تًؾؼٍ تنىًلًغي زض ؾطح مالن مكـًض اظ واـبٌ
نبحجىظطان ي ذجطگبن حًظٌ تنىًلًغي اؾت .زض ثطضؾي يضـؼيت مًخـًز تنىًلـًغي ي تًؾـؼٍ ان ،اظ زي
زؾتٍ اطالػبت اؾـىبزي مًخـًز زض ثبوـلَـبي اطالػـبتي زاذلـي ي ثـيه المللـي ي ويـع وظطذـًاَي اظ
نبحجىظطان ثب اؾتفبزٌ اظ تنىيل مهبحجٍ ػميق ي ويمٍ ؾبذتبض يبفتٍ اؾتفبزٌ قسٌ اؾت .ثطضؾي يضـؼيت
مطلًة تًؾؼٍ تنىًلًغي زض افق ثطوبمٍ چكماوساظ مكًض ،ثط اؾبؼ زازٌَبي حبنل اظ مهبحجٍَب نـًضت
گطفتٍ اؾت .ايه مطبلؼٍ ،يل ثطضؾي تًنيفي (اؾىبزي ،پيمبيكي) يميفي ثط اؾبؼ ضيينطز وظـطي وظـب
ملي وًايضي ميثبقس .يبفتٍَبي ايه ثطضؾي وكبن ميزَس يضؼيت مبضمطزَبي َفتابوٍ وظب ملي وًايضي
ايطان زض يضؼيت مًخًز زض ثيه مكًضَبي مىطقٍ چكم اوساظ ،ثب وبمبضمطزيَـب ي مؼالـالت مُمـي وظيـط
ضــؼو ي تًاومىــسيَــبي ذلــق فىــبيضي ،تًاومىــسيَــبي مؿــت فىــبيضي ،تًاومىــسيَــبي اوتكــبض
فىبيضي،مبضافطيىي تنىًلًغيل ي ثبظاض مبالَب ي ذـسمبت مًاخـٍ اؾـت .زازٌَـبي حبنـل اظ ثطضؾـيَـبي
اؾىبزي ي ميساوي ايه پػيَف وكبن مي زَس زؾتيبثي ثٍ خبيابٌ مًضز وظط زض ثطوبمـٍ چكـماوـساظ مكـًض،
ويبظمىس ضاَنبضَب ي ضاَجطزَبي ضاَاكب ي مُمي اؾت.
كليد ٍاژُ ّا :تَسعِ تكٌَلَژيً ،ظام هليًوَوٍري ،رزًاهوِ چطوناًوداس  4141ايوزاى،
ٍضعيت هَجَدٍ ،ضعيت هطلَب.

تبضيد زضيبفت مقبلٍ 89/6/13 :تبضيد پصيطـ مقبلٍ90/02/10 :
* اؾتبز گطيٌ مسيطيت زيلتي زاوكابٌ ػالمٍ طجبطجبيي.
** اؾتبزيبض پػيَف خُبز زاوكابَي ي زمتطي مسيطيت زيلتي اظ زاوكابٌ زاوكابٌ ػالمٍ طجبطجبيي.
Email: hamins38@yahoo.com

*** ضئيؽ پػيَكنسٌ تًؾؼٍ فىبيضي يظاضت ػلً  ،تحقيقبت ي فىبيضي.
**** اؾتبزيبض گطيٌ مسيطيت زيلتي ،زاوكابٌ ػالمٍ طجبطجبيي.
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هقدهِ

فطايىس تًؾؼٍ ي پيكطفت خًامغ ثكطي ،اظ اغبظ زيضٌ مسضن ،زض ؾبيٍ تحًالت تنىًلًغيل ي
ػلمي قنل گطفتٍ ي ايه تحًالت ،ظيطثىبي ؾبيط تحًالت خبمؼٍ ثكطي ثًزٌ اؾت .مطبلؼٍ
تحًالت تبضيري ػلم ي تنىًلًغي زض خُبن ،ذهًنبً خُبن مسضن ،وكبواط ان اؾت مٍ تىُب زض
ؾبيٍ وًايضي ي ذالقيتَبي فطزي ي خمؼي اؾت مٍ تنىًلًغي ميتًاوس پسيساض قًز ،اؾتمطاض
ي تؼميق پيسا مىس ي تًؾؼٍ يبثس ي ثٍ ػىًان مًتًض محطك تًؾؼٍ ي پيكطفت خبمؼٍ ثكطي ػمل
مىس [.]2،10
"ظلىي" تنىًلًغي ضا متكنل اظ ؾٍ خعء ياثؿتٍ ثٍ َم ميزاوس :ؾرتافعاض (ؾبذتبض فيعيني ي
اضايف مىطقي تدُيعات يب مبقيهاالتي مٍ قطاض اؾت ثطاي اودب يظبيو الظ ثٍ مبض ضيوس)،
وط افعاض (زاوف وحًٌ اؾتفبزٌ اظ ؾرتافعاض ثطاي اودب يظبيو الظ ) ي مغعافعاض (زاليل اؾتفبزٌ اظ
تنىًلًغي ثٍ قيًٌاي ذبل ثب تًخيٍ فىي) .ػاليٌ ثط ؾٍ خعء يبز قسٌ ،خعء چُبضمي ضا ثبيس ثٍ
طًض مؿتقل مًضز تًخٍ ي ثطضؾي قطاض زاز ،ظيطا ايه خعء ،تمب ؾطًح ي مًقؼيتَبي تنىًلًغيل
ضا زض ثط مي گيطز ي ان زاوف فىي اؾت .زاوف يب مُبضت فىي فطا گطفتٍ قسٌ يب مؿت قسٌ زضثبضٌ
وحًٌ اودب مبضَب ضا زاوف فىي گًيىس [.]10
ًظام هلي ًَوٍري رِ هثارِ هْنتزيي رٍيكزد رزرسي تكٌَلَژي

وظب ملي وًايضي ) 1 (NISيل ضيينطز وظطي مىبؾت ثطاي تحليل ييػگيَبي يل مكًض زض
ظميىٍ فطايىسَبي وًايضي زض ػهط اقتهبز خُبوي اؾت مٍ ميتًان اظ ان ثٍ ػىًان اثعاض ضاَىمبي
ؾيبؾتاصاضي زض ظميىٍ وًايضي تنىًلًغي ثُطٌ گطفت .ايه ضيينطز تحليلي ،اخعا ي تؼبمالت ػًامل
مرتلو ضا اقنبض ميؾبظز ي ثٍ خبي پطزاذته ثٍ چاًواي ػملنطز اخعاي ؾيؿتم ثٍ طًض مدعا،
ػملنطز ؾيؿتم ضا ثٍ نًضت يل مل مًضز اضظيبثي قطاض ميزَس [.]33
مفًُ ي ضيينطز  NISمٍ اوسمي ثيف اظ زي زٍَ اظ ػمط ان ميگصضز ،ؾيطي تحًلي ي
تطًضي زض حيبت مًتبٌ ذًز زاقتٍ اؾت .ضيينطز  NISضا ايليه ثبض "مطيؿتًفط فطيمه" زض ؾبل
 1987زض متبثف تحت ػىًان «فىبيضي ،ؾيبؾت ي ػملنطز اقتهبزي :زضؼَبيي اظ غاپه»  -زض
ثبة ثطضؾي تحًالت غاپه پؽ اظ خىگ خُبوي زي مٍ ثب تحليل اي اظ زاليل وُبزي ثطاي قنبف
تًؾؼٍ مطتجط ثًز  -مططح ؾبذت [.]37
ايليه َسف اظ ايدبز ايه مفًُ ضا ميتًان زض اذتيبض زاقته اثعاضي خبمغ ي مُم ثطاي ؾيبؾتاصاضي
زض ؾطح ملي زاوؿت .فطيمه ،الوسيال ي متنبلو ،ؾٍ ته اظ ثطخؿتٍتطيه وظطيٍپطزاظان زض حًظٌ NIS
زض مهبحجٍاي مٍ ثب قطيو زاقتٍاوس ،اشػبن مطزٌاوس مٍ پيسايف ايه مفًُ وظطي ،ثٍ زليل
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وبضضبيتثرف ثًزن ي وبمبضايي وظب مؿلط تئًضيل اقتهبزي ـ وظب وئًليجطاليؿم ي تئًضي
وئًمالؾيني اقتهبز ـ ثطاي تجييه تحًالت تنىًلًغيل ي وًايضاوٍ خًامغ اوؿبوي ،پبؾراًيي ثٍ وقم
پبضازايم مؿلط وظطي حبمم ثط زٍَ َكتبز زض خُبن غطة ثًزٌ اؾت [.]37
ايه وظطيٍ اثتسا ػمستبً مؼطًف ثٍ ؾيبؾتاصاضي زض وظب ػلم ي تنىًلًغي خًامغ ثًز ،امّب ثٍ
تسضيح ثب پصيطـ ي اؾتقجبل وؿجي اظ ان تنبمل يبفت ي ثٍ حًظٌَبي زياط وظيط ططاحي وُبزي،
وظبضت ي اضظيبثي ،ي اخطا گؿتطـ پيسا مطز.
معيت ػمسٌ ايه ضيينطز وؿجت ثٍ ضيينطزَبي پيكيه ،وظيط ضيينطز ذطي وًايضي ،ان اؾت
مٍ ضيينطزي ؾيؿتمي ي تؼبملي اؾت ي تأثيط اخعا ثط مل ي ويع تأثيط مل ثط اخعا زض ان ،قبثل
تجييه ي تحليل اؾت ي َمچىيه ثٍ وقف وُبزَب زض تحًالت ػلمي ـ تنىًلًغيل ي تًؾؼٍاي زض
خًامغ اوؿبوي تًخٍ ييػٌ زاضز [.]1
اظ اياؾط زٍَ  ،80ثرف مُمي اظ متًن ي مجبوي وظطي مطتجط ثب ثجبت ؾيبؾتَبي ػلم،
تنىًلًغي ي نىؼتي خُبن ،تحت تأثيط ضيينطز  NISقطاض گطفت .ؾبظمبنَبي فطامليتي متؼسزي
مٍ ثطخؿتٍتطيه مًضز ان ضا ميتًان ؾبظمبن َمنبضي ي تًؾؼٍ اقتهبزي ( )OECDزاوؿت ـ ايه
چبضچًة ضا ثٍ ػىًان ثركي الظ زض زيسگبٌ تحليلي ذًز پصيطفتىس ي ػمالً ثٍ مبض ثؿتىس [.]37
ايه مقبلٍ ثط اوؿت مٍ وظب ملي وًايضي ايطان ضا ثط اؾبؼ مبضمطزَبي َفتگبوٍ  NISزض زي
يضؼيت مًخًز ي مطلًة ثط اؾبؼ اَساف چكماوساظ ثيؿت ؾبلٍ مكًض [ ]7ثطضؾي مىس تب اظ ايه
ططيق،مبضايي وظب ملي وًايضي مكًض ثب تًخٍ ثٍ َسفَبي ثطوبمٍ چكماوساظ مًضز اضظيبثي قطاض
گيط ز ي پيكىُبزَبيي ضا ثطاي ططاحي مالن وُبزي تًؾؼٍ تنىًلًغي زض ايطان اضائٍ مىس.
ثب تًخٍ ثٍ ايه َسف ،ؾؤال انلي ايه مقبلٍ اوؿت مٍ ايالً زؾتيبثي ثٍ َسفَبي چكم اوساظ
خمًُضي اؾالمي ايطان ي مؿت ضتجٍ ايل زض مىطقٍ زض حًظٌ تنىًلًغي تب چٍ حس ثب تًخٍ ثٍ
ضيوسَبي مًخًز امنبوپصيط اؾت؟
ثبويبً ػىبنط ي مؤلفٍَبي انلي زؾتيبثي ثٍ َسفُبي ثطوبمٍ مصمًض ي ضاَُب ي ضاَجطزَبي
زؾتيبثي ثٍ َسفَبي يبز قسٌ چيؿت؟ ثبلثبً وظب ملي وًايضي ايطان زض حًظٌ تنىًلًغي اظ چٍ
وبمبضمطزيَبي مُمي زض ضوح اؾت ي ثطاي ايدبز يل وظب ملي وًايضي مبضامس چٍ ثبيس مطز؟
هزٍري رز پيطيٌِ پژٍّص

ثطضؾيَبي مرتلو وًيؿىسٌ زض ميبن متبةَب ،پػيَفَب ،مقبلٍَب ،پبيبن وبمٍَب ي اؾىبز مًخًز
زض مًضًع ايه ثطضؾي وكبن ميزَس زض مدمًع ميتًان قبوعزٌ اثط مطتجط ثب مًضًع ضا زض مجبوي
وظطي مًضًع ايه مقبلٍ يبفت.
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اظ ميبن اثبض قبوعزٌ گبوٍ يبز قسٌ تىُب ؾٍ اثط (يل متبة ي زي پػيَف) ثب مًضًع ايه مقبلٍ
اضتجبط وعزيني زاقتىس مٍ زض ازامٍ ثٍطًض مرتهط مًضز ثطضؾي قطاض ميگيطز.
حدتاهلل حبخي حؿيىي زض متبة 1ذًز ،اثتسا يضؼيت مًخًز فىبيضي ضا زض مكًض ثطضؾي مطزٌ
ي ؾپؽ ان ضا زض قيبؼ ثب مكًضَبي مرتلو (فطاوؿٍ ،اواليؽ ،المبن ،غاپه ،مطٌ خىًثيَ ،ىس)
مًضز اضظيبثي قطاض زازٌ اؾت ،اوابٌ العامبت تًؾؼٍ فىبيضي زض مكًض ضا قبمل ايدبز فالبي مىبؾت،
ػع ضاؾد ثبالتطيه مقبمبت ضؾمي ،تسييه ثطوبمٍ ،ططاحي وظب َبي مىبؾت زاوؿتٍ اؾت ي ثٍ
مؤلفٍَبي مبلي ي اوؿبوي مؤثط زض وظب تًؾؼٍ فىبيضي پطزاذتٍ اؾت.
زيميه اثط مًضز ثطضؾي ،پػيَكي اؾت مٍ آونتبز 2زض مًضز ؾيبؾتَبي ػلم ي تنىًلًغي زض
خمًُضي اؾالمي ايطان اودب زازٌ اؾت .ايه ثطضؾي ثب َمنبضي ؾبظمبن پػيَفَبي ػلمي ي
نىؼتي ايطان اودب قسٌ اؾت .زض ايه پػيَف ،اثتسا وظب ملّي فىبيضي مكًض تحليل قسٌ اؾت ي
ؾپؽ قطايط مؿلط ثط ؾيبؾتگصاضي ػلم ،تنىًلًغي ي وًايضي زض ايطان ثطضؾي ي اضظيبثي قسٌ ي
اؾيتَب ي تىاىبَبي  NISزض مكًض مكرم قسٌ ي ثطاي ضفغ وًاقم ي ثُجًز يضغ مًخًز ويع
پيكىُبزَبيي اضائٍ قسٌ اؾت.
ؾًميه اثط مًضز ثطضؾي ،پػيَكي اؾت مٍ ثًقُطي ي َمنبضان ثطاي تسييه وقكٍ خبمغ
ػلمي مكًض اودب زازٌاوس .ايه پػيَف ،ثط مًضًع ططاحي ي تسييه وابقت وُبزي ػلم ي فىبيضي
3
زض ايطان تمطمع زاضز.
زض ايه پػيَف ،اثتسا وظب ملي وًايضي ايطان ثط اؾبؼ مبضمطزَبي َفتابوٍ  NISي تؼبمالت
اوُب مًضز ثطضؾي قطاض گطفتٍ ي ؾپؽ وابقت وُبزي وظب ملّي وًايضي مكًض زض يضؼيت مًخًز
ططاحي قسٌ اؾت .ثرف ثؼسي ايه پػيَف ،يل مطبلؼٍ تطجيقي زض مًضز وظب ملي وًايضي زض
َكت مكًض اؾت .ثرف پبيبوي ثطضؾي ،ثط اؾبؼ يبفتٍَبي زي ثرف پيكيه ،ثٍ ططاحي وابقت
وُبزي مطلًة ثطاي وظب ملي وًايضي زض ايطان اذتهبل زاضز.
رٍش پژٍّص

ايه ثطضؾي ثٍ ضيـ تًنيفي ي تحليلي نًضت ميگيطز .زض ضيـ تًنيفي ،تأميس ثط اؾتفبزٌ اظ
ضيـ تحليل محتًاي ميفي اؾت .خمغايضي اطالػبت مًضز ويبظ ايه مقبلٍ ،اظ ططيق اؾتفبزٌ اظ
حدت اهلل حبخي حؿيىي ،ثطضؾي مؤلفٍ َبي وظب فىبيضي زض ايطان ،پػيَكنسٌ تًؾؼٍ تنىًلًغي خُبز زاوكابَي ،تُطان،
.1385
2. UNCTAD, Science, Technology and Innovation Policy Review, The Islamic Republic of Iran, United
Nation, New York and Geneva, 2005

ػليطضب ثًقُطي (يَمنبضان) ،وابقت وُبزي ػلم ،فىبيضي ي وًايضي زض ايطان ،يظاضت ػلً  ،تحقيقبت ي فىبيضي ،مطمع
ؾيبؾتُبي ػلمي ،تُطان .1387
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اطالػبت اؾىبزي مىسضج زض ثبولَبي اطالػبتي زاذلي ي ثيهالمللي ي ويع مهبحجٍَبي ػميق ي
ويمٍ ؾبذتبضمىس نًضت ميگيطز .تلفيق زي مدمًػٍ اطالػبت ثسؾت امسٌ (اؾىبزي ،ميساوي)
تحليل وُبيي ايه ثطضؾي ضا قنل ميزَس .زض قؿمت مهبحجٍَب ،ؾؤالَبيي زضثبضٌ يضؼيت
مًخًز ،زيضٌگصاض ي يضؼيت مطلًة مبضمطزَبي َفتگبوٍ وظب ملي وًايضي پطؾيسٌ قسٌ اؾت.
ؾىدف مبضامسي وظب فؼلي ملي وًايضي مكًض اظ زي ططيق ؾىدف ػملنطز تل تل مبضمطزَب
ثط اؾبؼ اطالػبت ثٍ زؾت امسٌ اظ مهبحجٍَب ي تحليل محتًاي مهبحجٍَب ي امبض ي اطالػبت ثٍ
زؾت امسٌ اظ مىبثغ اؾىبزي نًضت ميگيطز .ػلت انلي اؾتفبزٌ اظ تنىيل مهبحجٍ ويمٍ
ؾبذتبضمىس ي ػميق ورؿت ان اؾت مٍ ططاحي ؾبذتبض مىبؾت وُبزي ي مبضمطزي زض َط وظبمي
(ػلمي ،اقتهبزي ،اختمبػي ،ؾيبؾي ي )...ثبيس متىبؾت ثب قطايط ان خبمؼٍ نًضت گيطز ي تىُب ثب
اؾتفبزٌ اظ اؾىبز منتًة ي يب تدطثٍَبي خًامغ زياط وميتًان زؾت ثٍ ططاحي ي ايدبز ؾبذتبض
مىبؾت ظز .لصا اؾتفبزٌ اظ اثعاض خمغايضي زازٌَبي ميفي زض ططاحي وظب َبي پيچيسٌ فىي ي
اختمبػي ،امطي ضطيضي اؾت.
زي ايىنٍ قىبؾبيي زقيق ؾبذتبضَبي پيچيسٌ ػلمي ي فىي ي اختمبػي ضا وميتًان ثب اثعاضَبي
ؾبزٌاي مبوىس مكبَسٌ يب پطؾكىبمٍ مًضز ؾىدف ي اضظيبثي قطاض زاز ،ظيطا ظيايب ي اثؼبز مرفي ي
پيچيسٌاي زض ايه حًظٌَب يخًز زاضز مٍ ثبيس ثب تؼبمل ي گفتاًَبي ثبظ ي َسفمىس ثب نبحجىظطان
ثٍ امتكبف اثؼبز مرتلو ان اقسا مطز .اظ ايىطي ثٍ وظط ميضؾس تنىيل مهبحجٍ ػميق ،اثعاض ثُتط
ي ثب مفبيتتطي ثطاي ايه مىظًض اؾت.
ؾً ايىنٍ مهبحجٍَبي ػميق ي ويمٍ ؾبذتبض يبفتٍ ،ضاٌ ضا ثطاي تؼبمالت ذالقبوٍ ميبن
پطؾفگط يب تؿُيلگط ي نبحتوظط مًضز مهبحجٍ ،ثبظ ميمىس ي تؼبمالت فنطي ي ذالقبوٍ ضا
ثطاي يبفته ضاٌحلَب ي ضاَنبضَبي مىبؾت زض مًضًع مًضز ثحث تؿُيل ميمىس.
اظ ايهضي ،زض ثطضؾي مًضًع ايه مقبلٍ ،زض ثرف ؾىدف يضغ مًخًز ي ويع زض ثرف ططاحي
يضؼيت مطلًة ،اظ قيًٌ تلفيقي (اؾتفبزٌ اظ اؾىبز ي اطالػبت منتًة ي اؾتفبزٌ اظ زازٌَب ي
اطالػبت ميفي خمغايضي قسٌ اظ مهبحجٍَب) اؾتفبزٌ قسٌ اؾت.
خبمؼٍ امبضي ثرف مطبلؼٍَبي ميساوي ،قبمل تمبمي ورجابن ي نبحتوظطان حًظٌ
تنىًلًغي زض مقيبؼ مالن ي ملي مكًض اؾت مٍ طي زٌ ؾبلٍ اذيط زض حًظٌ تنىًلًغي ي يب وظب
ملي وًايضي مكًض زاضاي مسيطيت اخطايي ؾطًح ثبال ،تسضيؽ پػيَف ،مقبلٍ ثًزٌاوس ي يب زض
تسييه ؾىس ي ثطوبمٍ ثرف ،وقف فؼبل زاقتٍاوس .ثطاي اودب ايه ثرف اثتسا ورجابن ي
نبحجىظطان مًضًع ثٍ چُبضزؾتٍ پػيَكاطان ي اؾتبزان زاوكابٌ حًظٌ تنىًلًغي ،ثطوبمٍضيعان ي
ؾيبؾتگصضان مالن ،مسيطان اضقس اخطايي فؼبل ي مطتجط ثب ثرف تنىًلًغي ،تنىًلًغيؿتَب
(مؿبوي مٍ زض ثرفَبي زيلتي ،ػمًمي ي يب ذهًني زض ظميىٍ تسييه ي تًؾؼٍ تنىًلًغي زض
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ػمل وقف زاقتٍاوس) تقؿيم قسوس ،ؾپؽ طي يل احهبي تقطيجي (ثب مكًضت ثطذي مطلؼيه
ي نبحتوظطان زض ايه حًظٌ)  64نبحجىظط ي ورجٍ قىبؾبيي قسوس ي زض زؾتٍَبي چُبضگبوٍ
تًظيغ قسوس ي مقطض قس اظ َط زؾتٍ حساقل ؾٍ مهبحجٍ تب ظمبن اقجبع وظطي مهبحجٍَب نًضت
گيطز [.]6
وُبيتبً ثب تًخٍ ثٍ مجحث اقجبع وظطي مهبحجٍَب زض مدمًع  18مهبحجٍ ثب نبحتوظطان
1
زؾتٍَبي چُبضگبوٍ يبز قسٌ نًضت گطفت
اطالػبت مطثًط ثٍ ثطضؾي ميساوي ايه مقبلٍ ثط مهبحجٍَبي يبز قسٌ اؾتًاض اؾت .ػاليٌ ثط
مىجغ يبز قسٌ ،ثركي اظ اطالػبت مطثًط ثٍ يضؼيت مًخًز تنىًلًغي مكًض زض ايه مقبلٍ ويع اظ
مىبثغ امبضي ي ثبولَبي اطالػبتي زاذلي ي ثيهالمللي خمغايضي قسٌ اؾت ي وُبيتبً اطالػبت
ميساوي ي اؾىبزي ايه مقبلٍ ثٍ وحًٌ تلفيقي مًضز تحليل قطاض گطفتٍاوس .زض ذهًل ططاحي وظب
اؾبمي ي مكرهبت مهبحجٍقًوسگبن چُبض گطيٌ يبز قسٌ ثٍ قطاض ظيط اؾت:
الو .ؾيبؾتاصضان ي ثطوبمٍضيعان مالن :ثبيعيس مطزيذي (مبضقىبؼ ثطخؿتٍ ي مكبيض اؾجق ؾبظمبن ثطوبمٍ ي ثًزخـٍ ،مترهـم
اقتهبز نىؼت ي ثطوبمٍضيعي اقتهبزي ،مسضؼ زاوكابٌ) ،زمتط مىهـًض مجنبويـبن (زاوكـيبض گـطيٌ ثـط ي النتطيويـل زاوكـابٌ
اميطمجيط ،ػالً قًضاي ػبلي اوقالة فطَىاي ،مؼبين اؾجق پػيَف ي فىبيضي يظاضت ػلً ) ،زمتط اميطػلي ؾـيوالـسيىي (مـسيط
اؾجق زفتط پػيَف ؾبظمبن ثطوبمٍ ي ثًزخٍ ،مسيط زفتط الاًي ايطاوي اؾالمي ؾبظمبن مصمًض ،ػالـً گـطيٌ تلفيـق وقكـٍ خـبمغ
ػلمي مكًض) ،زمتط محمس ؾتبضي فط (مسيط ؾبثق گطيٌ امًظقي اقتهبز تًؾؼٍ زاوكابٌ ػالمٍ طجبطجبيي ،ضئيؽ اؾـجق ؾـبظمبن
ثطوبمٍ ي ثًزخٍ ،مؼبين اؾجق ضئيؽ خمًُضي) ،زمتط خؼفط تًفيقي (اؾتبز گطيٌ مُىسؾي قيمي زاوكـابٌ تطثيـت مـسضؼ ،يظيـط
اؾجق ػلً  ،تحقيقبت ي فىبيضي)
ة .اؾتبزان ي محققبن :زمتط ثُعاز ؾلطبوي (ػالً َيئت ػلمي زاوكابٌ مبقبن ،مسيط مـل اؾـجق مؼبيوـت پـػيَف ي فىـبيضي
يظاضت ػلً ) ،زمتط حجيتاهلل طجبطجبئيبن (ػالً گطيٌ امًظقي مسيطيت تنىًلًغي زاوكابٌ ػالمٍ طجبطجبيي ،محقق ي پػيَكـاط
حًظٌ تنىًلًغيو ضئيؽ اودمه مسيطيت تنىًلًغي ايطان) ،زمتط فبتح ضاز (ػالً َيئت ػلمي زاوكابٌ قطيو ،مـسيط مـل اؾـجق
مؼبيوت ػلم ي فىبيضي ضيبؾت خمًُضي) ،زمتط ػليطضب ثًقُطي (زمتطاي مسيطيت تنىًلًغي ،ػالً َيئت ػلمي زاوكابٌ مبلل
اقتط ،محقق ي پػيَكاط حًظٌ تنىًلًغي) ،مُىسؼ ملني فط (ضئيؽ اوسيكنسٌ انو ،مبضقـىبؼ ي مـسيط اؾـجق يظاضت زفـبع،
محقق ي پػيَكاط حًظٌ تنىًلًغي)
ج .مسيطان ثرفَبي تنىًلًغي :زمتط ؾبالض املي (ػالً َيئت ػلمي ؾبظمبن پػيَكُبي ػلمـي ي نـىؼتي ،مبضقـىبؼ حـًظٌ
تنىًلًغي ،مؼبين َمنبضيَبي ثيهالملل مؼبيوت ػلم ي فىبيضي ضيبؾت خمًُضي) ،زمتط حميسضضب طيجي (ػالً َيئت ػلمي ي
ضئيؽ پػيَكنسٌ ثط خُبز زاوكابَي ،مؿئًل مميتٍ فىبيضي وقكٍ خـبمغ ػلمـي مكـًض) ،زمتـط مىـًچُط مىطقـي (زمتـطاي
مسيطيت ،مسيط اؾجق نىبيغ النتطيويل يظاضت زفبع ،مسيط ػبمل اؾجق ايطان ذًزضي ،مسضؼ زاوكابٌ) ،زمتط مطمبوكـبٌ (زمتـطاي
مسيطيت اؾتطاتػيل فىبيضي اطالػبت ،ػالً َيئت ػلمي زاوكابٌ قـطيو ،مؼـبين اؾـجق پـػيَف ي فىـبيضي يظاضت نـىبيغ)،
مُىسؼ وبزضي مىف (مؼبين ؾبثق مطمع نىبيغ وًيه يظاضت نىبيغ ،مبضقىبؼ مؿئًل ثرـف فىـبيضي مؼبيوـت ثطوبمـٍضيـعي
ضيبؾت خمًُضي ،ػالً قًضاي تلفيق وقكٍ خبمغ ػلمي مكًض
ز .تنىًلًغيؿت :زمتط مؿتكبضي (قيميؿت ،محقق ي مبضافطيه حًظٌ نـىؼت) ،مُىـسؼ نـبزقي (ػالـً َيئـت ػلمـي خُـبز
زاوكابَي ياحس ػلم ي نىؼت ،مؼبين پػيَكـنسٌ ثـط خُـبز زاوكـابَي ،محقـق ي تنىًلًغيؿـت ثبؾـبثقٍ زض حـًظٌ ثـط ي
النتطيويل) ،زمتط محؿه قطوفلي (زمتطاي ثيًفيعيل ،ػالـً َيئـت ػلمـي خُـبز زاوكـابَي ،ضئـيؽ ؾـبثق زاوكـابٌ ػلـم ي
فطَىگ ،مؿئًل مبضگطيٌ ترههي مميتٍ فىبيضي وقكٍ خبمغ ػلمي ي ػالً قًضاي تلفيق ان)

تنگناها و راهكارهاي كالن توسعه تكنولوشي در ايران

مطلًة  NISي مبضمطزَبي َفتگبوٍ ان ويع ثطضؾيَبي ميفي نًضت گطفتٍ اؾت ي مجىبي
ططاحي َب ويع ثٍ وظطات مهبحجٍ قًوسگبن ي اضظيبثي ميفي اوُب اظ مبضمطزَب زض ايىسٌ اؾتًاض قسٌ
اؾت.
يافتِّاي رزرسي
دادُّاي اسٌادي

ثطاي اضائٍ تهًيطي اظ يضؼيت تنىًلًغي زض ؾطح ملي ،ثُتطيه قيًٌ ان اؾت مٍ ايه تهًيط
زض ؾبيٍ قبذمَب ي ؾىدٍَبي ػمًمي ي قبثل قجًل ي ثٍ نًضت مقبيؿٍاي اضائٍ قًز .مسلَب ي
ضيـَبي مرتلفي ثطاي ثطضؾي ي اضظيبثي تنىًلًغي زض ؾطح ملي زض مجبوي وظطي خُبوي يخًز
زاضز مٍ ثطذي اظ مُمتطيه مًاضز اوُب ضا ميتًان زض مسلَبيي وظيط مسل قبذم زؾتيبثي ثٍ
تنىًلًغي اضائٍ قسٌ تًؾط ثطوبمٍ تًؾؼٍ ؾبظمبن ملل [ ،]26مسل اضمً [ ]25مسل قبذمَبي
تًؾؼٍ نىؼتي يًيىسي [ ،]32مسل اضظيبثي زاوف ثبول خُبوي [ ،]41مسل ملي اضظيبثي وظب ملي
وًايضي گًزيىًُ [ ،]30مسل ؾىدف وًايضي اتحبزيٍ اضيپب [ ،]29مسل ؾبظمبن ملل ثطاي ؾىدف
ػلم ،فىبيضي ي وًايضي زض اقتهبز زاوف محًض[ ،]40مسل وبظيط يفؿني ي اضملًؼ [ ]35ي مسل
مبضلؿًن [ ]24مالحظٍ ومًز.
يني اظ مُمتطيه ي مىبؾتتطيه مدمًػٍ قبذمَبي تهًيط ي ؾىدف يضؼيت تنىًلًغي،
اؾتفبزٌ اظ مدمًػٍ قبذمَبي پىدابوٍ ؾىدف ي زؾتيبثي تنىًلًغي ) (TATاؾت مٍ تًؾط
ثطوبمٍ تًؾؼٍ ملل متحس ) (UNDPتُيٍ ي امطيظٌ ثطاي ؾىدف ي ثطضؾي يضؼيت تنىًلًغي زض
ؾطح ملي ثؿيبض ضايح ي مطؾً اؾت [ .]10ذالنٍ يضؼيت قبذمَبي پىدابوٍ يبز قسٌ ثطاي
مكًض مب زض مقبيؿٍ ثب مكًضَبي حًظٌ خغطافيبيي مًضز وظط چكماوساظ خمًُضي اؾالمي ايطان ثٍ
قطاض ظيط اؾت:
خسيل  .1اضظيبثي ي مقبيؿٍ تًاومىسيَبي ذلق فىبيضي
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خسيل .2اضظيبثي ي مقبيؿٍ تًاومىسيَبي ظيطؾبذتَب ي اوتكبض فىبيضي

[.]11
خسيل  .3اضظيبثي ي مقبيؿٍ تًاومىسيَبي مُبضت اوؿبوي

[.]11
خسيل  .4اضظيبثي ي مقبيؿٍ تًاومىسيَبي ذلق (مؿت) فىبيضي

[.]11
خسيل  .5اضظيبثي ي مقبيؿٍ تًاومىسيَبي اوتكبض (خصة ،انالح ي اقبػٍ) فىبيضي

[.]11

تنگناها و راهكارهاي كالن توسعه تكنولوشي در ايران

َمچىيه ثطاي تهًيط ضيقهتط خبيابٌ ايطان زض خبمؼٍ خُبوي (ػاليٌ ثط خبيابٌ مكًض زض ميبن
مكًضَبي حًظٌ ثطوبمٍ چكماوساظ  20ؾبلٍ) خسيل  6ثطذي اظ قبذمَب ي ومبگطَبي مطتجط ثب
تنىًلًغي زض مكًض ضا ثب ػىبيت ثٍ خبيابٌ خُبوي ان ثٍ طًض ذالنٍ تهًيط ميمىس.
خسيل  .6قبذمَبي انلي اقتهبزي ي ػلمي ي تنىًلًغيل ايطان ي خُبن

[]27 ،39 ،5 ،19 ،15
اگط مدمًػٍ تًاومىسيَبي حًظٌ فىبيضي مكًض ضا زض قف حًظٌ تًاومىسيَبي يضيزي ذلق
فىبيضي ،ذطيخي ذلق فىبيضي ،ظيطؾبذتي ،اوتقبل ي اوتكبض فىبيضي ،تًاومىسيَبي اوؿبوي ي
ثُطٌثطزاضي ي تدبضيؾبظي فىبيضي تقؿيم مىيم ،اطالػبت خسيلَبي يبز قسٌ وكبن ميزَس مٍ
فبنلٍ ميبن خمًُضي اؾالمي ايطان ثب ؾبيط خًامغ ،ثب تًخٍ ثٍ يضغ مًخًز ثطذي اظ قبذمَبي
فىبيضي قبثل تًخٍ اؾت .تأمل زض يضؼيت مًخًز فىبيضي مكًض مب زض مقبيؿٍ ثب مكًضَبي تًؾؼٍ
يبفتٍ ي زض حبل تًؾؼٍ مًفق ي ويع مكًضَبي مىطقٍ افق چكماوساظ ثطوبمٍ  20ؾبلٍ مكًض ،حنبيت
اظ ان زاضز مٍ زؾتيبثي ثٍ َسفَبي چكماوساظي مقطض ،ويبظمىس تالـ ي مًقف چكمگيط زض
حًظٌَبي مرتلو ؾيبؾتگصاضي ي اخطايي ؾيبؾت ػلم ي فىبيضي مكًض اؾت.
خسيلَبي يبز قسٌ وكبن ميزَس ايطان اظ حيث تًاومىسيَبي ذلق فىبيضي زض ميبن پىح
مكًض مُم مىطقٍ زاضاي ضتجٍ ؾً  ،اظ وظط تًاومىسيَبي ظيطؾبذت ي اوتكبض فىبيضي ،ضتجٍَبي
ؾً ي چُبض اظ خُت مُبضتَبي اوؿبوي ،ضتجٍ زي  ،اظ ظاييٍ ذلق يب مؿت فىبيضي زاضاي ضتجٍ
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ؾً ي اظ خُت اوتكبض فىبيضي زاضاي ضتجٍ ؾً اؾت [َ .]11مچىيه اظ حيث قبذمَبي انلي
اقتهبزي ،ػلمي ي تنىًلًغيل ويع خبيابٌ مىبؾجي زض ثيه مكًضَبي خُبن ثطاي خمًُضي
اؾالمي ايطان يخًز وساضز .تغييطات قبذمَبي خسيلَبي مرتلو ايه ثرف طي ؾبلَبي اذيط
( 4ؾبلٍ اذيط) ثٍ وظط ميضؾس ضيوسي وعيلي ضا طي ميمىس ،اظ ايهضي امنبن ضقبثت ي اضتقبء ضتجٍ
مكًض زض قبذمَبي مرتلو ي پكت ؾط گصاقته ضقجبي مُم ي قسضتمىسي چًن تطميٍ ثب
تًخٍ ثٍ وطخ ضقس مىبؾت قبذمَبي ػلمي ،تنىًلًغيل ي اقتهبزي اوُب مبضي ثؿيبض زقًاض
ذًاَس ثًز [.]1
دادُّاي هيداًي حاصل اس هصاحبِّا

زض ايه ثرف  9ؾؤال اظ پػيَفگطان ي نبحتوظطان پطؾيسٌ قسٌ اؾتَ ،فت ؾؤال مطثًط
ثٍ َفت مبضمطز انلي  NISثًزٌ ي زي ؾؤال َم ثٍ ػىًان ؾؤالَبي مُم ي مقسمبتي مططح قسٌ
اؾت( .الجتٍ ثطذي پبؾراًيبن ثٍ زليل ممجًز يقت ،ػس ػالقٍ يب ػس تؿلط ثٍ ثطذي اظ ؾؤالَب
پبؾد وسازٌاوس) .اطالػبت مطثًط ثٍ مبضمطزَبي َفتگبوٍ  NISزض خسايل ؾٍ ؾططي يب ؾٍ
يضؼيتي يضغ مًخًز ،زيضٌگصاض ،يضغ مطلًة وكبن زازٌ قسٌ اؾت .اػساز ممي مىسضج زض َط
گعيىٍ فطاياوي پبؾدگًيبن اوطا وكبن ميزَس.
اٍلَيت هياى كاركزدّا

اغلت پبؾدگًيبن اػتقبز زاقتىس مٍ اگط چٍ مبضمطزَبي وظب ملي وًايضي اظ وظط ،تؼبملي ي پًيب
اؾت ثسيه تطتيت مٍ مؿتمطاً ثط ينسياط تأثيط گصاقتٍ ي اظ َم تأثيط ميپصيطوس ،لينه ثب تًخٍ ثٍ
قطايط مكًض ميتًان ثطذي مبضمطزَب ضا مُمتط زاوؿت ،اظ مدمًع  16وفطي مٍ ثٍ ايه ؾؤال
پبؾد زازٌاوس  13وفط مبضمطز ؾيبؾتگصاضي ضا مُمتطيه مبضمطز  NISزض قطايط فؼلي زاوؿتٍاوس،
 2وفط ثطاوىس مٍ وميتًان ثٍ نًضت مالن ي ملي وظط زاز ثبيس زض مقيبؼ ثرفَب وظط زاز 1 ،يل
وفط ويع مبضمطز مبضافطيىي تنىًلًغيل ضا ثب تًخٍ ثٍ قطايط مُمتطيه مبضمطز وظب ملي وًايضي
مكًض ميزاوس.
ضزٍرت ٍجَد دٍرُگذار

اظ مدمًػٍ  18مهبحجٍ اودب قسٌ اظ  10وفط اوُب ؾؤال قسٌ اؾت مٍ ايب ضطيضتي ثطاي زض
وظط گطفته يل زيضٌ ثٍ ػىًان زيضٌگصاض ثطاي ضؾيسن اظ يضغ مًخًز ثٍ يضغ مطلًة قبئل
َؿتىس يب ذيط؟ تمبمي افطاز مًضز پطؾف ياقغ قسٌ ثط ان ثًزٌاوس مٍ يخًز زيضٌگصاض ثطاي زؾتيبثي

تنگناها و راهكارهاي كالن توسعه تكنولوشي در ايران

ثٍ يضؼيت ي قطايط مطلًة اظ يضؼيت مًخًز ،امطي ضطيضي ي اختىبة وبپصيط اؾت .امب مست ي
ظمبن الظ ثطاي ايه زيضٌ ضا مىًط ثٍ ثطضؾيَب ي مطبلؼبت ثيكتط ميزاوىس.
كاركزد سياستگذاري

ؾيبؾتگصاضي يني اظ مبضمطزَبي مُم وظب ملي وًايضي اؾت مٍ زض اغلت تًنيوَبي
مبضمطزَبي ايه وظب  ،ايليه مبضمطزي اؾت مٍ اظ ان وب ثطزٌ ميقًز .ؾيبؾتاصاضي ،فطايىس مُم
ي پيچيسٌاي اؾت مٍ زاضاي يخًٌ ،اثؼبز ي تؼبضيو مرتلو اؾت .زض ايه ثطضؾي مىظًض اظ
ؾيبؾتاصضاي فطايىس ثٍ َم پيًؾتٍ ؾيبؾتؾبظي ثطضؾي زقيق قطايط ،اثؼبز ي خً الظ  ،العا َبي
امط ؾيبؾتاصاضي ي پيكىُبز ؾيبؾتَبي مرتلو ثٍ َمطاٌ تطخيحبت مرتلو ان تهميمگيطي
ثطاي اتربش وُبيي زض مًضًع مًضز وظط اظ ميبن ثسيلَبي مرتلو ،وظبضت ي اضظيبثي ؾيبؾتَبي
ملي ،مالن ي فطاثركي (قجل اظ اخطا ،حيه اخطا ،پؽ اظ اخطا) اؾت.
اؾترطاج ي تلريم مؿبئل ي مؼالالت مبضمطز ؾيبؾتاصاضي ي ويع مبضمطزَبي ثؼسي  NISزض
يضؼيت مًخًز ي قطايط ي تغييطات الظ ثطاي يضؼيت مطلًة ي زيضٌ گصاض ثٍ اخمبل زض
خسيلَبي ثؼسي ومبيف زازٌ قسٌ اؾت .اػساز ممي زاذل خسايل فطاياوي گعيىٍ ضا وكبن ميزَس.
اظ مدمًع  18مهبحجٍ قًوسٌ  17وفط ثٍ ايه ؾؤال پبؾد زازٌاوس.
خسيل  .7مؿبئل ي مؼالالت مبضمطز ؾيبؾتاصاضي زض يضؼيت مًخًز ي قطايط الظ زض يضؼيتَبي مطلًة يگصاض

كاركزد تأهيي ٍ تسْيل هٌارع هالي

تأ ميه مىبثغ مبلي ي َمچىيه يخًز ػًامل تؿُيل مىىسٌ ترهيم مىبثغ مبلي ثٍ ثرفَـبي
مرتلو ،يني اظ مبضمطزَبي مُم ي اؾبؾي ثطاي تًؾؼٍ تنىًلًغي اؾت.
 14نبحتوظط ثٍ ايه ؾؤال پبؾد زازٌاوس.
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خسيل  .8ػملنطز مبضمطز تأميه ي تؿُيل مىبثغ مبلي زض يضؼيتَبي ؾٍگبوٍ

كاركزد تأهيي داًص هَرد ًياس رزاي تَسعِ تكٌَلَژي

پيكطفت زاوف زض حًظٌَبي مًضز وظط تنىًلًغي ،پيف قطط تًؾؼٍ فىبيضي زض خًامغ
مرتلو اؾت .تًؾؼٍ تنىًلًغي ثسين تًؾؼٍ ػلم ممنه ويؿت ،اظ ايه ضي تأميه زاوف مًضز ويبظ ي
اضايف وُبزي مىبؾت اوُب ،امطي مُم ي ضطيضي زض پيكطفت تنىًلًغي اؾت.
 9مهبحجٍ قًوسٌ ثٍ ايه ؾؤال پبؾد زازٌاوس ذالنٍ ي پبؾدَبي اوُب ثٍ يضؼيت ايه مبضمطز زض
خسيل ظيط امسٌ اؾت.
خسيل  .9مبضمطز تأميه زاوف ثطاي يضؼيتَبي ؾٍگبوٍ

ارتقا ٍ تَسعِ هٌارع اًساًي

مىبثغ اوؿبوي ،يني اظ مُمتطيه ػىبنط ي ػًامل تًؾؼٍ تنىًلًغي اؾت .تدطثٍ خًامغ ثكطي
وكبن زازٌ اؾت ثسين تًؾؼٍ مىبثغ اوؿبوي وميتًان ثٍ تًؾؼٍ تنىًلًغي زؾت يبفت13 .
مهبحجٍمىىسٌ ثٍ ؾؤال مطثًط ثٍ ايه مبضمطز پبؾد زازٌاوس.

تنگناها و راهكارهاي كالن توسعه تكنولوشي در ايران

خسيل .10مبضمطز اضتقب ي تًؾؼٍ مىبثغ اوؿبوي زض يضؼيتَبي ؾٍ گبوٍ

كاركزد كاروفزيٌي تكٌَلَژيك

مبضافطيىي تنىًلًغيل ،يني اظ مُمتطيه ػىبنط زذيل زض تًؾؼٍ تنىًلًغي اؾت .ايه مبضمطز
ػمستبً ثٍ مبضافطيىي (وًايضي زض محهًل ،وًايضي زض ضيـ يب فطايىس ،وًايضي زض ثبظاض) زض حًظٌ
تنىًلًغي مؼطًف ثًزٌ ي ػىهطي ثٍ قست مغفًل ي مميبة زض ثبظاض تنىًلًغي مكًضَبي زض
حبل تًؾؼٍ خُبن اؾت.
 11مهبحجٍ قًوسٌ ثٍ ؾؤال پبؾد زازٌاوس،
خسيل .11يضؼيت مبضمطز مبضافطيىي تنىًلًغيل زض يضؼيتَبي ؾٍگبوٍ

كاركزد اضاعِ ٍ اًتطار تكٌَلَژي

تنثيط ي َمٍ گيط قسن تنىًلًغي زض ثبظاض مبالَب ي ذسمبت خًامغ (مٍ زض اثط ايدبز تؿُيالت
فىي ي اقتهبزي گؿتطـ مييبثس) ػبمل مُمي زض تًؾؼٍ ي تطييح تنىًلًغي زض مكًضَبي خُبن
اؾت.
 11نبحجىظط ثٍ ايه ؾؤال مطتجط ثب ايه مبضمطز پبؾد زازٌاوس.
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خسيل .12مبضمطز اقبػٍ ي اوتكبض تنىًلًغي زض يضؼيتَبي ؾٍگبوٍ

كاركزد تَليد كاالّا ٍ خدهات

ايه مبضمطز ثٍ اضايف وُبزي تًليس مبالَب ي ذسمبت زض ثبظاض مكًضَب مطثًط اؾت.
 9نبحتوظط ثٍ ايه ؾؤال پبؾد زازٌاوس.
خسيل .13مبضمطز تًليس مبال ي ذسمبت زض يضؼيتَبي ؾٍ گبوٍ

جوعرٌدي ٍ تحليل يافتِّا
الف -يافتِّاي هيداًي

يبفتٍَبي ميساوي ايه پػيَف حبمي اظ ايه اؾت مٍ ثيكتط پبؾدگًيبن ،مبضمطز
ؾيبؾتگصاضي ضا ثب تًخٍ ثٍ قطايط مكًض مُمتطيه مبضمطز وظب ملي وًايضي زاوؿتٍاوس .ثب تًخٍ
ثٍ ايه امط تمبمي پبؾدگًيبن ثط ان ثًزٌاوس مٍ يخًز زيضٌاي ثٍ وب زيضٌ گصاض زض حس فبنل
يضؼيت م ًخًز ي مطلًة ثطاي زؾتيبثي ثٍ قطايط مطلًة ضطيضت زاضز.
مُمتطيه مؼالالت ي مكنالت مبضمطز ؾيبؾتگصاضي زض قطايط فؼلي مكًض اظ وظط
نبحتوظطان مًضز مهبحجٍ ثٍ تطتيت فطاياوي قبمل تؼسز وُبزَبي ؾيبؾتگصاض ،ػس تمبيع ي
تفنيل وقف ي يظبيو وُبزَب ،فقسان وُبز ؾيبؾتؾبظ ،ػس َمبَىاي ميبن وُبزَبي متؼسز
ؾيبؾتگصاض ،فقسان وظبضت ي اضظيبثي ،اثُب ؾيبؾتگصاضان زض مًضز ؾيبؾتگصاضي ي ػس يخًز
ينپبضچايَبي ػمًزي ي افقي ثًزٌ اؾت ،ثطاي زؾتيبثي ثٍ َسفَبي قطايط مطلًة ثطوبمٍ
(چكماوساظ) ثبيس قطايط ضا ثٍ وحًي ططاحي ي تىظيم مطز مٍ وُبز ؾيبؾتگصاض ،يخًز وُبز
ؾيبؾتؾبظ ملي ،يخًز وُبز اضظيبة ي وبظط ملي ،ضفغ اثُب اظ ؾيبؾتگصاضان زض مًضًع مبض ذًز،

تنگناها و راهكارهاي كالن توسعه تكنولوشي در ايران

ايدبز ينپبضچايَبي ػمًزي ي افقي ي ويع َمبَىاي ميبن وُبزَبي مرتلو زؾتاوسمبض حًظٌ
ؾيبؾتگصاضي ايدبز قًز ي زض زيضٌگصاض ويع ثبيس ثٍ حطمتَبي انالحي ي تسضيدي يضؼيت ي ثٍ
مطز ػملنطزَب يمبضمطزَب زؾت يبظيس.
اظ وظط مهبحجٍ قًوسگبن ،زض مبضمطز تأميه ي تؿُيل مىبثغ مبلي ثطاي تًؾؼٍ  R&Dػمسٌ
مؼالالت ي مكنالت يضغ مًخًز مكًض ثٍ ػس ثُطٌيضي مىبثغ نطف قسٌ زض ثرف ،ػس
وظبضت ي اضظيبثي ثط وحًٌ ػملنطز وُبزَب ي ؾبظمبنَبي اؾتفبزٌ مىىسٌ اظ مىبثغ مبلي ،R&D
ترهيم وبمىبؾت مىبثغ مبلي ثٍ وُبزَب -اظ حيث ظمبن ي ميعان ترهيم -ممجًز مىبثغ اوؿبوي
مبضامس زض ثرف مطثًط ،وجًز ايلًيتَبي فؼبليت زض ثرف  ،R&Dحبمميت وابٌ حؿبثساضاوٍ زض
ترهيم ي اضظيبثي مىبثغ ترهيم ،تؼسز وُبزَبي ترهيمزَىسٌ مىبثغ ي فقسان ؾطمبيٍ
ضيؿلپصيط زض ثرف ثطميگطزز .ثطاي تحقق َسفَبي يضؼيت مطلًة ايه مبضمطز زض افق
ثطوبمٍ چكماوساظ ،الظ اؾت زض گب ورؿت ،ثُطٌيضي مىبثغ ترهيهي ثٍ قست افعايف يبثس ،زي
ايىنٍ قبثليت تقًيم ي اضظيبثي پيسا مىس ،ؾً  ،ثٍ ؾطح مكًضَبي تًؾؼٍ يبفتٍ اضتقبء يبثس ،اظ ايهضي
ططاحي يل ؾيؿتم اضظيبثي ي وظبضت ثط ػملنطز ترهيم مىبثغ ثيه وُبزَب ي ياحسَب ضطضيي
اؾت .ظمبن ،ميعان ي وحًٌ ترهيم مىبثغ ثبيس تغييط يبثس ي متىبؾت قًز ،ايلًيتگصاضي زض
حًظٌَبي مرتلو  R&Dمكرم قًز ،وُبزَبي مرتلو زؾتاوسضمبض ؾبمبوسَي قًز ي اظ
تساذل مبضمطز اوُب خلًگيطي ثٍ ػمل ايس .اؾبؼ ترهيم مىبثغ ثط اضظيبثي ػملنطز پيكيه ي
ميعان ثُطٌيضي وُبزَب قطاض گيطز ي وُبزَبي الظ ثطاي تأميه ي ترهيم ؾطمبيٍ ضيؿلپصيط مٍ
وقكي مُم زض تًؾؼٍ تنىًلًغي زاضوس ايدبز قًوس.
زض زيضٌگصاض ويع ثبيس ثط ثُجًز ؾبذتبض ي ثٍ مطز ػملنطز تأميس مطز تب قطايط ي فالبي تحقق
قطايط مطلًة زض افق ثطوبمٍ چكماوساظ مُيب قًز.
اظ وظط مهبحجٍقًوسگبن زض مبضمطز تأميه زاوف مًضز ويبظ ثطاي تًؾؼٍ تنىًلًغي ؾٍ ػبمل
ػس اضتجبط ميبن زاوف ي تنىًلًغي ،ػس ميفيت وُبزَبي زاوكي ي ػس اضتجبط ميبن وُبزَبي
زاوكي ثب ياحسَبي اخطايي ،مؿبئل ي مؼالالت انلي يضغ مًخًز ايه مبضمطز ثٍ قمبض ميايىس.
ثطاي زؾتيبثي ثٍ قطايط مطلًة ثبيس اضتجبط ميبن زاوف ي تنىًلًغي ،اضتجبطي پًيب ي تؼبملي ثبقس.
ميفيت وُبزَبي زاوكي اضتقبء ي تحًل يبثس ي اضتجبط ميبن وُبزَبي زاوكي ي وُبزَبي اخطايي ثٍ
اضتجبطي مؿتمط ،تؼبملي ي فعايىسٌ تجسيل قًز.
زض ثرف اضتقب ي تًؾؼٍ مىبثغ اوؿبوي َم ػمسٌ مؼالالت ي مؿبئل ايه مبضمطز زض قطايط
مًخًز ي اظ وظط مهبحجٍقًوسگبن ثٍ ضؼو مُبضتَبي ػملي ،ميفيت وبمىبؾت ويطيي اوؿبوي،
ػس تًان اقتهبز مكًض زض ثنبضگيطي ويطيي اوؿبوي مترهم ثطميگطزز .ثطاي زؾتيبثي ثٍ
يضؼيت ي قطايط مطلًة ثبيس ؾطح زاوف فؼلي مكًض -مٍ الجتٍ زض يضؼيت ثبلىؿجٍ مىبؾجي
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اؾت -اضتقب يبثس ،ضؼو مُبضتي ويطيي اوؿبوي ضفغ قًز ي تًان اقتهبز مكًض زض ثنبضگيطي ويطيي
اوؿبوي مترهم ثٍ قست افعايف يبفتٍ ي ميفيت ويطيي اوؿبوي ويع اضتقب يبثس.
زض زيضٌ گصاض َم ثبيس ثُجًز ػملنطزَب ي ؾبذتبضَب ثطاي تؿُيل زؾتيبثي ثٍ قطايط مطلًة زض
زؾتًض مبض ثطوبمٍضيعان ي ؾيبؾتگصاضان ثرف قطاض گيطز.
اظ وظط نبحتوظطان مهبحجٍ قسٌ يضؼيت مًخًز مبضافطيىي تنىًلًغيل اظ مؼالالت
قفگبوٍ فقسان ثبظاض مؤثط ،وجًز ؾيؿتم ثبوني مىبؾت ،وبمىبؾت ثًزن فالبي مؿتيمبض ،وبمىبؾت
ثًزن وقف زيلت ،ضاوتي ثًزن اقتهبز ي مؼالالت تدبضيؾبظي زض ضوح اؾت .يضؼيت مطلًة ايه
مبضمطز زض افق ثطوبمٍ چكماوساظ ثبيس زاضاي قطايط ي ذهبيم مطلًثي مبوىس ثبظاض مؤثط ي
ثطاوايعاوىسٌ ،ؾيؿتم ثبوني تكًيق مىىسٌ ،فالبي مؿت ي مبض مىبؾت ،انلي قسن وقف تكًيقي
ي حمبيتي زيلت ،اقتهبز غيطضاوتي ي تؿُيل مىىسٌ تدبضيؾبظي مبضافطيىي تنىًلًغيل ثبقس.
زض زيضٌ گصاض ثبيس تالـ قًز ثب ثُجًز ػملنطزَب ي ؾبذتبضَبي وُبزَبي مًخًز ي ضياثط ميبن
اوُب فالب ضا ثطاي تغييط يضؼيت مًخًز ثٍ ؾمت يضغ مطلًة امبزٌ ي مُيب ومًز.
اظ وابٌ مهبحجٍقًوسگبن مُمتطيه ػىبنط مبضمطزي اقبػٍ ي اوتكبض تنىًلًغي زض قطايط
مًخًز قبمل مبضمطز مىفي ثبظاض ،زيلت ،ؾيؿتمَبي ثجت ي مؿتىسؾبظي ممجًز قسيس فه ثبظاضَب ي
ومبيكابٌَب ،ي ميعان ثؿيبض مم خبثدبيي ويطيَب زض ثيه ثرفَب ي ثىابٌَب اؾت .زض قطايط
مطلًة ،ايه يضؼيت مىفي ثبيس ثٍ يضؼيتي مثجت يؼىي ثبظاض فؼبل ي مبضامس ي ؾبظمبن يبفتٍ ،زيلت
تًؾؼٍذًاٌ ي مكً تًؾؼٍ تنىًلًغي ،ؾيؿتمَبي مؿتىسؾبظي پًيب ،افعايف ي مبضامسي فه
ثبظاضَب ي ومبيكابٌَب ي گؿتطـ خبثدبيي ويطيَبي مترهم تجسيل گطزز.
زض زيضٌگصاض ويع ثُجًز وؿجي ؾبذتبضَب ي ػملنطزَب يخٍُ َمت ؾيبؾتگصاضان ،ثطوبمٍضيعان ي
فؼبالن ػطنٍ تنىًلًغي قطاض گيطز.
مبضمطز تًليس مبالَب ي ذسمبت اظ وظط نبحتوظطان مهبحجٍقًوسٌ زض يضؼيت مًخًز مكًض
زاضاي وبمبضمطزيَبيي وظيط مىفي ثًزن تقبضب ،ؾطح ضقبثت متًؾط ،حمبيت وبچيع زيلت ،تًان
وبمىبؾت تنىًلًغيل ،ضؼو اضتجبط ميبن تًان تنىًلًغيل ي تقبضبي ثبظاض ي ػس يخًز
اؾتبوساضزَبي مىبؾت اؾت .زض يضؼيت مطلًة ،ػىبنط انلي ايه مبضمطز ثبيس زچبض تغييطات ي
تحًل مُمي وظيط تقبضبي مثجت ي ثطاوايعاوىسٌ ،ؾطح ضقبثت ثبال ،حمبيت مؤثط ي تكًيق مىىسٌ
زيلت اظ مبال ي ذسمبت تنىًلًغيل ،افعايف تًان تنىًلًغيل ي ضؾيسن ان ثٍ ؾطحي مىبؾت،
افعايف اضتجبط ميبن تًان تنىًلًغيل ي تقبضبي ثبظاض زض مكًض ي تؼجيٍ اؾتبوساضزَبي مىبؾت ي
قًي زض ؾطح ثبظاض قًز.
زض قطايطگصاض ويع ثبيس ثُجًز وؿجي ػىبنط مرتلو ؾبذتبضي ي ػملنطزي مبضمطز مًضز تًخٍ
ثطوبمٍضيعان ي ؾيبؾتگصاضان قطاض گيطز.
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ب  :جوعرٌدي ٍ تحليل ًْايي ٍ تلفيقي

امبضَبي اؾىبزي مًخًز ي زض زؾتطؼ تنىًلًغي مكًض ي تحليل ضيوسَبي گصقتٍ ي حبل ان
وكبن ميزَس ضتجٍَبي وٍ چىسان مىبؾت فؼلي ايطان زض ثرف تًاومىسيَبي ذلق تنىًلًغي ،ظيط
ؾبذتَب ،مُبضتَبي اوؿبوي ،مؿت ،اوتكبض ي اقبػٍ تنىًلًغي ي ويع قبذمَبي انلي اقتهبزي
مٍ ػمستبً مجتىي ثط اطالػبت ظمبن پيف اظ قطيع تحطيمَبي خُبوي تىظيم گطزيسٌ (ي َم امىًن
ويع احتمبالً ثب وعيل ثيكتطي َم مًاخٍ اؾت) چىسان اميسياض مىىسٌ ويؿت ،ازامٍ ضيوس تحطيمَبي
خُبوي ي تالـ وظب خُبوي ثطاي مىعيي مطزن خمًُضي اؾالمي ايطان ويع ػمسٌ تأثيطات مىفي
ذًز ضازضحًظٌَبي مرتلو ػلم ي ذهًنبً تنىًلًغي ثط خبي ميگصاضز ،اظايهضي ضيوس اتي تحًالت
تنىًلًغيل مكًض ثب تًخٍ ثٍ ضيوس تغييط تحًالت مُم قبذمَبي تنىًلًغي زض طي چىس ؾبلٍ
اذيط ي ثب ػىبيت ثٍ ضيوس تحًالت ػلمي ي تنىًلًغيل ضقجبي مىطقٍاي ي خُبوي مكًض ،زؾتيبثي
ثٍ َسفَبي ثطوبمٍ چكماوساظ خمًُضي اؾالمي ايطان زض افق  1404ضا ثب مًاوغ ثؿيبضي ضيثطي
ميؾبظز ،ضيوسَبي احتمبلي پيكطفت ػلمي ي تنىًلًغيل اتي مكًض ػليضغم تمبمي تالـَبي
وُبزَبي ػلمي ي تنىًلًغيل چىسان ضيقه ويؿت ،يبفتٍَبي ثرف مطبلؼبت ميساوي ويع مؿبئل ي
مؼالالت فطاياوي ضا زض ظيطؾبذت َب ،وُبزَب ،مبضمطزَب ي ػملنطزَبي ثرف تنىًلًغي زض ؾطح
مالن مططح ميومبيس .زض مدمًع اظ وظط نبحتوظطان ثرف ويع زض نًضت ػس اتربش ضاَجطزَب ي
ضاَنبضَبي مىبؾت زض حًظٌَبي وُبزي ي ػملنطزي ،زؾتيبثي ثٍ َسفَبي چكم اوساظ مكًض زض
حًظٌ تنىًلًغي زض زؾتطؼ ورًاَس ثًز .الظ اؾت ثب وابَي َمٍ خبوجٍ ثٍ تًؾؼٍ مكًض ي اثؼبز
ؾيبؾي ،اختمبػي ،فىي ي تنىيني ان ،ضاَجطزَب ي ضاَنبضَبي ثطينضفت اظ يضغ وبمىبؾت مًخًز
ضا ثب خلت مكبضمت ورجابن ي نبحتوظطان حًظٌَبي مرتلو زض ثرفَبي ظيط تسييه ي ثنبض
گطفت .تدطثٍ مكًضَبي مرتلو خُبن وكبن ميزَس تًؾؼٍ ي پيكطفت ضيظافعين حًظٌَبي ػلم
ي تنىًلًغي زض افقي ثلىسمست (مثالً  20ؾبلٍ) زض نًضت تسييه خُتگيطَب ي ثطوبمٍَبي مىبؾت
امطي قسوي ي قبثل حهًل اؾت ،نبحجىظطان مًضز مهبحجٍ زض ايه ثطضؾي َم ثط ان ثًزٌاوس مٍ
افق ثطوبمٍضيعي ثطاي زؾتيبثي ثٍ تحًل مًضز وظط تنىًلًغي زض مكًض ضا ثبيس ثٍ زي زيضٌ مًتبٌ ي
ثلىسمست تقؿيم مطز .زض زيضٌ مًتبٌمست يب گصاض ثبيس ثٍ ثُجًز مبضمطزَب ي اضتجبطبت ميبن وُبزَب
اوسيكيس ي زض زيضٌ ثلىسمست ،تدسيس ؾبذتبض وُبزَب ي ططاحي وُبزَبي خسيس تًؾؼٍاي ضا ثبيس
يخٍُ ػمل قطاض زاز.
الو -فطايىس ؾيبؾتاصاضي حًظٌ ػلم ي تنىًلًغي زض ؾطح مالن مكرم ي تؼييه قًز
(مطاحل ي اثؼبز ؾيبؾتاصاضي ي مؿئًليتُبي ان ضيقه قًز ،اظ تؼسز ،تفط ي َمپًقبوي وُبزَب
پطَيع قًز ،ينپبضچاي افقي ي ػمًزي ؾيبؾتُب ضػبيت قًز ،وُبزَبي وظبضت ي اضظيبثي مالن
ثرف ططاحي ي ثٍ مبض گطفتٍ قًز).
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ة -ضاَنبضَبيي مكرم ثطاي افعايف ثُطٌيضي مىبثغ مبلي ثٍ ػىًان مُمتطيه مؼالل
ثرف مبلي اتربش گطزز.
ج -تطميم ي تنميل تًاوبييَبي وُبزَبي زاوكي ي مىبثغ اوؿبوي مكًض ثب ػىبيت ثٍ تًؾؼٍ
زاوفَبي مبضثطزي مس وظط قطاض گيطز.
ز -مبضمطزَبي انلي اقبػٍ ي اوتكبض تنىًلًغي وظيط ؾيؿتمَبي ثجت ي مؿتىسؾبظي،
وُبزَبي ظايكي ،ومبيكابَُب ي فه ثبظاض ،خبثدبيي ويطيَبي مترهم ي ويع تقًيت وقف
اقبػٍاي زيلت ي ثبظاض اظ ططيق وُبزَبي شيطثط تًؾؼٍ يبثس.
َ -ػىبنط مُم ي مبضؾبظ مبضافطيىي تنىًلًغيل وظيط ثبظاض مؤثط ،ؾيؿتم ثبوني مىبؾت،
فالبي مىبؾت مؿت ي مبض ،وقف حمبيتي زيلت ،ضفغ يضؼيت ضاوتي اقتهبز ي تؿُيل
تدبضيؾبظي زاوف ي پػيَف تقًيت ي زض وظب تنىًلًغي مكًض وُبزيىٍ قًز.
ي -ثٍ وقف مُم ي مبضؾبظ زيلت زض فطايىس تًؾؼٍ ػلم يتنىًلًغي ي ويع وُبزؾبظي تًخٍ ي
تًخٍ ييػٌ ي متىبؾت نًضت گيطز.
ظ -وابقت وُبزي ػلم ،تنىًلًغي ي وًايضي مكًض متىبؾت ثب اَساف ثطوبمٍ چكماوساظ،
تحًالت قاطف پيفضي زض حًظٌَبي يبز قسٌ زض خُبن ي اقتالبئبت مكًض مًضز تدسيس وظط ي
ضيظامسي قطاض گيطز.
ح -ثطوبمٍ تحًل ثلىسمست حًظٌ تنىًلًغي ثب تأميس ثط تحًل ي تغييط ؾبذتبضَب ي ثطوبمٍ
مًتبٌمست ان ثب انالح مبضمطزَب ي ضياثط ثيه ؾبذتبضَبي مًخًز (زيضٌگصاض) ططاحي ي ثٍ اخطا
گصاضزٌ قًز ،ثطوبمٍ ثلىسمست ضا ميتًان زض قبلت وقكٍ خبمغ ػلم ي تنىًلًغي مكًض ي ثطوبمٍَبي
مًتبٌمست (گصاض) ضا ميتًان زض قبلت ثطوبمٍضيعي پىدؿبلٍ تًؾؼٍ (ثطوبمٍَبي تًؾؼٍاي) ي
ثطوبمٍَب ي لًايح يل (مبوىس اليحٍ ثًزخٍ) تب ؾٍ ؾبلٍ ططاحي ي اخطا ومًز.
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