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 شرفتیبا رشد و پ یامروز که علم و فناور یایدر دن

 ندیدر فرآ یدر جهان به عنوان عامل مهم و اساس عیسر

جوامع  یو فرهنگ یاجتماع ،یرشد و توسعه اقتصاد

و  یآموزش هاینهادها و نظام د،یآ یبه حساب م یبشر

 . کنندیم فایرا ا ینقش مهم و قابل توجه یپژوهش

 هایروز افزون به نوع و گسترش آموزش و پژوهش توجه

از آهنگ  یاست که ناش ریانکار ناپذ یضرورت ،یکاربرد

 یبشر یگوناگون زندگ هایو تحول عرصه رییتغ عیسر

 .باشدیم

 تیبه آموزش و پژوهش در نها یو کاف یعدم توجه جد

و  یرشد صنعت یرا فرارو ایدهیتنگناها و مشکالت  عد

 .خواهد نمود جادیکشورها ا داریپا یتوسعه اقتصاد

و  تیفیبا رقابت حاکم بر بازار ، عوامل ک ییارویرو یبرا

همچون  یگری، بلکه عوامل د ستندین یکاف نهیکنترل هز

 طیدر مح یاقتصاد هایبنگاه یاز عوامل برتر ینوآور

 .شودیمحسوب م یرقابت

انقالب صنعتی  که چهارمین دوره از در سالهای اخیر

 تیریاطالعات و مد یفناور رینقش و تاث، شده استآغاز 

و تجارت هر روزه در حال گسترش بوده  دیدانش در تول

را در  افتهیتوسعه  یاز اقتصاد کشورها یو سهم بزرگ

 ریاجتناب ناپذ ینوآور تیریشناخت و مد .ردگییبرم

از عوامل  ها یبه نوآور یسرعت بخش ییشده و توانا

رود،  یکردن اقتصاد در کشور ها به شمار م ریرقابت پذ

ناخالص  دیاطالعات از تول یحال سهم فناور نیبا ا

 درصد  است.  7/0کشور ما فقط در حدود  یداخل

از  یابالغ یعلم و فناور هایاستیس 2-8بند  براساس

و  قیتحق کردنهیسهم هز ،یمقام معظم رهبر یسو

 ستباییم 4101در افق  یناخالص داخل دیتوسعه از تول

رقم در حال حاضر کمتر از  نیدرصد برسد که ا 1به 

 درصد است. 5/0

ایران  ،مجمع جهانی اقتصاد 2048بر اساس گزارش سال 

 410از بین  88در شاخص رقابت پذیری جهانی در رتبه 

کشوووور قووورار دارد. 

با توجه به  نیهمچن

 2048گزارش سوال  

 یسوووازمان جهوووان 

 ،یروفکووو تیووومالک

در شوواخص  ،رانیووا

کشوور   425 انیو در م 55رتبوه  ز وائو وح ینووآور  یجهان

 صورت توجه وجود جهش قابل با یحال حت نیاست. با ا

صوورت   یهنوز با هود  گوذار   ر،یاخ هایسال در گرفته

 لاو گواه یبور کسوج جا   یمبنو  یگرفته در اسناد باال دست

 راه ساله 20 اندازدر چشم یمنطقه در حوزه علم و فناور

اسوت کوه هموواره از     یموضووع  نیو مانوده. ا  یباق یادزی

 یمقوام معظوم رهبور    ژهیدلسوزان نظام، به و هایدغدغه

 یاقتصاد مقواومت  اتیکل هیدر ابالغ شانیبوده، چنان که ا

بوه   یبخوش صونعت از مونتااکوار    کورد یرو رییو لزوم تغ»

قورار   دتأکیو  موورد  «سواله ده یک بوازه زموان  یدر  ینوآور

 دادند.

 ینامگذار «رونق تولید»که با عنوان  زین 4988سال  در

 فناوری توسعه و پژوهش آموزش، به توجه است،شده

صرفا  رونق تولیدچرا که  شود،یاحساس م شیاز پ شیب

و  باشدینم سازیو فرهنگ یمعطو  به اقدامات دستور

 متیمتنوع و با ق ارد،استاند ت،یفیباک یِرانیا یکاالها

قادر به رقابت  المللینیب یو حت یمناسج، در سطح مل

در  هایژگیو نیبا ا ییو کاال باشدیعرصه م نیدر ا

 یبر دانش و فناور یآنها مبتن تیفعال که هاییبنگاه

موضوع مستلزم گسترش  نیکه ا شود،یم دیاست، تول

 تجارتدر بخش صنعت، معدن و  انیبن دانش های تیفعال

 با اندرکاران،دست یتمام یاست با همراه دیاست. ام

بخش در اقتصاد،  نیا یو اثرگذار یبه گستردگ تعنای

در تحقق  ایستهیصنعت و تجارت کشور بتواند نقش شا

 .دینما فایا انیاقتصاد دانش بن هیبر پا یاقتصاد مقاومت
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 و کمیاقالم آماری  -الف

 آموزش، پژوهش و فناوری معاونت
  (2197ماهه  21)



2 
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 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 آموزش، پژوهش  حوزه مجوزهای( 1-الف

 فنی و مهندسیخدمات جواز تأسیس صادره و تمدیدی  -4جدول 

 عنوان
واحد 

 سنجش

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

 921 999 954 959 تعداد جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره جدید

 55 71 28 45 تعداد جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

 988 107 978 958 تعداد فنی مهندسی صادره خدمات مجموع جواز تاسیس

 

 
 سال اخیر 1در فنی و مهندسی  خدمات آمار مقایسه ای جواز تأسیس صادره و تمدیدی -4نمودار 

 

 پروانه فنی و مهندسی صادره و تمدیدی فنی و مهندسی -2جدول 
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 جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره جدید

 مجموع جواز تاسیس فنی مهندسی صادره

 عنوان
واحد 

 سنجش

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

 242 490 211 245 تعداد صادره جدید پروانه  فنی مهندسی

 51 71 20 45 تعداد فنی مهندسی تمدید شدهپروانه 

 275 201 251 294 تعداد مجموع پروانه فنی مهندسی صادره
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 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 
 سال اخیر 1در آمار مقایسه ای پروانه فنی و مهندسی صادره و تمدیدی  -2نمودار 

 

 جواز تأسیس صادره و تمدیدی مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی -9جدول 

 عنوان
واحد 

 سنجش

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

 41 95 21 20 تعداد جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

 9 5 40 9 تعداد جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تمدید شده

 47 10 91 29 تعداد مجموع جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی

 

 
 سال اخیر 1در جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره و تمدیدی آمار مقایسه ای تعداد   -9نمودار 
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 پروانه  فنی مهندسی تمدید شده پروانه  فنی مهندسی  صادره جدید

 مجموع پروانه فنی مهندسی صادره

20 

21 
95 

41 

9 

40 
5 9 

29 

91 
10 

47 

0 
5 
40 
45 
20 
25 
90 
95 
10 
15 

 4987سال  4985سال  4985سال  4981سال 

داد
تع

 

 جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

 جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تمدید شده

 مجموع جواز تاسیس فنی جواز تأسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
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 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 پروانه پژوهش مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی -1جدول 

 عنوان
واحد 

 سنجش

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

 41 49 48 42 تعداد های صنعتی و معدنی صادرهپروانه پژوهش مرکز پژوهش

 

 

 
 سال اخیر 1های صنعتی و معدنی صادره در پروانه پژوهش مرکز پژوهشآمار مقایسه ای تعداد  -1نمودار 

 مجوز های صادره تحقیق و توسعه و صنایع پیشرفته  ( 2-الف

 گواهی و پروانه تحقیق و توسعه صادره -5جدول 

 عنوان
واحد 

 سنجش

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

 480 247 412 51 تعداد پروانه تحقیق و توسعه صادره

 921 992 954 488 تعداد گواهی تحقیق و توسعه صادره

 541 518 509 252 تعداد مجموع گواهی و پروانه تحقیق و توسعه صادره
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 های صنعتی و معدنی صادرهپروانه پژوهش مرکز پژوهش
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 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 

 
 سال اخیر 1گواهی و پروانه تحقیق و توسعه صادره در آمار مقایسه ای تعداد  -5نمودار 

 

 تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته -5جدول 

 عنوان
واحد 

 سنجش

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

 52 448 85 58 تعداد تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته

 

 
 سال اخیر 1در  آمار مقایسه ای تعداد تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته -5نمودار 
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 گواهی تحقیق و توسعه صادره تعداد پروانه تحقیق و توسعه صادره تعداد

 مجموع گواهی و پروانه تحقیق و توسعه صادره تعداد
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 تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته تعداد



5 

5 

 

 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 وضعیت شرکت های تایید شده دانش بنیان -7جدول 

 عنوان
واحد 

 سنجش

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

سال 

1931 

 4897 4409 4019 4411 تعداد کل شرکتهای تایید شده دانش بنیان

 859 145 250 449 تعداد شرکتهای تایید شده دانش بنیان صنعتی

نسبت شرکتهای دانش بنیان صنعتی به کل شرکتهای دانش 

 بنیان
 52812 97872 29887 8888 درصد

 

 
 سال اخیر 1در شرکتهای دانش بنیان صنعتی به کل شرکت های تایید شده دانش بنیان مقایسه ای تعداد  آمار  -7 نمودار

 سال اخیر 1در شرکتهای دانش بنیان صنعتی به کل شرکت های دانش بنیان  نسبت -8 مودارن
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 شرکتهای تایید شده دانش بنیان صنعتی کل شرکتهای تایید شده دانش بنیان
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 نسبت شرکتهای دانش بنیان صنعتی به کل شرکتهای دانش بنیان
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 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 پروانه بهره برداری تولید نرم افزار( 9-الف

 پروانه بهره برداری صادره و تمدیدی تولید نرم افزار -8جدول 

 عنوان
واحد 

 سنجش 
1931 1931 1931 1931 

پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده 

 جدید
 28 25 20 49 تعداد

 18 25 25 95 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده

 78 50 15 18 تعداد مجموع پروانه های صادره و تمدیدی 

 428 85 81 84 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار )فعال( 

ارزش  سرمایه گذاری پروانه بهره برداری تولید 

 جدید نرم افزار صادره

میلیون 

 ریال
201،940 941،929 2،008،759 415،925 

 

 
 سال اخیر 1در تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره و تمدیدی آمار مقایسه ای  -8 نمودار
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 پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده جدید

 پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده

 مجموع پروانه های صادره و تمدیدی  
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 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 

 
 سال اخیر 1در تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار فعال آمار مقایسه ای  -40 نمودار

 

 
 سال اخیر 1در ارزش سرمایه گذاری شرکتهای دریافت کننده پروانه بهره برداری تولید نرم افزار جدید  -44 نمودار

 

 پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره و تمدیدیتعداد شاغالن  -8جدول 

 عنوان
واحد 

 سنجش 
1931 1931 1931 1931 

تولید نرم افزار  صادره شاغالن پروانه بهره برداری 

 )اشتغال جدید(
 4551 4،970 780 117 نفر

کل شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه بهره 

 برداری معتبر نرم افزاری )فعال(
 4،814 4،021 888 4،099 نفر

 44،858 7،801 7،545 8،255 نفر شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معتبر )فعال(

شاغلین واحدهای تحقیق و توسعه به کل نسبت 

 شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار )فعال(
 45 42 42 42 درصد
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 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 

 
 سال اخیر 1در اشتغالزایی جدید شرکت های دریافت کننده پروانه بهره برداری تولید نرم افزار  -42نمودار 

 

 
 سال اخیر 1در وضعیت اشتغال شرکت های دارنده پروانه بهره برداری تولید نرم افزار فعال  -49نمودار 

 

 
شرکت های دارنده پروانه بهره برداری تولید نرم افزار  نسبت اشتغال واحدهای تحقیق و توسعه به کل اشتغال -41نمودار 

 سال اخیر 1 در فعال
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 (اشتغال جدید)شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار  صادره 
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 (فعال)کل شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه بهره برداری معتبر نرم افزاری 

 (فعال)شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معتبر 
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 (فعال)نسبت شاغلین واحدهای تحقیق و توسعه به کل شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار 
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 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعاتعالمت  (1-الف

 بت عالمت تجاری، نشان جغرافیایی، اختراعات داخلی و بین المللیثوضعیت  -40جدول 

 عنوان
واحد 

 سنجش 
1931 1931 1931 1931 

ثبت بین المللی عالمت تجاری )برند( تولیدات صنعتی 

 و محصوالت تولیدی
 تعداد

  2045سال

98 

  2045سال

14 

  2047سال

92 

  2048سال

17 

ثبت داخلی عالمت تجاری )برند( تولیدات صنعتی و 

 محصوالت تولیدی
 28،928 27،148 29،828 45،082 تعداد

ثبت داخلی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم 

 ایران
 20 41 49 41 تعداد

 8 5 41 49 تعداد اختراعات حمایت شده جهت تجاری سازی

تعداد ثبت جهانی نشان جغرافیایی محصوالت صادراتی 

 (WIPOایران در سازمان جهانی مالکیت فکری )
 42 40 0 94 تعداد 

 2،851 9،558 9،144 2،849 تعداد  تعداد ثبت داخلی اختراعات  

 9 55 294 415 تعداد  تعداد ثبت بین المللی اختراعات  

تعداد پرواه های در دست اجرای سازمان توسعه 

 صنعتی ملل متحد )یونیدو( در ایران   
 5 44 44 40 تعداد 

تعداد مناقصات بین المللی یونیدو با حضور پیمانکاران 

 ایرانی
 5 9 7 5 تعداد 

 

 
 یدیو محصوالت تول یصنعت یدات)برند( تول یعالمت تجار یالملل ینثبت ب -45نمودار 
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 تولیدات صنعتی و محصوالت تولیدی( برند)ثبت بین المللی عالمت تجاری 
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 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 

 تعداد ثبت داخلی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم ایران -45نمودار 

 

 
 نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم ایران جهانیثبت مقایسه ثبت داخلی نشان جغرافیایی و  -47نمودار 
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 ثبت داخلی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم ایران
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 ثبت داخلی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت مهم ایران

تعداد ثبت جهانی نشان جغرافیایی محصوالت استراتژیک ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری  

(WIPO) 
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 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 پرواه های در دست اجرای یونیدو در ایران و مناقصات بین المللی یونیدو با حضور پیمانکاران ایرانیوضعیت  -48نمودار 

 سایر شاخص های آموزش، پژوهش و فناوری ( 1-الف

 سایر شاخص های آموزش، پژوهش و فناوری -44جدول 

 1931 1931 1931 1931 واحد سنجش  عنوان

دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار 

 شده
 44،291 8،405 8،517 9،400 تعداد

دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار 

 شده
 44،194،588 42،214،184 1،224،871 4،150،589 نفر ساعت

 88 78 81 90 تعداد پرواه های پژوهشی انجام شده

 5 5 45 45 تعداد برگزار شده یها یشتعداد هما

تفاهم نامه های منعقد شده آموزش و 

 پژوهش
 1 49 5 5 تعداد

ات عملکردی واصله از بررسی گزارش

 افزاری دارنده پروانه فعال شرکتهای نرم
 449 427 490 495 تعداد
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 در ایران     ( یونیدو)تعداد پرواه های در دست اجرای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 

 تعداد مناقصات بین المللی یونیدو با حضور پیمانکاران ایرانی
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 2197ماهه   21 – آموزش، پژوهش و فناوری اقالم آماری معاونت 

 

 دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده در چهار سال اخیر -48نمودار 

 

 
 شده در چهار سال اخیر پرواه های پژوهشی انجام -20نمودار 
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41 

 

  

 
 

 

 

 

 

 تحلیل و پیشرفت برنامه های معاونت -ب
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  2 فصل

 دفتر آموزش و پژوهش
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 دفتر آموزش و پژوهش

 

 مقدمه 1-1

توسعه ساختار علم و فناوری مستلزم  برنامه ریزی در راستای ایجاد فضای خالقیت و نوآوری و نهایتاً

باشد. مأموریت اصلی دفتر آموزش و های آموزشی و پژوهشی میاستحکام بخشیدن و تقویت فعالیت

های کلی ابالغی مقام معظم رهبری، های وزارتخانه، سیاستپژوهش در چارچوب شرح وظایف و مآموریت

نعت، معدن و تجارت در راستای ارتقاء نقشه جامع علمی کشور، برنامه های توسعه ای وزارت ص

پذیری، توسعه پایدار و افزایش سهم تولیدات مبتنی بر دانش در اقتصاد ملی و عرصه جهانی است  رقابت

 ریزی آموزشی،گذاری و برنامههای سیاست ای از گروه فتر آموزش و پژوهش با زیر مجموعهکه توسط د

وری  گروه خدمات فنی مهندسی و گروه ارزیابی و ارتقاء بهرهریزی پژوهشی، گذاری و برنامهگروه سیاست

 تنظیم گردیده است.
 

 برنامه های عملیاتی و پیشرفت پروژه ها 1-2

  4987های عملیاتی دفتر آموزش و پژوهش در سال  وضعیت پیشرفت برنامه -42جدول  

 اختصاصی ابالغی رییس جمهور برنامه های اجرایی تعیین جهت گیریها و اولویت های
 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری، دفتر آموزش و پژوهش

 1931عملکرد سال  واحد متعارف هدف کمی برنامه اجرایی اولویت

توانمندسازی بخش  - 2اولویت 

خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و 

گذاری در محیط  امنیت سرمایه

 کسج و کار

راه اندازی سوامانه فراگیور در   

 حوزه پژوهش در بخش  
 400 درصد 400

اجرایی نموودن برناموه جوامع    

 پژوهش در بخش 
 70 درصد 70

اجرایی نموودن برناموه جوامع    

 آموزش در بخش 
 50 درصد 50

حمایت از شکل گیری انجمن 

مراکز پژوهشی در  تخصصی و

 بخش  

 5 تعداد 2

حمایوووت از شوووکل گیوووری  

فنووی مهندسووی در  واحوودهای

واحوود( و  500بخش)حووداقل 

هووای شووکل گیووری انجموون  

ها )حداقل  مهندسی در استان

 دو انجمن(

500 
واحد فنی و 

 مهندسی
595 
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 دفتر آموزش و پژوهش

 

 اختصاصی ابالغی رییس جمهور برنامه های اجرایی تعیین جهت گیریها و اولویت های
 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری، دفتر آموزش و پژوهش

 1931عملکرد سال  واحد متعارف هدف کمی برنامه اجرایی اولویت

ریووووزی و اجوووورای برنامووووه

میلیون نفر ساعت آمووزش  44

در بخووش بووا همکوواری کلیووه 

 سازمان های تابعه و وابسته

 70 درصد 70

توسعه مراکز آموزشی جووار و  

کارگاهی با هود  تربیوت   بین 

نیروی انسانی و استفاده بهینه 

هوای  هوای آمووزش  از ظرفیت

 مهارتی

 52 تعداد 40

اجرایووی کووردن سووند ارتقووای 

وری در برنامووه ششووم   بهووره

 توسعه در بخش

 50 درصد 50

توسعه فناوری و  - 45اولویت 

نوآوری در سطح بنگاه های 

اقتصادی و افزایش رقابت پذیری 

ارتقاء همکاری های از طریق 

المللی میان شرکت های  بین

داخلی با شرکت های پیشروی 

 خارجی

های پژوهشی و  هدایت فعالیت

مهندسی برای کاربردی شدن 

با رویکرد تقویت ارتباط بخش 

 صنعت و دانشگاه

 50 درصد 50

 آموزش 1-2-1

 آموزش 1931اهم برنامه های سال  1-2-1-1

 وری های منابع انسانی و افزایش بهرهها جهت ارتقاء سطح توانمندیبرنامهفهرست  -49جدول 

 عنوان ردیف

و تجارت به منظور توسعه و گسترش  یدو دانش تول یادگیری،آموزش یکپارچهبانک اطالعات  یو راه انداز یجادا 4

  کسج و کار ینح یآموزش ها یفیو ک یکم

کردن نیاز سنجی آموزشی در بخش صنعت،معدن و تجارت و ابالغ آن جهت اجرا به کلیه سازمان ها تابعه و  نهایی 2

 میلیون نفر ساعت آموزش در بخش9وابسته و برنامه ریزی جهت اجرای 

 ریزی و برگزاری جلسات کارگروه آموزش وپیگیری جهت اجرای مصوبات برنامه 9
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 دفتر آموزش و پژوهش

 

 عنوان ردیف

موسسات و  کردن برنامه جامع آموزش در بخش صنعت،معدن و تجارت با همکاری کلیه سازمان ها، اجرایی 1

 های وابسته در حوزه آموزش نهاد

تعامل و همکاری جهت اجرایی کردن کامل تفاهم نامه های منعقده با وزارت آموزش و پرورش و  برقراری 5

 آموزشهای مهارتی و کوتاه مدت در بخشهای آزاد اسالمی و پیام نور در جهت توسعه  هدانشگا

آموزش  یتابعه در برگزار یبا توجه به منابع و امکانات مجموعه ها یاستان یو توان سازمان ها یتاز ظرف استفاده 5

 کوتاه مدت یها

 یها آموزش یها یتاز ظرف ینهو استفاده به یانسان یروین یتبا هد  ترب یکارگاه ینجوار و ب یمراکز آموزش توسعه 7

 یمهارت

ها( با هد   وزارتخانه ها و دانشگاه یروزارت متبوع با سا یمابینف یتفاهم نامه ها یه)بر پایتعامالت مل گسترش 8

و  یددر توسعه تول یدانشگاه ها،پژوهشگاه هاو مراکز آموزش عال یتهمه جانبه از ظرف یو بهره بردار یتوسعه علم

 تجارت

 ()تاپیدارو اشتغال پا یدر طرح توانمند ساز یرموثر و فراگ مشارکت  8

 مصوب یکار براساس اهدا  برنامه راهبرد ینو ح یشمراکز آموزش پ ساماندهی  40
 

 1931ماهه سال  12گزارش عملکرد بخش آموزش  1-2-1-2

 اهم فعالیت های انجام یافته در بخش آموزش -41جدول 

 عنوان ردیف

 تابعه و وابسته یو ابالغ آن جهت اجرا به کلیه سازمان ها صمتنهایی کردن نیاز سنجی آموزشی در بخش  4

 های متناظر در سازمان های استانی و کارگروه برگزاری جلسات کارگروه آموزش 2

9 
حووزه   هوای وابسوته در  سازمان ها، موسسوات و نهاد  با همکاری کلیه صمتبرنامه جامع آموزش در بخش  یاجرا

 آموزش

 یستاد با مراکز استان یها و برنامه ها یاستس یهماهنگ 1

5 
 یتابعوه در برگوزار   یهوا  توجوه بوه منوابع و امکانوات مجموعوه      بوا  یاستان یو توان سازمان ها یتاستفاده از ظرف

 کوتاه مدت یها آموزش

5 
 یهوا  یوت از ظرف ینوه و اسوتفاده به  یانسوان  یوروی ن یوت بوا هود  ترب   یکارگاه ینجوار و ب یتوسعه مراکز آموزش

 مرکز( 52ی)مهارت یها آموزش

 یاز سامانه کارآموز یبهره بردار 7

8 
جووان   یالنطورح اشوتغال فوارغ التحصو     ی،)کوارورز  یآموزشو  یطورح هوا   ینپرواه ها و تودو  یمشارکت در اجرا

 و ...( نامه ها و رساله ها، سرباز صنعت، تاپ یاناز پا یتحما ی،دانشگاه

8 
 یها از سازمان یرو تقد یآموزش، پژوهش و فناور های و تابعه برتر در حوزه یاستان های سازمان یانتخاب و معرف

 منتخج
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 دفتر آموزش و پژوهش

 

 عنوان ردیف

 یتابعه و دفاتر تخصص یاز استان ها و سازمان ها یکوتاه مدت آموزش یدوره ها یسنج یازگزارش گیری  ن 40

 در آموزش یجهان یریدر حوزه شاخص رقابت پذ یاستس یمتنظ 44

 40045هدایت فعالیت ها جهت اجرای آموزش ها بر اساس الگوی استاندارد آموزشی ایزو  42

 بخش صنعت، معدن وتجارت برگزار شده در سازمان ها یکوتاه مدت آموزش یدوره ها ینامه ها یگواه یبررس 49

 نمودن آموزش ها یبه منظور کاربرد یآموزش ینامه ها یینو اصالح آ یبروز رسان 41

45 
 ی،آموزشو  هوای  یوت به منظور توسعه فعال یرمجموعهو ز ای توسعه های نسازما ی% منابع داخل9از  گیریابالغ بهره

 در بخش صنعت، معدن و تجارت یمصوب آموزش های برنامه یخصوصاً اجرا یپژوهش

 دولت یئته یها یسیونشرکت در جلسات کم 45

47 
مراکوز   یون ا یلیبخش صنعت، معدن و تجارت و ارسال جدول تکم یو کاربرد یمراکز علم یحقوق یتوضع یبررس

 یو کاربرد یبه دانشگاه جامع علم

 

 1931ماهه سال  12مجموع گزارش  1-2-1-9

سازمان های  های کوتاه مدت آموزشی برگزارشده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، شرکتها، دوره -45جدول 

 تابعه و دفاتر تخصصی

 تعداد عنوان ردیف

 44291 تعداد دوره های برگزار شده 4

 785222 تعدادشرکت کنندگان ) نفر( 2

 292842 مدت دوره ) ساعت ( 9

 44194588 نفرساعت دوره ها 1

 1931ماهه سال  12گزارش عملکرد  1-2-1-1

  استان بخش صنعت، معدن و تجارت 94دوره های کوتاه مدت برگزار شده در  -45جدول 

 تعداد عنوان ردیف

 2708 تعداد دوره های برگزار شده 4

 900580 تعدادشرکت کنندگان ) نفر( 2

 55855 مدت دوره ) ساعت ( 9

 9855050 نفرساعت دوره ها 1
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 دفتر آموزش و پژوهش

 

 1931ماهه سال  12گزارش عملکرد  1-2-1-1

 دوره های کوتاه مدت شرکت ها، سازمان های تابعه و دفاتر تخصصی -47جدول 

 تعداد عنوان ردیف

 8525 تعداد دوره های برگزار شده 4

 185592 تعدادشرکت کنندگان ) نفر( 2

 457015 مدت دوره ) ساعت ( 9

 7155518 نفرساعت دوره ها 1

 

 :  1931ماهه سال  12تعداد گواهی نامه های تایید شده  1-2-1-1

  فقره  8000

 پژوهش 1-2-2

 1931اهم برنامه های بخش پژوهش در سال  1-2-2-1

بهبود سهم پژوهش در ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت جهت رقابت پذیر کردن بخش تولید و  -48جدول 

 تجارت

 عنوان ردیف

 گیری و ایجاد واحدهای پژوهشیحمایت و نظارت بر شکل برنامه ریزی، 4

 4988ها در سال گذاری و راهبری آموزش، پژوهش و فناوری و کارگروهبرگزاری جلسات شورای سیاست 2

9 
 یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع اقتصادی، توسعه ششم برنامه راستای در اجرایی های تهیه برنامه

 در حوزه آموزش، پژوهش، بهره وری و مهندسی

 های پژوهشی بخش صنعت، معدن و تجارت   تهیه نیازسنجی طرح 1

5 
اجرای تفاهم نامه فیمابین وزارت متبوع و وزارت علووم، تحقیقوات و فنواوری در جهوت اجورای برناموه هوای        

 همکاری مشترک

5 
هوا و موسسوات   علموی دانشوگاه  مطالعاتی اعضوای هیئوت  اجرای موافقت نامه همکاری انجام دوره های فرصت 

 پژوهشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 بخش صنعت، معدن و تجارت یبرنامه جامع پژوهش یاجرا 7

8 

% از 4های زیرمجموعه جهت اعوالم گوزارش هزینوه کورد     ها و صندوقها، شرکتتهیه گزارش عملکرد سازمان

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشوی از   55پژوهشی و توسعه فناوری )ماده اعتبارات هزینه ای برای امور 

   ((2مقررات مالی دولت)

8 
% منابع داخلی جهوت  9اختصاص  های زیرمجموعه جهتها و صندوقها، شرکتتهیه گزارش عملکرد سازمان

 انجام پژوهشهای کاربردی با توجه به ابالغیه مقام عالی وزارت
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 دفتر آموزش و پژوهش

 

 عنوان ردیف

 نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن  هماجرای تفا 40

44 
وری و حووزه آمووزش، پوژوهش، بهوره     هوا در استان سازمان صنعت، معدن و تجارت  عملکردبررسی و ارزیابی 

 خدمات مهندسی  

 هاصنعت، معدن و تجارت استان نظارت و بررسی جهت صدور مجوزهای پژوهشی صادره توسط سازمان های 42

 

 گزارش عملکرد و اهم فعالیت های انجام یافته  1-2-2-2

 4987سال  ماهه 42 –بخش پژوهش  -48جدول 

 فعالیت ردیف

4 
و  یطوسو  یرالدینواحود خواجوه نصو    یوزارت صمت ، جهاد دانشوگاه  یمابینامضاء و تبادل تفاهم نامه سه جانبه ف

 .شرکت خودروسازان جنوب

 .مسلح یروهایو ستاد کل ن صمتوزارت  یمابینمشترک ف همکاری نامهو تبادل تفاهم یینها تنظیم 2

9 
 یدانشگاه هواو مسسسوات پژوهشو    یعلم یئتاعضاء ه یفرصت مطالعات یانجام دوره ها یموافقت نامه همکار انعقاد

 یو فناور یقاتتحق وزارت علوم، یو فناوروزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون پژوهش  در

1 
و قورار   4987بخش صنعت، معدن و تجارت در سال  یپژوهش های یتاولو یسنج یازکردن ن ییو نها ینتدو تهیه،

 در پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت یسنج یازن ینگرفتن ا

    دولت یئته یاجتماعامور  یسیونو کم یو فناور ی،تحقیقاتامور علم یسیونجلسه کم حضوردر 5

5 

 یبوه سوازمانها   یکواربرد  یجهوت انجوام آمووزش و پژوهشوها     یدرصد از اعتبارات منوابع داخلو  9کرد  ینههز ابالغ

درصود از اعتبوارات    9کرد  ینههز یرامونجهت ارائه گزارش پ یرمجموعهز های و درخواست از سازمان یرمجموعهز

 .یکاربرد های انجام پژوهش یبرا یمنابع داخل

 .هفته پژوهش یو ستاد برگزار یآموزش، پژوهش و فناور یو راهبرد گذاری یاستس یجلسه شورا برگزاری 7

 .جشنواره هفته پژوهش ینهفتم یو برگزار برنامه ریزی 8

8 

 یجهت تداوم و توسعه در اجورا  یدانشگاه آزاد و معاون آموزش،پژوهش و فناور یسنشست مشترک با رئ برگزاری

وزارت  یرمجموعوه به سازمانها و ز یدانشگاه آزاد اسالم یشنهادیمشترک و ارسال تفاهم نامه پ یتفاهم نامه همکار

 .یو اخذ نظر کارشناس یصمت جهت بررس

40 

در قالوج طورح    یو پسادکتر یفرصت مطالعات یدرخصوص اجرا یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق برقراری تعامل با

صمت  یاز سازمانها یو فرصت مطالعان یصنعت یدرخصوص طرح پسادکترا یافتهاقدام انجام  ینآخر یگیریتاپ و پ

 یمتقاض یاستان ها و شرکتها

44 
و پروانوه   یصودور جوواز واحود پژوهشو     یصمت اسوتانها بورا   یو اعالم نظر درخصوص درخواست سازمانها بررسی

 پژوهش
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 دفتر آموزش و پژوهش

 

 فعالیت ردیف

 یو اعالم نظر به دفتر وزارت "یو فناور یقاتعلوم، تحق یعال یشورا یتخصص های یسیونکم نامه یینآ " بررسی 42

49 
اسوتخراج رموز ارز    یبرا یازمورد ن یانرا یننامه مربوط به تام  یجتصو یسنو یشپ"و اعالم نظر درخصوص  بررسی

 "ینینگما

 4988سال  یاتیعمل یو ارائه برنامه ها تهیه 41

 یرانا یاسالم یجمهور یسازمان نظام روزنامه نگار یحهو ارائه نظر درخصوص ال بررسی 45

 یوزارت تجارت و خدمات بازرگان یلو اعالم نظر درخصوص طرح تشک بررسی 45

47 
کردن نقشه راه معدن و  ییاجرا یبرا یاتیعمل یها برنامه"مرتبط با دفتر درخصوص  های و اعالم برنامه بررسی

 یزیمه رو برنا یاستگذاریبه دفتر س "یمعدن یعصنا

 

 گزارش مجوز ها  1-2-2-9

 پژوهشی و فنی مهندسی -20جدول 

 تعداد مجوزهای صادره ردیف
 ماه 12برنامه 

 )فقره( 1931سال 

 ماهه 12عملکرد 

 )فقره( 1931

 41 40  مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پروانه پژوهش 4

 47 45 تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی  جواز 2

 275 425  پروانه فنی و مهندسی 9

 988 475  جواز فنی و مهندسی 1

 فنی و مهندسی 1-2-9

 1931ماهه سال  12اهم برنامه های بخش خدمات فنی و مهندسی  1-2-9-1

 معدن و تجارت بهبود ارزش افزوده بخش صنعت، گسترش و توسعه فعالیت های مهندسی در بخش و -24جدول 

 فعالیت ردیف

 یمهندس یواحد های فن یجادو ا گیری شکل بر نظارت و حمایت ریزی، برنامه 4

  و توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت یطراحD&D کردن برنامه جامع ییو اجرا ابالغ 2

9 
و برگوزاری جلسوه    یمهندسو  یصودور جوواز و پروانوه فنو     هوای دستورالعمل یبازنگردستورالعمل  یو اجرا ابالغ

 ها گانی از انجمن های فنی مهندسی و سازمان استانبا حضور نمایند یکارشناس

1 
های  کلیه سازمان های استانی و انجمن با همکاری یشکسوتو پ معرفی واحد های نمونه فنی مهندسیو  انتخاب

 مهندسی
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 دفتر آموزش و پژوهش

 

 فعالیت ردیف

5 

و تدوین بانک اطالعات انجمن های فنی مهندسی در بخش صنعت، معودن و تجوارت و برناموه هوای گوروه       تهیه

 فنوی  هوای  دن بانک اطالعات انجمون کر روز به و وزارتخانه پورتال در ارایه و مهندسی های جهت توسعه فعالیت

 مهندسی

5 
 های یتتوسعه و بهبود فعال های برنامه ینجهت تدو یمهندس یفن های با انجمن یتخصص های نشست برگزاری

 یمهندس یفن

7 
 یفن های انجمن یرانمد ییو توسعه و گردهما یطراح یمل یومسمپوز ی،روز مهندس یشهما یاز برگزار حمایت

 مهندسی

 در هفته پژوهش یرنمونه جهت تقد های ا و تشکله انجمن انتخاب 8

   یتخصص یها یشهما یدر برگزار یو همکار حمایت 8

 یمهندس یواحد های فن یجادو ا گیری شکل بر نظارت و حمایت ریزی، برنامه 40

 

 گزارش عملکرد و اهم فعالیت ها 1-2-9-2

 4987ماهه سال  42بخش فنی مهندسی در  -22جدول 

 فعالیت ردیف

 و توسعه در بخش صنعت،معدن و تجارت یبرنامه جامع طراح  یسنو یشپ ینو تدو یهته 4

 یمهندس یو پروانه فن یساصالح دستور العمل ضوابط صدور جواز تاس 2

9 
های فنی مهندسی در بخش صنعت، معدن و تجارت و برنامه های گروه جهوت  تهیه و تدوین بانک اطالعات انجمن

 کردن بانک اطالعات انجمن های فنی مهندسیتوسعه فعالیت های مهندسی و ارایه در پورتال وزارتخانه و به روز 

 از آنها در روز صنعت و معدن و هفته پژوهش یلو تجل یمهندس ینمونه فن و انجمن هایانتخاب واحدها 1

 یمهندس یفن یساالنه انجمن ها و تشکل ها یها یشهما یبرگزارحمایت از  5

5 
و  یمهندسو  یبخوش طراحو   ینو طراحی صونعتی بوا حضوور فعوال     D&Dتخصصی در حوزه  یشهایهما یبرگزار

 طراحی صنعتی کشور

7 
کشوور در شوهر    یمهندسو  یکنفورانس روز ملو   یندر پانزدهم یو مشارکت جامعه مهندس یامور برگزار یهماهنگ

 اصفهان

 در دانشگاه الزهرا یطراح یالملل ینکنفرانس ب یمشارکت در برگزار 8

 یو مهندس یصنعت یطراح یآموزش یکارگاهها و یتخصص ینشست ها یمشارکت در برگزار 8

40 
 یشده با مشارکت انجمن هوا  یهفته پژوهش و ارائه نمونه محصوالت طراح یتخصص یشگاهمشارکت در بخش نما

 یتخصص
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 دفتر آموزش و پژوهش

 

 فعالیت ردیف

44 

و  یو پروانوه فنو   یسصدور جوواز تاسو   یقو تشو یجبا هد  ترغ یصنعت یطراح یجیامور ترو یگیریو پ یهماهنگ

 یانجمون تخصصو   یسو تاسو  یوری شوکل گ  یبورا  یو بستر سواز  یصنعت یدانش آموختگان طراح یبرا یمهندس

 کشور یصنعت یطراح

 جواز و پروانه فنی مهندسی در بخش صنعت،معدن و تجارت 595حمایت و نظارت بر صدور بیش از  42

 

 بهره وری  1-2-1

 صنعت، معدن و تجارت  بهره وری در بخش 1931اهم برنامه های سال  1-2-1-1

درصد از رشد  95وری کل عوامل تولید در بخش  صنعت، معدن وتجارت جهت کسج سهم حداقل  ارتقاء بهره -29جدول 

 ارزش افزوده

 عنوان ردیف

4 
اسوتانهای  با هماهنگی سوازمان ملوی بهوره وری و    (در بخش صمت همکاری در اجرای چرخه مدیریت بهره وری 

 )مربوطه

 معدن و تجارت ارتقای بهره وری در برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، و برنامه های سندبازنگری  2

9 
تهیه و تدوین گزارش فعالیت های بهره وری با همکاری کلیه سازمان ها و معاونت های تخصصی در بخش و ارایه 

 به سازمان ملی بهره وری ایران

 جلسه( وپیگیری جهت اجرای مصوبات 1)حداقل  برگزاری جلسات کارگروه بهره وریبرنامه ریزی و  1

5 
صنعت، معودن   بهره وری در راستای ارتقای بهره وری بخشملی دوره های آموزشی با همکاری سازمان  برگزاری

 دوره( 5)حد اقل و تجارت

5 
اجرایوی ارتقواء بهوره وری در راسوتای اقتصواد      برنامه  29انجام اقدامات و هماهنگی های الزم در خصوص اجرای 

 مقاومتی در بخش های تولیدی و تجاری

7 
توسعه تعامالت داخلی و ملی در جهت هم افزایی اقدامات دستگاه های تابعه و استانی بورای ارتقواء بهوره وری در    

 بنگاه های تولیدی و تجاری در قالج کارگروه های تخصصی در سازمان ها

 

 1931ماهه سال  12بخش بهره وری در  گزارش عملکرد 1-2-1-2

 وری لیت های انجام یافته در بخش بهرهاهم فعا -21دول ج

 فعالیت ردیف

4  
 همواهنگی  بوا ) اجرایی کردن برنامه های عملیاتی و چرخه مدیریت بهره وری در بخش صنعت،معدن و تجوارت 

 (مربوطه هایاستان و وری بهره ملی سازمان

 بخش صنعت،معدن و تجارت برگزاری جلسات کارگروه بهره وری  2
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 دفتر آموزش و پژوهش

 

 فعالیت ردیف

 برگزاری جلسات کمیته کارشناسی بهره وری   9

1  
هوا  ها جهت ارائه گزارش برنامههای استانی و صندوقهای تابعه ،سازمانتهیه گزارش در خصوص فعالیت دستگاه

 معدن و تجارتوری در بخش صنعت، های صورت گرفته بهبود بهرهو فعالیت

5  
ها ،سومینارهاو  ( جهت برگزاری دورهAPOایران و سازمان بهره وری آسیایی) وریهمکاری با سازمان ملی بهره

 های مطالعاتی بین کشورهابازدید

 وری در بخش صنعت، معدن و تجارتپیگیری و اجرای سند ارتقای بهره  5

7 
وری در  های ویژه وزارتخانه و برنامه های ملی ارتقواء بهوره  پرواهها در خصوص اجرای انجام اقدامات و هماهنگی

 راستای برنامه جامع بهره وری کشور

 وری و سایر دستگاه ها و سازمان های تابعه و وابستههمکاری و شرکت در جلسات سازمان ملی بهره 8

 در بنگاه های اقتصادی حمایت از اجرای طرح ارتقاء بهره وری، عارضه یابی و بهبود عملکرد مدیریت 8

 قانون برنامه ششم توسعه   5پیگیری و اجرای گام های باقی مانده راهنمای اجرایی ماده  40

44 
قوانون برناموه    5قانون برنامه ششم توسعه در راستای اجرای ماده  5تکمیل کاربرگ های راهنمای اجرایی ماده 

 دستگاههای اجرایی کشورششم توسعه و اجرای چرخه مدیریت بهره وری در 

 تهیه پیش نویس تفاهم نامه همکاری با سازمان مدیریت صنعتی  42

49 
تهیه گزارش عملکرد شاخص های عمومی)محور بهبود فضای کسج و کار و ارتقای بهره وری( ارزیوابی عملکورد   

 معاونت اموزش، پژوهش و فناوری 88سال 

 4988تهیه و ارائه برنامه های عملیاتی سال  41

45 
دوره آموزشی با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران در راستای ارتقای بهوره وری بخوش صونعت،     5 برگزاری

 معدن و تجارت

 سایر اقدامات 1-9

 اهم اقدامات کیفی حوزه آموزش و پژوهش  1-9-1

 یلبووا تشووک یبخووش در سووطح ملوو یو پژوهشوو یحوووزه آموزشوو یووتسوواختارمند کووردن فعال 

بخوش صونعت، معودن و     یآمووزش، پوژوهش و فنواور    یو راهبورد  یگوذار  یاسوت س یشورا

وزارت صوونعت، معوودن و تجووارت و  یمعوواون آموووزش، پووژوهش و فنوواور یاسووتتجووارت بووا ر

و  ی، پژوهشوو شوویآموز یکووارگروه هووا  یلو تشووک یووربطمراکووز   ینوودگاننما یتعضووو

وزارت صوونعت، معوودن و تجووارت بووا  یرمجموعووهز یاسووتان یسووازمان هووا یووهدر کل یفنوواور

 ینودگان بخوش هوا و دسوتگاه هوای  یوربط و نما      یوه سازمان و بوا عضوویت کل   یسرئ یاستر
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معتبرجهووت توودوین و تصووویج برنامووه هووای حوووزه آموووزش، پووژوهش،       یدانشووگاه هووا 

 کردن مصوبات. اجراییها و  در سازمان یفناوری و بهره ور

 واحوود  ی، جهوواد دانشووگاهوزارت صوومت یمووابینو تبووادل تفوواهم نامووه سووه جانبووه ف  امضوواء

 و شرکت خودروسازان جنوب.  یطوس یرالدینخواجه نص

 وزارت صوونعت، معوودن و  یمووابینمشووترک ف همکوواری نامووه و تبووادل تفوواهم یینهووا ،تنظوویم

 مسلح. یروهایتجارت و ستاد کل ن

 پوژوهش  معاونوت آمووزش،    یموابین مشوترک ف  همکواری  ناموه  و تبوادل تفواهم   یینهوا ، تنظیم

 و فناوری و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی.

 وزارت صوونعت، معوودن و تجووارت  یمووابینف یگووزارش درخصوووص تفوواهم نامووه همکووار تهیووه

 .یو فناور یقاتو وزارت علوم، تحق

 ،بخوش صونعت، معودن و     یپژوهشو  هوای  یوت اولو یسونج  یواز کوردن ن  ییو نهوا  ینتدو تهیه

در پورتوال وزارت صونعت، معودن     یسونج  یواز ن نیو و قورار گورفتن ا   4987تجارت در سوال  

 و تجارت. 

 فقره(.  8000بخش)  یکوتاه مدت تخصص های دوره های ینامهو صدور گواه تایید 

  یهووا سووازمان یوه بخوش بووه کل  ی،آموزشوویکوتوواه مودت تخصص  یدوره هوا  یازسوونجین ابوالغ 

 صنعت، معدن و تجارت استان ها.

 بووا حضووور معوواون محتوورم آموووزش، پووژوهش و     ینشسووت کووارگروه بهووره ور  9 تشووکیل

 ینوودگاناعضوواء کووارگروه و نما یگوورو د یوورانا وری بهووره یسووازمان ملوو یسو رئوو یفنوواور

گووزارش  یووهو تهنشسووت کووارگروه کارشناسووی   40و  وری بهووره هووای تشووکل و هووا انجموون

 .یرانا یور بهره یعملکرد و ارسال به سازمان مل

 یوودادهایاز رو یمعنووو یووا یموواد یووتمربوووط بووه حما یمووورد درخواسووت هووا 412 بررسووی 

 بخش صنعت معدن و تجارت. یعلم

 و   یوویو اجرا یعلموو یهووا یتووه،کم یو راهبوورد گووذاری یاسووتس یجلسووه شووورا برگووزاری

 جشنواره پژوهش بخش صمت. یبرگزار

 دکتوورای پسووا و هووا دانشووگاه علمووی یووأته یاعضووا یفرصووت مطالعووات یانمتقاضوو معرفووی 

 مورد(. 40بنگاه ها) بهتف وزارت ع از یصنعت

 یبرنامووه جووامع طراحوو یسنووو یشپوو ینو توودو یووهته  ( و توسووعهD&D  ،بخووش صوونعت )

 معدن و تجارت

 یمهندس یاصالح دستورالعمل صدور جواز و پروانه فن 
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 یمهندس یخدمات فن یسیکمربوط به کدآ یموارد درخواست یبررس 

 1931ماهه سال  12گزارش پیشبرد تفاهم نامه ها در  1-9-2

 یو فناور یقاتگزارش عملکرد تفاهمنامه با وزارت علوم، تحق 1-9-2-1

 و ارسال به وزارت  ینامه فرصت مطالعات یوهو ش یطرح پسادکتر ینامه ها ییندر آ یانجام بازنگر

  یو فناور یقاتتحق علوم،

 یروهش با حضور وزپژوزارت علوم که در هفته  یبا هماهنگ ینامه دوره کارآموز یینآ ینتدو 

وزارت صنعت، معدن  ی، پژوهش و فناوراء سه جانبه )معاونت محترم آموزشمحترم علوم با امض

 یرعاملو مد یرو وزارت علوم و معاونت محترم وز ی، معاونت محترم پژوهش و فناورو تجارت

 . یدگرد یی( رونمایصنعت شهرکهایشرکت 

 یقات، تحقوزارت علوم یهماهنگبا  یصنعت یو فرصت مطالعات ینامه پسا دکتر ییندر آ یبازنگر 

 .یو فناور

 به وزارت علوم  یصنعت یو پسا دکتر یصنعت یمورد فرصت مطالعات 425 یمعرف 

 از  یت، فاجد، حمایاجرا طرح کارآموز ینددر فرا یلتسه یسامانه برا یجادجهت ا یزیبرنامه ر

در قالج  یصنعت یدکترو پسا یصنعت ی، فرصت مطالعاتیلیتکم یالتتحص یهانامه یانپا

  یگذار یاستس

 یبه وجود بستر الزم در سازمان پژوهشها یت)با عنا یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یهماهنگ با 

 .و در حال اجرا می باشد( و ابالغ شد یینها یپورتال کارآموز یرانا یو صنعت یعلم

 

 دانشگاه آزاد تفاهم نامه با 1-9-2-2

 یها کوچک و شهرک یعسازمان صنا یندگاننما و یدانشگاه آزاد اسالم یمابینف یهماهنگ 

 یمحر یادر محدوده  یو خدمات یصنف ی،صنعت یهناح یاشهرک  یجادا یبرا یرانا یصنعت

 ینشاه در یو خدمات یصنف ی،شهرک صنعت یلوتپا یجادکه منجر به ا یعلم و فناور یها پارک

 .یدتهران، گرمدره و البرز گرد یس،شهر اصفهان، پرد

 یو برگزار ینطرف یو فرهنگ یپژوهش ی،آموزش یها یتاستفاده متقابل از امکانات و ظرف جهت 

و کارکنان وزارت مقرر  یرانمد یلیسطح تحص یبه منظور ارتقا یکوتاه مدت آموزش یدوره ها

 شد:



28 

 

28 

 

 دفتر آموزش و پژوهش

 

 در  برنامه های آموزشیدر  یو معدن یصنعت یدانشگاه در بنگاه ها یداسات یپژوهش یها فعالیت

 ه شود.نظر گرفت

 خود را اعالم نموده و  یدر چند طرح ارتباط صنعت و دانشگاه آمادگ یهمکار یآزاد برا دانشگاه

 .طریق دفاتر تخصصی و سازمان های تحت پوشش پیگیری انجام شوداز 

 شدن  یکیآنان و الزام اصنا  به الکترون یزها و تجهاطالعات بنگاه یارتباط با توسعه فناور در

 شود. یفدانشگاه و بخش صنعت، معدن و تجارت تعر ینب یمشترک یفروش، طرح ها یستمس

 تبادل  ینها و ...( و همچن یشهما ینارها،مشترک )سم یعلم ینشست ها یبرگزار یدر راستا

 یآموزش یو کارگاه ها ینارهاها، سم یشوزارت و دانشگاه ، هما ینب یاطالعات و اسناد علم

دانشگاه  یپژوهش یرانبا حضور مد یجلسه ا ینرگزار شد و همچنمشترک در استان خوزستان ب

دانشگاه آزاد  ییدوزارت متبوع که به تأ یاز سو یشنهادیطرح پ 5 یبرا خصصیآزاد و دفاتر ت

 یگیریدر دست پ پرواه 5 یجهت عقد قرارداد اجرا یگیری.مراتج پیدگرد یلبوده تشک یدهرس

 .است

 برنامه های آموزشی نشست مشترک با دانشگاه آزاد جهت اجرایی شدن  45 ی بیش ازبرگزار

 های پژوهشی . هپرواو

  و بررسی برنامه ها و توافقات 87و  85برگزاری نشست مشترک با مسئولین دانشگاه آزاد در سال

 بعمل آمده جهت توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی.
 

 دانشگاه پیام نورتفاهم نامه با  1-9-2-9

زیر مقرر شد موارد  یزی کهر و برنامه یهماهنگ ییاجرا یجلسه شورا نشست تخصصی و سه یبرگزار

 اجرایی شود:

 آن یو نحوه ورود و اجرا یو پسادکتر یفرصت مطالعات طرح 

 ینعناو یرها و ارسال سا نامه یانپا یاز اجرا یتکردن و نحوه حما ییاجرا چگونگی 

 طرح ینمورد نظر و نحوه مشارکت در ا های ینهنور و زم یامدانشگاه پ یمشاور مادرصنعت طرح 

 با وزارت آموزش و پرورشتفاهم نامه  1-9-2-1

 یو مهارت یدو وزارتخانه در خصوص توسعه آموزش عمل یآموزش یها یهمکار یتهمصوبات کم 

کوچک و  یعبا مشارکت سازمان صنا یاست، بخش یدهگرد یمهنرستانها مشتمل بر دو بخش تنظ

که در هردو  ی،و بازرگان یبا مشارکت معاونت امور اقتصاد یو بخش یرانا یصنعت یها شهرک
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مصوبات در هر  یسنو یش، پشده است ینیب یشپ یناقدامات و تعهدات طرف ا،بخش برنامه ه

 مربوطه ارجاع شد. ینظرات به معاونت ها یافتبخش جهت در

 نرستانها  از معاونت ه یو مهارت یمفاد تفاهم نامه در خصوص توسعه آموزش عمل یراموننظرات پ

اخذ شد و در  یرانا یصنعت یکوچک و شهرکها یعو سازمان صنا یو بازرگان یامور اقتصاد

به وزارت آموزش و  یینها ییدو تا یجمع بند یتفاهم نامه اعمال شد و مقرر است برا یبندها

 شد. سالپرورش ار

 آموزش و  ییدپس از تا یو مهارت یتفاهم نامه در خصوص توسعه آموزش عمل یینسخه نها

 . پرورش آماده اجراست

  و با حضور معاونین و مدیران دو وزارتخانه مصوبات کمیته همکاری مورد  87در نهایت در سال

 .تائید قرار گرفت

 گذاری و راهبری آموزش، پژوهش و فناوری گزارش تشکیل شورای سیاست 1-9-9

 صصیکارگروه های تخجلسه  -25جدول 

  جلسه عنوان ردیف 
برنامه جلسات برای 

  1931سال 

تعداد جلسات برگزار 

  1931شده در سال 

 2 2 گذاری و راهبری تشکیل شورای سیاست  4

 40 1 کارگروه پژوهشی   2

 49 5  کارگروه بهره وری  9

 9 9  کارگروه آموزش  1
 

 

 

 

 تکمیل گزارش -اقدامات 1-9-1

 شرح سایر اقدامات -25جدول 

 عنوان ردیف

 جلسه( 5)تعداد  یطراح یالملل ینکنفرانس ب یحضور در جلسات ستاد برگزار 4

 جلسه(8)تعداد یانقالب فرهنگ یدولت و شورا یاته یها ونییسحضور در جلسات کم 2

 .HSEEو  ی، توسعه، آموزش ، تکنولوا یقگزارش کارگروه تحق ینو تدو یهته 9

 در جشنواره هفته پژوهش HSEEو  ی، توسعه، آموزش ، تکنولوا یقشده کارگروه تحق یهگزارش ته یهارا 1
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 هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت 1-9-1

 جهت  ییاجرا یتهاز ده کم یشوکمیته علمی و ب یستاد و چهارنشست تخصص سهبرگزاری جل

 .های برترانتخاب واحد

 واحد های برتر واصله و انتخاب نهایی واحدها بررسی.  

 و  فتع یعال یشورا یرخانهشش نشست تخصصی با وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، ب برگزاری

تخصصی پژوهش و فناوری و ارایه  انجمن مراکز تحقیق و توسعه جهت برگزاری نمایشگاه

 معدن و تجارت. نیازمندی های بخش صنعت،

 در نمایشگاه و شرکت نمایشگاه های تحت پوشش جهت حضور  زمانبا سا برقراری تعامل

 .های تحت پوششتخفیف به واحد المللی جهت بین

 جهت حضور بخش نمایشگاه بین المللی تهران  7متر مربع در سالن  4100کردن فضای  نهایی

 .صنعت، معدن و تجارت

 

 
 چهارمین نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارتپوستر هفتمین جشنواره و  -24شکل 
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 مراسم هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت -22شکل 

 

 هدف از برگزاری جشنواره: 1-9-1-1

  تجلیل و تقدیر از برترین های پژوهش و فناوری در حوزه صنعت، معدن و تجارت 

  اطالعات و تجارب بدست آمده میان پژوهشگران و صاحبان صنعت و تجارتتبادل 

  صنعت و دانشگاه "شراکت"صنعت و دانشگاه به  "ارتباط"ارتقاء نگرش از 

 دهی پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مسائل و رفع نیازهای واقعی کشور برای دستیابی جهت

 به اقتصاد دانش بنیان 

 محورهای مورد تقدیر: 1-9-1-2

 رح پژوهشی صنعتی، معدنی و تجاری برتر  ط 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برتر براساس عملکرد آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری 

 های صنعتی استان برتر براساس عملکرد آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری شرکت شهرک 

 های صنعتی، معدنی و تجاری برتر مرکز پژوهش 

  شرکت خدمات فنی مهندسی برتر 

 های صنعتی، معدنی و تجاری محصول برتر تحقیق و توسعه بنگاه 

 های صنعتی، معدنی و تجاری مرکز تحقیق و توسعه برتر بنگاه 

  که خروجی برای صنعت کشور "مبتکر، مخترعی "مرکز آموزش علمی کاربردی برتر با رویکرد

  داشته باشند

 بنیان  شرکت برتر در حوزه دانش 
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  شرکت برتر در حوزه صنایع پیشرفته 

 انجمن فنی مهندسی برتر 

 اتحادیه ها و واحد های صنفی برتر 

نمایشگاه تخصصی پژوهش و فناوری در بخش صنعت، معدن و  چهارمینگزارش  1-9-1

 تجارت

 
 فناوری چهارمین نمایشگاه پژوهش و بازدید جناب آقای دکتر قبادیان از  -29شکل 

 :نمایشگاه هایسیاست و اهداف 1-9-1-1

 کشور تجارت و ،معدن صنعت بخش در وریآ فن توسعه در بنیان دانش هایشرکت فرینیآ نقش 

 ثروت تولید حوزه تا دانش ارزش زنجیره هایحلقه ارتباط سازیجریان 

 دانشگاه و صنعت ارتباط مفقوده هایحلقهتکمیل  و ایجاد به کمک  

 یکدیگر با هاشرکت تجربیات  و دانش ادلبت و شناییآ 

 کنندگان شرکت تخصصی هایفناوری هاو دستاورد خرینآ ارایه 

 کنندگان : یدبازد یفط 1-9-1-2

 یو خصوص یصنعتگران و معدنکاران بخش دولت  

 عالی آموزش مراکز و هادانشگاه یپژوهش یرانپژوهشگران و مد  
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 و  آوریعلم و فن هایمستقر درپارک هایو شرکت یاندانش بن هایو کارشناسان شرکت یرانمد

 مراکز رشد 

 آوریفن حوزه به مندگذاران عالقه یهسرما  

 ها (مجموعه بانک یرزو  یخصوص ی،)دولت یرخطر پذ یگذار یهسرما هایشرکت 

 کشورها یراز سا یآورفن یدخر یا یگذار یهمندان به سرماعالقه 
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  1 فصل

 مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته
 

  



95 

 

95 

 

 یشرفتهپ یعو صنا یمرکز توسعه فناور

 

 مقدمه 2-1

المللی تنها از راه مدیریت درجهان رو به رشد امروز افزایش توان رقابتی کشورها در عرصه بین

باشد، تردیدی نیست که دانش و های نرم امکانپذیر میافزایی توانمندیهوشمندانه نظام نوآوری و هم

پیشرو آنهایی هستند که ترین عنصر جریان توسعه اقتصادی بوده و کشورهای موفق و فناوری اساسی

های علمی و فنی را به ثروت تبدیل نموده و از همین مسیر شکوفایی اقتصاد خود را رقم بتوانند نوآوری

باشد که در راستای یکی از ارکان مهم در نظام نوآوری می توسعه فناوری و صنایع پیشرفتهزنند. مرکز 

رسوخ و ه توسعه فناوری، بسترسازی جهت گسترش و حمایت از تحقیق و توسعه، مدیریت هوشمندان

از در امتداد مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین  فناوری در بخش و توسعه صنایع پیشرفتهای قارت

 .ایجاد شده استزیرمجموعه معاونت آموزش، پژوهش و فناوری  در 4982ماه سال بهمن

 برنامه های عملیاتی و پیشرفت پروژه ها 2-2

 4987های عملیاتی مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته در سال  وضعیت پیشرفت برنامه -27جدول  

 برنامه های اجرایی تعیین جهت گیریها و اولویت های اختصاصی ابالغی رییس جمهور

 مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفتهمعاونت آموزش، پژوهش و فناوری، 

 1931عملکرد سال  واحد متعارف هدف کمی اجراییبرنامه  اولویت

توسعه فناوری و  - 45اولویت 

نوآوری در سطح بنگاه های 

اقتصادی و افزایش رقابت 

پذیری از طریق ارتقاء همکاری 

المللی میان شرکت  های بین

های داخلی با شرکت های 

 پیشروی خارجی

ایجاد واحود هوای تحقیوق و    

توسعه در بنگاههای صونعتی  

 معدنیو 

 541 بنگاه 450

حمایت از استقرار بنگاه های 

صوونایع پیشوورفته و شوورکت  

 بنیان دانش

 400 بنگاه 50

  

 در بنگاههای تولیدی و تجاری تحقیق و توسعهگسترش  2-2-1

 تحقیق و توسعه  بررسی و صدور گواهی و پروانه 2-2-1-1

های استانی سازمان و همکاری مرکز صنایع پیشرفته و 5/8005در راستای اجرای دستورالعمل شماره 

های صنعتی و برای بنگاه توسعه و قیتحق پروانه 480و  توسعه و قیتحق یگواه 921، تعداد 87در سال 

 است:زیر ارائه شده معدنی صادر شده که گزارش آماری آن در نمودار جدول
 



95 

 

95 

 

 یشرفتهپ یعو صنا یمرکز توسعه فناور

 

 تعداد گواهی و پروانه تحقیق و توسعه -28جدول 

مجموع از 

تا  32سال 

 کنون

 32سال  39سال 31سال 31سال  31سال  31سال
میانگین سالهای 

 31تا  16
 عنوان

2025 
480 247 412 51 99 

429 14 
 پروانه

 گواهی 55 488 954 927 921

 مجموع 14 429 88 252 509 511 541 2025

 

 
 به تفکیک سالو پروانه صادره تحقیق و توسعه  گواهیآمار  -21نمودار 

 

 

 

14 

429 
88 

252 

509 511 541 

۰ 

۱۰۰ 

۲۰۰ 

۳۰۰ 

۴۰۰ 

۵۰۰ 

۶۰۰ 

میانگین سالهای 
 91تا  68

 97سال 96سال  95سال  94سال 93سال 92سال 

داد
تع

 

 صدور گواهی و پروانه تحقیق و توسعه
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 یشرفتهپ یعو صنا یمرکز توسعه فناور

 

 
 ها به تفکیک استان 87سال  درگواهی و پروانه صادره تحقیق و توسعه آمار  -25نمودار 

 

گواهی و پروانه  19و مرکزی با  17، زنجان با 58های اصفهان با شود استانهمانطوری که مالحظه می

 پیشتاز هستند. 87صادرشده در سال تحقیق و توسعه 
 

 انتخاب مراکز برتر و محصوالت برتر تحقیق و توسعه 2-2-1-2

های  های صنعتی و معدنی و محصوالت منتج از فعالیتواحدهای تحقیق و توسعه بنگاههر سال 

ها مورد ارزیابی قرار گرفته و واحدهای برتر تحقیق و توسعه و محصوالت برتر تحقیق  تحقیق و توسعه آن

در فرآیند انتخاب مراکز و محصوالت تحقیق و توسعه برتر، فراخوان شوند.  و توسعه انتخاب و معرفی می

پرسشنامه محصول تحقیق و  485پرسشنامه مرکز تحقیق و توسعه و  412ل و ارسا 09/05/87در تاریخ 

مورخ  4/8048و  22/42/88مورخ  4/8047های شماره واصل و طبق دستورالعمل استان 25توسعه از 

محصول برتر  5مرکز و  7مورد ارزیابی و کارشناسی دقیق و فنی قرار گرفت، که از این میان،  07/08/87

بنیان نیز برای تجلیل در جشنواره افزون بر این دو واحد صنایع پیشرفته و دو واحد دانشانتخاب شدند. 

 بررسی و معرفی شدند. 87پژوهش و فناوری سال 
 

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور91بند س ماده  2-2-1-9

و  یدیتول یدر واحدها یو تعاون یخصوص ی،اشخاص حقوق یو پژوهش یقاتیتحق یها نهیمعادل هز

مراکز  ایها که در قالج قرارداد منعقده با دانشگاه ربط ی  یها از وزارتخانه یبردار پروانه بهره یدارا یصنعت

و بهداشت، درمان و  یورو فنا قاتیعلوم، تحق یها از وزارتخانه یمجوز قطع یدارا یو آموزش عال یپژوهش
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 یشرفتهپ یعو صنا یورمرکز توسعه فنا

 

 شرفتیگزارش پ نکهیمشروط بر ا شود، یکشور انجام م یکه در چارچوب نقشه جامع علم یآموزش پزشک

 یمربوطه برسد و ناخالص درآمد ابراز یقاتیمراکز تحق ایها و دانشگاه یپژوهش یشورا جیتصو ساالنه آن به

نباشد، حداکثر  الیر (5800080008000) اردیلیم آنها کمتر از پنج یو معدن یدیتول یها تیحاصل از فعال

. معادل مبلغ منظورشده شود یمذکور بخشوده م نهیسال انجام هز یابراز اتی%( مال40درصد) ده زانیبه م

 شد.نخواهد رفتهیپذ یاتیقابل قبول مال نهیعنوان هز اشخاص مذکور، به اتیبه حساب مال

توسط مرکز تهیه و جهت اجرا  8/1/85مورخ  81451/50نامه اجرایی این ماده قانونی به شماره شیوه

 است.های استانی ابالغ شده سازمان به

 قرارداد 59 :31کل قراردادهای منعقد شده در سال تعداد 

 تعداد قراردادهای منعقد شده در استانها به تفکیک استان:

 قرارداد 40استان اصفهان:

 قرارداد 44استان بوشهر:

 قرارداد 4استان خوزستان:

 قرارداد 14استان البرز: 
 

 های راهبردیفعالیتپژوهی صنعتی و آینده 2-2-2

 اقدامات اولیه جهت تدوین نقشه راه ورود صنایع ایران به انقالب صنعتی چهارم  2-2-2-1

، 85تجاری، از ابتدای سال  و تولیدی مختلف هایحوزه بر آن با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیر

متبوع و سازمان با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت  "کارگروه انقالب چهارم صنعتی"

گسترش و نوسازی صنایع ایران با مشارکت مرکز گسترش فناوری اطالعات ایران )مگفا(، پژوهشکده 

میکروالکترونیک ایران تشکیل شده است. مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت متبوع نیز 

های آن حوزه، تأثیرات و های انقالب صنعتی چهارم، چالش مطالعاتی را در این زمینه انجام و به محرک

های غالج تکنولوایک در انقالب صنعتی چهارم پرداخته و با توجه به ابعاد گسترده انقالب چهارم حوزه

های سازمان صنعتی از نظر زیرساختی، اجرایی، حقوقی، مالی، علمی و فنی پیشنهاد نمود، تا مأموریت

سازی انقالب عنوان پیشران و راهبر پیادهفته و بهگسترش و نوسازی صنایع ایران مورد بازنگری قرار گر

در این و سار نهادهای مرتبط عمل نماید. های وزارت متبوع صنعتی چهارم در تعامل با سایر زیرمجموعه

راستا تاکنون جلسات متعددی با حضور نمایندگان این مرکز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 

 است.ایران )مگفا( و پژوهشکده میکروالکترونیک ایران برگزار شدهمرکز گسترش فناوری اطالعات 
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 یشرفتهپ یعو صنا یمرکز توسعه فناور

 

 همکاری با مرکز ملی فضای مجازی درخصوص سند الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء  2-2-2-2

نویس سند ملی الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء توسط مرکز ملی فضای مجازی باتوجه به تدوین پیش

-انقالب صنعتی چهارم، رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته بهسازی عنوان پایه و اساس پیادهبه

نویس سند به مرکز ملی معرفی شد. در این راستا شش عنوان نماینده وزارت متبوع جهت بررسی پیش

جلسه با حضور نمایندگان مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته، ایدرو، مگفا و پژوهشکده 

 بندی نظرات برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد.عمیکروالکترونیک برگزار و جم

 الذکر شامل موارد زیر است:نویس سند فوقشده برای وزارت متبوع در پیشوظایف درنظرگرفته

 وزارت با همکاری ICT ملی مرکز به ارائه و آن متناظر اقتصادی نگاشت و راه نقشه تدوین در 

 (ماه 5) عالی شورای مصوبات و هاسیاست با مغایرت عدم بررسی جهت مجازی فضای

 به باتوجه خود فعالیت تخصصی حیطه به اشیا اینترنت ورود تهدیدهای و هافرصت استخراج 

 (ماه 5) کشور توسعه ساله پنج برنامه قوانین در شدهتعیین هایاولویت

 تخصصی محدوده در اشیا اینترنت خدمات الیه عملکرد بر محتوایی نظارت کار و ساز ایجاد 

 (ماه 5) کاربران سالمت و ایمنی حفظ با مربوط دستورالعمل انتشار و فعالیت

 کشور  فناوران و پژوهشگران نامه با صندوقتفاهم  2-2-2-9

های مراکز پژوهشی کشور، در سال مندی از ظرفیتباتوجه به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه و بهره

های گیری، انسجام و تقویت حلقه جهت کمک به شکلای با هد  پرورش و تقویت ایده نامهتفاهم 85

های صنعتی، معدنی و  زنجیره ایده تا صادرات و گسترش تحقیق و توسعه و پژوهش و نوآوری در بنگاه

تجاری میان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منعقد 

نامه، مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته با همکاری سایر همشد. در راستای دستیابی به اهدا  تفا

های صنعتی ایران، های صنعت، معدن و تجارت استانی و سازمان صنایع کوچک و شهرکدفاتر، سازمان

عنوان نیاز پژوهشی بخش صنعت، معدن و تجارت را احصاء نموده است و برای  180تاکنون نزدیک به 

 ها اقدام شود.  برای برخی از آن RFPبت به تهیه صندوق ارسال نموده تا نس
 

 استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی در رفع نیازهای فناورانه بخش 2-2-2-1

های داخلی در تقویت توان طراحی و مهندسی، ارتقا دانش، آموزش و منظور توانمندسازی شرکتبه

با هد  صادرات، مرکز توسعه های انسانی داخلی، تولید محصوالت با کیفیت های سرمایهتقویت مهارت

نیاز فناورانه بخش  288های زیر مجموعه وزارت متبوع فناوری و صنایع پیشرفته با همکاری سازمان

صنعت، معدن و تجارت را احصاء و در دو مرحله در اختیار معاونت طرح و برنامه قرار داده تا از طریق 
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 یشرفتهپ یعو صنا یمرکز توسعه فناور

 

بنیان نسبت به رفع آنها اقدام های دانشکتکارگیری ظرفیت مراکز پژوهشی، جهاددانشگاهی و شر به

 شود.

 برنامه اقتصاد مقاومتی 2-2-2-1

بنگاه  450برنامه اجرایی استقرار و حمایت از "، مسئولیت 87در قالج برنامه اقتصاد مقاومتی، در سال 

بر عهده معاونت آموزش، پژوهش و فناوری قرار گرفت. در این  "بنیان صنایع پیشرفته و شرکت دانش

راستا، پس از تکمیل منشور پرواه در سامانه نیپا و تایید آن در دبیرخانه امور صنعت، معدن، بازرگانی و 

ارتباطات، گزارش پرواه از سوی مجری پرواه، جهت تایید رئیس دستگاه ارسال شده است.  افزون بر این 

 است:در قالج این پرواه اقدامات زیر صورت پذیرفته

  برداری صنایع پیشرفتهدریافت جواز تاسیس یا پروانه بهره طرح متقاضی 87بررسی 

  طرح متقاضی  52تایید سطح فناوری 

  بنیان(جواز تاسیس دانش 49بنیان، برداری دانشپروانه بهره 98بنیان )مجوز دانش 54صدور 

  جواز تاسیس صنایع 98برداری صنایع پیشرفته، پروانه بهره 44مجوز صنایع پیشرفته ) 18صدور 

 پیشرفته(

 تهیه گزارش پایش، رصد و آینده نگاری علم، فناوری و نوآوری  2-2-2-1

با توجه به مسئولیت معاونت متبوع در کارگروه پایش، رصد و آینده نگاری علم، فناوری و نوآوری 

شورای عالی انقالب فرهنگی، گزارش اقدامات وزارت متبوع در حوزه علم، فناوری و نوآوری در 

ه و توسط رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته در کارگروه مذکور ارائه شده های زیر تهی سرفصل

 است: 

 ،فناوری و علم حوزه با مرتبط کالن سیاستهای باالدستی، اسناد قوانین 

 کمی هدفگذاری و شاخصها براساس موجود وضعیت 

 کشور  علمی جامع نقشه راستای در صمت وزارت اقدامات 

 پیشنوهادها  و الزاموات 

ای، )آموزش عالی و حرفه 12و  3، 1برای ارکان  2111پذیری جهانی تهیه برنامه رقابت 2-2-2-1

 آمادگی فناورانه و نواوری(

 عوامل و فرآیندها ها،سیاست نهادها، وضعیت بیانگر که است اقتصادی پذیری، شاخصشاخص رقابت

تفصیلی به معاونت طرح و  ضمن ارائه گزارش باشد. بر این اساسمی کشور یک وریبهره  سطح بر اثرگذار

های مرتبط با این معاونت در سه رکن های این معاونت، برنامهباتوجه به ارتباط موضوع با فعالیت برنامه،
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های مرتبط آموزش عالی و ضمن خدمت، آمادگی فناورانه و نوآوری تهیه و در تعامل با سایر زیرمجموعه

 رسال شد.برای معاونت طرح و برنامه ا

 های زیر تهیه و ارائه شد:گزارش و برنامه مربوط در سرفصل

 ریزی یکپارچه براساس قوانین و اسناد باالدستیضرورت برنامه 

  42و  8، 5مروری بر روند برنامه ارائه شده برای ارکان 

 پذیری جهانیکلیات و متدولوای شاخص رقابت 

 پذیری جهانیوضعیت ایران در شاخص رقابت 

 شاخص )عملکرد و برنامه( 42و  8، 5ارکان  بررسی 

 محورمحور به نوآوریگیری اقتصاد از منبعراهبردهای جهت 
 

 و ارائه راهکارهای عملیاتی 2116پذیری جهانی تهیه گزارش رقابت 2-2-2-6

پذیری جهانی متحول شده و بر مبنای آن انقالب ، متدولوای تدوین شاخص رقابت2048در سال 

زیر  شهای جهانی بازبینی شد. در این راستا گزارش جدید در چهار بخرویارویی با بحرانصنعتی چهارم و 

 های وزارت متبوع قرار گرفت:تهیه و در اختیار مقام عالی وزارت و زیرمجموعه

 2048پذیری جهانی درخصوص شاخص رقابت کلیات و متدولوای •

 2048پذیری جهانی مفاهیم و رویکردهای جدید شاخص رقابت •

 و وضعیت ایران 2048پذیری جهانی های شاخص رقابتمسلفه •

 پذیری گیری و پیشنهاد چند راهکار برای بهبود رقابتنتیجه •

 تهیه گزارش تحقیق و توسعه و نوآوری 2-2-2-3

 یک در صنعت در آوری نو به مونتااکاری از نگاه تبدیل»در راستای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر 

در مرکز توسعه فناوری و صنتایع پیشرفته ، گزارش تحقیق و توسعه و نوآوری توسط «ساله ده زمانی بازه

 های زیر تهیه و در کارگروه مونتااکاری به نوآوری وزارت متبوع ارائه شد:سرفصل

 نقش دولت در نوآورنمودن تولید و تجارت 

 المللیتحقیق و توسعه در سطح بین 

 توسعه عملکرد وزارت صمت در گسترش تحقیق و 

 الزامات و راهکارها 
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 «بررسی وضعیت مالکیت فکری در ایران با تمرکز بر مالکیت صنعتی»تهیه گزارش  2-2-2-11

های زیر باتوجه به بررسی الیحه مالکیت فکری در مجلس شورای اسالمی، گزارش توجیهی با سرفصل

ی تخصصی مجلس هاتبوع ارسال شد تا در جلسات کمیسیونمتهیه و برای معاونت امور مجلس وزارت 

 برداری قرار گیرد:مورد بهره

 جایگاه مالکیت فکری در قوانین و اسناد باالدستی •

 مصادیق و ابعاد مختلف مالکیت فکری •

 جایگاه و اهمیت مالکیت فکری •

 جمع بندی و ارائه راهکار •

 

گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سند گسترش فناوری  2-2-2-11

 نانو 

 2844887مورخ  944-18408به شماره  4101به ابالغ سند گسترش فناوری نانو در افق  با توجه

سند مذکور، مرکز  8های محول شده به وزارت متبوع در ماده توسط هیات محترم وزیران و ماموریت

های زیر مجموعه وزارت صمت، اقدام ها و سازمانتوسعه فناوری و صنایع پیشرفته با همکاری معاونت

ماهه در حوزه صنایع نانو نموده و نتایج به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو  5تهیه گزارش عملکرد به 

 است.  منعکس شده

 شده:های تهیهسایر گزارش

  نظام ملی نوآوری( و ارائه به  -بنیانهای اقتصاد مقاومتی )اقتصاد دانشسیاست 2گزارش بند

 تشخیص مصلحت نظامهنگی و اجتماعی مجمع رکمیسیون علمی، ف

  گزارش نقش مراکز پژوهشی در تقویت تولید ملی و ارتقاء وضعیت اقتصادی کشور برای

 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

 ویژه صنایع معدنی برای ماهنامه فلزاتگزارش وضعیت تحقیق و توسعه در بخش صمت به 

 بنیان برای روزنامه اعتمادقتصاد دانشوزارت متبوع در راستای توسعه ا هایگزارش فعالیت 

 گزارش راهکارهای حمایت از تولید ملی 

 های آمریکا علیه ایرانگزارش راهکارهای مقابله با تحریم 

 عالی انقالب فرهنگی یبنیان در بخش صمت برای شوراسازی اقتصادی دانشگزارش پیاده 
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 بنیانتوسعه صنایع پیشرفته و دانش 2-2-9

 بنیانها و موسسات دانشیابی و تشخیص صالحیت شرکتتعامل با کارگروه ارز 2-2-9-1

عنوان نماینده وزارت متبوع در رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته به عضویتباتوجه به 

منظور بهبود پیشنهادهای زیر به ،بنیاندانش موسسات و هاشرکت صالحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه

 شد.کارگروه ارائه  اتو در جلسارسال صورت مکتوب به بنیان،دانشهای عملکرد قانون حمایت از شرکت

  اهم موارد ارائه شده:

 یان شامل: قانون دانش بن ییاجرا یندفرآ یبرا یاصالح یشنهادهایپ 

 هاها باتوجه به رشد و بلوغ شرکتهدفمندنمودن حمایت 

 و بنیاندانش هایشرکت و بزرگ هایشرکت میان سازیشبکه به کمک و اعتباردهی 

 صنعت شدن بنیاندانش و فناوری رسوخ درنهایت و هااستارتاپ

 های بنیان در رفع بحرانهای دانشها باتوجه به کارکرد شرکتبندی ارائه حمایتاولویت

 های انقالب صنعتی چهارمو فناوری  فعلی و آینده

 بنیان و حذ  های دانشایجاد تناسج میان درصد معافیت مالیاتی و درصد فعالیت

 های مالیاتییک در ارائه مشوق-برخورد صفر

  حمایت از شکل گیریspin in  و take over جای هبنیان بهای دانشنمودن شرکت

 نمودن بخش تحقیق و توسعهمنفک

 بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی تلفیق برخی روندهای بررسی در قالج کارگروه دانش

 هابمنظور کاهش زمان بررسی

 یابیارز یفن یلیتفص یارهایو مع یانبنکاالها و خدمات دانش فهرست یبرا یاصالح یشنهادهایپ 

 هاشرکت

 برگزاری یان بندانش یهابه شرکت یاتیمالو اعتبار  یتمعاف یاعطا یبرا یاصالح یشنهادهایپ

 بخش 

 بررسی صالحیت دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته 2-2-9-2

و باتوجه به مسسولیت مرکز توسعه فناوری و صنایع  8048راستای اجرای دستورالعمل شماره در 

برداری صنایع پیشرفته، های متقاضی جواز تأسیس یا پروانه بهرهپیشرفته در بررسی سطح فناوری طرح

طرح توسط مرکز مورد بررسی قرار گرفت و با برگزاری جلسات تخصصی با  87سطح فناوری تعداد 



11 

 

11 

 

 یشرفتهپ یعو صنا یمرکز توسعه فناور

 

های صنعت، معدن و طرح مورد تأیید قرار گرفت و به سازمان 52نظران دانشگاهی و صنعتی تعداد صاحج

 تجارت استانی مرتبط اعالم شد. 

 بنیانبرداری صنایع پیشرفته و دانشصدور جواز تاسیس و پروانه بهره 

 ، 45/8/81مورخ هو  18508/ت420887 نامه شماره تصویج 1و  9در راستای اجرای مواد 

های متقاضی صنایع پیشرفته و برداری برای طرحپروانه بهره 18جواز تاسیس و  54تعداد 

 بنیان صادر شده است. دانش
 

 بنیان صنعتی(های تولیدی و تجاری )دانشبنیان شدن بنگاهدانش 2-2-9-9

بنیان طی های دانشدر ادامه عضویت وزارت متبوع در کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت

 1995بنگاه صنعتی احراز شده است و درنهایت از تعداد کل  859بنیانی تعداد ، صالحیت دانش87سال 

های باشند. مقایسه آمار شرکتبنیان صنعتی میشرکت، دانش 4897بنیان، تعداد شرکت دانش

 ها در جدول زیر نشان داده شده است.بنیان صنعتی با سایر حوزه دانش
 

 4987آمار شرکتهای دانش بنیان در سال  -28جدول 

 برگزاری پنل کسب و کار در همایش میکروالکترونیک 2-2-9-1

در حاشیه همایش میکروالکترونیک که با مسسولیت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع 

کار در صنعت میکروالکترونیک با در ارومیه برگزار شد، پنل کسج و  87مهرماه  25الکترونیک در تاریخ 

 و مسسولیت رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته برگزار شد. در این پنل ضمن ارائه اقدامات

میکروالکترونیک، ارائه آمار تولید و تجارت محصوالت میکروالکترونیک  حوزه در کار و کسج فعلی وضعیت

 الزامات و نعتی چهارم نیز تشریح شد. درنهایت راهکارهادر ایران و جهان، ارتباط این صنعت با انقالب ص

 میکروالکترونیک نیز در سه بخش زیر تشریح شد: صنعت کار و کسج توسعه

 نوع-سال
 دانش بنیان نوپا

 1نوع 

دانش بنیان نوپا 

 2نوع 

دانش بنیان تولیدی 

 1نوع 

دانش بنیان تولیدی 

 صنعتی -2نوع 
 مجموع

 تعداد سال
سهم از 

 کل
 تعداد

سهم از 

 کل
 تعداد

سهم از 

 کل
 تعداد

سهم 

 ازکل

4987 298 49 182 25 459 8 859 59 4897 

 1995 19 4872 45 587 47 745 21 4050 تجمعی تا کنون
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 کارگیری مکانیزم یادگیری تدریجی و بهCatch up  در حوزه میکروالکترونیک با رویکرد توسعه

 صنایع موجود

  توسعهTIS  به مزیت رقابتی پایدارهای میکروالکترونیک در جهت دستیابی 

 توسعه صنعت میکروالکترونیک درجهت قرارگیری در زنجیره ارزش انقالب صنعتی چهارم  

 (طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار )تاپ 2-2-9-1

ها، دانشجویان شدن بنگاهبنیان، با هد  دانش(طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار )تاپ

سازی اشتغال از ظرفیت التحصیالن مشمول خدمت سربازی، ارتقاء سطح مهارت فارغ تحصیالت تکمیلی،

طریق خلق ارزش افزودۀ جدید و تأمین اشتغال زایشی و پایدار توسط معاونت متبوع پیشنهاد گردید.  این 

رخ مو 55885/50)موضوع نامه شماره های ویژه و دارای اولویت وزارت متبوع طرح به عنوان یکی پرواه

از سوی وزیر محترم وقت به کلیه  40/05/87مورخ  454280/50انتخاب و طی نامه شماره  (90/2/87

 های وزارت متبوع جهت همکاری در اجرا ابالغ شده است.  معاونت

 انجام پرواه مذکور در دو فاز زیر پیش بینی شده است :

 بسترهای الزم برای اجرای طرح تاپایجاد سامانه و سایر : تدوین فرآیندهای اجرایی و فاز اول 

 فاز دوم: اجرای طرح تاپ 

 :ه مخاطج به شرح زیر لحاظ شده استدر طرح مذکور سه دست

 همه در کشور عالی آموزش موسسات و هادانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان دانشجوی تاپ:

 .باشند شده پذیرفته تاپ طرح در تاپ دانشجویان اجرایی نامه آیین اساس بر که ها رشته

 نامهآیین اساس بر که دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی، آموخته دانش خدمت داوطلبانسربازتاپ: 

 .باشند شده پذیرفته تاپ طرح در اجرایی

استاد تاپ شامل استادان مشاور، متقاضیان طرح های پسادکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی  استادتاپ:

 های مستقل و مشترک با بخش صمت می باشد.  و متقاضیان انجام پرواه

 اقدامات انجام شده درخصوص طرح تاپ

 )انعقاد تفاهم نامه با وزارت عتف )فرصت مطالعاتی در صنعت 

 انعقاد تفاهم نامه با ستاد کل نیروهای مسلح 

  بنگاه دارای واحد تحقیق و توسعه(  518بنگاه دارای پتانسیل جذب سرباز ) 584احصاء 

 جمهور و ستاد معاونت علمی وفناوری رئیس معاونت آموزش، پژوهش و فناوری،جانبه توافق سه

 کل نیروهای مسلح

 ها و پرسشنامه های طرح و فرآیندهای ارزیابینامهطراحی شیوه 
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 رونمایی از آن  طراحی سامانه تاپ وwww.iranetop.ir)  یاtop.mimt.gov.ir) 

  وزارت عتف، دانشگاه آزاد و ستاد کل نیروهای مسلح(برگزاری جلسات هم اندیشی فرابخشی( 

 برگزاری جلسات متعدد با بخش خصوصی و اخذ نظرات تکمیلی 

 در راستای  87قانون بودجه  48مندی از بودجه بند الف تبصره گزارش توجیهی برای بهره

 نمودن طرح عملیاتی

 کمیسیون آموزش و تحقیقات  ارائه طرح در معاونت هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه و

 مجلس

 های متقابل در اجرای کارگیری ظرفیتتوافق با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران برای به

 طرح تاپ

 های استانی طرحدریافت اطالعات کاربران استانی جهت ایجاد کارتابل دبیرخانه 

 گردد. صورت مستمر برگزار میاندازی سامانه جلسات کارشناسی با شرکت مگفا به به منظور راه 

 ویدئو کنفرانسی با روسای کلیه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها، در تاریخ  جلسه طی

 صورت پذیرفت.معرفی و رونمایی اولیه  ((www.iranetop.ir سامانه طرح تاپ 07/42/87

 یدی و تجاری در سامانه های تولبنگاهنام ثبتا تکمیل بخش معرفی نیازهای پژوهشی در سامانه، ب

 آغاز شد.نیازهای فناورانه  جهت اعالم

 20/04/88ها در تواریخ   اولین جلسه هماهنگی با روسای ادارات آموزش، پژوهش و فناوری استان 

های صنعت، معدن و تجارت به تفصیل معرفی و نقش سازمانمرتبط برگزار و طرح تاپ و سامانه 

 .ها تبیین شداستان

ها، نمودن نقش اعضای هیأت علمی دانشگاهبا پررنگ« طرح تاپ»الذکر، موارد فوقباتوجه به 

های اقتصادی زمینه توانمندسازی طر  التحصیل در بنگاهدانشجویان تحصیالت تکمیلی و سربازان فارغ

برد، اثرات اقتصادی -عرضه و تقاضای نتایج پژوهش و فناوری را فراهم نموده و در یک مکانیزم برد

های اقتصاد عنوان یک از پرواهبه 88الزم به  کر است طرح تاپ در سال  توجهی خواهد داشت. بلقا

 است.مقاومتی وزارت متبوع مصوب شده

ها( در نامهشایان  کر است جزییات طرح تاپ به صورت کامل شامل )طرح، فرایندهای اجرایی و شیوه

 است.فصل پنجم کتابچه ارائه شده
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  1 فصل

 توسعه و کاربرد فناوری اطالعاتدفتر 
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 اطالعات یدفتر توسعه و کاربرد فناور

 

 مقدمه 9-1

در این فصل اهم اقدمات و برنامه های عملیاتی دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات معاونت آموزش، 

پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال جاری بر اساس راهبردها و سیاستهای اجرایی 

 . مصوب وزارت متبوع به تفصیل بیان شده است

های صورت  الیتمهمترین فع وهمچنین سعی گردیده تا با مرور برنامه های عملیاتی تعریف شده 

آخرین وضعیت هریک از آنها به تفصیل ارائه شود تا با استفاده از تجارب قبلی و  ،گرفته در سال جاری

 نمود. ی انتخابآت امکانات موجود بتوان بهترین مسیر را برای پیشبرد اهدا  و برنامه های عملیاتی

ها  برنامه ،امید است این گزارش، بتواند با تصویر سازی مناسبی از وضعیت کنونی، پتانسیل های موجود

و اقدامات آتی دفتر، افق های روشنی را جهت سرعت بخشیدن به طی مسیر توسعه صنعتی کشور در 

 .نماید ترسیمحوزه فناوری اطالعات 

 ار کشورزاهداف کالن صنعت نرم اف 9-1-1

 صنعت نرم افزار از تولید ناخالص داخلی ارزش افزوده افزایش سهم 

  افزایش سهم صادرات نرم افزار نسبت به کل صادرات غیرنفتی 

 توسعه دولت الکترونیک 

که به منظور تحقق اهداف فوق  فعالیتهای ذیل بر اسااس راهبردهاا و سیاساتهای    
 اجرایی صورت پذیرفته و درج شده است:

سازماندهی، برنامه ریزی )تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز این صونعت( هودایت و کموک بوه      -

افزار  توسعه صنعت نرم همچنینافزار، نظارت بر عملکرد آنها و  رشد واحدهای تولیدکننده نرم

کشور از طریق صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطالعات )تولید نورم افوزار( بصوورت    

 برخط

وسوعه شورکتهای دارنوده پروانوه     الزم جهوت حمایوت و ت  پیشونهاد قووانین و مقوررات     ارائه -

 برداری تولید فناوری اطالعات )تولید نرم افزار(  به قوه مقننه به منظور تصویج آنها بهره

پیاده سازی قوانین و مقررات مصوب از طریق طراحی سامانه های الکترونیکی جهت استفاده  -

ه بصورت برخط و ارزیابی شرکتهای واجد شرایط بوه منظوور تحقوق    متقاضیان دریافت پروان

 اهدا  دولت الکترونیک.

برداری تولید نرم افزار جهت بهبود فضای کسج  طراحی تسهیالت برای دارندگان پروانه بهره -

 و کار این صنعت
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 اهداف کالن کاربرد فناوری اطالعات در بخش 9-1-2

 صنعت، معدن و تجارتافزایش نفو  کاربرد فناوری اطالعات در بخش  -

ارتقای بهره وری کل عوامل تولید از طریق بکارگیری فناوری اطالعات در فرایندهای کواری   -

 بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری

 افزایش تعامالت الکترونیکی بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری -
 

 برنامه های عملیاتی و پیشرفت پروژه ها 9-2

 4987وضعیت پیشرفت برنامه های عملیاتی دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات در سال  -90جدول 

 برنامه های اجرایی تعیین جهت گیریها و اولویت های اختصاصی ابالغی رییس جمهور
 توسعه و کاربرد فناوری اطالعاتمعاونت آموزش، پژوهش و فناوری، دفتر 

 1931عملکرد سال  متعارفواحد  هدف کمی برنامه اجرایی اولویت

مقررات  - 5اولویت 

زدایی به منظور تسهیل 

شروع و فعالیت کسج 

 و کارهای خصوصی

پیشنهاد تدوین و اصالح 

قوانین و دستورالعمل های 

 حوزه فناوری اطالعات 

 80 درصد پیشرفت 80

تالش  - 49اولویت 

برای تحقق رشد بیش 

درصد در  45از 

صادرات غیرنفتی طی 

 دولت دوازدهمسالهای 

 ثبت" سامانه طراحی و تحلیل

 و افزاری نرم تولیدات صادرات

 "صادراتی پروانه صدور

 )*(45 درصد  400

توسعه  - 45اولویت 

فناوری و نوآوری در 

سطح بنگاه های 

اقتصادی و افزایش 

رقابت پذیری از طریق 

ارتقاء همکاری های 

المللی میان  بین

های داخلی با  شرکت

پیشروی های  شرکت

 خارجی

تعیین شاخص های بلوغ 

فناوری اطالعات بنگاههای 

 معدنی و تجاری صنعتی،

 400 درصد 400

پایش ساالنه شاخص های 

نفو  فناوری در بنگاههای 

 شبخ

 50 درصد سالیانه -

ایجاد سامانه عرضه محصوالت 

بنیان  صنایع پیشرفته و دانش

دهی به تقاضای  با هد  جهت

 های دولتی و خصوصی  بخش

 400 درصد 400
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با عنایت به اعمال تحریم های ظالمانه از سوی ایاالت متحده و دشوار شدن تبادالت ارزی با خارج از  -)*(

و  یهت ایجاد زیر ساختهای نورم افوزار  جکشور، به جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی و تخصیص ارز 

خرید الیسنس های بین المللی، این پرواه تغییر ماهیت یافت و در همکاری با وزارت ارتباطات و سوازمان  

نظام صنفی رایانه ای، سامانه سردا  به منظور تایید درخواست های ارزی فعاالن ایون حووزه راه انودازی    

 گردید. 

نفو   یشاخص ها یریو اندازه گ یینتع "همچنین با عنایت به عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز پرواه 

تغییور رویکورد   علیرغم پیگیری های متعدد صورت گرفته؛ با  " اطالعات در بخش صنعت و معدن یفناور

با همکاری نخبگان  "معدنی و تجاری تعیین شاخص های بلوغ فناوری اطالعات بنگاههای صنعتی،"پرواه 

 اجرا شد.دانشگاهی 
 

 تحلیل عملکرد برنامه ها 9-9

 ور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صد 9-9-1

تومان و میلیارد  4059فقره پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با جمع سرمایه گذاری بالغ بر  78صدور 

 (85% در تعداد پروانه صادره نسبت به سال 55نفر )رشد   7085اشتغالزایی 

زیر صورت صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطالعات )تولید نرم افزار( از طریق سامانه الکترونیکی 

  می پذیرد.

http://amarsanat.mimt.gov.ir/software 

 هدف از اجرای پروژه:

 افزار، نظارت بر عملکرد آنها و  سازماندهی، هدایت و کمک به رشد واحدهای تولیدکننده نرم

 افزار در سراسر کشور  صنعت نرمتوسعه 

 برداری نرم افزار تعلق می گیرد: اهم تسهیالتی که به دارندگان پروانه بهره 

  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر  94ماده  "د"بهره مندی از معافیت مالیاتی طبق بند 

  امکان استقرار و فعالیت شرکتهای نرم افزاری در پهنه هایS  وM  شهر تهران 

 استفاده از تعرفه برق صنعتی 

 استفاده از تسهیالت سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگی پیش از موعد 

  بهره مندی واحد های دارنده پروانه از مزایای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و

 خدماتی داخل کشور

 تماعی درخصوص سازمان تأمین اج 8/41و  9/41های  امکان استفاده از تسهیالت بخشنامه

 های حوزه فناوری اطالعات دریافت مفاصاحساب پیمان
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 تعداد شرکتهای دارنده پروانه تولید نرم افزار به تفکیک استان تا کنون -94جدول 

 نام استان تعداد

 تهران ) شهر تهران ( 455

 خراسان رضوی ) شهر مشهد ( 8

 اصفهان ) شهر اصفهان ( 8

 آ ربایجان شرقی ) شهر تبریز ( 5

 قم ) شهر قم ( 2

 مازندران ) شهر ساری ( 4

 فارس )شیراز( 4

 کرمان ) شهر رفسنجان ( 4

 هرمزگان )بندرعباس( 4

 البرز ) شهر کرج ( 2

 جمع کل 485

 

 دارنده پروانه بهره برداری نرم افزار از معافیت مالیاتی هایبهره مندی شرکت 9-9-2

پس از پیگیری ها و رایزنی های متعدد به عمل آمده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بهره مندی شرکتهای دارنده پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از 

ارتقای نظام مالی کشور، ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 94وزارت متبوع به استناد بند )د( ماده )

از سوی دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات به امور  42/08/87مورخ  240905/50شماره طی نامه 

شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، لیست شرکتهای مشمول 

از سوی  44/08/4987مورخ  47852/44 شماره معافیت نامه این معافیت مالیاتی ابالغ شد و جهت اجرای

امور اقتصادی و دارایی ارسال شد و در  معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری به وزیر محترم

طبق بخشنامه  4985مالی  لسا از معافیت مالیاتیده پروانه بهره برداری نرم افزار دارن هایشرکتنهایت 

 بهره مند شدند.سازمان امور مالیاتی  02/40/4987مورخ  491/87/290
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  "برنامه راهبردی صنعت نرم افزارپیش نویس سند "اصالح و نهایی سازی  9-9-9

تشکیل کمیته راهبردی  با برای نخستین بار و "برنامه راهبردی صنعت نرم افزارپیش نویس سند "

بخش خصوصی فعال حوزه صنعت نرم افزار کشور، خبرگان و صاحبنظران این حوزه، اساتید  از متشکل

 یلوضع موجود و دال یینتبموضوعات اصلی شامل  شگاه، کارشناسان و مسئولین دولتی  یربط و ... بادان

افزار )نقاط قوت، ضعف، فرصتها  صنعت نرم یرونیو ب یعوامل درون تحلیل، داشتن صنعت نرم افزار یتاولو

 اهدا ، 4101ر در افق صنعت نرم افزا یکل اهدا ، 4101انداز صنعت نرم افزار در افق  چشم، (یدهاو تهد

 یینتحقق اهدا  تع راهبردهای، 4101تا افق  یزمان یدوره ها یط یریقابل اندازه گ یبا شاخصها یکم

 یاجرا الزاماتو  صنعت نرم افزار یشده برا یینتع یراهبردها یالزم در راستا ییاجرا یها برنامه، شده

حاضر مراحل نهایی اداری تصویج سند در حال  شده است. در حالو نهایی سازی  ، اصالحتدوین برنامه ها

  انجام بوده و سند مذکور در مرحله توشیح و تصویج می باشد.

 اطالعات یحوزه فناور یها و دستورالعمل ینو اصالح قوان ینتدو یشنهادپ 9-9-1

از داده ها و  یتحما"، "یکیالکترون یحکمران"پنجگانه  یحجهت اصالح و بهبود لوا یشنهادو ارائه پ بررسی

 یخودمات اطوالع رسوان    یحوه ال"، "یکوی الکترون یشناسه ها یحهال"، "یاطالعات شخص یمحفاظت از حر

 یتوسوط شوورا   کوه  "اطالعوات و ارتباطوات   یارائه دهندگان خدمات فناور یتمسئول یحهال"، "یا یانهرا

نظرات دستگاهها ارسوال شوده    یافتاطالعات جهت در یاطالعات وزارت ارتباطات و فناور یفناور ییاجرا

 به شورای اجرایی فناوری اطالعات ارسال شد( 8/2/87مورخ  98481/50)طی نامه  بود.

و تقدیر از برترین ها  31ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای تولیدکننده نرم افزار در سال  9-9-1

 در مراسم روز ملی صنعت 

ری تولید نرم افزار جهت تقدیر و تشکر از ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای دارنده پروانه بهره بردا

شرکتهای برتر در مراسم روز صنعت و معدن توسط دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات صورت 

 پذیرفت. اسامی شرکتهای برتر به شرح  یل می باشد.

 (87)تقدیر در سال  4985واحدهای نمونه صنعت نرم افزار در سال  -92جدول 

 زمینه فعالیت نرم افزاری نام شرکت ردیف

 طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی حوزه انرای و اتوماسیون صنعتی سنجش افزار آسیا 4

 ERPمدیریت فرآیندهای کسج و کار و  طراحی و تولید سامانه های حساب رایان پارس  2

 نور پیامپرونده الکترونیک سالمت وزارت بهداشت و آزمون  های طراحی و تولید سامانه دانش پارسیان 9
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مسئولیت کارگروه تدوین محتوای پاویون وزارت متبوع در بیست و چهارمین  9-9-1

 نمایشگاه الکامپ 

 اقدامات صورت گرفته 9-9-1-1

  سامانه ارائه دهنده خدمات وزارت صنعت، معدن و  5برنامه ریزی و مدیریت رونمایی از

 یرانکاال و خدمات ا یشماره گذار یمرکز ملسامانه  9و  تجارت

  اداری تحول نوسازی، تدوین محتوا با حضور اعضای کارگروه )مرکز جلسه کارگروه 1راهبری 

 و گسترش الکترونیک، سازمان تجارت توسعه برنامه، مرکز و طرح اطالعات، معاونت فناوری و

 از حمایت کنندگان، صندوق صر م و کنندگان تولید از حمایت ایران، سازمان صنایع نوسازی

 امور صنعتی، معاونت شهرکهای و کوچک صنایع الکترونیک، سازمان صنایع توسعه و تحقیقات

 صنایع و معادن ایران، معاونت خدمات و کاال گذاری شماره ملی بازرگانی، مرکز امور و اقتصادی

 ایران( معدنی اکتشافات و شناسی زمین معدن، سازمان

  جهت حضور در نمایشگاه استانی صنعت، معدن و تجارتسازمان  25مشارکت با 

  و جلسه تخصصی در نمایشگاهنشست  8هماهنگی 

  "عرضه محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان"توسعه سامانه  9-9-1

 اهداف کالن:

  جهت دهی به تقاضای دولتی، عمومی و خصوصی به استفاده هرچه بیشتر از محصوالت

 بنیان داخلی پیشرفته و دانش صنایع 

  جهت دهی به فعالیت شرکتهای دانش بنیان و صنایع پیشرفته با هد  فعالیت برمبنای

 تقاضای بازار

 قرارگرفتن شرکتهای دانش بنیان در زنجیره تأمین شرکتهای بزرگ صنعتی داخلی و خارجی 

 کمک به حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای بین المللی 

 حمایت از تولیدات داخلی اقالم راهبردی و حساس تحریمی 

  ورود دستاوردهای دانش بنیان بخش عرضه به صنایع  یربط )مبتنی بر الزامات رعایت

  عرضه و الزام خرید در سمت تقاضا(  استاندارد محصول در سمت 

 های بزرگ صنعتی های دانش بنیان داخلی و شرکت های همکاری بین شرکت توسعه مدل   

 های صنایع پیشرفته و دانش بنیان یکپارچگی اطالعات بازار شرکت 
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 مهمترین اقدامات انجام شده تاکنون:

 ) . . . طراحی بانک اطالعاتی و ساختار سامانه ) تعریف فرآیند، سطوح دسترسی و 

 ) . . . طراحی جزئیات سامانه ) فرم های اولیه ثبت محصول، ارزیابی، جستجو و 

  بووه آدرس سووج اینترنووت و بارگووذاری سووامانه در فضووای اینترنووت    تهیووه فضووای منا  

www.vehtak.com   
  مکاتبه با شرکتهای دارنده مجوز صنایع پیشرفته 

 های دانش بنیان مکاتبه با معاونت علمی فناوری جهت معرفی سامانه مذکور به شرکت 

 معدن و تجارت استانها در خصوص اطوالع رسوانی ویوژه بوه     های صنعت،  هماهنگی با سازمان

ق یو های دانش بنیان و صنایع پیشرفته جهوت درج محصووالت در سوامانه وهتوک از طر     بنگاه

 های اطالع رسانی  کانال

  87 اسفنددانش بنیان در سامانه تا پایان شرکت  89ثبت  

  87 اسفنددر سامانه تا پایان  محصول 295ثبت 

 

 عملکردها و دستاوردها:مهمترین 

  یکپارچگی اطالعات محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان 

 تولید محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان بر مبنای نیاز صنعت  

 های به روز و پیشرفته در صنایع کشور افزایش رسوخ فناوری  

 افزایش حضور شرکت های داخلی در بازار  

 بی برای ارتباط عرضه کنندگان و متقاضیان کاالی صنایع ایجاد مسیری شفا  و قابل ردیا

  پیشرفته و دانش بنیان
 

 مهمترین موانع و چالشهای اجرا:

 عدم تخصیص منابع مالی جهت اجرای کامل پرواه 

 استقبال محدود شرکت های دانش بنیان و صنایع پیشرفته از سامانه 
 

 راهکارهای رفع موانع و چالشها:

  داخلی و ایجاد بانک اطالعاتی از شرکت های داخلی در هر حوزه تعیین توانمندی های

 تخصصی

 تعامل و همکاری نزدیک دستگاه های مرتبط 

  و بهبود مستمر آن بصورت کامل اختصاص منابع مالی موردنیاز جهت اجرایی نمودن پرواه 

http://www.vehtak.com/
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 ها در سامانه های تشویقی جهت مشارکت حداکثری شرکت طراحی بسته 

 ها مورد نیاز جهت اطالع رسانی مستمر به بنگاه اختصاص منابع مالی 

 

 
   "عرضه محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان"نمایی از صفحه نخست سامانه  -25نمودار 

 تعیین شاخص های بلوغ فناوری اطالعات بنگاههای صنعتی،معدنی و تجاری  9-9-6

ط از دیود اقتصواددانان یکوی از ابزارهوای مهوم توسوعه       که توسعه صنایع کوچک و متوس باتوجه به این

باشود، در ایون حووزه توالش بسویاری       اقتصادی در صنایع بزرگ و به تبع آن توسعه اقتصادی کشورها می

های کوچک و متوسوط شناسوائی    صورت گرفته و عوامل کلیدی متفاوتی جهت ارزیابی مسیر رشد شرکت

هوا بوه اطالعوات بوازار، ارتبواط بوا        گونوه بنگواه   ترسوی ایون  گردیده است. یکی از ایون عوامول میوزان دس   

چنین صنایع باالدستی عنوان گردیده که بررسوی بیشوتر آن    تراز و هم کنندگان، ارتباط با صنایع هم تامین

 باشد.  های کوچک و متوسط می های عوامل موثر بر توسعه شرکت نیازمند شناسائی ویژگی

گونوه   کار مناسبی جهت توسعه ایون  عنوان راه تواند به لکترونیک میتجارت ا ،های پیشین بر اساس یافته

هوای صوورت    هوای پویش روی و توالش    ها بر اساس چوالش  است شرکت صنایع در نظر گرفته شود، بدیهی

ها است که در سطحی از توانایی به منظور  های حاصله از این چالش گرفته در جهت برون رفت از وضعیت

 گیرند.  یالکترونیکی شدن قرار م

باید توجه داشت که در دنیای پویای کنونی، به کوارگیری اثوربخش فنواوری اطالعوات و ارتباطوات از      

شود. استفاده از فناوری اطالعوات و ارتباطوات در جهوت     های اقتصادی محسوب می الزامات موفقیت بنگاه

هوای کوچوک و    های جاری، ارتقاء سهم بازار و افوزایش پتانسویل اجرایوی در سواختار بنگواه      کاهش هزینه
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تواند پاسخگو باشد کوه از کیفیوت مناسوج برخووردار بووده و هوم راسوتا بوا اهودا  و           متوسط زمانی می

 های تعریف شده توسعه یابد.  استراتژی

هوای بخوش و    در این راستا؛ با هد  شناخت دقیق وضع موجود میزان نفو  فناوری اطالعات در بنگاه

هوای ایون    عملیاتی و حمایتی به منظور ارتقواء وضوعیت شواخص    های های اجرایی و برنامه تنظیم سیاست

در جهت شناسائی سطح بلوغ تجارت الکترونیوک در صونایع   دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات حوزه، 

در  (SMEs)هوای کوچوک و متوسوط     ای از شورکت  تالش نمود تا با انجام تحقیقی گسترده در بین نمونه

ن و تجارت، نسبت به تدوین و ارائوه مودلی بورای بررسوی سونجش بلووغ       گوناگون صنعت، معدهای  حوزه

و کار الکترونیکی اقودام   فضای کسج به  (SMEs)ها  گونه بنگاه فناوری اطالعات و ارتباطات برای گذار این

 .نمود

 اقدامات صورت گرفته 9-9-6-1

 اطات سوئی فناوری اطالعات و ارتب بررسی تحقیقات پیشین جهت شناسائی عوامل موثر بر هم •

 های مشابه در جهان بررسی تحقیقات پیشین جهت شناسائی مدل •

بندی عوامل موثر شناسائی شده در تحقیقات پیشین و انجام تحقیقات میدانی جهت تاییود   جمع •

 های اکتشافی عامل

هوای صونعتی در جهوت معرفوی طورح و       های استانی و شوهرک  ارسال مکاتبات اداری به سازمان •

 درخواست مشارکت

 های اجتماعی طرح در شبکه معرفی •

 های استانی سایت وزارتخانه و سازمان معرفی طرح در وب •

 های پرسشنامه ی دادهتوزیع و جمع آوری الکترونیک •

 بنگاه در طرح )جزییات در نمودارهای صفحه بعد نشان داده شده است.( 519مشارکت  •

های بلوغ و انتخاب جامعه  ریزی جهت اجرای فاز دوم طرح به منظور نهایی نمودن شاخص برنامه •

 هد  
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ها در بنگاههای کوچک و متوسط )مشارکت  رای فاز نخست ارزیابی وضعیت شاخصاج 9-9-3

 بنگاه در طرح و تکمیل پرسشنامه الکترونیک( 111بیش از 

 ها  آوری داده گزارش نتایج توزیع و جمع 9-9-3-1

 استانیوضعیت مشارکت شرکتها به تفکیک  -99جدول 

 
 

 مجموع مشارکت 519

 

 

 

مجموع پاسخ ها نام استان ردیف مجموع پاسخ ها نام استان ردیف

9 سيستان و بلوچستان 17 82 خوزستان 1

7 بوشهر 18 73 گلستان 2

7 قم 19 65 زنجان 3

5 چهارمحال و بختياری 20 51 همدان 4

5 ایالم 21 34 آذربایجان شرقی 5

5 كرمانشاه 22 24 خراسان شمالی 6

4 مازندران 23 24 گيالن 7

4 لرستان 24 21 البرز 8

4 فارس 25 20 مركزی 9

3 آذربایجان غربی 26 16 تهران 10

3 خراسان رضوی 27 15 هرمزگان 11

1 خراسان جنوبی 28 15 كرمان 12

1 قزوین 29 13 اصفهان 13

1 جنوب كرمان 30 12 سمنان 14

0 كردستان 31 10 یزد 15

0 كهگيلویه و بویراحمد 32 9 اردبيل 16
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 وضعیت مشارکت شرکتهای استانی به ترتیج نزولی  -27نمودار 

 وضعیت مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان  -28نمودار 

77 
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14 5 
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 دهنده های پاسخ وضعیت تعداد پرسنل شرکت -28نمودار 

 

 
 دهندگان وضعیت جایگاه پاسخ -90نمودار 

201 

471 

55 

15 

20 
10 

5 

 نفر 11کمتر از 
 نفر 13تا  11بین 
 نفر 33تا  11بین 

 نفر 213تا  111بین 
 نفر 911تا  211بین 

 نفر 911بیشتر از 
 عدم پاسخ

141 

425 

9 

مدیر عامل، )مدیریت ارشد شرکت 

 (عضوهیئت مدیره

 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

 عدم پاسخ



50 

 

50 

 

 اطالعات یدفتر توسعه و کاربرد فناور

 

 
 های مشارکت کننده از نظر نوع فعالیت وضعیت شرکت -94نمودار 

 

 یتمشارکت کننده با توجه به مجوز فعال یها شرکت یتوضع -92نمودار 
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 یتمشارکت کننده با توجه به نوع فعال یها شرکت یتوضع -99نمودار 

 
 یتمشارکت کننده با توجه به محل فعال یها شرکت یتوضع -91نمودار 
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 دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات سایر اقدامات 9-1

نوویس  پویش "حضور در جلسات کارشناسی کمیسیون اقتصاد دفتور هیئوت دولوت در خصووص      .4

الزاموات   "و  "نامه مربوط به تامین انرای مورد نیاز بورای اسوتخراج رموز ارز )ماینینوگ(    تصویج

 "دریافت مجوز برای ایجاد فارم و طراحی بستر استخراج ارز دیجیتال توسط بخش خصوصی

شورح خودمات   تنطویم   ،")تواپ(  یدارو توسعه اشتغال پا یدتول یسامانه توانمند ساز" RFP یهته .2

 یمقوام عوال   ییدطرح تاپ که به تا یندهایفرآآن و  قرارداد سامانه بر اساس و تنظیم متناد قرارد

 است. یدهرسوقت وزارت 

و نهایی نمودن اسنادی فضای مجازی  های تخصصی شورای عالی ها و کمیسیون حضور در کمیته .9

ایجاد تحول بنیادین در حووزه   طرح"، "انقالب صنعتی چهارم "، "الزامات اینترنت اشیاء  "نظیر 

 و ... "صنعت و تجارت کشور

حوق  نظیروارد کننده خدمات   یارز به واحدها یصتخص)سامانه سردا   برگزاری جلسات اتصال .1

 یهوا  اجواره و حوق اشوتراک شوبکه     ینوه هز ی،افزار سخت یزاتتجه ی،افزار نرم یداتتول یسانسل

 تجارت  به سامانه جامعیجیتال(د یابیو بازار یاطالعات

منودی   توسعه صنعت نرم افزار کشور )بهرههای حمایتی جهت  نمودن قوانین و بخشنامه عملیاتی .5

د داخل از تعرفه برق صنعتی، امکان استقرار در مناطق شهری، قانون حداکثر استفاده از توان تولی

 ساله و ...( 5ای، معافیت مالیاتی  های بیمه در حوزه نرم افزار، تخفیف

ها در پورتال معاونت متبووع و همکواری بوا مرکوز روابوط       عنوان خبر از فعالیت 85درج تنظیم و  .5

 ها ایگاه خبری شاتا و سایر خبرگزاریعمومی جهت انتشار آنها در پ
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  4 فصل

 دفتر حمایت از مالکیت صنعتی
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 مقدمه 1-1

اصلی رشد با توجه به اهمیت و جایگاه موضوع مالکیت فکری )صنعتی( به عنوان رکن و شاخص 

های صنعتی و نوآوری به صنعتی که در کلیه کشورهای جهان با اتکا به تجاری سازی اختراعات، طرح

شود و از این روی ناپذیر در پیشرفت صنعت محسوب میتوسعه صنعتی دست یافته اند و از اصول اجتناب

ی به آن اختصاص داده شده در سند جامع علمی کشور نیز چندین بند از راهبردها و اقدامات ملی و اساس

های بین المللی در انتقال فناوری، دفتر مالکیت صنعتی بطور کل است و همچنین نقش و اهمیت سازمان

فعالیتهای خود را در دو موضوع؛ توسعه و ساماندهی نظام جامع مالکیت فکری )صنعتی( در حوزه حمایت 

های نامشهود و همچنین انتقال فناوری از  رائیهای صنعتی، نوآوری و دااز تجاری سازی اختراعات، طرح

های بین المللی به خصوص سازمان توسعه صنعتی ملل  طریق توسعه ارتباطات تجاری و صنعتی با سازمان

 ( به عنوان مرجع ملی یونیدو در ایران متمرکز نموده است.UNIDOمتحد )
 

 فعالیت دفتر حمایت از مالکیت صنعتی حوزه های 1-2

 ایران مهم محصوالت جغرافیایی نشان ملی ثبت  

 ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری  محصوالت صادراتی جغرافیایی نشان جهانی ثبت(WIPO) 

 ها و طرحهای صنعتی نوآوری ، اختراعات سازی حمایت از تجاری 

 (برند)تجاری حمایت از ثبت بین المللی نشان 

 مالکیت صنعتی و معاهدات مرتبطهای مربوط به تهیه و تنظیم لوایح و دستورالعمل 

 (نظارت و همکاری با سازمان توسعه صنعتی ملل متحدUNIDO به عنوان مرجع ملی یونیدو در )

 ایران

 المللی تخصصی بین های سازمان با صنعتی ارائه پرواه و همکاری 

 المللی همکاریهای صنعتی های بین تفاهم نامه 
 

 های عملیاتی دفتر اهداف کلی برنامه 1-9

فکری باالخص در حوزه مدیریت و اقتصواد مالکیوت صونعتی و حمایوت از تجواری       مالکیت عه حقوقتوس

های نامشوهود در قلمورو صونعت،    نوآوری، برندینگ و بطور کل دارائی های صنعتی،سازی اختراعات، طرح

سوازمانها و  المللی محصوالت استراتژیک صوادراتی ایوران بوا همواهنگی     معدن و تجارت و ثبت ملی و بین

المللی همچنین همکاری و نظارت بر عملکرد سازمان توسعه صونعتی ملول متحود    موسسات داخلی و بین
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(UNIDO   به عنوان مرجع ملی یونیدو در ایران و هماهنگی و همکاری با سوایر سوازمانهای بوین )  المللوی

 فناوری به ایرانمرتبط با توسعه صنعتی در ارائه و اجرای پرواه های صنعتی مشترک و انتقال 

 هاو پیشرفت فعالیتبرنامه های عملیاتی  1-1

 4987در سال  های عملیاتی و پیشرفت فعالیت ها برنامه -91جدول 

 برنامه های اجرایی تعیین جهت گیریها و اولویت های اختصاصی ابالغی رییس جمهور
 مالکیت صنعتیمعاونت آموزش، پژوهش و فناوری، دفتر حمایت از 

 واحد متعارف هدف کمی برنامه اجرایی اولویت
عملکرد سال 

1931 

 - 2اولویت 

توانمندسازی بخش 

خصوصی و ارتقاء 

فضای رقابتی و امنیت 

گذاری در  سرمایه

 محیط کسج و کار

ثبت جهانی محصوالت و کاالهوای صوادراتی ایوران    

   (WIPO)در سازمان جهانی مالکیت فکری 
 42 کاال 40

 یود مروار یشوندبا پ "فارس  یجنام خل" یثبت جهان

 (WIPO) یفکر یتمالک یدر سازمان جهان
 4 مورد 4

در سوازمان ثبوت    یوران محصوالت مهوم ا  یثبت مل

 اسناد و امالک کشور
 20 تعداد 20

همکاری  - 9اولویت 

در اصالح و اجرای 

قوانین و مقررات 

مرتبط با جلج و 

گذاری  تشویق سرمایه

 خارجی

 هوای  وظوایف و فعالیوت   تمرکزکلیوه  جهوت  تالش

عضوو  ) مجریوه  قوه به قضایه قوه از صنعتی مالکیت

مجلوس   در صونعتی  مالکیت کارگروه بررسی الیحه

 (شورای اسالمی

 80 درصد  400

اجرای  - 7اولویت 

استراتژی صنعتی 

مبتنی بر مشارکت 

محور در  صادرات

 زنجیره تولید جهانی

 یدر راسوتا  یو طرحان صنعت یناز مخترع یتحما

و  یصنعت یاختراعات، طرحها یساز یتوسعه تجار

 ها ینوآور

 47 تعداد 20

بین المللی برنودهای    حمایت از فرآیند ثبت ملی و

 تجاری ایران
 15 تعداد 50

 یجیتووالد یکارگوواه آموووزش تخصصوو   یبرگووزار

 کشور یدر استانها ینگمارکت یجیتالو د ینگبرند
 45 تعداد 25

 یفکور  یوت نظوام جوامع مالک   یتوسعه و سازمانده

ی گوذار  یهسرما یق( به منظور جلج و تشوی)صنعت

 یو انتقال فناور یخارج

 20 درصد 10
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 برنامه های اجرایی تعیین جهت گیریها و اولویت های اختصاصی ابالغی رییس جمهور
 مالکیت صنعتیمعاونت آموزش، پژوهش و فناوری، دفتر حمایت از 

 واحد متعارف هدف کمی برنامه اجرایی اولویت
عملکرد سال 

1931 

ایجوواد نظووام ارزش گووذاری اختراعووات، نوووآوری و  

دارائیهای نامشهود )فکری( و احصاء آن بوه عنووان   

 های اقتصادی سرمایه و سهام در بنگاه

 20 درصد 10

 

 

 

 

 

توسعه  - 45اولویت 

فناوری و نوآوری در 

سطح بنگاه های 

اقتصادی و افزایش 

رقابت پذیری از 

طریق ارتقاء همکاری 

المللی میان  های بین

شرکت های داخلی 

با شرکت های 

 پیشروی خارجی

نظارت و همکاری بوا سوازمان توسوعه ملول متحود      

Unido     در ایران به عنوان مرجوع ملوی یونیودو در

 ایران

 400 رصدد 400

 دولوت  بالعوض کمک دالر 578000 مبلغ افتیدر

 ارزش رهیو زنج توسوعه  پرواه یاجرا منظور به ااپن

)فواز آول   دویو ونی توسوط  چابهار در التیش صنعت

 هزار دالر به امام رسیده است( 500آن با مبلغ 

 80 درصد 80

 یعو صونا  یانعقاد تفاهمنامه مشترک با اتاق بازرگان

 هوای پورواه  یهنود در خصووص اجورا    یهامام یالتا

    یمشترک و انتقال فناور

 400 درصد 400

المللووی  انوودازی مرکووز بووین پیگیووری تأسوویس و راه

جنووب در ایوران بوا     -همکاریهای صنعتی جنووب  

 همکاری سازمان یونیدو

 90 درصد 80

هموواهنگی بووا پیمانکوواران بووین المللووی ایووران در  

 950دوره برگووزاری مناقصووات یونیوودو )در هوور    

 پیمانکار(

 5 مورد 5

هوای   توسعه ارتباطات تجاری و صنعتی بوا سوازمان  

هووای مشووترک بووا   المللووی و اجوورای پوورواه  بووین

، Gef ،IORA ،GCFالمللوی، ،   هوای بوین   سوازمان 

JICA  وECO 

 9 تعداد 5

هووا و مکاتبوات الزم جهوت طوورح    انجوام همواهنگی  

توسعه سواحل مکوران بوا همکواری سوتاد توسوعه      

( و ATIسواحل مکوران، سوازمان فنواوری اتوریش)    

 سازمان یونیدو

 10 درصد 50



57 

 

57 

 

 یصنعت یتاز مالک یتدفتر حما

 

 برنامه های اجرایی تعیین جهت گیریها و اولویت های اختصاصی ابالغی رییس جمهور
 مالکیت صنعتیمعاونت آموزش، پژوهش و فناوری، دفتر حمایت از 

 واحد متعارف هدف کمی برنامه اجرایی اولویت
عملکرد سال 

1931 

 رهیموود اتیو ه اجوالس  نیششوم  چهول  در حضوور 

 دویونی یمل مرجع ندهینما عنوان به دویونی سازمان

 رانیا در

 4 مورد 4

 شووامل جنوووبی کووره اتیووهبووا  مشووترک نشسووت

 یجنووب  کوره  یفکر تیمالک مسسسه از یندگانینما

(KIPO)، کره یتجار یگذار هیسرما توسعه آاانس 

بوه   رانیا در یجنوب کره سفارت و( Kotra) یجنوب

منظووور توسووعه همکاریهووای مشووترک در حوووزه   

 مالکیت صنعتی

 4 مورد 4

و  یگوذار  یهسورما  ینوه در زم IORAبوا   یهماهنگ

و تاسویس مرکوز    یصونعت  یفنواور  یهوا  یهمکار

 ایران منطقه ای سرمایه گذاری و انتقال فناوری در

 90 درصد 50

 GIنشست با نمایندگان اتحادیه اروپا جهوت ثبوت   

محصوالت کشاورزی صوادراتی ایوران بوا همکواری     

 وزارت جهاد کشاورزی

 4 مورد 4

انجام هماهنگی الزم با ستاد توسعه فنواوری حووزه   

انوورای معاونووت علمووی ریاسووت جمهوووری جهووت  

 ایرانهای پاک یونیدو در مشارکت با پرواه فناوری

 4 مورد 4

 یهوا  مشترک در قالج تفاهمناموه  یها پرواه یاجرا

 یخوارج  یسه جانبه منعقد شده با موسسات فناور

 یونیدوو سازمان 

 90 درصد 50

 

 تحلیل عملکرد پروژه ها  1-1

 (wipoی )فکر یتمالک یدر سازمان جهان یرانا یکمحصوالت استراتژ یثبت جهان 1-1-1

به منظور حفظ و حراست از اصالت و جایگاه تجاری محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی و جلووگیری  

ایران براسواس   صادراتیاز عرضه کاالهایی با نام و نشان ایرانی توسط سایر کشورها، الزم است محصوالت 

ست به ثبت جهانی برسند. المللی مربوطه که ایران به استناد قانون به عضویت آنها در آمده امعاهدات بین
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اسوتفاده   ءدیده شده است که برخی از کشورها از جایگاه و موقعیت محصوالت ایرانی سوو  از آنجا که بعضاً

المللی این محصوالت ضمن جلوگیری از این اقدام، اعتماد مشوتریان حفوظ    اند الزم است با ثبت بین کرده

  یل بوده و در ایران تولید شده است.کنند اص شود تا مطمئن شوند محصولی را که مصر  می

 (wipoی )فکر یتمالک یدر سازمان جهان یراناثبت جهانی شده  یکمحصوالت استراتژ -95جدول 

 نام محصول ردیف نام محصول ردیف

 زعفران قائنات ایران 7 سنگ مرمر کردستان 4

 خاویار ایران 8 سنگ تراروتن محالت 2

 پسته رفسنجان ایران 8 مروارید خلیج فارس 9

 پسته دامغان ایران 40 گچ سمنان ایران 1

 گز بلداجی ایران 44 انجیر استهبان ایران 5

 کشمش مالیر ایران 42 گز اصفهان 5
 

مبدأ محصوالت ثبت شده  یاز اسام یتحما QRو  المللی یننامه درج کد ثبت ب یبتصو 1-1-2

 یشناسنامه دار شدن محصوالت صادراتطرح ) WIPO -یفکر یتمالک یدر سازمان جهان

 (یرانا

 QRو المللوی   ج نامه درج کود ثبوت بوین   یتصو "همچنین با پیگیری دفتر حمایت از مالکیت صنعتی 

)شناسونامه دار   WIPO -سوازمان جهوانی مالکیوت فکوری     حمایت از اسامی مبدأ محصوالت ثبت شده در

مایت از تولیدات داخلی و ساماندهی محصوالت مربوطه و بوه  با هد  ح "شدن محصوالت صادراتی ایران(

، در هیأت ای و جهانی منظور حفاظت از نام، اصالت و حقوق مالکیت فکری محصوالت در بازارهای منطقه

باشد. در سال گذشته محصوالت زیر در سازمان جهانی مالکیت فکوری   دولت در مراحل نهایی تصویج می

 اند؛ المللی رسیده به ثبت بین
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 "فارس یجخل یدمروار" یثبت جهان یگواه -95شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 بارگزاری شده در سایت التین وزارت صمت "مروارید خلیج فارس"مربوط به  QR -95شکل 

 کشورثبت ملی محصوالت مهم ایران در سازمان ثبت اسناد و امالک  1-1-9

المللی  در راستای شناسایی و ثبت محصوالت ملی که از شهرت و معروفیت در بازارهای داخلی و بین

برخوردارند دفتر حمایت از مالکیت صنعتی اقدام به بررسی و مطالعه در این زمینه نمود که منجر به ثبت 

المللی محصوالت صادراتی  محصول داخلی در این سال گردیده است. الزم به  کر است الزمه ثبت بین 20

 باشند؛ باشد. این محصوالت به شرح زیر می ها می کشور ثبت ملی آن

 در سازمان ثبت اسناد و امالک کشورثبت شده  مهممحصوالت  -95جدول 

 نام محصول ردیف نام محصول ردیف

 سنگ یراننهبندان ا یتسنگ آندالوز 44 گالب کاشان ایران 4

 یرانا یشهسرب ییطال یبازالت منشور 42 پولکی اصفهان ایران 2

 یرانا یخراسان جنوب یتسنگ بنتون 49 روغن کرمانشاهی ایران 9
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 نام محصول ردیف نام محصول ردیف

 یرانا یسبز خراسان جنوب یتسنگ گران 41 مروارید خلیج فارس 1

 یراننهبندان ا یگل پنبه ا یتسنگ گران 45 سنگ قیمتی عقیق قم ایران 5

 یرانا یخراسان جنوب ینسنگ مرمر رنگ 45 نمین ایرانسنگ قیمتی عقیق  5

 یشهسرب یزیتسنگ من 47 عسل کُنار بوشهر ایران 7

 یرانآق قال ا ید 48 زیتون طارم ایران 8

 هرمز یرهخاک سرخ جز 48 باقلوای گوگان ایران 8

 یرانپتاس طبس ا 20 یرانزغالسنگ طبس ا 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ثبت ملی شده در سازمان ثبت اسناد و امالک کشورنمونه هایی از گواهی -97شکل 
 

 قوه به قضایه قوه از صنعتی مالکیت های فعالیتوظایف و  تمرکزکلیه جهت تالش 1-1-1

 (مجلس شورای اسالمی در صنعتی مالکیت الیحه) مجریه

و عالئم تجاری ارتباط های صنعتی  های اختراعات، طرح از آن جایی که مالکیت صنعتی در حوزه

های مختلف صنعتی دارد، لذا قرار گرفتن آن در دو سازمان مختلف با اهدا   مستقیم و تنگاتنگی با بخش

دهد. لذا الیحه  های متفاوت مشکالت بسیاری را پیش روی توسعه صنعتی در ایران قرار می و مأموریت

عتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مالکیت صنعتی با هد  تمرکز موضوعات مربوط به مالکیت صن

های ایجاد شده در این زمینه  برداری از پتانسیل تقدیم مجلس گردیده است که با تصویج آن امکان بهره

های مختلف مجلس به بحث و بررسی  فراهم خواهد شد. در سال گذشته این موضوع در کمیسیون

های مناسبی در کار  ی الزم منجر به پیشرفتها گذاشته شد و دفتر حمایت از مالکیت صنعتی با پیگیری

 بررسی الیحه مذکور گردید که به زودی به تصویج خواهد رسید.
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 بین المللی برندهای تجاری ایران حمایت از فرآیند ثبت ملی و 1-1-1

شان از  ا اینکه اکثر کسج و کارها به اهمیت استقاده از عالئم تجاری به منظور تمیز دادن محصوالتب

بدین  .اند اند، همه آنها اهمیت حمایت از عالئم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده رقبا پی بردهمحصوالت 

های حمایت از مالکیت صنعتی براساس وظایف و تکالیف محوله اقدام به برگزاری کارگاه منظور دفتر

ازی و ارتقاء سآموزشی بصورت رایگان در کلیه سازمانهای استانی وزارت متبوع به جهت ترویج، فرهنگ

های تولیدی و صنعتی برای ثبت عالئم تجاری محصوالت تولیدی سطح دانش، حمایت و تشویق بنگاه

های تولیدی و صنعتی مواجه شده و ایشان را از حقوق نموده و در این خصوص با استقبال خوب بنگاه

همین منظور جهت تسهیل به المللی آشنا نموده قانونی ناشی از ثبت عالمت تجاری در سطح ملی و بین

براساس معاهده مادرید کشورهای عضو  درو تحصیل حقوق ناشی از آن  المللیملی و بین روند ثبت

ارتباط تنگاتنگی با مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور داشته و تاکنون توانسته در 

ی محصوالت تولیدی و صنعتی در المللهای موثری در جهت افزایش ثبت ملی و بیناین خصوص گام

 بازارهای رقابتی بردارد. 

 سازی ثبت عالمت تجاری های آموزشی ترویج و فرهنگ کارگاه -98شکل 

 

ایجاد نظام ارزش گذاری اختراعات، نوآوری و دارائیهای نامشهود )فکری( و احصاء آن  1-1-1

 یهای اقتصاد به عنوان سرمایه و سهام در بنگاه

امروزه در اقتصاد جهانی، دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه فیزیکی و 

های  های شرکت درصد از دارایی 80براساس آمار موجود، حدود مالی )مشهود( شده است به طوریکه 

 .دهد می های معنوی تشکیل های نامشهود و ارزش های اقتصادی را، دارایی بزرگ جهانی و بنگاه
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نقشی که این دارائیهای ارزشمند  در تجارت جهان و نامشهودباتوجه به جایگاه امروزی دارائیهای 

تواند در توسعه و کسج درآمد بیشتر برای بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی و دولتها داشته باشد،  می

 است.مدیریت این نوع دارائیها از اهمیت بسزایی برخوردار شده گذاری و ارزش

امروزه سرمایه گذاری مخاطره پذیر در نتیجه به اشتراک گذاشتن دارائیهای نامشهود سرمایه گذاران 

به وقوع می پیوندد، که این امر باتوجه به شرایط فعلی ایران و همچنین نیاز به خرید و انتقال فناوری و 

 .دتوسعه صنایع پیشرفته، به طور روزافزونی براهمیت این موضوع می افزای

به همین دلیل تالش درجهت ایجاد نظام ارزش گذاری دارایی های نامشهود در قالج اصالح قوانین و 

های مرتبط و در ادامه ایجاد سازو کار مربوطه و آموزش واحدها  مقررات مربوطه و همکاری با سایر سازمان

 در حال انجام است.
 

های  ازی اختراعات، طرحتوسعه تجاری س حمایت از مخترعین و مبتکرین در راستای 1-1-1

 ها صنعتی و نوآوری

نعتی مستلزم تجاری ساختار اقتصادی امروزه دنیا با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. تحقق رشد ص

، طرح های صنعتی و بر پایه نوآوری و خالقیت و استفاده از دانش استوار است. اهمیت سازی اختراعات

ایی در برداری از دانش نقش عمدهاست که در آن تولید و بهرهروز افزون نقش دانش در اقتصاد به حدی 

کند. در این جنبه از اقتصاد، تولید و کاربرد دانش منشای اصلی ایجاد ثروت محسوب  ایجاد ثروت ایفا می

 می شود.

های الزم  های نوآور، دارای قابلیت همه مخترعین و نوآوران فردی و تمامی مسسسات علمی یا شرکت

لذا حمایت از  سازی اختراع خود و یافتن راهی برای ورود به بازار نیستند نی برای تجاریمالی و ف

و یا ورود به روابط تجاری قراردادی، نظیر صدور حق امتیاز تواند از طریق فروش، واگذاری  میمخترعین 

سیرهای انتخابی در این شرایط، م انجام پذیرد،سازی و عرضه به بازار  برداری، فرآیند تجاری مجوز بهره

های زایشی  آ  یا شرکت گذاری مشترک و یا اسپین تواند شامل همکاری، سرمایه وکار، می برای کسج

 .باشد

در این راستا این دفتر به عنوان پل ارتباطی جهت تبدیل دانش به ثروت، اختراعات کاربردی مخترعان 

ه جهت تجاری سازی و استفاده از اختراع را به مرکز فن بازار ملی ایران، اصنا  و اتحادیه های مربوط

 .نماید معرفی می
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  المللی های بین های مشترک به سازمان و ارائه پروژه توسعه ارتباطات تجاری و صنعتی 1-1-6

 موردGCF ،GEF،IORA،JICA  ،  ,ECO(3 )تخصصی شامل: 

o       مدیریت زیست محیطی و بازیابی پسماندهای جامد در صنعت فووالد ایوران  بوه سوازمان

(JICA) 

o  هوای   خانوه هوای فاضوالب شوهرک    همجدد آب در تصوفی  و تصفیهاستحصال آب از پساب

 (JICA)به سازمان عباس آباد و شیراز  –صنعتی توس 

o بوه سوازمان   های کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی پذیری بنگاهطرح افزایش رقابت

(JICA) 

o سازمان  بهبر  وری انرای در واحدهای صنعتی انرایطرح بهرهGCF 

o سازمان  بهبر  وری انرای در واحدهای صنعتی انرایطرح بهرهGEF 

o  به سازمان تکمیل و توسعه آزمایشگاه کنترل کیفی تستا(JICA) 

o        بوه  توسعه فناوری فرآوری استحصوال موادمعودنی بوه روش خشوک و کوم آب در ایوران

 (JICA)سازمان 

o به اتحادیه بینر آلمان برگزاری کارگاه آموزش انرای تجدید پذیر کشور د( المللیIORA) 

o  به اتحادیه بینبرگزاری کارگاه آموزش طراحی خودرو در کشور آلمان( المللیIORA) 

توضیح اینکه برخی از پرواه های ارائه شده به سازمانهای بوین المللوی قووق پوس از بررسوی،      

رخوی هوم   خواهد شد و بپذیرفته نشده، برخی پذیرفته شده و در صورت تخصیص اعتبار اجرا 

  .باشد در حال بررسی و پیگیری می

 

در ایران به عنوان مرجع ملی  Unidoنظارت و همکاری با سازمان توسعه ملل متحد  1-1-3

 یونیدو در ایران

پوینت سازمان یونیدو در ایران با توجه به اینکه دفتر حمایت از مالکیت صنعتی به عنوان فوکال 

ری یونیدو در محل دوزارت صنعتی و با حضور نماینده یونیدو و نمایندگان باشد با تشکیل کمیته راهب می

وزارت خارجه و مدیر پرواه مربوطه که توسط یونیدو درحال اجرا می باشد نسبت به روند اجرای پرواه و 

  دریافت گزارش عملکرد آن در این کمیته اقدام می نماید.

مصر  سوخت به عنوان  یساز نهیسازمان به یبر با همکار یانرا یعدر صنا یانرا وری بهره پرواه – 4

Counter Part  یستز یطمح یدالر که از محل اعتبارات صندوق جهان 581508000با مبلغ (GEFتام )ین 

اجرا خواهد  GEFفاز دوم آن با اختصاص اعتبار بعدی  اجرا شده است.  2048تا  2042 یسالها یو ط

 شد.
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سازمان  ی( با همکاریآتش نشان یموجود در کپسولها یهالون)گازها یگازها یریتپرواه مد - 2

دالر که از محل اعتبارات صندوق  9878500بامبلغ   Counter Partبه عنوان  یستز یطحفاظت مح

 آغاز شده ودر حال اجرا است 2045شده است از سال  ینپروتکل مونترال تام

اوزون در  یهمخرب ال یگازها یضر و کربنها )تعوکلررو و فلو یدروه یجیحذ  تدر یریتپرواه مد - 9

در دو  Counter Partبه عنوان  یستز یطسازمان حفاظت از مح ی( با همکاریساز یخچالکارخانجات 

شده است.  اراعتب یندالر از محل اعتبارات صندوق پروتکل مونترال تام 9028001مرحله و جمعا به مبلغ 

 .یباشدحال اجرا متا کنون در  2045پرواه از سال  ینا

به عنوان  یرانا یالتسازمان ش یدر شهرستان چابهار با همکار یالتش یرهپرواه توسعه زنج - 1

Counter Part  به مرحله اجرا در  2048هزار دالر در سال  500با کمک بالعوض دولت ااپن به مبلغ

اجرا در   هحلربه م2048هزار دالر در سال  478برابر  یاعتبار ینآمده و قرار است مرحله دوم آن با تام

 .یدآ

به  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یبا همکار یداراشتغال پا یجادکار و ا و کسج توسعه پرواه – 5

از سال   شودیم یندالر که اعتبارت آن از وزارت مذکور تام 4280008000با مبلغ  Counter Partعنوان 

 استان در حال اجراست.  5آغاز شده و در  2041

 یشافزا یکوچک و متوسط برا یعصنا ییتوانا یت)تقو یفرع یمانکاریمرکز مبادالت پ SPX پرواه –5

با مبلغ  Counter Partو معادن اصفهان به عنوان  یعصنا ی،اتاق بازرگان ی( با همکارییو اشتغالزا یدتول

آخر آن از  قسطآغاز شده است و در حال حاضر به علت عدم پرداخت  2045دالر که از سال  2508000

 باشد. یمتوقف م یباتقر یونیدو،اتاق اصفهان به  یسو

های سه جانبه منعقد شده با موسسات  های مشترک در قالب تفاهمنامه اجرای پروژه 1-1-11

 فناوری خارجی و سازمان یونیدو

و مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای شهر و شهرداری   همکاریرواه پیشنهاد پ -

تهران در زمینه کاهش آلودگی هوا، انرای و توسعه پایدار شهری از طریق همکاریهای صنعتی و 

ای با استفاده از ظرفیت و همکاری سازمانهای بین المللی تخصصی فناوری، پژوهشی و مشاوره

 صنعتی ملل متحد )یونیدو( و موسسات  فناوری معتبر خارجیبخصوص سازمان توسعه 

های انعقاد تفاهمنامه مشترک با اتاق بازرگانی و صنایع ایالت امامیه هند در خصوص اجرای پرواه -

   مشترک و انتقال فناوری
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جنوب در  -همکاریهای جنوب صنعتی المللی  اندازی مرکز بین تأسیس و راهپیگیری  1-1-11

 ازمان یونیدوایران با همکاری س

مرکز  یسدرنظر دارد نسبت به تأس یراندر ای یونیدووزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع مل

( اقدام UNIDO) یونیدوسازمان  یجنوب در تهران با همکار-جنوب هاییهمکار یصنعت المللیینب

 ی. هد  اصلشود یبه عنوان هاب منطقه شناخته م یرانا یاسالم یمرکز، جمهور ینا یانداز . با راهیدنما

است و البته منحصر به  یتخصص یها و دانسته یو انتقال فناور یفن های یهمکار یتبرنامه تقو ینا

 یبهداشت ی،کشاورز ی،فناور های یتاعم از ارتقاء فعال ها یتفعال یرسا تواند ینبوده و م یصنعت های یتفعال

 شامل شود. یزرا  ن یرهو غ

 1931دفتر حمایت از مالکیت صنعتی در سال سایر اقدامات  1-1

  برگزاری کارگاه تخصصی مربوط به موافقتنامه لیسبون با حضور مقامات و مدیران اعزامی از

 (WIPO)سازمان جهانی 

    توسعه و تعمیق حقوق مالکیت فکری )صنعتی( در زنجیره ارزش از ایده تا محصوول و ایجواد

 های نامشهود )فکری(  ت، نوآوری و دارائینظام ارزش گذاری اختراعا

  طرح سراسوری برنود ملوی، اقتودار      "برگزاری سومین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال

  "ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 سراسری برند ملی، اقتدار ملی مراسم پایانی پنجمین کنگره -98شکل 
 

  )برگزاری همایش حاتم )حمایت از تولید ملی 
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 تصاویری از همایش حاتم )حمایت از تولید ملی( -10شکل 

         برگزاری کارگاه آموزش بهره وری انرای بوا همکواری سوازمان توسوعه صونعتی ملول متحود

UNIDO در شیراز 

 کاری سازمان یونیدو و حضوور مهمانوان   برگزاری برنامه اختتامیه پرواه بهره وری انرای با هم

 ی خارجی در ایران)وین( و تعدادی از سفرا اعزامی از سازمان یونیدو

 های سه جانبه منعقد شوده بوا موسسوه     های مشترک در قالج تفاهمنامه پیگیری اجرای پرواه

 فناوری اتریش و سازمان یونیدو

 هوای تجدیدپوذیر در    المللوی انورای   المللی اکو جهت تأسیس مرکز بوین  مذاکره با سازمان بین

 UNIDO ایران با همکاری 

  از صوارکنندگان   یول تجلحضور در مراسم رونمایی از سند ثبت جهانی مروارید خلیج فارس و

  نمونه استان هرمزگان

 موافقوت بوا    رفواه اجتمواعی و   وپرواه اشتغال وزارت تعواون کوار   کار  یشرفتگزارش پ یبررس

 دالر  یلیونم 485مبلغ  یافتجهت در یونیدودرخواست 
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 یافتدرخصوص پرواه باز یونیدو یراهبر یتهدر کم یراننفت ا یدر خواست شرکت مل یبررس 

 و GEF یالمللو  ینبو  یسوازمان هوا   یو موال  یفن یاز کمک ها یگاز فلر به منظور بهره بردار

 یونیدو

 یوت از مالک یوت ادر حووزه دفتور حم   یساله انقالب اسالم 10گزارش عملکرد و اقدامات  یهته 

 یصنعت

 گوزارش عملکورد    یبررسو  به منظوور  یونیدو یراهبر یتهکمهفتگی و ماهانه جلسات  یبرگزار

 آن سازمان در تهران یبرنامه کشور یدر اجرا یونیدو

 اتواق   یسبه منظور تآسو  یرانا یمعاون و کشاورز یع،صنا ی،و مکاتبه با اتاق بازرگان یهماهنگ

 ( SPX) ینظام مبادالت فرع یمل

 نظام  یلوتاصفهان به منظور پرداخت قسط معوق پرواه پا یو مکاتبه با اتاق بازرگان یهماهنگ

 یباشددر حال اجرا م ی( که در اتاق بازرگانSPX) یمبادالت فرع

 نشوان   یناموه هوا   یگوواه  یبابت بارگزار یو تحول ادار یبا مرکز نوساز یو هماهنگ یگیریپ

 :وزارت صمت به آدرس یالملل یندر پرتال ب یاییجغراف

http://en.mimt.gov.ir/general_content/894440-Iranian-Geographical-Indications-

registered-by-WIPO.html?t=General-content 

  واحد صنعتی به هموراه معواون    1بازدید از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی بهبهان و افتتاح

 محترم آموزش و فناوری و استاندار خوزستان

 اقتصواد و بانکوداری،   گفتگو در موضوعات صونعت ، فنواوری   ی زنده رادیوحضور در برنامه ها ،

، مالکیت فکوری و  قش صنایع کوچک و متوسط در اقتصادخام فروشی در محصوالت معدنی ن

 برنامه رادیویی  44... 

  ثبوت جهوانی در سوازمان جهوانی وایپوو     پرونوده هوای   گزارشوات مربووط یوه    تهیه و ترجمه، 

 المللی مرتبط نو مکاتبات بیهای خارجی  تفاهمنامه

  دفتر حمایت از مالکیت صنعتی 88تنظیم طرح توجیهی پرواه اقتصاد مقاومتی سال 

      هماهنگی و انجام مکاتبات الزم  با وزارت امور خارجه و سفارت ایوران در بلژیوک بوه منظوور

 پیگیری موضوع تقلج در فرش دستبا  قم

  محصول صوادراتی ایوران از معاونوت توسوعه      50پیگیری تامین اعتبار حق الثبت بین المللی

 منابع و سازمان توسعه تجارت

http://en.mimt.gov.ir/general_content/831110-Iranian-Geographical-Indications-registered-by-WIPO.html?t=General-content
http://en.mimt.gov.ir/general_content/831110-Iranian-Geographical-Indications-registered-by-WIPO.html?t=General-content
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  الویتهوای سوازمان شویالت و بررسوی     جلسه کمیته راهبری یونیودو در خصووص    2اختصاص

و ارسال صورتجلسه به وزارت امور خارجه، دفتر یونیودو  در چابهار پرواه فیشری پیشرفت کار 

 در وین اتریش در تهران و دفتر نمایندگی دائم ایران

    برگزاری جلسه فی مابین معاون آموزش، پژوهش و فناوری و معاون توسعه مودیریت و منوابع

لی لتبات الزم به منظور پی گیری تامین اعتبار تاسیس مرگز بین الماوزارت متبوع و انجام مک

 یونیدوکاری در ایران با همجنوب جنوب صنعتی همکاری های 

 م وزارت به عنوان رییس کول بانوک مرکوزی  جهوت در خواسوت      مکاتبه با امضای مقام محتر

 جنوب یونیدو -جنوبهای  بط به به تاسیس مرکز همکاریتتخصیص ارز مر

  تجوارت در خصووص    های تابعوه وزارت صونعت، معودن و   با واحود  هماهنگی و مکاتبات الزم

 پیشنهاد سازمان یونیدو در زمینه کاهش مصر  آب در صنایع ایران

  در حوزه عالئم تجاری به مرکوز مالکیوت    ی صنعتی و تجاریمکاتبات ارسالی واحدهاپاسخ به

 معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

  خودمات   یسوت اصوالح ل هماهنگی و انجام مکاتبه با مرکز نوسازی و تحول اداری در خصوص

 افزودن به شناسنامه خدمات وزارت متبوع و یصنعت یتاز مالک یتدفتر حما

 از سوه کارخانوه    یود اسوتان البورز و بازد   یصونعت  یشرکت شوهرکها  یرانر جلسه مدضور دح

 البرز  9شماره  یدر شهرک صنعت یسازدارو

 بوه نوام    یوران قائنات در موورد شوائبه ثبوت زعفوران ا     نماینده و هاو پاسخ به رسانه یهماهنگ

 افغانستان

  و  ، پتواس طوبس ایوران   انیور آق قوال ا  ید یایینشانه جغرافملی ارسال مدارک مربوط به ثبت

 یمعنو یتبه مرکز مالکنفلین سینیت کلیبر آ ربایجان غربی 
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 تاپ -تولید و توسعه اشتغال پایدارسازی طرح توانمند
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  تاپ -یدارو توسعه اشتغال پا یدتول یطرح توانمندساز

 

 مقدمه 1-1

های التحصیالن رشته، ایران از نظر تعداد فارغ2045براساس آمار منتشرشده توسط یونسکو در سال 

مهندسی پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم جهان قرار گرفته است، لکن این توسعه کمی تاکنون فنی

های جهانی ازجمله است. این موضوع در شاخصطور که باید در رشد اقتصادی کشور نمود پیدا نکردهآن

که براساس آخرین گزارش منتشرشده توسط مجمع جهانی طوریپذیری جهانی مشهود است، بهرقابت

ها حائز نگاهو از نظر جذب فناوری در ب 55اقتصاد، ایران از نظر وجود دانشمندان و مهندسان حائز رتبه 

های عظیم انسانی باید در قالج تقویت باشد. بنابراین، این سرمایهکشور می 497در میان  448رتبه 

ها افزایش یابد. در این ای درست هدایت شده و اثربخشی اقتصادی آنگونهارتباط صنعت و دانشگاه به

 برداری بهینه از ظرفیتهد  بهره با« طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار )تاپ(»راستا 

های تحصیالت تکمیلی، اعضاء های دانشجویان دورهکارگیری توانمندیهای تولیدی و خدماتی و بهبنگاه

التحصیالن مشمول نظام وظیفه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فارغهیئت علمی دانشگاه

برد پیشرفت  -تعریف شده تا در یک مکانیزم بردها سربازی در رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه آن

  اقتصادی کشور محقق شود.

 هدف اصلی 1-2

مندی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی، ها از طریق بهرههد  این طرح، توسعه دانش بنیان بنگاه

التحصیالن مشمول خدمت سربازی، تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه ارتقاء سطح مهارت فارغ

ها و موسسات های جدید علمی و فناوری اعضاء هیئت علمی دانشگاههد  کاربردی شدن دانش و یافتهبا 

سازی های صنعتی، معدنی و تجاری و ظرفیتآموزش عالی و پژوهشی، ارتقاء توان فنی و مهندسی بنگاه

 باشد.اشتغال از طریق خلق ارزش افزودۀ جدید و تأمین اشتغال زایشی و پایدار می

 اف فرعیاهد 1-9

 ایجاد و تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه 

 ایجاد تحرک در طر  تقاضای فناوری 

 های تحصیالت تکمیلینامهدهی و هدایت پایانجهت 

 ها برای حضور در محیط کار ارتقای سطح مهارت دانشجویان و سربازان تحصیلکرده و آمادگی آن

 متناسج
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 های تحقیق و توسعۀ گسترش فعالیت(R&Dدر بنگاه )های اقتصادی 

 ها و موسسات آموزش عالیجذب متناسج دانشجویان دانشگاه 

 های اقتصادیهای رسوخ دانش و فناوری های جدید در بنگاهفراهم آوری زمینه 

 های تولیدی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشوردهی به بنگاهبهسازی و جهت 

 اال، خدمات و عملکرد دانش بنیان خلق ارزش افزوده جدید از طریق توسعه تولید ک 

 های شغلی جدیدتقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت 

 وری در بخش تولید صنعتی و خدماتافزایش بهره 

 کلیات و تعاریف 1-1

ها و عناوین سازی و مختصرسازی عبارتبا توجه به لزوم آشنایی تمامی کاربران این فرآیند و یکپارچه

 گردد.ها و کلمات کلیدی ارائه میکرار دارند، توضیحات الزم درخصوص هریک از وااهکه اغلج نیاز به ت

 وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت صمت: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت عتف: 

 دانشگاه آزاد اسالمیدانشگاه آزاد: 

 منظور طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار  )تاپ( می باشد. طرح:

نامیده شده و از  "سرباز"و یا "استاد"، "دانشجو"شامل همه کسانی که در این طرح طرف عرضه:

 واجد شرایط تشخیص داده شده و وارد طرح می شوند. "سامانه تاپ"طریق ثبت نام در 

خصوصی، عمومی و دولتی دارای مجوز از مراجع )صنعت،  های فعالکلیه بنگاه طرف تقاضا:

کشاورزی و خدمات(، که تقاضای نیروی انسانی و نیازهای پژوهشی و فناورانه خود را در سامانه تاپ وارد 

 گیرند.نموده و در چارچوب طرح قرار می

ظارت در قالج طرح جویی در زمان، تسهیل تعامالت، ارزیابی و نای که برای صرفه: سامانهسامانه تاپ

ریز و ناظر با سوطوح مختلوف   تاپ ایجاد شده و متقاضیان طر  عرضه و تقاضا و ارکان سیاستگذار، برنامه

بندی، پوردازش، رصود و پوایش    کنند. این سامانه دارای قابلیت دریافت، طبقهدسترسی از آن استفاده می

های هوشمند پیوند و تطبیوق  ای قابلیتهای دو سطح طر  تقاضا و طر  عرضه بوده و همچنین دارداده

به منظور ثبت نوام بنگاههوا و درج    4987فاز نخست این سامانه در اسفند ماه سال داده ها نیز می باشد. 

 رو نمایی گردید. های پژوهشی آنها  نیازها و پرواه



82 

 

82 

 

 تاپ -یدارو توسعه اشتغال پا یدتول یطرح توانمندساز

 

 
 (http://www.iranetop.ir) نمایی از صفحه نخست سامانه تاپ -14شکل 

 

های فعال خصوصی، عمومی و دولتی که در سامانه تاپ ثبت نموده و بر کلیه بنگاه بنگاه متقاضی:

نامه سنجش صالحیت طر  تقاضا مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته شده باشند اساس شیوه

 و تمایل دارند به حداقل یکی از سه حالت زیر اقدام نمایند:

  های تحصیالت تکمیلی و حضور دانشجویان در بنگاه در نامهطریق تعریف پایانرفع نیاز بنگاه از

 مدت زمان معین.

 ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی رفع نیاز بنگاه از طریق حضور اعضاء هیئت علمی دانشگاه

 و تعریف پرواه در بنگاه در مدت زمان معین.

 های تخصصی و مرتبط.بخشآموختگان مشمول خدمت سربازی در کارگیری دانشبه 

ها و موسسات آموزش عالی کشور در همه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه دانشجوی تاپ:

نامه سنجش صالحیت طر  عرضه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در ها که بر اساس شیوه رشته

 طرح تاپ پذیرفته شده باشند.

-اسی، کارشناسی ارشد و دکتری که بر اساس شیوهآموخته کارشن داوطلبان خدمت دانش سرباز تاپ:

نامه سنجش صالحیت طر  عرضه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تاپ پذیرفته شده 

 باشند.

ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی )دارای اعضاء هیئت علمی دانشگاه داوطلبان یااستاد تاپ: 

در قالج طرح پسادکترای صنعتی و فرصت مطالعاتی و یا بر مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( که 
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نامه سنجش صالحیت طر  عرضه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تاپ اساس شیوه

  باشند.پذیرفته شده

طرح مشترک فیمابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، طرح پسادکترای صنعتی: 

های عملی در محیط واقعی کار برای اعضا و داوطلبان عضویت یت مهارتمنظور تقوتحقیقات و فناوری به

ابالغ  21/42/89مورخ  258752/50نامه آن به شماره در هیئت علمی مراکز آموزش عالی تدوین و آیین

 شده است.

طرحی است که در قالج که آن اعضای هیئت علمی واجد شرایط مراکز طرح فرصت مطالعاتی: 

های تولیدی و تجاری منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترک در بنگاهمدتی معین بهآموزش عالی برای 

 ابالغ شده است.  21/42/89مورخ  258779/50نامه آن به شماره یابد و آیینحضور می

نامه کارشناسی ارشد و وجهی است که تحت عنوان کمک هزینه برای اجرای پایان کمک هزینه:

یان، و همچنین به عنوان حق مشاوره به استادان راهنما و مشاور یا استادان تاپ  رساله دکتری به دانشجو

 و یا به عنوان حقوق ماهیانه به سربازان پرداخت می شود.

 ها و موسسات آموزش عالی ها، پژوهشگاهمعاونت آموزشی دانشگاه معاونت آموزشی:

 موسسات آموزش عالی ها وها، پژوهشگاهمعاونت پژوهشی دانشگاهمعاونت پژوهشی: 

 هاسازمان صنعت، معدن و تجارت استان سازمان صمت استانی:

 ستاد کل نیروهای مسلح ستاد کل :

 مسئله یا نیاز بنگاه متقاضی که از طریق راهکار پژوهشی یا فناورانه قابل رفع  :موضوع پژوهشی

 باشد.می

تقاضا از طریق رسوخ فناوری در عبارت از افزایش توانمندی هر دو طر  عرضه و  توانمندسازی:

       بنگاه و ارتقاء سطح آن و همچنین افزایش سطح مهارت و دانش عملی دانشجویان، استادان و 

  آموختگان دانشگاهیدانش

 فرآیند اجرایی طرح 1-1

آموختگان مشمول خدمت سربازی که تمایل دارند دوران خدمت این طرح در سه بخش برای دانش

کمیلی که تمایل دارند های اقتصادی بگذارانند، دانشجویان تحصیالت تبنگاه سربازی خود را در

ها و محور انجام دهند و داوطلبان یا اعضاء هیئت علمی دانشگاهصورت مسألههای خود را به نامه پایان
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موسسات آموزش عالی و پژوهشی که مایلند در قالج طرح پسادکترای صنعتی و فرصت مطالعاتی در 

 شود.های مستقل یا مشترک فعالیت نمایند،  اجرا میای صنعتی و معدنی، انجام پرواههبنگاه

 

 

 

 

 

 

 فرآیند اجرایی طرح تاپ -12شکل 

ساختار اجرایی طرح برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی، اعضاء هیئت علمی  1-1-1

 التحصیالن مشمول خدمت سربازیو فارغ   ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دانشگاه

 شود: زیر تعیین می صورت بهو اجرای فرآیندها، ساختار طرح منظور تسهیل امور  به

 کمیته راهبری 1-1-1-1

 اعضا 1-1-1-1-1

 معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت 

 رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته 

 معاون طرح و برنامه وزارت صمت 

 معاون امور صنایع وزارت صمت 

 معاون امور معادن و صنایع معدنی 

 معاون امور اقتصادی و بازرگانی 

 های صنعتی ایرانرئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک 

 معاون آموزشی وزارت عتف 

 معاون پژوهشی وزارت عتف 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی 

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی 

 

آموختگان مشمول خدمت دانش

 سربازی

بنگاه های تولیدی و   دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 خدماتی

 وزارت صمت

 وزارت عتف
 دانشگاه آزاد اسالمی

 ستاد کل نیروهای مسلح

فناری ریاست معاونت علمی و 
ها و اعضاء هیئت علمی دانشگاه جمهوری

  موسسات آموزش عالی و پژوهشی
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 کل نیروهای مسلح نماینده ستاد 

 جمهورنماینده معاونت علمی و فناوری رئیس 

 ها یا نمایندگان بخش خصوصی تولیدی نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، انجمن 

 های معتبر کشوررئیس یکی از دانشگاه 

 دبیرخانه متمرکز 1-1-1-2

ت آموزش، پژوهش و فناوری دبیرخانه متمرکز طرح در مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته معاون

 گردد. تشکیل می

 شرح وظایف 1-1-1-2-1

  هماهنگی برگزاری جلسات کمیته راهبری 

 ها برای ابالغ از طریق کمیته  سازی آن ها و چارچوب قراردادها و آماده ها، فرم نامه تهیه آئین

 راهبری

 ها و موانع اجرای طرح احصاء چالش 

 ارائه راهکارهای اجرای مناسج طرح 

  های استانی و انعکاس نیازها و مشکالت به کمیته راهبری دبیرخانهارتباط با 

 های شش ماهه از نحوه اجرای طرح برای ارائه به کمیته راهبری پایش طرح و تهیه گزارش 

گردد. به فراخور موقعیت، امکان برگزاری  صورت ماهانه برگزار می توضیح: جلسات دبیرخانه متمرکز به

 جلسات بیشتر وجود دارد.

 بیرخانه های استانید 1-1-1-9

های صنعتی  های صمت استانی و با حضور نمایندگان شهرک های استانی طرح در سازمان دبیرخانه

های معتبر استان )دولتی و آزاد(، اتاق بازرگانی  صنایع، معادن و کشاورزی برگزار  استان، دانشگاه

 گردد. می

 شرح وظایف 1-1-1-9-1

 برگزاری جلسات استانی طرح 

 وانع اجرای طرح در استانها و مارائه چالش 

 متمرکز و انعکاس نیازها و مشکالت  ارتباط با دبیرخانه 

 های ماهیانه از نحوه اجرای طرح و ارائوه بوه دبیرخانوه    پایش طرح در سطح استان و تهیه گزارش

 متمرکز
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 حضور در جلسات مصاحبه میان بنگاه و دانشجو/سرباز متقاضی 

 رسیدگی به شکایات طرفین 

گردد. به فراخور موقعیت، با هماهنگی صورت ماهانه برگزار میجلسات دبیرخانه استانی بهتوضیح: 

 دبیرخانه استانی، امکان برگزاری جلسات بیشتر وجود دارد.

 تاپ فرآیند اجرایی طرح دانشجو 1-1-2

ها هدفمند، یالت تکمیلی آننامه تحصدر این بخش فرآیند اجرایی برای دانشجویانی که پایان

گرا بوده و براساس نیاز یک بنگاه تولیدی یا خدماتی )موضوع پژوهشی( تعریف محور و مأموریت  مسأله

 گردد. شده، ارائه می

 توضیحات:

 نامه تحصیالت تکمیلی پیش از ورود به مرحله مصاحبه، باید موضوع هر دانشجو طبق آئین

 پژوهشی را به تأیید استاد راهنمای خود رسانده باشد.

 نامه سنجش صالحیت طر  تقاضا مصوب متقاضی حضور در طرح بر اساس شیوههای بنگاه

 گیرند.وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان صمت استانی مورد بررسی و تأیید قرار می

  موضوع پژوهشی )نیاز پژوهشی یا فناورانه( یک بنگاه باتوجه به گستردگی ممکن است در قالج

 فع باشد.نامه قابل ریک یا چند پایان

 شود تا در مرحله مصاحبه، دانشجویان بومی در اولویت ای انجام میطراحی سامانه به گونه

 قرارگیرند. 

  تمامی مراحل فوق در کارتابل نماینده سازمان صمت استانی و نماینده معاونت آموزشی/پژوهشی

 باشد.دانشگاه قابل مشاهده می

  ،)نامه میان بنگاه پروپوزال و توافقدهی، پیشگزارشچارچوب ارائه موضوع پژوهشی )نیاز بنگاه

 شود.متقاضی و دانشجو در دبیرخانه متمرکز تهیه و پس از تأیید کمیته راهبری ابالغ می
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 تاپ فرآیند اجرایی طرح دانشجو -19شکل 

 

 فرآیند اجرایی طرح سرباز تاپ 1-1-9

التحصیالن مشمول خدمت سربازی کوه تمایول دارنود تموام یوا      فارغدر این بخش فرآیند اجرایی برای 

اتی مورتبط سوپری نماینود، ارائوه     بخشی از دوره خدمت سربازی خوود را در واحودهای تولیودی و خودم    

 گردد.  می

 توضیحات:

  .سربازان متقاضی بایستی در نزدیکترین زمان اعزام نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند 

 نامه سنجش صالحیت طر  عرضه که توسوط دبیرخانوه متمرکوز    طرح بر اساس شیوه سربازمشمول

، بورای بکوارگیری در طورح تأییود     گوردد تهیه و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجوارت ابوالغ موی   

 گردند.  می

 نامه سنجش صالحیت طر  تقاضوا مصووب وزارت   های متقاضی حاضر در طرح بر اساس شیوهبنگاه

 گیرند.رت توسط سازمان صمت استانی مورد بررسی و تأیید قرار میصنعت، معدن و تجا

 های تخصصی متناسج با رشته تحصیلی و سوابق و با های متقاضی مکلفند مشمولین را درحوزهبنگاه

 کارگیرند.اولویت واحدهای تحقیق و توسعه و نوآوری به
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 د کل نیروهای مسلح ینده ستاتمامی مراحل فوق در کارتابل نماینده سازمان صمت استانی و نما

 باشد.می قابل مشاهده

 ای صورت می پذیرد تا در مرحله مصاحبه، دانشجویان بومی در اولویت طراحی سامانه به گونه

 قرارگیرند. 

 دهی و قرارداد میان بنگاه متقاضی و سرباز در دبیرخانه متمرکز تهیه و پس از تأیید چارچوب گزارش

 ود. شکمیته راهبری ابالغ می

 صورت ماهانه از طریق سامانه به سازمان صمت های خود را بهبنگاه و سرباز مکلفند گزارش فعالیت

 استانی و ستاد کل نیروهای مسلح اعالم نمایند.
 

 فرآیند اجرایی طرح سرباز تاپ -11شکل 
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 فرآیند اجرایی طرح استاد تاپ 1-1-1

 فرآیند اجرایی فرصت مطالعاتی  1-1-1-1

در این بخش فرآیند اجرایی برای اعضای هیئت علمی واجد شرایط مراکز آموزش عالی که تمایل دارند 

های تولیدی و تجاری حضور یابند، منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترک در بنگاهبرای مدتی معین به

 گردد. ارائه می

 

 

 )فرصت مطالعاتی( تاپفرآیند اجرایی طرح استاد  -15شکل 

 

 فرآیند اجرایی پسادکتری صنعتی 1-1-1

در این بخش فرآیند اجرایی برای برای اعضا یا داوطلبان عضویت در هیئت علمی مراکز آموزش عالی 

های تولیدی و منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترک در بنگاهبایست برای مدتی معین بهکه می

 .گرددتجاری حضور یابند، ارائه می
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 )پسادکتری صنعتی( تاپاستاد  طر فرآیند اجرایی -15شکل  

 تاپ معرفی سامانه 1-1

اجرایی طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار، در  هایو دستورالعملها نامهبر اساس آیین

های پژوهشی و درج نیازها و پرواهها هد  ثبت نام بنگاه فاز نخست سامانه طرح تاپ با 4987اسفند ماه 

 راه اندازی شد. http://top.mimt.gov.irو  http://www.iranetop.irآنها در دو دامنه 

ردیابی، با قابلیت دریافت، طبقه  قابل و شفا  مسیری از اهدا  اصلی این سامانه می توان به ایجاد

طر  تقاضای نیروی کار)واحدهای  هایی برای دو بخشِبندی، پردازش، واکشی، رصد و پایش داده

ها؛ های هوشمند پیوند و تطبیق دادهمتقاضی( و طر  عرضه نیروی کار )منابع انسانی طرح تاپ( و قابلیت

 .اشاره نمودها با رویکرد آمایش سرزمینی در استان

 (، این سامانه از دو بخش اصلی طر  عرضه و طر 17بر مبنای طرح مفهمومی سامانه تاپ )شکل 

 شود. میتقاضا تشکیل 

و درج نیازها و تکمیل فرم های مربوطه  ،در گام نخست طر  تقاضا نسبت به ثبت نام سامانه این در

و بنگاه پس از تایید ثبت نام های پژوهشی مربوطه اقدام می نماید. در بخش سرباز صنعت؛ پرواه

های صورت گرفته توسط دبیرخانه استانی مرتبط )بر اساس شاخص های ابالغی( و تایید آن توسط  ارزیابی
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بنگاه دبیرخانه مرکزی؛ به منظور مشخص شدن سقف تعداد نیروی انسانی قابل جذب در این طرح 

شود و پس از آن امکان درج تقاضا بر اساس ظرفیت تعیین شده، رشته و مقطع ظرفیت سنجی می

طر  عرضه و  بین ارتباطات نیروی انسانی مورد نیاز و ... را خواهد داشت به گونه ای که کلیهتحصیلی 

 شود.می مدیریت و راهبری سامانه این در فضای تقاضا

طر  عرضه نیز همانند طر   4988بندی پرواه، از ابتدای خردادماه طبق برنامه زمان ؛از سوی دیگر

ها و بارگذاری مستندات مربوطه اقدام و پس از تایید مستندات و بر  تقاضا نسبت به ثبت نام، تکمیل فرم

که در سامانه پیاده سازی  "شیوه نامه سنجش صالحیت طر  عرضه"اساس امتیاز کسج شده بر اساس 

شده است؛ پس از اعالم فراخوان از سوی دبیرخانه مرکزی طرح، نسبت به ارسال پیشنهاد همکاری بر 

 نماید.خصی، امتیاز کسج شده و انتظارات طر  تقاضا اقدام میاساس توانمندیهای ش

متناظر سازی توان و نیاز طرفین عرضه  فعالیتهای کلیه جهت افزاری نرم بستر یک قالج در سامانه این

 از هیچیک تقریباً و دارند سامانه این در مشخصی جایگاه آفریناننقش کلیه و شده اندازی راه و تقاضا

 مرتبط، موارد سایر و توانمندی، عقد قرارداد همکاری نیاز، اعالم یک تعریف قبیل از حوزه این هایفعالیت

 .شد نخواهد حادث سامانه این از خارج

در بخش مدیریت این سامانه امکاناتی نظیر تعریف و اصالح نقش ها، فرم ها،  است توضیح به الزم

 .داردوجود  های استانی و ...کارتابل ،ها، تهیه گزارشات آماری، داشبورد مدیریتیدسترسی

 
  طرح مفهومی سامانه تاپ -17 شکل 
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