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 مقدمه
توسـعه سـاختار علـم و فنـاوري      "برنامه ریـزي در راسـتاي ایجـاد فضـاي خالقیـت و نـوآوري و نهایتـا       

باشـد. ماموریـت اصـلی    هـاي آموزشـی و پژوهشـی مـی    مستلزم اسـتحکام بخشـیدن و تقویـت فعالیـت    

هـاي کلــی  هــاي وزارتخانـه، سیاسـت  در چــارچوب شـرح وظـایف و ماموریـت   دفتـر آمـوزش و پـژوهش    

صنعت ابالغی مقـام معظـم رهبـري، نقشـه جـامع علمـی کشـور، برنامـه پـنجم توسـعه و برنامـه وزیـر             

پـذیري، توسـعه پایـدار بخـش صـنعت، معـدن و تجـارت و افـزایش سـهم          محترم در راستاي ارتقاء رقابت

گـذاري و  د ملـی و عرصـه جهـانی توسـط ایـن دفتـر( گـروه سیاسـت        تولیدات مبتنی بر دانش در اقتصـا 

ریـزي پژوهشـی ، گـروه خـدمات فنـی مهندسـی  و       گـذاري و برنامـه  گروه سیاسـت  ریزي آموزشی،برنامه

 .وري) تنظیم گردیده استگروه ارزیابی و ارتقاء بهره
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 پژوهشدفتر آموزش و  95گزارش عملکرد سال 
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 هاي آموزشی در بخشنیازسنجی و فعالیت
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 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 95دوره هاي آموزشی نیاز سنجی شده سال   

نفر  656590کننده که برابر با شرکت 39819هاي درخواست شده و با تعداد دوره 1120دوره هاي آموزشی نیازسنجی به تعداد 
 میلیون ریال در سال جاري در سازمان ها بوده است. 18873ساعت و نیز با مجموع هزینه  18500ساعت به مدت  

 1395ماه سال  12گزارش دوره هاي کوتاه مدت آموزشی برگزار شده 

، بهبود مصرف انرژي، فناوري، Hseeهاي مختلفی مانند بازرگانی، صادرات، فنی و مهندسی، خدماتی،هاي کوتاه مدت در زمینهدوره
، توسعه صادرات، TFPها منجر به افزایش بهره وري و بهبود شاخص باشد که برگزاري این دورهوري و تحقیق و توسعه میبهره

افزایش ارزش افزوده، بهبود ارتباطات بازرگانی و تجاري، قیمت تمام شده، بهبود عملکرد حوزه خدمات، باال رفتن ایمنی در کار، 
ها در سطوح مدیران ارشد، پایه و همچنین  این ¬هاي نو و...خواهد گردید. و نیز دورهاز فناوري گیريبهبود مصرف انرژي، بهره

ها در رشته بازرگانی، بازاریابی، صادراي و فنی و مهندسی ، بیشترین مخاطبین را تشکیل داده است. همچنین مدارك ¬دوره
 د.باش% کارشناسی ارشد می30% در مقطع دکترا و 70تحصیلی مدرسان 

 باشد:¬عنوان دوره هاي برگزارشده شامل موارد ذیل می

 ها و فناوريسازي ایدهتجاري 
 ریزي تکنولوژيلزوم مرکز انتقال تکنولوژي و برنامه 
 اصول طراحی کارخانه فلوستاسیون کانیها 
 تدوین . اجراي استراتژي مدیریت دانش 
 استرانژي ترکیب محصول/ عملیات 

 

 هاي تابعه و شرکت هاهاي برگزارشده سازماندوره 95ماه سال  12گزارش عملکرد 

مورخ  222357/60و شماره نامه 15/10/95مورخ  223041/60بر اساس نامه شماره  95ماه اول سال  12گزارش عملکرد 
نفر ساعت  3077354نفر شرکت کننده که برابر با  103891دوره برگزار شده و نیز با تعداد  7242می باشد که با تعداد  14/10/95

 بوده است.
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 دوره هاي برگزار شده سازمان هاي تابعه و دفاتر تخصصی بر اساس نفر ساعت   95ماهه سال 12گزارش تفکیکی  عملکرد 

 

  

 تعداد شرکت کنندگان تعداد دوره سازمان ردیف
مدت دوره 

 (ساعت)

 

 نفر ساعت

 

 255600 2280 8500 426 ماهه 12ایمیدرو.  1

 1713737 13630 71044 2260 کوچک و شهرکهاي صنعتی ایرانسازمان صنایع  2

 466038 - - 573 ایران خودرو 3

 353018 6253 9189 512 ماهه 12سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران (ایدرو) 4

 172763 3327 5751 3327 سایپا 5

 53780 619 1400 21 مرکز ملی فرش 6

 17677 251 1630 16 زمین شناسی 7

 16422 46 357 8 سازمان حمایت 8

 9800 72 2450 18 مالکیت صنعتی 9

 6823 118 1572 27 سازمان توسعه تجارت 10

 4724 545 643 20 شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ج.ا 11

 3938 120 565 18 موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی 12

 1904 162 132 11 الکترونیکصندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع  13

 1130 9 790 5 دفتر توسعه و کاربرد فناوري اطالعات 14

 
 3077354 27270 103891 7242 جمع کل
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 دوره هاي برگزارشده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 95ماه سال  12گزارش عملکرد 

مورخ  221516/60و پیرو نامه 16/06/1395مورخ  138116/60که بر اساس ابالغیه شماره   95ماه سال  12گزارش عملکرد 
نفر ساعت به مدت  1122530نفر شرکت کننده برابر با  65701دوره برگزارشده و نیز با تعداد  1273می باشد. با تعداد  14/10/95

 ساعت بوده است. 14600

 ها بر اساس نفر ساعت دوره هاي برگزار شده سازمان استان 95ماهه سال  12گزارش تفکیکی عملکرد 

 تعداد شرکت کنندگان تعداد دوره استان ردیف
مدت 

 دوره(ساعت)
 نفر ساعت

 276270 635 9737 21 اصفهان 1
 108335 - 949 41 خراسان رضوي 2
 92521 - - 120 قم 3
 86891 2848 990 51 سمنان 4
 73930 130 3831 19 همدان 5
 73528 852 4957 70 لرستان 6
 69207 2742 6932 240 ماهه 12گلستان. 7
 57802 808 7883 91 ماهه 12بوشهر. 8
 43526 540 7921 29 خراسان جنوبی 9
 39966 742 3685 60 ماهه 11خراسان شمالی. 10
 36654 988 4271 100 مرکزي 11
 27228 1052 3940 146 ماهه 12گیالن. 12
 24496 469 2462 46 ماهه 12فارس.  13
 14656 460 961 27 سیستان و بلوچستان 14
 11694 280 1490 35 چهار محال و بختیاري 15
 10116 312 739 23 هرمزگان 16
 9968 268 400 16 آذربایجان غربی 17
 8723 180 1603 23 آذربایجان شرقی 18
 8430 260 641 20 کرمانشاه 19
 7998 218 512 14 زنجان 20
 7871 178 359 30 ایالم 21
 7172 258 242 10 یزد 22
 7002 240 1218 30 خوزستان 23
 4504 118 273 6 اردبیل 24
 4488 108 455 12 کرمان 25
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 4400 64 290 4 کهکیلویه و بویر احمد 26
 2192 64 179 3 ماهه 12مازندران.  27
 2042 106 189 9 تهران 28
 920 40 130 6 قزوین 29
 0 0 0 0 جنوب کرمان 30

 1122530 14960 67239 1302 جمع کل
 

 1395اهم عملکرد آموزش بخش صمت در سال 
  مراکز آموزشی حرفه اي بین/ جوار گاهی 64همکاري با سازمان فنی و حرفه اي جهت ایجاد 
  فقره گواهینامه آموزشی ارسالی از سازمان استان هاي کشور  6436بررسی و تایید 
  التحصیالن جوان دانشگاهی( فاجد) و اجراي طرحنهایی کردن طرح جذب فارغ 
 تدوین پیش نویس آیین نامه حمایت از پایان نامه و رساله ها 
 تهیه و نهایی کردن آیین نامه کارآموزي 
 تنظیم برنامه جامع آموزشی بخش و ابالغ به کلیه مراکز وابسته و تابعه 
 تولیــد و تجــارت بــه منظــور توســعه و گســترش کمــی  ایجــاد و راه انــدازي ســامانه یکپارچــه یــادگیري،آموزش و دانــش

و کیفی آمـوزش هـاي حـین کـار کسـب و کـار و تشـکیل بانـک اطالعـاتی جـامع از مراکـز عرضـه خـدمات آموزشـی و               
 متقاضیان آموزش پذیر

   نهــایی کــردن نیــاز ســنجی آموزشــی در بخــش صــنعت،معدن و تجــارت و ابــالغ آن جهــت اجــرا بــه کلیــه ســازمان هــا
 میلیون نفر ساعت آموزش در بخش 15ته و برنامه ریزي جهت اجراي تابعه و وابس

 وپیگیري جهت اجراي مصوبات برنامه ریزي و برگزاري جلسات کارگروه آموزش 
     ــا همکــاري کلیــه ســازمان ها،موسســات و اجرایــی کــردن برنامــه جــامع آمــوزش در بخــش صــنعت،معدن و تجــارت ب

 نهاد هاي وابسته در حوزه آموزش
 ــراري تعا ــرورش و    برق ــا وزارت آمــوزش و پ ــه هــاي منعقــده ب مــل و همکــاري جهــت اجرایــی کــردن کامــل تفــاهم نام

 دانشگا هاي آزاد اسالمی و پیام نور در جهت توسعه آموزشهاي مهارتی و کوتاه مدت در بخش
   ــا توجــه بــه منــابع و امکانــات مجموعــه هــاي تابعــه در برگــزا ري اســتفاده از ظرفیــت و تــوان ســازمان هــاي اســتانی ب

 آموزش هاي کوتاه مدت
     ــا هــدف تربیــت نیــروي انســانی و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت هــاي ــین کارگــاهی ب توســعه مراکــز آموزشــی جــوار و ب

 آموزش هاي مهارتی
    گســترش تعــامالت ملی(بــر پایــه تفــاهم نامــه هــاي فیمــابین وزارت متبــوع بــا ســایر وزارتخانــه هــا و دانشــگاه هــا) بــا

ــر  ــره ب ــالی در    هــدف توســعه علمــی و به ــوزش ع ــز آم ــاو مراک ــت دانشــگاه ها،پژوهشــگاه ه ــه از ظرفی ــه جانب داري هم
 توسعه تولید و تجارت

 (فاجد)مشارکت موثر و جدي در طرح جذب فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی 
 ساماندهی مراکز آموزش پیش و حین کار براساي اهداف برنامه راهبردي مصوب 
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 وتجارت برنامه جامع آموزشی بخش صنعت، معدن
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 آموزش و پژوهش

 اهداف

 ها و  تعیین اولویت هاي توسعه اي در حوزه آموزش¬تدوین سیاست .1

 ریزي جهت مدیریت متمرکز و یکپارچه آموزشی¬سیاست گذاري و برنامه .2

هاي عملیاتی و هماهنگی و انجام اقدامات الزم جهت اجراي فعالیت هاي آموزشی ¬سیاستگذاري ، تدوین برنامه .3
 ها و اولویت هاي کلی کشور و بخش ¬به نیازهاي در راستاي سیاستبا توجه 

 انجام مطالعات راهبردي ، آینده پژوهشی و آینده نگاري و نیاز سنجی در حوزه آموزش  .4

 ریزي جهت تامین مالی اجراي آموزش هاي بخش ¬سیاست گذاري و برنامه .5

 ت منابع و ظرفیتهاي موجود آموزشی بخش ریزي به منظور استفاده بهینه از امکانا¬سیاستگذاري و برنامه .6

 ایجاد و توسعه سامانه ها و بانکهاي اطالعاتی یکپارچه در حوزه هاي آموزشی  .7

 طراحی مکانیزم هاي الزم به منظور توسعه کمی و کیفی مراکز آموزشی  وتخصصی  .8

ا سایر دستگاهها و ارتقاء وزمینه سازي به منظور ارتباط موثر واحدهاي آموزشی مرتبط با بخش و تعامل ب .9
سازمانها و نهادهاي آموزشی  وگسترش ارتباطات و تعامالت بخشی ، فرابخشی ، بین المللی در حوزه هاي 

 مرتبط 

هاي مرتبط با فعالیتهاي آموزشی بخش و تسهیل و روانسازي آنها ارزیابی و بازبینی قوانین، ضوابط و دستورالعمل .10
 هاي موثر ورالعملو در صورت لزوم پیشنهاد قوانین و دست

،کنفرانس ها و نمایشگاهها و انتشار نتایج دستاوردهاي   حمایت ، مشارکت و هماهنگی در برگزاري همایش ها .11
 آموزشی

 هاي بخش آموزشاهم چالش

 فقدان وحدت رویه در انجام امور .1

 ریزي کلی استراتژیک و ثابت¬فقدان سیاست و برنامه .2

 ها و نیازهاي آموزشی بخش¬براي انجام برگزاري دوره نیاز به اعطاسهم بیشتر به بخش خصوصی .3

 ضرورت به تشکیل اتاق فکر و گروه هاي همکار .4

 نیاز به مشارکت بیشتر واحدها و سازمان هاي زیر مجموعه  .5

 نیاز به سیستم یکپارچه فناوري در بخش آموزش .6

 فقدان بانک هاي اطالعاتی جامع آموزشی .7

 کمبود منابع مالی .8
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 راه آیندهچشم انداز و نقشه 

اندازي سامانه یکپارچه یادگیري، آموزش و دانش تولید و تجارت ( سیادت ) به منظور توسعه و ایجاد و راه .1
 هاگسترش کمی و کیفی آموزش

 هاي اطالعاتی جامع از مراکز عرضه خدمات آموزشی و متقاضیان آموزشتشکیل بانک .2

 به منابع و امکانات آنانهاي استانی با توجه استفاده از ظرفیت و توان سازمان .3

-هاي آموزشتوسعه مراکز آموزشی بین/جوارکارگاهی با هدف تربیت نیروي انسانی و استفاده بهینه از ظرفیت .4

 هاي مهارتی

ها و مراکز آموزش عالی در جهت برداري از ظرفیت دانشگاه¬گسترش تعامالت ملی با هدف توسعه علمی و بهره .5
 رونق تولید و تجارت

 ر در طرح جذب فارغ التحصیالن جوان دانشگاهیمشارکت موث .6

 ساماندهی مراکز پیش/ حین کار بر اساس برنامه راهبردي مصوب  .7
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 1هاي عملیاتی ها و برنامهسیاست
 

 هاي عملیاتیبرنامه هاي اجراییسیاست موضوع راهبردي

اي در رفع موانع توسعه بهبود فضا و
 بخش

بازنگري و اصالح قوانین و 
 مقررات

 بازنگري و اصالح دستورالعملهاي آموزشی باهدف
 کیفی سازي و کاربردي نمودن

بازمهندسی و توزیع وظایف آموزش در دفاتر آموزشی مراکز استانی و 
 هاي تابعهسازمان

 ها ویکپارچه سازي سیاست
 هاي عملیاتیبرنامه

پژوهش  تشکیل و گسترش فعالیت شوراي سیاستگذاري و راهبري آموزش،
 فناوري و

نقشه جامع علمی (  ها با اسناد باالدستها و برنامهراستا نمودن سیاستهم
 )…سند ملی آموزش و پرورش، شوراي عتف و کشور،

 هاي تابعههاي ستاد با  مراکز استانی و سازمانها و برنامههماهنگی سیاست

 تقویت تعامالت و ارتباطات
 بین دستگاهی

 موثر در تدوین دروس و کتب درسیمشارکت هدفمند و 

 مشارکت در تدوین استانداردهاي مهارتی و ایجاد
 رشته هاي جدید در شاخه کاردانش

 ایجاد سامانه هاي اطالع رسانی

 تنظیم تفاهم نامه هاي همکاري با سایر دستگاه ها و نهادها

 تعامل فعال با انجمنهاي ملی علمی

 همایش ها، سمینارها و کارگا ه هاي آموزشی داخلیحمایت از برگزاري 
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 2هاي عملیاتی ها و برنامهسیاست

 هاي عملیاتی¬برنامه سیاستهاي اجرایی موضوع راهبردي

 افزایش
 توانمندي هاي بخش 

ظرفیت سازي و ساماندهی مراکز 
 آموزشی بخش

 تعیین نیازهاي بازار کار به مقاطع و رشته هاي تحصیلی

 کیفی مراکز آموزشی تخصصیتوسعه 

 تدوین و اجراي نظام پایش وضعیت مراکز آموزشی  استانها و سازمان هاي تابعه

 برگزاري جشنواره نوآور ي هاي آموزشی در بخش

 برگزاري گردهمایی مدیران مراکز آموزشی

 هاي آموزشی¬شبکه سازي اجراي دوره

 آموزشیتدوین و انتشار ساالنه کارنامه 

 هاي هدایت تحصیلی و شغلی¬اجراي برنامه
 دانش آموزان

 توانمند سازي منابع انسانی

 ارتقاء سطح تحصیلی کارکنان بخش به حداقل هاي مورد نیاز

 دعوت و استفاده از تجارب کارآفرینان موفق ایرانی

 هماهنگی الزم جهت حضور نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور در ایران

 تنظیم چارچوب اولویت هاي آموزشی

 استانداردهاي آموزش هاي تخصصی

 نیازسنجی آموزشی مشاغل بخش

 محتو ي سازي آموزشی دور ه ها

 کاربردي بخش –هاي مورد نیاز علمی نیاز سنجی و ایجاد رشته

 هاي آموزشیتعیین مراکز نظارت براي اجراي دوره

 

 3عملیاتی هاي ها و برنامهسیاست

 هاي عملیاتیبرنامه هاي اجراییسیاست موضوع راهبردي

 افزایش تولید و
 عرضه  کاال و خدمات

انتقال دانش و تکنولوژي روز به 
 صنعتگران ، معدنکاران و تجار

 هاي آموزش مهارتیاجراي برنامه

 ایجاد سامانه هوشمند اطالع رسانی آموزشی

 رشته ايایجاد تشکیالت تعاملی درون 

 برگزاري کارگا ه هاي تخصصی آموزشی
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 4هاي عملیاتی¬ها و برنامه¬سیاست

 هاي عملیاتی¬برنامه سیاستهاي اجرایی موضوع راهبردي

 بهبود و توسعه تجارت بین الملل
 توسعه تعامالت منطقه اي و

 بین المللی

-توسعه همکار ي هاي آموزشی با سازمان هاي بین

 نامه )المللی ( عقد تفاهم 

 همکاري در برگزاري کنفرانس هاي آموزشی
 بین المللی

 

 5هاي عملیاتی ¬ها و برنامه¬سیاست

 هاي عملیاتی¬برنامه سیاستهاي اجرایی موضوع راهبردي

 فرهنگ سازي
 اطالع رسانی و

 تقویت تعامالت ملی

ایجاد سامانه یکپارچه 
 یادگیري، آموزش و دانش

 در پورتال بهین یابایجاد سامانه یکپارچه آموزشی 

تنوع بخشی آموزشی:الکترونیک آنالین،آفالین، چندرسانه اي ، تصویري ، صوتی 
 ، پیام کوتاه ،

 مکاتبه اي ، مکتوب ، چندرسانه اي
 ( متمرکز /غیرمتمرکز )

اطال ع رسانی و فرهنگ سازي 
 عمومی

 هاي تلویزیونی براي تحقق اهداف بخش¬تولید و پخش برنامه

 مدیریت دانش

 کتابخانه مجازي

 شبکه هاي مجازي آنالین / نخبگان

تقویت ارتباط صنعت و 
 دانشگاه

 اجراي طرح کارورزي فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی
 )فاجد( در بخش

 کارآموزي دانشجویان

 اجراي طرح فرصتهاي مطالعاتی داخلی اعضاي
 هیأت علمی دانشگا هها

 دکتري صنعتی اجراي طرح پسا

 سرباز صنعت اجراي طرح

 حمایت از پایان نامه هاي دانشگاهی در حوزه بخش
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 برنامه جامع پژوهشی بخش صنعت، معدن و تجارت
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 اهداف:

 ها و  تعیین اولویت هاي پژوهشی ¬تدوین سیاست .1
پژوهشی با توجه به نیازهاي در راستاي هاي نیازسنجی اولویتهاي پژوهشی و انجام اقدامات الزم جهت اجراي فعالیت .2

 هاي کلی کشور و بخش ها و اولویت¬سیاست
 نگاري و نیاز سنجی در حوزه پژوهش پژوهی و آیندهانجام مطالعات راهبردي ، آینده .3

 هاي پژوهشی بخشریزي جهت تامین مالی اجراي طرح¬سیاستگذاري و برنامه .4
 ه بهینه از امکانات منابع و ظرفیتهاي موجود پژوهشی بخش ریزي به منظور استفاد¬سیاستگذاري و برنامه .5
 ایجاد و توسعه سامانه ها و بانکهاي اطالعاتی یکپارچه در حوزه هاي پژوهشی  .6

ارتقاء و زمینه سازي به منظور ارتباط موثر واحدهاي پزوهشی مرتبط با بخش و تعامل با سایر دستگاهها و سازمانهاي  .7
 زیرمجموعه  

بینی قوانین ، ضوابط و دستورالعمل هاي مرتبط با فعالیتهاي پژوهشی و تسهیل و روانسازي آنها و در ارزیابی و باز .8
 صورت لزوم پیشنهاد قوانین و دستورالعمل هاي مورد نیاز  

 حمایت از مبتکران و نوآوران  .9

انتشار نتایج  ،کنفرانس ها و نمایشگاهها و  حمایت ، مشارکت و هماهنگی در برگزاري جشنواره ، همایش ها .10
 دستاوردهاي پژوهشی 

 ایجاد و توسعه زیرساختهاي گسترش فناوري و صنایع پیشرفته  .11

 گسترش پژوهشهاي کاربردي  .12

 حمایت از مطالعات و تحقیقات کاربردي و نوآوري  .13

 توسعه همکاري با همترازان ملی و بین المللی در پژوهش  .14

 نش و پژوهش در بخش صنعت، معدن و تجارت حمایت از طراحی و ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت دا .15
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 اهم چالش هاي بخش پژوهش

 فقدان منابع مالی در انجام امور پژوهشی .1

 ریزي کلی استراتژیک و ثابت¬فقدان سیاست و برنامه .2

 کمبود مشارکت بخش خصوصی براي انجام پروژه هاي پژوهشی  .3

 معدن و تجارتعدم مشارکت فعال شرکتهاي تحقیقاتی صنایع همگن در بخش صنعت،  .4

 عدم مشارکت فعال انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران  .5

 فقدان بانک هاي اطالعاتی جامع پژوهشی .6

عدم همکاري موثر سازمانهاي مالیاتی و بیمه و بانکها در تعیین نرخ پائین بهره بانکی و ارائه تسهیالت و  .7

 معافیتهاي مالیاتی و بیمه از موسسات و شرکتهاي پژوهشی بخش صنعت، معدن و تجارت 

 فقدان ارزیابی اقتصادي نظام تحقیقات تولید و تجارت با چالشهاي فرهنگی پژوهشی در ایران .8

 فقدان فرهنگ مناسب پژوهش و عدم احساس نیاز جدي به امور پژوهشی .9

موانع مربوط به فرهنگ پژوهش (فقدان فرهنگ کار گروهی و ضعف سرمایه گذاري براي تولید دانش و بی  .10

 توجهی به زایش تفکر و اندیشه)

 سازي فناوري و انتقال نتایج پژوهشهاي کاربردي به محیط زیست¬ضعف در تجاري .11

 فرایند جذب،  بکارگیري و نگهداشت پژوهشگران و فناوران تراز جهانی ضعف در .12

 

 چشم انداز و نقشه راه آینده

ارتقاء جایگاه کمی و کیفی بخش پژوهش و دستیابی به سهم سه درصد ارزش افزوده بخش صنعت،معدن و تجارت در اجراي 
 طرحهاي پژوهشی در تولید و تجارت
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 پژوهش هاي عملیاتی¬راهبردها و برنامه

 هاي عملیاتی¬برنامه هاي راهبردي¬برنامه

 هايشناخت نیاز ها و تدوین اولویت
پژوهشی در بخش صنعت، معدن و 

 تجارت

 نیاز سنجی اولویتهاي پژوهشی بخش صنعت, معدن و تجارت.

 نظارت بر اجراابالغ اولویت هاي پژوهشی در بخش صنعت،معدن و تجارت به کلیه سازمان ها و شرکتهاي زیر مجموعه و 

هاي مطالعاتی و ¬تدوین برنامه
پژوهشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند 

مدت در زمینه گسترش پژوهشهاي 
 صنعتی ، معدنی

هاي مطالعاتی و پژوهشی ¬تدوین دستورالعمل درخصوص نحوه گسترش پژوهشهاي صنعتی و معدنی با توجه به برنامه
 کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

 راهبردي آینده پژوهی و آینده نگاري پژوهی در حوزه صنعت، معدن و تجارتمطالعات 

حمایت از پژوهشهاي تقاضا محور، 
 سازي یافته هاي پژوهشی¬تجاري

 سازي یافته هاي پژوهشی.¬تدوین دستورالعملهاي مورد نیاز درخصوص نحوه حمایت از پژوهشهاي تقاضا محور، تجاري
پژوهشی داراي مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بخش پژوهشی سازمان زیرمجموعه توسعه ظرفیت و توان مراکز 

 در اجراي پژوهشهاي کاربردي در تولید و تجارت

بکارگیري سیاستهاي تشویقی و 
حمایتی در جهت گسترش ساختارهاي 

 پژوهشی کاربردي

 صنعتی و در قالب تشکلها و نهادهاي موجودحمایت از تشکیل نهادهاي پژوهشی و تحقیقاتی مشترك میان واحدهاي 

 احیاء قانون معافیت مالیاتی مراکز پژوهش

 احیاء قانون معافیت مالیاتی قراردادهاي پژوهشی براي واحدهاي تولیدي بخش صنعت، معدن و تجارت

 معافیت حق بیمه قراردادهاي پژوهشی

ارتقاي تعامل بین دانشگاهها و مراکز 
 هاي اقتصاديپژوهشی و بنگاه 

تدوین و تهیه آئین نامه جهت تقویت تعامل بین دانشگاه ها و سایر سازمانها و ...در قالب پایان نامه هاي تحصیالت 
 تکمیلی ، فرصتهاي مطالعاتی و پسا دکتري ، کارآموزي و کارورزي

در  جهت رونق تولید و تجارت با ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه ها و سازمانها و مراکز پژوهشی بخش تولید و تجارت 
 رویکرد بهبود شاخصهاي بهره وري نقش علم و فناوري در رشد اقتصاد

توسعه همکاري و برقراري ارتباط مستمر با سازمانها و دستگاهها و بخشهاي ذیربط پژوهشی کشور مانند معاونت علمی و 
همچنین نهادهاي پژوهشی که در چارچوب تشکل هاي فناوري ریاست جمهوري ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و ... و 

 تولیدي و تجاري ایجاد می شود
 ایجاد شبکه هاي پژوهشی بین واحدهاي فعال در بخش براي تبادل یافته هاي حاصل از پژوهشها

تحقیقات برگزاري جشنواره هاي پژوهشی و فناوري در بخش صنعت، معدن و تجارت با همکاري و مشارکت وزارت علوم، 
 و فناوري و کلیه سازمانها و شرکتها و نهادهاي بخش تولیدي و تجاري و تشکلهاي مربوطه

همسو نمودن فعالیتهاي پژوهش و 
فناوري حوزه صمت با آئین نامه ها و 

 قوانین ابالغی کشور
 تدوین دستورالعمل هاي مرتبط با قوانین ابالغی کشور

اجراي مدیریت هماهنگ و یکپارچه 
حمایتی و پژوهشی ، و همکاري  منابع

با شوراي عتف در راستاي هزینه کرد 
 اعتبارات پژوهشی حوزه صمت

 درصد منابع داخلی سازمانها براي آموزش و پژوهشهاي کاربردي 3هزینه کرد بودجه پژوهشی سازمانها و هزینه کرد  

 هاي اطالعاتی پژوهشیتوسعه بانک

 ثبت عملکرد پژوهشی و اطالعات واحدهاي پژوهشی در درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت, معدن و تجارت 
 یاب)(بهین

 تشکیل بانک هاي اطالعاتی جامع از پژوهشگران ومراکز عرضه  کننده خدمات پژوهشی (بهین یاب)
 طریق پورتال بهین یاب)تعیین حامیان پژوهشهاي کاربردي در بخش هاي تولیدي و خدماتی (از 
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 95گزارش عملکرد منابع مالی حوزه پژوهش سال 
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 پژوهشهاي کاربردي% از اعتبارات منابع داخلی سازمانها جهت آموزش و 3عملکرد درخصوص هزینه کرد 

صنایع (توسط سازمان هاي: ایمیدرو، ایدرو ، سازمان میلیارد ریال  89/167فقره پروژه پژوهشی به مبلغ  62تعداد 

کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران ، پژوهشکده علوم زمین، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق ضمانت سرمایه 

میلیارد ریال توسط سازمانهاي: ایمیدرو، 95/7و درخصوص حمایت از تحصیالت تکمیلی به مبلغ مبلغ گذاري صنایع کوچک )

نعتی ایران و همچنین جهت حمایت از برگزاري همایش و تالیف پژوهشکده علوم زمین و سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي ص
% اعتبارات منابع داخلی سازمانها جهت آموزش و پژوهشهاي کاربردي هزینه گردیده 3میلیارد توسط ایمیدرو از  8/5کتاب به مبلغ 

 است .

 95ماه سال  8ر الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مالی دولت در حوزه پژوهش د 56عملکرد ماده 

تجارت ایران، سازمان گسترش و نوسازي  میلیارد ریال توسط سازمانهاي: توسعه 36/21فقره پروژه به میزان  7تعداد  
 باشد.¬صنایع ایران و شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین لمللی می

 کل کشور 95ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  26عملکرد ماده 

، میلیارد ریال) 29( به مبلغ فقره پروژه  13کل کشور تعداد  95ضوابط اجرایی قانن بودجه سال  26بر اساس ماده 

توسط سازمانهاي : سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع  میلیارد ریال) 7/2( مبلغفقره حمایت از برگزاري همایش 4تعداد 

 صورت پذیرفته است. بین المللی )(ایمیدرو و شرکت نمایشگاه هاي معدنی ایران 

 انجام پروژه از محل بودجه مصوب سازمان 

 15/8(به مبلغ فقره  9انجام پروژه و برگزاري همایش از محل بودجه مصوب سازمان توسط بانک صنعت، معدن به تعداد 

 تخصیص یافته است. میلیارد ریال) 25/1(به مبلغ و همایش  میلیارد ریال)
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 % منابع داخلی3انجام یافته و دردست انجام از محل  فهرست پروژه هاي
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الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  56فهرست پروژه هاي انجام یافته و دردست انجام از محل ماده 

 مقررات مالی دولت

 

 انجام پروژه از محل بودجه مصوب سازمان
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 95ضوابط اجرایی قانون بودجه  26پروژه از محل ماده انجام 
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 1395 سال يهاگزارش عملکرد تفاهمنامه
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 تفاهم نامه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

انجام بازنگري در آیین نامه هاي طرح پسادکتري و شیوه نامه فرصت مطالعاتی و ارسال به وزارت علوم،تحقیقات و  .1
 24/7/95مورخ  163258/60شماره فناوري طی نامه 

تدوین آیین نامه دوره کارآموزي با هماهنگی وزارت علوم که در هفته پزوهش با حضور وزیر محترم علوم با امضاء  .2
سه جانبه (معاونت محترم آموزش ، پژوهش و فناوري وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، معاونت محترم پژوهش و 

 حترم وزیر و مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتی ) رونمایی گردید. فناوري و وزارت علوم و معاونت م
در مراسم هفته پژوهش با امضا سه جانبه معاونت آموزش و پژوهش و  95تفاهم نامه دوره کارآموزي در آذرماه  .3

 فناوري ، معاونت صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی و معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم نهایی شد.

 آیین نامه پسا دکتري و فرصت مطالعاتی صنعتی با هماهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري.بازنگري در  .4
 مورد فرصت مطالعاتی صنعتی و پسا دکتري صنعتی به وزارت علوم ،. 39معرفی  .5

ریزي جهت ایجاد سامانه براي تسهیل در فرایند اجرا طرح کارآموزي ، فاجد ، حمایت از پایان نامه ها ي ¬برنامه .6
 دکتري صنعتی در قالب سیاست گذاريتحصیالت تکمیلی ، فرصت مطالعاتی صنعتی و پسا 

 اي علمی و با هماهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري ( با عنایت به وجود بستر الزم در سازمان پژوهشه

صنعتی ایران ( بر حسب توصیه دفاتر تخصصی وزارت) جلسه اي با حضوراینجانب و آقایان مهندس انتظاري ، 

دکتر امیري و کارشناسان مربوطه  سازمان  پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران و نمایندگان دفاتر تخصصی وزارت 

 .است تشکیل گردید و موضوع در حال نهایی شدن 2/12/1395در تاریخ 

نهایی کردن آئین نامه حمایت از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکترا در بخش صنعت،معدن و تجارت که قرار  .7
 شد پس از دریافت نظرات نهایی وزارت علوم،تحقیقات و فناوري ابالغ شود.
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 تفاهم نامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و حوزه سالمت کشور در زمان وزراي سابق  منعقد گردیده بود. این تفاهم نامه درخصوص همکاري صنعت  .1
آقاي دکتر توفیق معاون  20/05/93به اتمام رسید و در تاریخ  17/11/93مدت اجراي این تفاهم نامه در تاریخ  .2

 محترم وقت آموزش، پژوهش و فناوري درخواست تمدید تفاهم نامه را نمودند .
نظرات کلیه معاونتها و ادارت کل تخصصی و ادارات زیر مجموعه وزارت  پیش نویس تفاهم نامه جدید تهیه و .3

 متبوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ گردید. 
پیش نویس نهایی تفاهم نامه جدید تهیه و پس از اخذ پاراف معاونین پژوهشی دو وزارتخانه  94در آذر ماه سال  .4

مورد بازنگري  02/08/95.(پیش نویس تفاهم نامه در جلسه مورخ  ، جهت اقدام به دفتر وزارتی ارسال گردید
 مجدد قرار گرفت.)

به معاونت تحقیقات  05/08/95مورخ  173365/60نامه جهت اقدام الزم طی نامه شماره  نسخه پیشنهادي تفاهم .5
 و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شد.

 ت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشتاخذ و اعمال نظرات کارشناسی معاون .6

شماره  -تهیه نسخه نهایی تفاهم نامه و ارسال جهت اخذ تایید معاونتهاي تحقیقات وزارتین بهداشت و صنعت .7
 12/10/95مورخ  220224/60

پس از تایید نهایی تفاهم نامه توسط معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، به وزیر محترم بهداشت ، درمان و  .8
 ی جهت هماهنگی و امضاء نهایی توسط وزراء محترم بهداشت و صنعت ارسال گردید. آموزش پزشک

 تفاهم نامه با وزارت نیرو

نظرات کلیه سازمانها و ادارات تخصصی وزارت متبوع و وزارت نیرو در خصوص مفاد این تفاهم نامه جمع آوري  .1
 گردید .

آقاي دکتر توفیق، معاون محترم وقت آموزش و جهت استحضار به جناب  18/02/95این تفاهم نامه در تاریخ  .2
 پژوهش ارسال گردید تا پس از اخذ تایید ایشان ،جهت پاراف به معاونت پژوهشی وزارت نیرو ارسال گردد .

نهایتاً متن پیش نویس تفاهم نامه مجددا تهیه شد تا در جلسه مشترك دیگري مورد بررسی و بازنگري قرار  .3
 گیرد .

نامه تهیه و جهت تایید معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو طی نامه شماره متن نهایی تفاهم  .4
 ارسال گردید. 19/10/95مورخ  226160/60

 18/11/95مورخ  500/47884/95تایید تفاهم نامه و پاراف توسط وزیر محترم نیرو وارسال طی نامه شماره  .5
 جهت امضاء و مبادله بین وزراء محترم 
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 با دانشگاه آزاد اسالمیتفاهم نامه 

هماهنگی فیمابین معاونت عمرانی و معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی و نمایندگان سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي  .1
هاي علم و فناوري که منجر به  صنعتی ایران براي ایجاد شهرك یا ناحیه صنعتی، صنفی و خدماتی در محدوده یا حریم پارك

 صنعتی، صنفی و خدماتی در شاهین شهر اصفهان، پردیس، تهران، گرمدره و البرز گردید. ایجاد پایلوت شهرك

هاي کوتاه مدت آموزشی ¬جهت استفاده متقابل از امکانات و ظرفیت هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی طرفین و برگزاري دوره .2
 به منظور ارتقاي سطح تحصیلی مدیران و کارکنان وزارت مقرر شد:

 پژوهشی اساتید دانشگاه در بنگاه هاي صنعتی و معدنی در ارتقاء رتبه آنان در نظر گرفته شود. فعالیت هاي 

  دانشگاه آزاد براي همکاري در چند طرح ارتباط صنعت و دانشگاه آمادگی خود را اعالم نموده و از وزارت متبوع، میزان
 سهمیه را درخواست نماید.

 گاه ها و تجهیز آنان و الزام اصناف به الکترونیکی شدن سیستم فروش، طرح هاي در ارتباط با توسعه فناوري اطالعات بن
 مشترکی بین دانشگاه و بخش صنعت، معدن و تجارت تعریف شود.

 هاي نیروي انسانی و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب را  دانشگاه آزاد، در اجراي طرح مشاور مادر صنعتی و معدنی، توانمندي
 دي وزارت متبوع ارائه کند.براي دو زمینه پیشنها

هاي آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت براي ارتقاي سطح تحصیلی مدیران و کارکنان بخش صنعت، معدن و ¬جهت برگزاري دوره .3
 تجارت، استان خراسان رضوي به عنوان پایلوت انتخاب و در دستور کار طرفین قرار گرفت.

ها، طرح هاي تحقیقاتی مشترك اعضاي هیأت علمی دانشگاه و وزارت  و پژوهش ها به منظور ایجاد بستر مناسب براي انجام پروژه .4
هاي وزارت ، مقرر شد همکاري در اجراي طرح ¬هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در راستاي اهداف و برنامه و نیز پایان نامه

شد فناوري دانشگاه آزاد اهواز شرکت هاي بزرگ در مرکز ر D&Rهاي پژوهشی مانند طرح پسا دکترا در استقرار واحدهاي 
 صورت گیرد.

در راستاي برگزاري نشست هاي علمی مشترك (سمینارها، همایش ها و ...) و همچنین تبادل اطالعات و اسناد علمی بین  .5
وزارت و دانشگاه ، همایش ها، سمینارها و کارگاه هاي آموزشی مشترك در استان خوزستان برگزار شد و همچنین جلسه اي با 

طرح پیشنهادي از سوي وزارت متبوع که به تأیید دانشگاه آزاد  5ضور مدیران پژوهشی دانشگاه آزاد و دفاتر تخصصی براي ح
 پروژه  در دست پیگیري است . 5رسیده بوده تشکیل گردید.مراتب پیگیري جهت عقد قرارداد اجراي 

طرح راه اندازي سیستم تصفیه و بازیافت  تشکیل جلسه تخصصی دفتر نساجی با دانشگاه علوم وتحقیقات در خصوص .6
 پسماندهاي جامد تصفیه خانه هاي چرم شهرها با حضور نماینده واحد تولیدي متقاضی

 به دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص گزارش کامل تفاهم نامه ارسال شد. 18/10/95مورخ  224790/60نامه به شماره  .7

 دفاتر تخصصی در خصوص نتیجه اقدامات به عمل آمده ارسال شد.به  19/10/95مورخ  60/ 225279نامه به شماره  .8

 نشست مشترك با دانشگاه آزاد و دفاتر تخصصی در بهمن واسفند ماه جهت اجرایی شدن پروژ هاي پژوهشی . 5برگزاري  .9

ده جهت توسعه و بررسی برنامه ها و توافقات بعمل آم 9/12/1395برگزاري نشست مشترك با مسئولین دانشگاه آزاد در تاریخ  .10
 فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی.
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 توضیح تکمیلی:

دانشگاه و  -موضوع تفاهم نامه در کار گروه پژوهش مطرح و پس از تشکیل جلسه با مدیر محترم توسعه فناوري و ارتباط صنعت
طرح کالن صنعتی توسط مدیر کل محترم دفتر  22فهرست  99904/60طی نامه به شماره  2/5/1395معاونت ایشان ، در تاریخ 

مورخ 95/ ص /31897گاه اعالم گردید. و پس از بررسی موضوع طی نامه به شماره آموزش و پژوهش این وزارتخانه به آن دانش
آن دانشگاه ، نشست عمومی و با حضور مدیران و مسئولین آن دانشگاه محترم و مدیران و کارشناسان دفتر آموزش و  5/5/1395

دن این طرح ها برگزار گردید. پس از براي هماهنگی و اجرایی کر 14/06/95پژوهش و دفاتر تخصصی وزارت متبوع در تاریخ 
ممیزي جامع رقابت پذیري صنایع خمیر و کاغذ -2الکتروموتور پربازده،  -1وصول نامه انتخاب پنج طرح پژوهشی(با عناوین 

 -5. بازیافت پسماندهاي جامد حاوي کروم -4 طرح پژوهشی تولید رنگهاي خوراکی بااستفاده از دانش بیوتکنولوژي، -3ایران، 
ستیابی به شرایط بهینه پرتودهی اشعه ایکس و الگوریتمهاي مناسب پردازش تصویر، براي گرفتن تصویر رادیولوژي دیجیتال از د

توسط دانشگاه ،  مراتب درخواست آن دانشگاه در دفتر آموزش و پژوهش مورد بررسی قرار هاي آناتومیکی مختلف بدن ) بخش
اداره کل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت ، معدن و  14/6/1395مورخ  135333/60 گرفته و متعاقب آن  طی نامه به شماره

تجارت از مدیران محترم کل صنایع غذایی دارویی و بهداشتی ، صنایع برق و الکترونیک ، صنایع شیمیایی و سلولزي ، صنایع 
ژوهشهاي کاربردي و امور قراردادهاي برون نساجی و پوشاك ، مدیرکل توسعه فناوري و ارتباط صنعت آن دانشگاه ، سرپرست پ

دانشگاهی آن دانشگا، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تحقیقات و واحدهاي مشهد ، الهیجان و سنندج در خواست 
 تشکیل جلسه هماهنگی جهت پیگیري تحقق اجرا طرحهاي منتخب  رانمود.

، مراتب  150128/60،  150113/60،  150146/60،  150133/60ماره هاي سپس اداره  کل دفتر آموزش پژوهش طی مکاتباتی به ش
دارویی و بهداشتی ، صنایع نساجی و  –انتخاب آن دانشگاه به عنوان مجري طرحهاي مذکور را به دفاتر تخصصی صنایع غذایی 

طرح  5و خواستار پیگیري اجراي  را اعالم 5/7/1395پوشاك ، صنایع برق و الکترونیک ، صنایع شیمیایی و سلولزي ، در تاریخ 
 فوق با تعامل فیمابین متخصصین واجد شرایط آن دانشگاه و صنایع مربوطه گردید.

، مدیر کل 7/1395/ 15مورخ  159143/60و   159047/60سرپرست محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاك طی نامه به شماره 
، مدیرکل صنایع غذایی دارویی و بهداشتی  7/7/1395مورخ  152773/60محترم صنایع شیمیایی و سلولزي طی نامه به شماره 

مراتب اقدام مقتضی را که مبتنی بر تشکیل جلسات تخصصی با برخی از رابطان  10/7/1395مورخ  154013/60طی نامه به شماره 
وع بررسی طرح راه اندازي آن دانشگاه( نظیر آقاي دکتر بازگیر نماینده واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در موض

سیستم تصفیه و بازیافت پسمانده هاي جامد تصفیه خانه هاي چرم شهرها با حضور نماینده واحد تولیدي متقاضی )به دفتر 
مورخ  164695/60آموزش و پژوهش منعکس نمودند. دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت ، معدن و تجارت   طی نامه به شماره 

به تکمیلی با دفتر صنایع نساجی و پوشاك پیگیر اجرایی شدن تفاهم نامه این وزارت با دانشگاه آزاد در در مکات 26/7/1395
معاونت محترم  4/9/1395مورخ  95/ ص / 63680/70حیطه انجام طرح پژوهشی گردید .مراتب اقدام در پاسخ به نامه به شماره 

توسط اداره کل دفتر آموزش و پژوهش براي آن  6/10/1395مورخ  214539/60پژوهشی و فناوري آن دانشگاه طی نامه به شماره 
معاونت محترم ارسال گردید.وبرگزاري جلسات مشترك با مسئولین دانشگاه آزاد و حوزهاي تخصصی در بهمن و اسفند ما سال 

 جاري به منظور اجرایی کردن تفاهم نامه.
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 تفاهم نامه با دانشگاه پیام نور

، دانشگاه پیام نور مواردي را جهت اجرایی شدن تفاهم نامه 13/5/1395مورخ  110453/60طی نامه شماره  .1
 27/6/1395مورخ  145183/60نامه مذکور، مراتب طی نامه اي به شماره  5اظهار داشتند که در خصوص بند 

 به آقاي صالحی نیا جهت معرفی نخبگان بخش صنعت ارسال گردید .

ریزي، نظرات آن دانشگاه طی نامه شماره  اي اجرایی هماهنگی و برنامهبه منظور برگزاري دومین جلسه شور .2
درخصوص موضوعات زیر اخذ گردید و مقرر شد موارد دیگر در جلسه حضوري  28/7/95/ص مورخ 7430/7

 مورد تبادل نظر قرار گیرد.

 طرح فرصت مطالعاتی و پسادکتري و نحوه ورود و اجراي آن 
  ها و ارسال سایر عناوین حمایت از اجراي پایان نامهچگونگی اجرایی کردن و نحوه 
 هاي مورد نظر و نحوه مشارکت در این طرح طرح مشاور مادرصنعتی دانشگاه پیام نور و زمینه 

 دعوتنامه دومین جلسه شوراي اجرایی هماهنگی و برنامه ریزي .3
  11/10/1395مورخ  218122/60ریزي(ارسال صورتجلسه دومین جلسه شوراي اجرایی هماهنگی و برنامه( 

مورخ  224833/60نامه پیام نور به دفتر آموزش و پژوهش در خصوص اصالح موارد ذکر شده در صورتجلسه( .4
18/10/95 

نامه به معاون امور صنایع آقاي مهندس صالحی نیا در خصوص تسریع در معرفی نخبگان بخش  .5
 )18/10/1395مورخ  224951/60صنعت(

مورخ  224939/60ن محترم معدن آقاي دکتر سرقینی در خصوص معرفی نخبگان بخش معدن(نامه به معاو .6
18/10/95( 

 3نامه به سرپرست محترم آموزش، پژوهش و فناوري آقاي دکتر صادق زاده در خصوص اجرایی شدن بند  .7
ي صورتجلسه(معرفی روساي محترم استانی دانشگاه پیام نور به عنوان مشاوران روساي سازمان ها

 )12/10/95مورخ  219268/60استانی)(
ریزي جهت بررسی ¬نامه به دانشگاه پیام نور در خصوص ارسال اطالعات تکمیلی مذکور در نامه به منظور برنامه .8

گیري از توان تخصصی دانشگاه پیام نور در سازمان صنعت، معدن و تجارت ¬بهره"امکان اجرایی شدن طرح 
 )15/10/1395مورخ  223027/60( "ع نیازهاي صنعتی، معدنی و تجارياستان ها به منظور همکاري در رف

نامه به سازمان هاي استانی در خصوص استفاده از روسا و یا معاونت هاي مرتبط دانشگاه آزاد و پیام نور در  .9
 صورتجلسه 3در راستاي اجرایی شدن بند  18/10/1395مورخ  225183/60جلسات کارگروه استانی 

 26/10/95شترك با معاونت پژوهشی دانشگاه براي انجام تعامالت و هماهنگی بیشتر در تاریخ برگزاري جلسه م .10
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 نامه با وزارت آموزش و پرورشتفاهم

مصوبات کمیته همکاري هاي آموزشی دو وزارتخانه در خصوص توسعه آموزش عملی و مهارتی هنرستانها مشتمل بر دو بخش  .1
ازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران و بخشی با مشارکت معاونت امور تنظیم گردیده است، بخشی با مشارکت س

اقتصادي و بازرگانی، که در هردو بخش برنامه ها، اقدامات و تعهدات طرفین پیش بینی شده است ، پیش نویس مصوبات در هر 
 .بخش جهت دریافت نظرات به معاونت هاي مربوطه ارجاع شد

نامه در خصوص توسعه آموزش عملی و مهارتی هنرستانها  از معاونت امور اقتصادي و بازرگانی و نظرات پیرامون مفاد تفاهم  .2
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران اخذ شد و در بندهاي تفاهم نامه اعمال شد و مقرر است براي جمع بندي و 

 تایید نهایی به وزارت آموزش و پرورش ارسال شد.

 مه در خصوص توسعه آموزش عملی و مهارتی پس از تایید آموزش و پرورش آماده اجراست .نسخه نهایی تفاهم نا .3
 در نهایت در اسفند ماه و با حضور معاونین و مدیران دو وزارتخانه مصوبات کمیته همکاري مورد تائید قرار گرفت . .4

 پیش نویس تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی

پیش نویس تفاهم نامه مذکور را به دفتر آموزش و پژوهش ارسال  18/5/1395مورخ  114717/60جهاد دانشگاهی طی نامه شماره 
از دفاتر و سازمان هاي وابسته تقاضاي اعالم نظر کرده است و هم  14/7/1395مورخ  158611/60نمود و این دفتر طی نامه شماره 

 اکنون در حال نهایی کردن پیش نویس تفاهم نامه مذکور هستیم.

 165451/60مدیرکل محترم دفتر توسعه و کاربرد فناوري اطالعات جناب آقاي مهندس اسماعیل زاده طی نامه شماره پاسخ  .1
 26/7/95مورخ 

 18/8/95مورخ  183040/60پاسخ سازمان ایمیدرو طی نامه شماره  .2

 تفاهم نامه با وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی 

کل گرفت و جلسات هماهنگی برگزارو منجر به تشکیل دو کارگروه ش 22/07/93انعقاد تفاهم نامه در تاریخ  .1
آموزش و فناوري و قوانین ، مقررات و منابع براي اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه و انجام تعامالت براي اجراي 

 برخی تعهدات مشترك شد.

وارکارگاهی سازمان همکاري و شرکت در جلسات بررسی پرونده هاي بنگاه هاي متقاضی تاسیس مراکز بین / ج .2
 فنی و حرفه اي در قالب تفاهم نامه 

در جلسه مشترك دو وزارتخانه مقرر شد اجراي طرح  فاجد و کارورزي با هماهنگی دو وزارتخانه صنعت ، معدن  .8
و تجارت و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی انجام شود و وزارتین تمام ظرفیتهاي خود را درخصوص همکاري 

 اشتراك بگذارند. در طرح به

مقررشد پیش نویس تفاهم نامه همکاري مشترك اجرایی بین دو وزارتخانه پیرامون اجراي طرح فاجد به همراه  .9
  .پیشنهادات از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت صنعت ارسال شود
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 1395گزارش عملکرد جشنواره پژوهش و فناوري سال 
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و با حضور  1395تشکیل ستاد جشنواره پژوهش و برگزاري پنجمین جشنواره پژوهش و فناوري صنعت معدن و تجارت در آذرماه 
 مدعو. 600بیش از 

با هدف به نمایش گذاشتن دستاوردهاي نوین پژوهشی واحدهاي برتر صنعتی، معدنی و تجاري و  برپایی نمایشگاه هفته پژوهش:

نمایشگاه بین  9و  8متر در سالن  2000آذرماه با فضاي  28لغایت  25ی و پژوهشی این واحدها از تاریخ ارایه نیازهاي تحقیقات
 المللی تهران برگزار شد .

 هدف از این مراسم

  تجلیل و تقدیر از برترین هاي پژوهش و فناوري در حوزه صنعت، معدن و تجارت 

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

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

  جهت دهی پژوهش، فناوري و نوآوري به سمت حل مسائل و رفع نیازهاي واقعی کشور براي دستیابی به اقتصاد دانش
 بنیان 

 موعه وزارت متبوع، انجمن هاي تخصصی  و که براي انگیزه باال صنعتگران در حوزه هاي مختلف، سازمان هاي زیرمج
 موسسات عالی صورت گرفت.

 محورهاي مورد تقدیر 

   طرح پژوهشی صنعتی، معدنی وتجاري برتر 

  سازمان و شرکت شهرك هاي صنعتی استانی برتر براساس عملکرد آموزشی، پژوهشی ، فناوري و نوآوري 

  واحد تحقیق و توسعه برتر بنگاه هاي صنعتی، معدنی و تجاري 

  مرکز پژوهشهاي صنعتی، معدنی و تجاري برتر 

  شرکت خدمات فنی، مهندسی برتر 

  محصول برتر تحقیق و توسعه بنگاه هاي صنعتی، معدنی و تجاري 

 شته باشند مرکز علمی کاربردي برتر با رویکرد مبتکر، مخترعی که خروجی براي صنعت کشور دا 

  شرکت دانش بنیان صنعتی و صنایع پیشرفته برتر 

 تعدادجلسات و نفر ساعت فعالیت ها

  جلسه ستاد هفته پژوهش  6برگزاري 

  جلسه کمیته اجرایی 20برگزاري 

  جلسه کمیته روابط عمومی و نمایشگاه 26برگزاري 

  نفر ساعت فعالیت انجام شده در این حوزه ها  2150حدود 

 محور  9اي بدست آوردن برترین ها در نفر ساعت بر 

  (انتخاب برترین هاي سازمان برتر استانی، طرح پژوهشی برتر و مرکز پژوهشی برتر)نفر  400دفتر حوزه آموزش و پژوهش
 ساعت
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  مرکز توسعه فناوري و صنایع پیشرفته (انتخاب برترین هاي شرکت هاي دانش بنیان، شرکت صنایع پیشرفته و محصول
 نفر ساعت 600برتر) 

  (انتخاب برترین هاي مراکز علمی و کاربردي) نفر ساعت 100موسسه مراکز علمی و کاربردي 

  (انتخاب برترین هاي شهرك هاي صنعتی) نفر ساعت 300سازمان صنایع شهرك هاي صنعتی ایران 

 نفر ساعت فعالیت انجام گرفته است 1400مجموعاً 

 ام رساند.کار خود را به اتم 17این مراسم در ساعت 

نکته قابل توجه دیگر مجري این برنامه از استان گیالن و قاري از مجموعه شرکت شهرکهاي صنعتی با هماهنگی سازمان صنایع 
 کوچک و شهرك هاي صنعتی بدون هزینه قبول زحمت کردند.

 گزارش دومین نمایشگاه پژوهش و فناوري صنعت،معدن و تجارت

 اهداف و سیاست هاي نمایشگاه: 

 نقش آفرینی شرکت هاي دانش بنیان در توسعه فن آوري در بخش صنعت ،معدن و تجارت کشور 

 جریان سازي ارتباط حلقه هاي زنجیره ارزش دانش تا حوزه تولید ثروت 

  کمک به ایجاد و تکمیل حلقه هاي مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه 

 تجربیات شرکت ها با یکدیگر  آشنایی و تبادل دانش و 

 هاي تخصصی شرکت کنندگان¬آخرین دستاورد هاو فناوري ارایه 

  شرکت،سازمان،نهاد و مراکز وابسته با طیف هاي زیر 55حضور : 

  بخش توانمندي هاي فناورانه 

  بخش نیاز 

  بخش تامین مالی و پشتیبانی 

 : طیف بازدید کنندگان 

  صنعتگران  و معدنکاران بخش دولتی و خصوصی 

  پژوهشگران و مدیران پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

  مدیران و کارشناسان شرکت هاي دانش بنیان و شرکت هاي مستقر درپارك هاي علمی و فن اوري و مراکز رشد 

  سرمایه گذاران عالقه مند به حوزه فن اوري 

 ا )شرکت هاي سرمایه گذاري خطر پذیر (دولتی ،خصوصی ،زیر مجموعه بانک ه 

 عالقه مندان به سرمایه گذاري یا خرید فن آوري از سایر کشورها 
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 گزارش دومین نمایشگاه پژوهش و فناوري صنعت، معدن و تجارت

 اهداف و سیاست هاي نمایشگاه: 

 نقش آفرینی شرکت هاي دانش بنیان در توسعه فن آوري در بخش صنعت ،معدن و تجارت کشور 

  زنجیره ارزش دانش تا حوزه تولید ثروتجریان سازي ارتباط حلقه هاي 

  کمک به ایجاد و تکمیل حلقه هاي مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه 

 تجربیات شرکت ها با یکدیگر  آشنایی و تبادل دانش و 

 هاي تخصصی شرکت کنندگان¬ارایه آخرین دستاورد هاو فناوري 

  شرکت،سازمان،نهاد و مراکز وابسته با طیف هاي زیر 55حضور : 

  بخش توانمندي هاي فناورانه 

  بخش نیاز 

  بخش تامین مالی و پشتیبانی 

 : طیف بازدید کنندگان 

  صنعتگران  و معدنکاران بخش دولتی و خصوصی 

  پژوهشگران و مدیران پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

  مدیران و کارشناسان شرکت هاي دانش بنیان و شرکت هاي مستقر درپارك هاي علمی و فن اوري و مراکز رشد 

  سرمایه گذاران عالقه مند به حوزه فن اوري 

 ( دولتی ،خصوصی ،زیر مجموعه بانک ها) شرکت هاي سرمایه گذاري خطر پذیر 

  کشورهعالقه مندان به سرمایه گذاري یا خرید فن آوري از سایر 

 
 : شرکت،سازمان، نهاد و مراکز وابسته در نمایشگاه 55حضور 

 
 متراژ حاضرین ردیف

 246 شرکت هاي صنعتی 1

 63 شرکت هاي معدنی 2

 323 شرکت هاي تجاري و خدماتی و دانش بنیان 3

 110 انجمن هاي تخصصی،مهندسی حوزه هاي صنعت، معدن و تجارت 4

 428 غیر دولتینهاد ها و موسسات دولتی و  5
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 رویدادهاي نمایشگاه

 احصاء نیازهاي فناوري واحد هاي صنعتی و معدنی در غرفه هاي واحد هاي تخصصی 

 نشست هاي تخصصی بمنظور جریان سازي ارتباط بخش نیاز با بخش توانمندي فناوري 

  همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن 

  کتابچه نیازمندي هاي فناوري صنعت ،معدن و تجارت 

 کلیات و اقدامات حین برگذاري نمایشگاه 

  ها گردآوري نیاز 

 هاي واقعی سازي نیازبررسی و نهایی 

  مشخص کردن نوع حمایت قابل انجام 

 برنامه ریزي جهت تعیین تامین کنندگان منابع 

  شناسایی بخش هاي توانمند 

  پیشنهاد(توانمندترین مجموعه)شناسایی بهترین 

 برنامه ریزي جهت نشست با تامیین کنندگان جهت تامین منابع مالی و تهیه پیش قرارداد 

  :اقدامات در دست اجرا 

  ارزیابی عملکرد و مقایسه نتایج مشارکت با اهدافی که در برنامه ها اعالم شده است 

 وجود امده پیگیري تامین مالی و نهایی سازي پبش قرار دادهاي به 

 معرفی غرفه هاي برتر 
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 1395اهم گزارش عملکرد خدمات  فنی و مهندسی بخش صمت در سال 
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 هاي فنی مهندسیها و تشکلگیري انجمنروند شکل
 10019بیش از  1395ها تا پایان سال هاي صنعت، معدن و تجارت استانهاي انجام شده و همکاري سازمانریزيبا برنامه

 فقره پروانه فنی مهندسی در سطح کشور صادر شده است. 2354جواز تاسیس و فقره 



 
40 

 مهندسی به تفکیک سال -جدول مجوزهاي فنی
 تعداد پروانه(فقره) تعداد جواز(فقره) سال ردیف

 75 719 1372ما قبل تا سال  1
2 1373 149 3 
 78 868 جمع 
 برنامه اول توسعه 3
4 1374 104 2 
5 1375 215 44 
6 1376 192 31 
7 1377 168 30 
8 1378 155 10 
 117 834 جمع 
 برنامه دوم  توسعه 9
10 1379 222 36 
11 1380 264 44 
12 1381 348 56 
13 1382 591 91 
14 1383 554 100 
 327 1979 جمع 

 برنامه سوم توسعه 15
16 1384 622 96 
17 1385 1010 113 
18 1386 1027 155 
19 1387 550 163 
20 1388 532 184 
 711 3741 جمع 

 برنامه چهارم  توسعه 21
22 1389 600 187 
23 1390 502 160 
24 1391 360 106 
25 1392 170 68 
26 1393 251 170 
27 1394 370 230 
 921 2253 جمع 

 برنامه پنجم  توسعه 28
 250 405 1395سال  29
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استان کشور  22انجمن و تشکل فنی مهندسی در  30فعالیت واحدهاي فنی مهندسی همچنین به تبع شکل گیري و 
 واحد فنی مهندسی را تحت پوشش دارند. 6000تشکیل شده است، که جمعا حدود 

 جدول انجمن و تشکل هاي فنی مهندسی

 نام انجمن/یا گروه استان ردیف

 انجمن خدمات مهندسی ن شرقی آذربایجا 1
 انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان اصفهان 2

 خدمات مهندسی استان ایالم ایالم 3

 تهران 4
 

 کانون طراحی مهندسی وطراحی مونتاژ ایران
 انجمن صنفی شرکتهاي اتوماسیون صنعتی ایران

 انجمن جوشکاري و آزمایشگاه غیرمخرب
 وري ایران انجمن بهره

 انجمن توسعه بهره وري ایران
 انجمن مدیریت کیفیت ایران

 انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
 انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

 جامعه مهندسان مشاور ایران
 انجمن خدمات فنی و مهندسی خرا سان رضوي 5

 انجمن خدمات فنی و مهندسی کرمانشاه 6
 مدیران واحدهاي خدمات فنی مهندسی استان گلستانانجمن صنفی کارفرمایی  گلستان 7
 انجمن خدمات فنی و مهندسی مرکزي 8
 انجمن شرکتهاي خدمات فنی مهندسی زنجان 9
 انجمن تخصصی خدمات فنی مهندسی هرمزگان هرمزگان 10
 انجمن فنی و مهندسی استان مازندران زندران ما 11
 مهندسی استان اردبیلانجمن واحدهاي خدمات فنی  اردبیل 12

 انجمن کارفرمایی شرکتهاي خدماتی مهندسی مشاوره اي سمنان 13

 تشکل صادرات خدمات فنی مهندسی فارس فارس 14

 مشاوران سرمایه گذاري صنعت استان همدان همدان 15

 انجمن خدمات فنی و مهندسی آذربایجان غربی 16
 انجمن خدمات فنی مهندسی استان قم قم 17
 انجمن فنی مهندسی البرز 18
 انجمن همگن خدمات تخصصی فنی و مهندسی استان لرستان لرستان 19
 انجمن خدمات مهندسی کرمان کرمان 20
 انجمن تخصصی صنایع همگن خدمات فنی مهندسی گیالن 21
 انجمن صنفی واحدهاي فنی مهندسی رایانه استان کردستان 22
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استان کشور نیز واحدهاي فنی  22با توجه به سیاست تمرکز و نزدیکی واحدهاي فنی مهندسی به بخش هاي صنعتی و تولیدي در  
 شهرك فناوري و مراکز و کسب و کار مستقر شده اند.  29مهندسی در 

 95اهم عملکرد خدمات  فنی و مهندسی بخش صمت در سال 
 و پیگیري جهت طی مراحل قانونی و انجام تهیه و تدوین الیحه نظام مهندسی صنعت 

 اصالح دستور العمل ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداري 

  تهیه و تدوین بانک اطالعات انجمن هاي فنی مهندسی در بخش صنعت، معدن و تجارت و برنامه هاي گروه جهت توسعه
 ردن بانک اطالعات انجمن هاي فنی مهندسیفعالیت هاي مهندسی و ارایه در پورتال وزارتخانه و به روز ک

 انتخاب واحدهاي نمونه فنی مهندسی و تجلیل از آنها در روز مهندسی 
 انتخاب انجمن هاي فنی مهندسی برتر و تجلیل از آنها در روز مهندسی 
 همکاري با گروه پژوهش در برگزاري همایش روز مهندسی 
 فنی مهندسی برگزاري همایش هاي ساالنه انجمن ها و تشکل هاي 
 برگزاري نشست با صندوق هاي تامین اعتبار براي واحدهاي فنی مهندسی 

  برگزاري همایشهاي تخصصی در حوزهD&D  و طراحی صنعتی با حضور جناب آقاي دکتر نژاد حسینیان (وزیر سابق) و کلیه

 فعالین بخش طراحی مهندسی و طراحی صنعتی کشور
  تشکل هاي فنی مهندسی در تهرانبرگزاري همایش ساالنه انجمن ها و 
 انجام هماهنگی هاي الزم با شوراي شهر، وزارت کشور جهت رفع مانع استقرار واحدهاي فنی مهندسی در شهرها 
 مهندسی کشور و انجام مکاتبات الزم با بخش هاي مرتبط در این خصوص -توسعه توان فنی 
 هاي بلند مدت¬مشارکت درتهیه و تدوین برنامه 
 مندي هاي فنی و مهندسی به بخش تولیدي و خدماتی داخلی و خارجیمعرفی توان 
 حمایت از استقرار واحد هاي فنی مهندسی در مراکز فناوري و کسب و کار و در شهرك هاي صنعتی 

 تهیه گزارش و ارایه درخواست به مقام عالی وزارت جهت تسریع در ارسال الیحه نظام مهندسی صنعت به هیات محترم وزیران 

 ه و تدوین گزارش الیحه نظام مهندسی صنعت در قالب تهیpower point جهت طرح در شوراي معاونین 
  شرکت در جلسه اجراي قانون حداکثر توان تولیدي و... کشور و بررسی نحوه حمایت از واحد هاي مهندسی در اجراي طرح

 هاي تولیدي در کشور
 تهیه گزارش فعالیت هاي گروه خدمات فنی و مهندسی 
 -  هماهنگی امور برگزاري و مشارکت جامعه طراحان صنعتی ایرانی در سیزدهمین کنفرانس روز ملی مهندسی کشور در شهر

 اصفهان

 - مشارکت در بخش سخنرانی روز اول کنفرانس مهندسی ملی مهندسی با حضور نماینده جامعه طراحان صنعتی 
 - سی مشارکت در بخش کارگاههاي آموزشی کنفرانس روز ملی مهند 
 -  مشارکت در بخش نمایشگاه تخصصی کنفرانس و ارائه نمونه محصوالت طراحی شده با مشارکت تیم طراحان صنعتی 
 -  هماهنگی و پیگیري امور ترویجی طراحی صنعتی با هدف ترغیب و تشویق صدور جواز تاسیس و پروانه فنی و مهندسی براي

 گیري و تاسیس انجمن تخصصی طراحی صنعتی کشور دانش آموختگان طراحی صنعتی و بستر سازي براي شکل
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 -  سفارش چاپ پوستر ترویجی جواز تاسیس و استقرار طراحان صنعتی در مراکز خدمات فناوري شهرکهاي صنعتی جهت
نصب در فضاهاي دانشگاهی و اماکن مرتبط در دو فرمت با همکاري معاونت امور شهرکهاي صنعتی سازمان شهرك هاي 

 صنعتی 
 - رسانی در فضاهاي مجازي حرفه اي مرتبط با رشته و حرفه طراحی صنعتی  تحت وب و شبکه هاي اجتماعی اطالع 
 - پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات براي امور صدور جواز فنی مهندسی براي دانش آموختگان طراحی صنعتی 
 -  جوازهاي تاسیس و مشارکت در مراکز نشست هاي اختصاصی براي حل ابهامات و توجیه همکاران طراحی صنعتی در امور

 خدمات فناوري شهرك هاي صنعتی 
 -  برگزاري نشست با اعضاي داراي جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی جامعه طراحی صنعتی با هدف بررسی راهکارهاي

 استقرار طراحان صنعتی در مراکز خدمات فناوري شهرك هاي صنعتی 
 - رانس ملی طراحی خدمات حضور در شوراي سیاست گذاري دومین کنف 

 95اهم عملکرد خدمات  فنی و مهندسی بخش صمت در سال 

 ساختاري طراحی مهندسی -برنانه هاي ترویجی
هاي ترویجی مفهوم طراحی صنعتی و نوآوري در قالب پارادایم طراحی و توسعه از طریق برگزاري ¬استمرار برنامه .1

 حوزه هاي مرتبط:نشست هاي تخصصی هم اندیشی در موضوعات مرتبط با 

 -.پنل برندینگ، کانسپت، طراحی ایرانی 

 -.پنل استاندارد سازي و شرح خدمات حرفه اي طراحی صنعتی 
 - . پنل مدیریت طراحی و فرآیند ها 
 -.پنل نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی طراحی صنعتی 
 -.پنل بررسی روابط ذینغعان محصول 

 مهندسی طراحی صنعتیهاي ساختارمند سازي واحد هاي فنی ¬برنامه .2

 -  پیگیري ها و هماهنگی هاي صدور و دریافت جواز هاي واحد هاي فنی مهندسی طراحی صنعتی براي دانش آموختگان
 فعال در حوزه طراحی و توسعه محصول ، خدمات و مشاوره برندینگ .

 - صصی طراحی صنعتی ایران پیگیري ها و هماهنگی هاي انسجام و آمادگی الزم براي تنظیم و شکل گیري انجمن تخ
 بعنوان انجمن تخصصی حامی پارادایم طراحی و توسعه .

 -  برگزاري نشست هاي کارشناسی با حضور دارندگان جواز تاسیس و پروانه فنی مهندسی طراحی صنعتی براي تهیه پیش
 نویس اساسنامه و مقدمات تاسیس  انجمن تخصصی طراحی صنعتی ایران .

 - هاي فنی مهندسی طراحی صنعتی و توسعه محصول در مراکز خدمات فناوري و توسعه کسب و  پیگیري استقرار واحد
 کار شهرکهاي صنعتی با هماهنگی سازمان مرکزي شهرکهاي صنعتی.
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برگزاري سمینار یکروزه توجیهی و مفهومی براي مدیران سازمان شهرکهاي صنعتی با عنوان ارزش آفرینی بکمک  .3

 نشگاهی طراحی صنعتی کشور .طراحی با حضور اساتید دا

 هاي همکاري پروژه هاي دانشگاهی با صنایع مستقر در شهرك هاي صنعتی¬برنامه 
 .برگزاري نشست هاي توجیهی با گروههاي آموزشی دانشگاهی طراحی صنعتی براي روانسازي ارتباطات 
  در شهرك هاي صنعتی.برگزاري نشست هاي هماهنگی، تشریحی و موضوعی پروژه ها و محصوالت صنایع مستقر 
 .برگزاري نشست هاي هماهنگی و اجرایی با مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی 
 .برگزاري نمایشگاههاي اختصاصی طراحی و توسعه با تمرکز بر پروژه هاي همکاري دانشگاهها  و صنایع تولیدي 

 ( ارتقاي هویت تجاري )هاي توسعه طراحی در حوزه هاي تجاري ، خدمات و برندینگ ¬برنامه .4
 توسعه و تقویت همکاري هاي و تعامالت با متخصصان حوزه هاي طراحی و توسعه تجارت بین المللی 
 .گسترش فعالیت هاي هم اندیشی طراحی صنعتی در حوزه هاي نو آوري در صنایع 
 صادراتی. توسعه ترویجی مباحث مرتبط با امور برندینگ و  هویت تجاري در محصوالت صنعتی و بویژه 
 .حمایت و روان سازي امور  واحد هاي فنی مهندسی طراحی صنعتی  فعال در حوزه طراحی خدمات و برندینگ 
  حمایت از مباحث  خدمات و برندینگ در حوزه هاي تجارت بین الملل و طرح در شوراي سیاست گذاري کنفرانس ملی

 طراحی خدمات.
 در حوزه هاي طراحی و توسعه محصوالت ، خدمات و  96راحی سال هاي تخصصی کنفرانس جامع ط¬مشارکت در برنامه

 هویت تجاري

 برگزاري سمپوزیوم ملی طراحی و توسعه: .5

 DESIGN & DEVELOPMENT PARADIGM D&D  
 .تشریح  و  تبیین وظایف مراکز و واحد هاي طراحی و توسعه  در صنایع مختلف 
 حی و توسعه با واحد هاي تحقیق و توسعه.تبیین مناسبات و روابط ساختاري و فنی واحد هاي طرا 
 .ایجاد فضاي گفتمان و  تعامل دو جانبه میان جامعه طراحی مهندسی و طراحی صنعتی کشور 
 .بررسی راهکارهاي نهادینه سازي واحد هاي طراحی و توسعه در مراکز تولیدي و صنعتی 
 توسعه. بررسی نیازهاي آموزشی و مهارتی نیروهاي انسانی واحد هاي طراحی و 



 
45 

 سایر فعالیت ها ي خدمات  فنی و مهندسی بخش صمت در سال:
 برگزاري همایش ساالنه انجمن ها و تشکل هاي فنی مهندسی در تهران 
 - انجام هماهنگی هاي الزم با شوراي شهر، وزارت کشور جهت رفع مانع استقرار واحدهاي فنی مهندسی در شهرها 
 - انجام مکاتبات الزم با بخش هاي مرتبط در این خصوصمهندسی کشور و  -توسعه توان فنی 
 - هاي بلند مدت¬مشارکت درتهیه و تدوین برنامه  
 - معرفی توانمندي هاي فنی و مهندسی به بخش تولیدي و خدماتی داخلی و خارجی 
 - حمایت از استقرار واحد هاي فنی مهندسی در مراکز فناوري و کسب و کار و در شهرك هاي صنعتی 
 -- یه و تدوین گزارش الیحه نظام مهندسی صنعت در قالب تهpower point جهت طرح در شوراي معاونین 
 -  شرکت در جلسه اجراي قانون حداکثر توان تولیدي و... کشور و بررسی نحوه حمایت از واحد هاي مهندسی در اجراي

 طرح هاي تولیدي در کشور
 -  مهندسیتهیه گزارش فعالیت هاي گروه خدمات فنی و 
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 موانع موجود در توسعه فعالیت خدمات فنی مهندسی و راهکارهاي آن
 بر اساس اطالعات گردآوري شده این عوامل بیشترین تاثیر را داشته اند:

 کاهش انگیزه صادرات در بنگاه هاي صادراتی به سبب کاهش حمایت ها و وجود فضاي غیر شفاف اقتصادي .1
 ش هاي علمی و میدانیضعف در مطالعات بازار مبتنی بر رو .2
 عدم وجود رایزن هاي بازرگانی درسفارتخانه در برخی از کشورها بویژه کشورهاي آفریقایی .3
 مشکالت موجود در صدور ویزا براي تجار ایرانی در برخی از کشورها .4
 عدم تایید صالحیت شرکت هاي ایرانی در برخی از بازارهاي هدف جهت حضور در مناقصات .5
 اي استاندارد کاالها و تجهیزات ایرانیعدم پذیرش گواهی ه .6
پرداخت مطالبات شرکت ها به ارز در محل علیرغم توافقات صورت پذیرفته در قرار داد ها مبنی بر پرداخت به ارزهاي رایج  .7

 (دالر، یورو)
 وجود برخی مشکالت در استفاده از خطوط اعتباري .8
 هاي هدفوجود رقابت منفی بین برخی از شرکت هاي ایرانی در بازار .9

 دم همکاري مناسب سفارتخانه هاي ایران در برخی از کشورهاي هدف با صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی .10
 عدم همکاري مطلوب شعب بانک هاي ایرانی در خارج از کشور .11
 عدم پذیرش ضمانت نامه هاي صادره از سوي بانک هاي ایرانی به دلیل تحریم هاي موجود .12
 ال وجوه مالی و هزینه هاي باالي انتقال وجوهمشکالت موجود در نقل و انتق .13
 حذف جوایز صادراتی .14
عدم پرداخت مطالبات شرکت ها از سوي وزارتخانه ها و سازمان ها(مربوط به پروژه هاي انجام شده در داخل کشور) که به  .15

 تبع آن قدرت مانور این شرکت ها در خارج از کشور کاهش می یاید.
 نامه هاباال بودن هزینه صدور ضمانت  .16
 الزام معاونت راهبردي ریاست جمهوري به اخذ تاییدیه از سفارتخانه ها که موجب تحمیل هزینه و اتالف زمان می شود. .17
مغفول ماندن فعالیت هاي اقتصادي در سفارتخانه هاي ایران به نحوي که اکثریت این سفارتخانه ها شناخت حداقلی از فعالیت  .18

 ر کشور هاي هدف را ندارند هاي اقتصادي و ظرفیت هاي حضور د
 اخذ هزینه هاي سنگین از سوي سفارتخانه هاي ایران جهت تایید مدارك و مستندات فعاالن اقتصادي  .19
 مشکالت ایجاد شده از سوي سازمان امور مالیاتی در احتساب معافیت مالیاتی شرکت هاي صادر کننده خدمات فنی مهندسی .20
 ادرات خدمات فنی مهندسیعدم همسویی سیاست هاي کالن کشور با ص .21
 عدم وجود سیستم اطالع رسانی مناسب در خصوص مناقصات خارج کشور .22
 تفسیر به راي قوانین و مقررات حمایتی از سوي مقامات و دستگاهاي اجرایی .23
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 اهم پیشنهادهاي قابل اجرا جهت توسعه صادرات فنی و مهندسی
اي اولویت در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی از جمله اقتصادي به کشورهاي دار -اعزام هیات بلند پایه سیاسی .1

 کشورهاي عراق، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و قطر
 توسعه و تقویت بخش هاي اقتصادي سفارتخانه هاي ج.ا.ایران در کشورهاي هدف با اعزام رایزنان بازرگانی .2
ضور در نمایشگاهاي بین المللی، مطالعات بازار هدف، هاي ح¬امکان تامین اعتبار اجراي حمایت هاي غیر مستقیم در زمینه .3

 هزینه هاي بازاریابی و تبلیغات، تحقیق و توسعه، حضور در سمینارها و کارگاههاي آموزشی
 حذف قوانین و مقررات دست و پا گیر جهت تسهیل هر چه بیشتر در امر صادرات خدمات فنی و مهندسی .4
صادرات فنی مهندسی با مشارکت نمایندگان وزارتخانه هاي ذیربط، نمایندگان اتاق  ایجاد دفاتر مشاوره حقوقی، بازاریابی و .5

 بازرگانی و تشکل هاي مرتبط
 بازنگري و اصالح آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با توجه به شرایط حاکم اقتصاد کشور  .6

 بخش صنعت،معدن و تجارتارائه راهبردها و راهکارهاي توسعه خدمات مهندسی در 
هاي مربوط به خدمات فنی و مهندسی کشور  نامه آوري قوانین و مقررات و آئین با توجه به انجام مطالعات داخلی و خارجی و جمع 

گیري از تجارب خبرگان و کارشناسان خدمات فنی و مهندسی در کشور و استفاده از نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل  و با بهره
اط ضعف ، قوت و فرصتها و تهدیدها راهبردها و راهکارهاي زیر جهت گسترش و بهبود فعالیتهاي مربوط به خدمات فنی و نق

 مهندسی ارائه گردید.

 تصویب و اجرایی شدن قانون نظام مهندسی صنعت. .1
 توسعه و گسترش انجمن هاي مهندسی در بخش صنعت و معدن و ارایه مسئولیت هاي اجرایی به آنها. .2
 .EPC گسترش و توسعه کنسرسیومها و شرکتهاي همکاري مشترك مهندسی در کشور وگسترش فعالیت  .3
اجراي مطلوب و گسترده قانون حداکثراستفاده از توان تولیدي و .... و نظارت بخش صنعت ،معدن و تجارت و انجمن ها بر  .4

 حسن اجراي قانون .    
 ،معدن و تجارت.ایجاد صندوق توسعه خدمات مهندسی در بخش صنعت  .5
 گسترش و فراگیر شدن بیمه هاي مهندسی در قراردادهاي داخل کشور و پوشش مناسب شرکتهاي بیمه. .6
 132ماده  4برقراري بخشودگی مالیاتی و بیمه اي براي واحدهاي فنی مهندسی در بخش صنعت ومعدن. (قبال در تبصره  .7

 حذف شده است) 27/2/80ولی در قانون مصوبمعافیت آمده بود  7/2/71قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 
 جهت توسعه فعالیتهاي مهندسی و نرم افزاري واحدهاي مهندسی. ICTایجاد و توسعه زیر ساختهاي  .8
 ایجاد و ارتقاء جایگاه بخش مهندسی در ساختار ستادي و صف در بخش. .9

ی و بهره گیري از توان   این واحدها در رفع تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هاي ایجاد و توسعه فعالیت واحدهاي مهندس .10
 نیازهاي بخش صنعت ،معدن و تجارت.

 حمایت و پرداخت به موقع مطالبات واحدهاي مهندسی از سازمانها و ارگانهاي دولتی و وابسته به دولت .11
 وزارتخانه. ایجاد و توسعه بانک جامع و فراگیر داخلی و خارجی از توان تخصصی واحدهاي مهندسی داراي  مجوز از .12
تهیه و تدوین استراتژي توسعه خدمات فنی مهندسی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت با همکاري وتعامل صاحب نظران و  .13

 انجمن هاي صنعتی،معدنی و مهندسی.
 برقراري ارتباط و تعامالت نزدیکتر انجمن هاي فنی مهندسی با مسئولین و مدیران ستادي در سیاستگذاري و برنامه ریزي. .14
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 طرح هاي پژوهشی مورد نیاز 

ریزي توسعه اي مفید باشند که در ¬هاي پیشنهادي می توانند در دفاع از فعالیت هاي خدمات فنی مهندسی و برنامهعنوان 
صورت تامین اعتبار الزم می توان هر کدام از آنها را به صورت مجزا و یا در یک پروژه پژوهشی تعریف نمود که البته امکان دخل و 

 صرف در آنها نیز وجود دارد.ت

 شناسایی ظرفیت ها و توان فنی مهندسی در بخش صنعت ، معدن و تجارت  .1
 شناسایی نقش فعالیتهاي فنی مهندسی در رشد ارزش افزوده و توسعه صنعتی ،معدنی و تجاري  .2
 بررسی و تعیین شاخص هاي مرتبط اندازه گیري فعالیت هاي فنی مهندسی  .3
 تعیین اثربخشی واحدهاي فنی مهندسی در توسعه صنعتی کشور  ارائه مدل مناسب براي .4
 ) GDPبررسی اثر فعالیت هاي فنی مهندسی در تولید ناخالص داخلی ( .5
 مهندسی و صادرات آن –تهیه و تدوین استراتژي توسعه خدمات فنی  .6
 مطالعات تطبیقی در کشور توسعه یافته و درحال توسعه در خصوص فعالیت هاي فنی مهندسی .7
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 95اهم گزارش بهره وري بخش صمت در سال 
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 95اهم عملکرد بهره وري بخش صمت در سال 

 با هماهنگی سازمان ملی بهره وري و استانهاي مربوطه ( واحد صنعتی 8 اجراي چرخه مدیریت بهره وري در همکاري در( 

  طرح) 1پروژه و  1وري(شامل ارائه گزارش فهرست پروژه ها وطرح هاي تصویب شده درکارگروه ارتقاي بهره 

 ایران و  همکاري با سازمان ملی بهره وريAPO شامل  ها و بازدید هاي مطالعاتی بین کشورها¬جهت برگزاري دوره
 دوره تخصصی و کارگاه هاي آموزشی جهت ارتقاء توانمندي بهره وري  10 برگزاري

 برنامه جامع بهره وري کشور(شامل تدوین نظام نامه  همکاري با سازمان ملی بهره وري ایران در زمینه اجراي  بندهاي
 متولیان بهره وري،دستور العمل تدوین سنجش شاخص ها و...)

 جلسه  10وشرکت در  وري در راستاي اقتصاد مقاومتی انجام اقدامات و هماهنگیها در خصوص پروژه هاي ملی ارتقائ بهره
 پروژه در ارتباط با صنعت 3هاي اقتصاد مقاومتی و تعریف ¬کارگروه برنامه ملی ارتقاي بهره وري درچارچوب برنامه

   مکاتبه با دستگاه هاي تابعه ،سازمانهاي استانی،و صندوق ها جهت ارائه گزارش برنامه ها و فعالیت هاي صورت گرفته
  معدن و تجارتبهبود بهره وري در بخش صنعت،

  جلسه کارگروه ارتقاي بهره وري 5برگزاري 

 برنامه ها  و اهداف بهره وري بخش صمت 

  توسعه تعامالت داخلی و ملی در جهت هم افزایی اقدامات دستگاه هاي تابعه و استانی براي ارتقاء بهره وري در بنگاه هاي
 تولیدي و تجاري

 همکاري سازمان بهره وري آسیایی در راستاي ارتقاي بهره وري بخشهاي آموزشی بین المللی با ¬توسعه دوره 

 انجام اقدامات و هماهنگی هاي الزم در خصوص اجراي پروژه هاي ملی ارتقاء بهره وري در راستاي اقتصاد مقاومتی 

 استانهاي مربوطهبا هماهنگی سازمان ملی بهره وري و  ( واحد صنعتی 8 همکاري در اجراي چرخه مدیریت بهره وري در( 

 برگزاري و ادامه جلسات کارگروه بهره وري 

  قانون برنامه ششم توسعه 5اجرا و پیگیري مفاد ماده 

 همکاري با سازمان ملی بهره وري ایران در زمینه اجراي  بندهاي برنامه جامع بهره وري کشور 

 مسائل ومشکالت موجود در حوزه بهره وري

 هاي تولیدي و  هاي تحقیق و توسعه بخش وري مانند فعالیت هاي ارتقاي بهره یاز برنامهتوجهی به منابع مالی مورد ن کم
 وري و ...  اجراي طرح آمارگیري سنجش و تحلیل بهره  تجاري،

 هاي انگیزشی و آموزشی بیشتر واحدهاي صنعتی ضعف در سیستم 

  توسعه صنعتی کشورهاي اجرایی نسبت به  ها در دستگاه ها و خط مشی عدم یکپارچگی در سیاست 

 ها  هاي صنعت، معدن و تجارت و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه عدم ارتباط سیستماتیک بین فعاالن بخش 

 ها ورخصوصاً قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون تجارت و مالیات قوانین و مقررات ناکارآمد و غیر بهره 



 
51 

 راهکارهاي بهبود  بهره وري در بخش صنعت ،معدن و تجارت

  اجراي برنامه هاي مقرر آموزشی و ارائه دانش و تجربیات و خدمات مشاوره اي و فنی توسط سازمان ملی و فراملی بهره
 وري براي فعاالن بخش و مجموعه وزارت

 تامین و آن تخصیص بودجه و منابع مالی حرکت بهره وري در مجموعه وزارت و ترسیم چگونگی پیگیري 

  بهره وري ایران  در تدوین شاخص هاي بهره وري اختصاصی بخش و وزارت صمتمشارکت و همکاري سازمان ملی 

  هماهنگی و ارتباطات بین سازمانی جهت ترویج و ارتقاي فرهنگ بهره وري در سطح کشور و بخش با تمهیدات رسانه
 ملی، و ازطریق سایر رسانه هاي دیداري و شنیداري، شبکه هاي مردمی و صنفی و انجمنها و ...

 نگی سازمان ملی بهره وري با مراجع تولید آمار و اطالعات (مرکز آمار، بانک مرکزي،...) براي محاسبه شاخص هاي هماه
 کالن بهره وري بخش و مجموعه
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 هاي عملیاتی بهره وري¬راهبردها و برنامه

 هاي عملیاتی¬برنامه عنوان راهبرد

 توسعه مدیریت
 و منابع انسانی

معدنی و تجاري و ارزیابی  و ارزیابی عملکرد بنگاههاي صنعتی ،طراحی مکانیزم هاي نظارتی 
 مدیران آنها

معدنی و تجاري دولتی و  طرح ریزي ساختار کانونهاي ارزیابی مدیران در بنگاههاي صنعتی ،
 بخش خصوصی صنعت ، معدن و تجارت

ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي تخصصی و حرفه اي مدیران و کارکنان بخش صنعت 
هاي  work shop،معدن و تجارت از طریق فعالیت هاي آموزشی،برگزاري سمینارها و 

 تخصصی(حداقل ده دوره)

اجراي نظام خود ارزیابی جهت ارتقاي بهره وري در تعدادي از واحدهاي منتخب صنعتی 
 تجاري حداقل در یک شهرك صنعتیمعدنی و  ،

 معدن و تجارت پیاده سازي نظام بهره وري در صنعت ،

مدیریت و راهبري کانون هاي تفکر و اتاق فکر صنعت،معدن و تجارت و موضوعات تلفیقی با 
 هدف تصمیم سازي و استفاده شایسته از سرمایه انسانی

 

 هاي عملیاتی¬برنامه عنوان راهبرد

 توسعه فرهنگ
 بهره وري

 چاپ و انتشار کتب بهره وري براساس دانش روز

لحاظ مفاهیم و تکنیک هاي بهبود بهره وري در دوره هایی علمی و تخصصی که توسط 
 مراکز آموزشی تحت پوشش وزارت صنعت،معدن و تجارت ارائه می گردند.

اجراي حداقل فرهنگ سازي و ایجاد حساسیت در مدیران بخش صنعت ،معدن و تجارت با 
 دوره تخصصی 5

فیلم  هاي تلویزیونی مرتبط با بهره وري (تیزرهاي تبلیغاتی و آموزشی ،¬تهیه و تدوین برنامه
  و سریال )

111 
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 هاي عملیاتی¬برنامه عنوان راهبرد

 
 توسعه روابط صنعتی و بازار کسب

 و کار

کمک به صنایع کوچک و  تقویت مشاور بهره وري ویژه صنایع کوچک و متوسط با هدف
 متوسط در استفاده از مشاوران بهره وري که درقالب پیمانکاري خدمات ارائه کنند

طراحی و ایجاد زنجیره تامین و توسعه خوشه هاي کسب و کار بویژه در صنایع کوچک و 
 متوسط در شهرکهاي صنعتی

 طرح ساماندهی وضعیت مشاوران بهره وري

 تخصصی و اختصاصی بهره وري راه اندازي کلینیکهاي

 قوانین و مقررات
 بهره وري

اجراي طرح مطالعه جامع تاثیر قوانین  مختلف موجود بر بهره وري (بهبود یا کاهش ) و 
 پیشنهادات اصالحی و تکمیلی قوانین در بخش صنعت،معدن و تجارت

وري (ازجمله اجراي طرح بررسی و شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده رشد بهره 
در بخش صنعت ،معدن  شناسایی موانع رشد بهره وري در سطح زیر بخشهاي کم بهره ور )

 و تجارت و خدمات کسب و کار

 

 هاي عملیاتی¬برنامه عنوان راهبرد

 
 
 

 ارزیابی و نظارت
 بر بهره وري

مدیریت و راهبري طرح اعطاي نشان کیفیت خدمات در واحدهاي صنعتی و بازرگانی در 
 راستاي ارتقاي کیفیت توسعه فضاي رقابتی در رشد بهره وري

مدیریت و راهبري طرح نوین آمار گیري از صنایع کوچک و صنایع مستقر در شهرکهاي 
صنعتی با مشارکت ذینفعان دولتی و غیردولتی با هدف ایجاد زیر ساخت اندازه گیري و 

 تحلیل شاخص هاي بهره وري

آمارگیري از واحدهاي صنفی و بازرگانی با مشارکت ذینفعان  مدیرت و راهبري طرح نوین
 دولتی و غیر دولتی با هدف ایجاد زیرساخت اندازه گیري و تحلیل شاخص هاي بهره وري

 طرح بهبود مصرف انرژي و آب در بخش صنعت،معدن و تجارت

گیري بهره تقویت و گسترش پایگاه و شبکه متخصصان بهره وري و طراحی  نظام اندازه 
 وري  وزارت صنعت،معدن و تجارت

با هماهنگی سازمان ملی  ( واحد صنعتی 8 همکاري در اجراي چرخه مدیریت بهره وري در
 )بهره وري و استانهاي مربوطه
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 1395سایر اقدامات بخش صمت در سال 
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 حمایت ازتوسعه مهندسی و فناوري

در قالب عقد تفاهم نامه با انجمن  نامه براي واحدهاي کوچک و متوسطجهت حمایت از طریق صندوقهاي صدور ضمانت  
مهندسی در مراکز فناوري  -مهندسی در دو نشست مشترك با کانون طراحی مهندسی و صندوق و نیز حمایت از استقرار واحد فنی

 واحد مهندسی تشکیل گردید است. 150و کسب و کار در شهرك هاي صنعتی با حضور

 تشکیل شوراي سیاستگذاري و راهبردي آموزش، پژوهش و فناوري و کارگروه تخصصیگزارش عملکرد 

تعداد در دوازده ماه سال 

95 
 ردیف عنوان 94تعداد در سال 

4 2 
 تشکیل شوراي سیاستگذاري 

 و راهبردي
1 

 2 کارگروه پژوهشی 4 7

 3 کارگروه فناوري - 5

 4 کارگروه بهره وري 5 5

 5 کارگروه آموزش - 3

 

 دستورالعمل و آیین نامه ها

 نهایی کردن پیش نویس و ارایه به مرکز نوسازي و تحول -بازنگري دستورالعمل صدور جواز و پروانه مهندسی 
 پیش نویس دستورالعمل انتخاب واحدهاي فنی مهندسی نمونه= نهایی کردن پیش نویس 
 فعالیت هاي انجام شده در بخش تدوین دستورالعمل استقرار چرخه مدیریت بهره وري= گزارش گیري از 
 طرح هاي پسا دکتراي صنعتی= بازنگري در طرح پسا دکترا با همکاري کلیه استانها 
 طرح حمایت از پایان نامه هاي ارشد و دکترا= بازنگري در طرح 
 طرح کارورزي فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی (فاجد)= بازنگري در طرح 
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 شی و فنی مهندسیگزارش عملکرد صدور مجوز هاي پژوه

 هاي صادرهتعداد پروانه
 94سال 

 (فقره)

 95اسفند) ماهه سال  25دوازده(تا 

 (فقره)

 95ماه سال  12برنامه 

 (فقره)

 13 19 12 پروانه پژوهشی

 20 24 20 جواز تاسیس مرکز پژوهشی

 240 250 230 پروانه فنی و مهندسی

 400 405 370 جواز فنی و مهندسی

 دفتر آموزش و پژوهشسایر اقدامات 

  جلسه) 19حضور در جلسات ستاد فناوري و نو آوري نفت، گاز و زغال سنگ (تعداد 
  جلسه)7حضور در جلسات ارزیابی علم در وزارت علوم و تحقیقات و فناوري(تعداد 

   تهیه و تدوین گزارش کارگروه تحقیق ، توسعه، آموزش ، تکنولوژي وHSEE .در همایش مدیران ارشد 

  ارایه گزارش تهیه شده کارگروه تحقیق ، توسعه، آموزش ، تکنولوژي وHSEE در همایش مدیران ارشد در استان گیالن 
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 اطالعات فناوري کاربرد و توسعه دفتر 95 سال گزارش عملکرد

 



 
 

 
58 

 افزار نرم  تولیدکننده شرکتهاي براي صادره هاي پروانه وضعیت

 الکترونیکی سامانه استقرار زمان از سال تفکیک به ها پروانه آمار

 وضعیت سال
تعداد کل 

 درخواستها
تعداد بررسی ها جهت 

 رفع نواقص
تعداد پروانه هاي صادره به 

 تفکیک صدور و تمدید
هاي صادره  تعداد کل پروانه

 شده در سال

 92سال 
 33 14 38 18 تمدید
 19 80 32 صدور

 93سال 
 20 120 39 تمدید

 12 72 28 صدور 32

 94سال 
 13 127 70 صدور 49 36 139 55 تمدید

 95سال 
 25 140 32 تمدید

 20 180 28 صدور 45
 159 159 896 302 جمع کل

 هاي مختلف سفارش مشتري¬برداري تولید نرم افزار معتبر (منقضی نشده) در زمینه¬آمار شرکتهاي تولیدکننده و دارنده پروانه بهره

آنالین ارسال نمایند. درصورت عدم ارسال گزارش و یا عدم ارائه تولید جدید و شرکتها موظفند گزارش فعالیت خود را هر شش ماه یکبار بصورت 

 .یا توسعه نرم افزارهاي پیشین پس از دو سال پروانه ابطال خواهد شد

 

 در سال تعداد  نیروهاي شاغل تعداد  شرکتهاي دریافت کننده پروانه سال
سرمایه واحد متقاضی 

 (میلیون ریال)

 - - 33 92سال 

 592/878 3671 32 93سال 

 579/544/4 4584 49 94سال 

 383/223/1 3031 45 95سال 

 6,555,554 11286 159 جمع کل
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 افزار نرم صنعت وضعیت

 سازي بهینه و روزرسانی به و الکترونیکی سامانه طریق از) افزار نرم تولید( اطالعات فناوري برداري تولیدبهره پروانه صدور 
 :سامانه این مستمر

 

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

 

 

  

http://amarsanat.mimt.gov.ir/software
http://amarsanat.mimt.gov.ir/software
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 1395تعداد شرکتهاي دارنده پروانه فعال تولید نرم افزار به تفکیک استان تا پایان سال 

 

 نام استان تعداد

 تهران ( شهر تهران ) 80

 )خراسان رضوي ( شهر مشهد  3

 اصفهان ( شهر اصفهان ) 4

 آذربایجان شرقی ( شهر تبریز ) 2

 فارس ( شهر شیراز ) 1

 قم ( شهر قم ) 1

 مازندران ( شهر ساري ) 1

 کرمان ( شهر رفسنجان ) 1

 البرز ( شهر کرج ) 1

 جمع کل 94
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 اطالعات فناوري کاربرد و توسعه دفتر اقدامات

 

  بـا  تجـارت  و معـدن  صـنعت،  وزارت فیمـابین  همکـاري  نامـه  تفـاهم  بهتـر پیگیري جهت اجرایی شدن هرچه 

و برگـزاري جلسـات همکـاري مشـترك بـا سـازمان فنـاوري اطالعـات          اطالعـات  فنـاوري  و ارتباطات وزارت

 ایران

 تهران استان بزرگ صنعتی هاي واحد اطالعات فناوري مدیران نشست برگزاري  

 راه اندازي شبکه متخصصین 

 نشست تخصصی در صنعت خودرو برگزاري اولین 

  برگزاري نشست هاي استانی با موضوع چالشهاي سازمانی توسعه فناوري اطالعات با حضور مدیران فناوري اطالعات
 صنایع و شرکتهاي نرم افزاري مطرح استان ( معرفی یک نمونه موفقیت و یک نمونه شکست )

 کشور افزار نرم صنعت فعالین نشست برگزاري  

 » با هدف آشنایی و  اطالع از اهم فعالیتها و اقدامات صورت  »هم افزایی فعالین صنعت نرم افزار کشورنشست

گرفته، دریافت نقطه نظرات تولیدکنندگان نرم افزار، شناسایی معضالت و مشکالت پیش روي فعاالن صنعت نرم 
اي آتی این وزارتخانه با حضور معاونت افزار  و بهره گیري از نظرات اصالحی فعالین این حوزه در برنامه ریزي ه

نفر از فعاالن و صاحبنظران این صنعت  90محترم آموزش، پژوهش فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بیش از 
 برگزار گردید.

    

 اطالعات فناوري حوزه استانداردهاي تدوین راستاي در استاندارد ملی سازمان جلسات در شرکت 

 (ع) حسین امام دانشگاه – سایبري دفاع ملی کنفرانس برگزاري در همکاري 
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 دستگاه) 31( ذیل دستگاههاي شامل معدن و صنعت خدمت خوشه جلسات برگزاري 

 هاي موازي و تکراري  هماهنگی فعالیت هاي توسعه خدمات الکترونیکی در سطح خوشه و جلوگیري از فعالیت 

 دستگاهی در ارایه خدمات تمام الکترونیکی و  همکاري بین هاي مشارکت و  فراهم سازي نیازمندي ها و زمینه
 یکپارچه

 هاي توسعه دولت الکترونیکی در هر دستگاه  ها و تصویب برنامه اطمینان از یکپارچگی برنامه 

  اظهارنظر درباره بودجه هر دستگاه عضو خوشه 

 هاي توسعه دولت الکترونیکی در هر خوشه بندي پروژه اولویت 

 هاي مشترك هر خوشه و تأمین آن از طریق سازمان  يتعیین نیازمند 

 هاي عضو کارگروه تبادل اطالعات، دانش و تجارب بین دستگاه 

 گذاري بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی سازي امکان مشارکت و سرمایه سازي و فراهم زمینه 

 

 دستگاههاي متولی کارگروه

 دستگاه متولی کارگروه نام خوشه خدمت ردیف

 وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعت و تجارت 1

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سالمت و بهداشت 2

 وزارت امور خارجه المللامور بین 3

 وزارت کشور امور داخلی کشور 4

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فرهنگی و اجتماعی 5

 وزارت نفت انرژي 6

 وزارت جهادکشاورزي کشاورزيمحیط زیست، منابع طبیعی و  7

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفاه و تأمین اجتماعی 8

 قوه قضائیه امور حقوقی قضایی 9

 وزارت امور اقتصادي و دارایی اقتصادي و مالی 10

 وزارت اطالعات امنیت و مدیریت بحران 11

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ارتباطات و اطالعات 12

 وزارت راه و شهرسازي حمل و نقل و شهرسازي 13

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري آموزش و پژوهش 14
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 دریافـت  فرآینـدهاي  تسـهیل  جهـت  3/4017 دسـتورالعمل  تـدوین  و 2/4017العمـل   دسـتور  رسـانی  روز به 

 افزار) نرم تولید( اطالعات فناوري تولید برداري بهره پروانه

برداري تولید نرم افزار به ¬جهت ارتقا کیفیت فرآیندهاي تولید نرم افزار وتسهیل دریافت پروانه بهره 3/4017تدوین دستورالعمل 
 باشد که مورد تصویب مقام عالی وزارت قرار گرفت:¬شرح ذیل می

   نفر 5به  8از جمله کاهش تعداد نیروي انسانی متخصص فناوري اطالعات از 

  ناویژه در اظهارنامه مالیاتی با مستندات فروش محصوالت و دریافت حسن انجام جایگزین نمودن مبلغ سود و زیان
 میلیون کاهش یافت) 24میلیون تومان  در این خصوص به مبلغ  30کار (همچنین ارائه مبلغ 

 تمرکز بر رعایت استانداردهاي جهانی، توسط تولیدکنندگان نرم افزار 

 محصوالت ارائه شده از سوي تولید کنندگان تمرکز کارشناسی بر استانداردها هنگام بررسی 

 تمرکز بر خدمات پس از فروش محصوالت 

  تمرکز بر انتقال تجربیات کارشناسان ستاد و آموزش نیروهاي استانی و همراهی آنها در بازدیدهاي کارشناسی در
 استان

  وزارت پاویون  حضور درهماهنگی با شرکتهاي تولید کننده نرم افزار و ترغیب آنها جهت حضور در همایش الکامپ و
 جهت ارائه دستاوردهاي دفتر و گروه صنعت فناوري اطالعات متبوع

  1395حضور شرکتهاي تولید نرم افزار و بخش تحقیق و توسعه در نمایشگاه هفته پژوهش 
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 فعالیــت پهنــه نمــودن مشــخص درخصــوص تهــران، شــهرداري معمــاري و شهرســازي معاونــت بــا مکاتبــه 

 تهران در مسکونی واحدهاي در افزاري نرم شرکتهاي

 جهـت  افـزار  نـرم  بـرداري تولیـد  ¬بهـره  پروانـه  و توسـعه  و تحقیـق  واحـد  دارنده شرکتهاي معرفی و ارزیابی 

  خود محصوالت عرضه جهت ،1395  فناوري و پژوهش هفته نمایشگاه در حضور

 دارنـده  شـرکتهاي  مالیـاتی  معافیـت  شـدن  عملیـاتی  خصـوص  در کشـور  مالیـاتی  امـور  سـازمان  با تعامالت 

 و مسـتقیم  هـاي  مالیـات  قـانون  اصـالحی  132 مـاده  2 تبصـره  اسـتناد  بـه  افـزار نرم تولید برداريبهره پروانه

 خصوص این در مالیاتی امور سازمان محترم رییس تاییدیه دریافت

  کمیتــه تشــکیل و بــار نخســتین بـراي   "کشــور افــزارنــرم صــنعت راهبـردي  ســند نــویس پــیش" تـدوین 

 کشور افزار نرم حوزه خصوصی و دولتی بخش متخصصین و صاحبنظران خبرگان، از متشکل راهبردي

 افزار تبیین وضع موجود و دالیل اولویت داشتن صنعت نرم 

 افزار (نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها)تحلیل عوامل درونی و بیرونی صنعت نرم 

  1404در افق افزار نرمچشم انداز صنعت 

  1404در افق افزار نرماهداف کلی صنعت 

 1404هاي زمانی تا افق گیري طی دورههاي قابل اندازهاهداف کمی با شاخص 

 راهبردهاي تحقق اهداف تعیین شده 

 الزامات صنعت و صادرات نرم افزار ایران 

 افزارنرمهاي اجرایی الزم در راستاي راهبردهاي تعیین شده براي صنعت مهبرنا 

 هاالزامات اجراي برنامه 

 بـه  افـزار  نـرم  بـرداري تولیـد  ¬بهـره  پروانـه  دارنـده  شـرکتهاي  مشکالت رفع و مالیاتی معافیت شدن اجرایی 

 از پـس   کشـور  مـالی  نظـام  ارتقـاي  و پـذیر  رقابـت  تولیـد  موانـع  رفـع  قـانون  31 ماده "د" بند ذیل استناد

  مالیاتی امور سازمان محترم مسئولین با متعدد جلسات برگزاري

 تولیـدات  صـادرات  توسـعه  افـزار،  نـرم  صـادرات  موانـع  رفـع  جهـت  در ایـران  تجارت توسعه سازمان با تعامل 

  افزوده ارزش بر مالیات قانون 13 ماده اصالح پیگیري و افزاري نرم
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  صــنعت، وزارت پورتــال در آن درج و کشــور افــزار نــرم صــنعت داخــل تولیــد توانمنــدیهاي فهرســتتهیــه 

 کشور داخل خدماتی و تولیدي توان از استفاده حداکثر قانون اجراي جهت وتجارت، معدن

 عناوین تولیدات نرم افزاري ردیف

 )ERPمنابع سازمانی (نرم افزارهاي یکپارچه اتوماسیون اداري، مالی و سامانه هاي برنامه ریزي  1

 )BPMSسامانه مدیریت فرآیند کسب و کار ( 2
 )Data Warehouseنرم افزار  مدیریت پایگاهها و بانکهاي اطالعاتی ( 3
 )CRMنرم افزار مدیریت روابط با مشتریان ( 4
 )BIنرم افزار مدیریت هوشمند سازي کسب و کار ( 5

 نرم افزار مدیریت امور مشترکین: 6
 )Billingافزار صورتحساب گیري   ( نرم -
 )AMRنرم افزارهاي قرائت از راه دور کنتورهاي برق، گاز و آب ( -
 )MDMنرم افزارهاي مدیریت اطالعات کنتورهاي برق، گاز و آب ( -

 نرم افزارهاي بانکداري و تجارت الکترونیکی 7

 نرم افزارهاي بورس و تحلیلهاي اقتصادي 8

 پزشکی، فناوري زیستی، دارویینرم افزارهاي  9

 )HISنرم افزار مدیریت اطالعات بیمارستانی ( 10
 نرم افزارهاي مدیریت اطالعات جغرافیایی: 11

نرم افزارهاي مبتنی بر  نرم افزارهاي مدیریت زنجیره تأمین، ،)  AVL,GPS ,GISنرم افزارهاي حمل و نقل ( - 
 بی ناوگاننرم افزارهاي کنترل و ردیا ،RFIDبارکد و 

 ):VOIPنرم افزارهاي ارتباطی یکپارچه و مخابراتی ( 12
 مرکز تلفنو  تماسمرکز  -

 نرم افزارهاي فنی و مهندسی در حوزه هاي مختلف مانند: 13
نرم افزار )، SCADAنرم افزار کنترل نظارت و جمع آوري داده ها ( نرم افزارهاي کنترل و اتوماسیون صنعتی، -

 نرم افزارهاي تجمیع داده ایستگاه هاي هواشناسی)، HMIماشین آالت صنعتی (مانیتورینگ 

 نرم افزارهاي تامین امنیت در فضاي مجازي: 14
)، AFIS) و (IRISشناسایی بیومتریک و تشخیص هویت( قفلهاي نرم افزاري ، امن سازي شبکه، ضد بد افزارها  ، -

 افزاريسوئیچ هاي نرم  مونیتورینگ شبکه، فیلترینگ،

 نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار 15

 پورتال هاي اطالع رسانی و خدمت رسانی 16

 نرم افزارهاي مترجم و فارسی ساز 17

 براي نابینایان) -نرم افزارهاي پردازش اطالعات (صوت، تصویر، زبان 18

 نرم افزارهاي تلفن همراه 19

 کتابدارينرم افزارهاي آموزش الکترونیک و  20

 نرم افزارهاي مدیریت گردشگري، هتلداري، چاپ، بیمه و ... 21

 بازي هاي کامپیوتري 22
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 همچنـین  و معـدن  و صـنعت  روز در معرفـی  و تقـدیر  جهـت  افـزار  نـرم  صـنعت  حوزه برتر شرکتهاي ارزیابی 

 مقـام  حضـور  بـا  فنـاوري  و پـژوهش  هفتـه  در توسـعه  و تحقیـق  واحـد  دارنـده  شـرکتهاي  معرفـی  و ارزیابی

 وزارت عالی

  شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا  :95نرم افزار در سال  حوزه صنعتشرکت برتر 

  محصول شرکت کندا ایده،  :محصول برتر تحقیق و توسعهITEMS-  سیستم یکپارچه مدیریت فنی محیطی کندا
سه بعدي براي دسترسی به المانهاي پروژه، شناخت ذات اشیاء در زیر و  GISآیتمز، شرکت کندا ایده ، یک بستر 

روي زمین با امکان نسبت دادن ویژگیهاي مختلف به آنها و تجزیه و تحلیل، ذخیره حجم باالي اطالعات در پایگاه 
 نظارتیداده و امکان دسترسی به الیه هاي اطالعاتی فنی، حقوقی، اجرایی و 

 شرکت رهیاب فن آوا رتر:مرکز تحقیق و توسعه ب 

 بخـش صـنعت،   در الکترونیـک  آمـادگی  و اطالعـات  فنـاوري  نفـوذ  هـاي  شـاخص  تعیـین " هاي پروژه تعریف 

 ”معادن و صنایع در اطالعات فناوري کاربرد شناسی آسیب" و "تجارت و معدن

 تجارت و معدن صنعت، بخش بنگاههاي کار و کسب هاي پورتال ارزیابی هاي شاخص تدوین 

توجه به مقیاس و شاخه فعالیت بنگاهها، ثبت نام از  متقاضیان شرکت در جشنواره به صورت آنالین و از طریق وب سایت با 

) 3) معادن و صنایع معدنی 2) صنایع 1و در سه شاخه فعالیت  سه مقیاس کوچک، متوسط و بزرگدر  ،جشنواره

 .پذیرفتصورت  تجارت و اصناف

به  پس از تکمیل فرم هاي خود ارزیابی، پرتال متقاضیان حضور در جشنواره ابیخصوص شاخصهاي ارزیهمچنین در 

 مورد ارزیابی قرار گرفت:، از سه منظر صورت آنالین

 پوشش زبانهاي مختلف، محتواي بازاریابی برخط، محتواي زیر شاخص از جمله  25( شاخصهاي محتوا و طراحی

 )، دانش سازمانی

  تعامالت برخط در حوزه هاي مختلف کسب و زیر شاخص از جمله  21( الکترونیکشاخص هاي تعامل و خدمات

 ) کار از جمله فروش، خدمات پس از فروش، ارتباط با مشتریان، ارتباط با تامین کنندگان، ارتباط با کارکنان

 ص هاي بروزبودن فناوري ها، پشتیبانی از کانالهاي مختلف، شاخزیر شاخص از جمله  26( شاخص هاي فناوري

 ) ترافیک 
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  کارگروه ارزیابی جشنوارهتشکیل 

جهت حصول اطمینان از جامعیت نسبی ارزیابی هاي انجام شده، کارگروه ارزیابی از سه گروه مختلف از ارزیابان تشکیل شود و 
 گردید.هر وب سایت توسط سه ارزیاب (از هر گروه یک ارزیاب) ارزیابی 

 از :ارزیابان کارگروه تشکیل می شوند 

 ارزیابان نماینده واحدهاي کسب و کار 

 ارزیابان نماینده نهادهاي حاکمیتی مرتبط 

 ارزیابان نماینده تامین کنندگان پورتال و خبرگان فضاي مجازي 

، با حضور "جشنواره وب و کسب و کار بنگاههاي صنعتی، معدنی و تجاري"نشست هماهنگی و توجیهی ارزیابان منتخب 
نتخب در گروههاي نمایندگان نهادهاي حاکمیتی، مدیران واحدهاي کسب و کار و خبرگان فضاي مجازي جمعی از ارزیابان م

 .برگزار گردید 18/5/95در تاریخ 
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 و تجـارت  معـادن،  صـنایع،  مختلـف  هـاي  بخـش  در کـار  و کسـب  و وب هـاي  پورتـال  بنـدي  رتبـه  و ارزیابی 

 برنزي) و  اي نقره نشان 11 اعطاي( بخش هر هاي برترین به الکترونیک تعامالت نشان اعطاي و اصناف

 

 وب و کسب وکار برگزیدگان دوره نخست جشنواره
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 محوریــت بــا "تجــاري و معــدنی صــنعتی، بنگاههــاي کــار و کســب و وب جشــنواره" دوره اولــین برگــزاري 

 1395 ماه مهر در بخش هاي بنگاه پورتال و سایت وب ارزیابی

  مدیران ارشد و فناوري اطالعات در واحدهاي صنعتی، معدنی و تجارت به وضعیت هدف: معطوف نمودن توجه
پورتال و وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها، از نظر دارابودن شرایط و قابلیتهاي الزم براي پیشبرد اهداف کسب و 

ي این واحدها به سوي کار بنگاه در فضاي مجازي، به ویژه در عرصه تعامالت بین المللی و نیز ایجاد انگیزه برا
 هاي توسعه کمی و کیفی در این زمینه.¬برنامه

 باشد که با ¬مرجع متولی این رویداد، دفتر توسعه و کاربرد فناوري اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت می
 تشکیل شوراي سیاستگذاري، مدیریت و نظارت برفرآیند برگزاري جشنواره توسط مجري را اعمال می نماید.

 
 
 
 

 

 

 )10/7/95وب و کسب کار ( تصاویر مراسم پایانی جشنواره
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 صادرات توسعه  و چالشها رفع جهت افزار نرم صادرکنندگان تجارب انتقال تخصصی هاي نشست برگزاري 

افزار نرم صادرکننده و تولیدکننده شرکتهاي حضور با افزار نرم
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 بنیان دانش محصوالت سامانه اندازي راه و ایجاد

 
 

سـامانه عرضـه    وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با مشارکت معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور، نسبت بـه ایجـاد  
هاي دولتی و خصوصی به استفاده هرچه بیشـتر   محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان با هدف جهت دهی به تقاضاي بخش

 از محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان داخلی اقدام نماید.  

به دفتر توسعه و کاربرد فناوري اطالعات محول گردید.  »ایجاد سامانه عرضه محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان «

در راستاي اجراي این پروژه با هدف احصا نیاز صنایع داخلی و توانمندسازي تولید کنندگان در رفع نیاز داخل و یکپارچه 
 سازي اطالعات و اعتبار سنجی رسمی توسط وزارت متبوع سامانه مذکور در این دفتر تهیه گردید.
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 ارزیابی و) یاب بهین( گزارشات هاي سامانه با ارتباط در معاونت رابط و معاونت آماري هاي شاخص استخراج 

 وزارتخانه) تسما( عملکرد

 

 فناوري و پژوهش آموزش، معاونت پورتال راهبري 

 توسعه ششم برنامه در درج جهت اطالعات فناوري احکام پیشنهاد 

 مجازي کارهاي و کسب توسعه و ساماندهی راهبردهاي تدوین در مجازي فضاي ملی مرکز با همکاري 
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KARBAR 

[Pick the date] 

 گزارش عملکرد

توسعه فناوري و صنایع پیشرفته مرکز  
1395سال   

 معاونت آموزش، پژوهش و فناوري

 مرکز توسعه فناوري و صنایع پیشرفته
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 کز توسعه فناوري و صنایع پیشرفتهفعالیت مرحوزه هاي 
مرکز در  1395باشد که در ادامه عملکرد سال ¬مرکز توسعه فناوري و صنایع پیشرفته داراي سه حوزه فعالیت به شرح زیر می

 هریک از حوزه ارائه شده است.
 تحقیق و توسعه •
 صنایع پیشرفته و دانش بنیان •
 آینده پژوهی صنعتی  •

 توسعهحوزه تحقیق و 

 بازبینی و اصالح دستور العمل ایجاد واحدهاي تحقیق و توسعه در بنگاه هاي تولیدي و تجاري 

باتوجه به اهمیت تسهیل و روانسازي دستورالعملها و اصالح مواردي چون دامنه شمول، انجام فعالیتهاي تحقیق و 
مطالعات و اصالحات الزم در این خصوص  ،5/8006توسعه به جاي ایجاد واحد تحقیق و توسعه در دستورالعمل شماره 

ي ارسال و با دستور ادار تحول و ينوساز مرکز به95/4/19 مورخ 89732/60 شماره نامه یط یاصالح مواردانجام و 
ایشان  يبرا 95/6/7 مورخ 60/130349شماره نامهطی  یاصالح و یفعل دستورالعمل یقیتطب یبررسمقام عالی وزارت 
 تغییرات پیشنهادي براي سال آینده در دستورالعمل اعمال شود. شد مقرر ایشان نظر باارسال شد، لکن 

 

   انتخاب محصول نمونه و واحد برتر تحقیق و توسعه 

جشنواره پژوهش و فناوري و نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و  "با توجه به برگزاري 
و مأموریت این مرکز در حوزه تحقیق و توسعه، صنایع پیشرفته و دانش بنیان فعالیت هاي زیر جهت انتخاب  "تجارت

مراکز و محصوالت برتر تحقیق و توسعه همچنین شرکت دانش بنیان صنعتی برتر و شرکت صنایع پیشرفته برتر انجام 
 شد: 

 برتر به استانها ارسال پرسشنامه هاي انتخاب  واحد و محصول تحقیق و توسعه  •
تکمیل بانک اطالعاتی از کلیه مراکز و محصوالت تحقیق و توسعه متقاضی شرکت در جشنواره و دسته  •

 بندي آنها در رشته هاي صنعتی
 بررسی پروژه ها و رتبه بندي رشته اي •
 برگزاري جلسات جمع بندي و انتخاب مراکز و محصوالت برتر •

ارسال و   07/06/95اکز و محصوالت تحقیق و توسعه برتر، فرم ها در تاریخ الزم به ذکر است در فرآیند انتخاب مر
استان واصل و مورد بررسی  24پرسشنامه محصول تحقیق و توسعه از  164پرسشنامه مرکز تحقیق و توسعه و  135

نعتی به شرح زیر واحد دانش بنیان ص 2واحد صنایع پیشرفته و  2محصول برتر،  6مرکز،  7قرار گرفت، که از این میان، 
 ارائه شده است. 1انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند که اسامی انها در جدول شماره 
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 : برترین ها در حوزه تحقیق و توسعه، صنایع پیشرفته و دانش بنیان1جدول شماره 

 مراکز برتر تحقیق و توسعه
 

 اصفهان موته يطال مجتمع .1

 مشهد کابل و میس عیصنا .2

  ریاکس يداروساز .3
 هیبرزو یمیپتروش .4
 قائم فوم مازرون .5

 رانیا فراساحل عیصنا و يساز یکشت مجتمع شرکت .6

 کیالکتر انین .7

 محصوالت برتر تحقیق و توسعه
 

 رانیا يتراکتورساز .1

 گستران زنجان يایمیک .2

 اصفهان مبارکه فوالد .3

 اصفهان نفت شیپاال .4

 اسوه يداروساز .5

 دهیا کندا شرکت .6
 شرکت هاي برتر صنایع پیشرفته

 
 سحر يآوا پژواك .1

 دارو قیتوف یقاتیتحق شرکت .2
 شرکت هاي برتر دانش بنیان صنعتی

 
 بهداش ییایمیش .1

 روین فن .2
 
    بررسی و صدور گواهی و پروانه تحقیق و توسعه 

 یگواه 358و همکاري مرکز صنایع پیشرفته و سازمانهاي استانی تعداد    5/8006در راستاي اجراي دستورالعمل شماره 
براي بنگاه هاي صنعتی و معدنی صادر شد که گزارش آماري آن در  توسعه و قیتحق پروانه145و   وتوسعه قیتحق

 ارائه شده است: 1و نمودار شماره  2جدول شماره 
 : آمار تحقیق و توسعه2جدول شماره 

به میانگین  95نسبت سال 
 92تا  68سالهاي 

 93سال 94سال 95سال 
تا  68میانگین سالهاي 

92 
 عنوان

7/10 

145 64 33 
47 

 پروانه

 گواهی 56 188 358

 مجموع 1187 89 252 503
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تا  1368سال  ( 25همانطور که مالحظه می شود مجموع تعداد گواهی و پروانه تحقیق و توسعه صادره در طول مدت 
فقره بوده  47هاي مذکور فقره یا به عبارت دیگر متوسط سالیانه مجوزهاي صادره در سال  1187) 1392پایان سال 

 برابر شده است. 7/10ساله مذکور بیش از  25نسبت به میانگین  95است. بنابراین عملکرد سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 باشد.¬مجوزهاي صادره توسط سازمانهاي استانی قابل مشاهده می 2افزون بر این در نمودار شماره  
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 95آمار گواهی و پروانه صادره  تحقیق و توسعه در سال :2نمودار شماره 
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 گواهی و پروانه تحقیق و توسعهتعداد : 1نمودار شماره 
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  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر   4تدوین شیوه نامه اجرایی آیین نامه ماده 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور   4بمنظور حمایت مالی از فعالیتهاي تحقیق و توسعه، ماده 
هاي تحقیقاتی یا ارتقاي وضعیت محیط زیستی به واحدهاي تولیدي داراي  %) آن بخش از هزینه50(با موضوع پرداخت 

 مه اجرایی آن توسط معاون محترم اول رئیس جمهور ابالغ شد.برداري، تصویب و آئین نا بهرهمجوز یا پروانه 
درنهایت بمنظور کمک به اجرایی شدن آن، شیوه نامه اي توسط مرکز شامل فرآیند اجرایی آیین نامه (چارت فرآیند، 
با گردش کار)، معیار ها و شاخص هاي ارزیابی و امتیازدهی طرح ها و پرسشنامه اطالعات عمومی و تخصصی تهیه و 

به سازمانهاي صنعت، معدن و  29/2/95مورخ  55018/60کسب نظر از همکاران سازمانهاي استانی طی نامه شماره 
 تجارت استانی ابالغ شد.

 در سامانه بهین یاب 4با معاونت طرح و برنامه براي راه اندازي درگاه ماده   86497/60و  25298/60مکاتبات شماره 
 انجام شد.

معاونت توسعه با   134517/60و  149652/60جهت اختصاص منابع الزم براي پیاده سازي این ماده، مکاتبات شماره 
ا انجام و با توجه به تأکید آئین نامه اجرایی براي لحاظ اعتبارات در بودجه سنواتی براي این منابع انسانی و امور استانه

 نیز به معاونت مذکور ارائه شد. 96پیشنهادي الیحه بودجه ماده، منابع حمایتی این ماده در قالب مواد 
با ابالغ شیوه نامه تماسها و درخواستهاي مکرري از سوي سازمان هاي استانی دریافت شده است، لکن باتوجه به عدم 

 % هزینه تحقیقاتی واحدهاي صنعتی فراهم نشده است50اختصاص بودجه تاکنون امکان پرداخت 
 ریپذ رقابت دیتول موانع رفع قانون 31 ماده س بند نامه نییآ ییاجرا نامه وهیش نیتدو 

 دیتول موانع رفع قانون  31بمنظور ترغیب واحدهاي صنعتی و معدنی به انجام فعالیتهاي تحقیق و توسعه، بند س ماده 
%) مالیات ابرازي واحدهاي تولیدي و صنعتی داراي پروانه 10درصد( با موضوع معافیت حداکثر به میزان ده ریپذ رقابت
برداري مشروط به انجام فعالیتهاي پژوهشی در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی  بهره

ی برگزار شد درنهایت اتیو سازمان امور مال ، تحقیقات و فناوريعلوموزارت حضور نمایندگان با که  یجلساتمصوب و در پی 
ابالغ شد.  یاستان ي صنعت، معدن و تجارتبه سازمانها )60/84164(نامه شماره طی و  یی آن تهیهاجرا ندینامه و فرا وهیش

 يبه سازمانهانیز  )60/110936(نیز طی نامه شماره  ی جهت اجراي فرآینداتیسازمان امور مالهمچنین اعالم آمادگی 
 اعالم شد. یاستان

 
        قـانون   31انجام پروژه مشترك میان بنگاه هاي تولیدي و دانشـگاه هـا و مراکـز پژوهشـی در قالـب بنـد س مـاده

 رفع موانع تولید رقابت پذیر  

پژوهشی با دانشگاه باتوجه به اینکه هدف از اجراي بند قانونی فوق الذکر کسب مافیت مالیاتی مشروط به انجام فعالیتهاي 
باشد، با ابالغ شیوه نامه اجرایی به سازمانهاي استانی و درنهایت اطالع رسانی حمایتهاي ماده ¬ها و مراکز پژوهشی می

 قرارداد میان واحدهاي صنعتی و دانشگاه هاي در استانهاي زیر منعقد شد:  9فوق به واحدهاي صنعتی و معدنی تعداد 

    :آذربایجان غربی 
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 کارخانه قند، شرکت آفتاب آذربایجان، شرکت تاتائو، شرکت پاکدیس، شرکت ساحل اتحاد، شرکت ایران پاش     

 :قزوین 

 سایپا شیشه قزوین      

  :استان کرمان 

 صنایع مس شهید باهنر    

  :استان مرکزي 

 ماشین سازي اراك     
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 صنایع پیشرفته و دانش بنیان

  برداري صنایع پیشرفته و دانش بنیان¬تاسیس و پروانه بهرهتدوین دستورالعمل صدور جواز 

بمنظور تسهیل و تسریع شروع کسب و کار دانش بنیان و صنایع پیشرفته و اشتغال نیروهاي متخصص با تالش وزارت  
هاي دانش بنیان هـ هیأت وزیران موضوع استقرار صنایع پیشرفته و شرکت48608/ت120997متبوع تصویب نامه شماره 

با سپري نمودن مراحل زیر توسط مرکز توسعه فناوري و  8018مصوب و بمنظور اجرایی شدن آن دستورالعمل شماره 
 توسط مقام عالی وزارت ابالغ شد. 16/06/95صنایع پیشرفته تهیه و در تاریخ 

  سازمان استانی منتخب 5تهیه پیش نویس دستور العمل و برگزاري جلسه با کارشناسان 

 ادغام شده در دستور العمل صدور مجوزهاي صنعتی و خدمات بازرگانی) -لعمل در دو قالب (مستقلتهیه دستورا 

 برداري صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان ¬تهیه دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره
 بصورت مستقل (طبق نظر مقام عالی وزارت)

  16/6/95مورخ  8018و تصویب دستورالعمل به شماره نهایی سازي در حضور مقام عالی وزارت 

 هاي استانی (نامه شماره ابالغ دستور العمل بهمراه فرآیند گردش کار و فرم هاي مربوط به کلیه سازمان
  95/7/10مورخ  60/154179

یاب و هماهنگ)براي بمنظور پیاده سازي دستورالعمل فوق و ایجاد زیرساخت مناسب در سامانه خدمات وزارت متبوع (بهین 
جلسه با حضور  3)با معاونت طرح و برنامه انجام و 60/187627و  60/154115اجراي آن، تاکنون مکاتباتی (نامه شماره 

 نمایندگان دفتر برگزار شده و در سال جاري نیز ادامه دارد.

 

 برداري صنایع پیشرفته¬بررسی صالحیت دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره 

باتوجه به مسؤولیت مرکز توسعه فناوري و صنایع پیشرفته در بررسی سطح فناوري و   8018دستورالعمل شماره با ابالغ 
طرح در مرکز مورد بررسی قرار گرفت و  135برداري صنایع پیشرفته، تعداد ¬طرح هاي متقاضی جواز تأسیس یا پروانه بهره

طرح مورد تأیید قرار گرفت و  84ی و صنعتی درنهایت تعداد درنهایت با برگزاري جلسات تخصصی با صاحبنظران دانشگاه
 به سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانی مرتبط اعالم شد.  
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  برگزاري نشست ها و کارگاه هاي تخصصی تحقیق و توسعه در رشته صنایع 

بمنظور  آشنایی بنگاه هاي صنعتی و معدنی با فعالیتهاي حوزه صنایع پیشرفته، دانش بنیان و تحقیق و توسعه  و درجهت 
 ياستان هانشست در سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانهاي  4انجام فعالیتهاي ترویجی و اطالع رسانی  تعداد  

 برگزار شد.  )18/12/95( یغرب جانیآذربا) و 13/3/95ي(اریحال و بختچهار م )،3/2/95یشرق جانیآذربا)، 1/2/95ي (مرکز
 
 تعیین کدهاي آیسیک براي فهرست محصوالت صنایع پیشرفته 

برداري صنایع پیشرفته و دانش بنیان و همچنین احصاء آمار ¬بمنظور تسریع در فرایند صدور جواز تأسیس و پروانه بهره
) با مسؤولیت مرکز توسعه فناوري و ISICبین المللی استاندارد محصوالت صنعتی ( تولید در این حوزه، بررسی طبقه بندي

 صنایع پیشرفته و بهره مندي از نظرات صاحبنظران صنعتی و دانشگاهی انجام و درنهایت نتایج زیر حاصل شد.
  کد محصول با همکاري دفتر آمار 13500بررسی 

  عتی با حداقل شاخص هاي صنایع پیشرفته رشته صن 15محصول به تفکیک  5300استخراج اولیه 

 ارسال نتایج براي متخصصین صنعتی و دانشگاهی جهت بهره مندي از نظرات آنها 

  محصول هایتک)  1427محصول غیرهایتک و  2530کد ( 3957تعیین تکلیف 

  کد محصول 12157تعیین تکلیف 

نتایج اقدامات انجام شده جهت پیاده سازي باشد و ¬کد محصول باقیمانده که در مرحله بررسی مجدد می1343درنهایت  
به معاونت طرح و برنامه  276081/60و  257214/60، 224942/60، 77380/60در سامانه محصوالت طی چهار گزارش (

 ارسال شده است. 
 
 (دانش بنیان صنعتی) دانش بنیان شدن بنگاههاي تولیدي و تجاري 

وه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتهاي دانش بنیان و با هدف رسوخ فناوري در باتوجه به عضویت وزارت متبوع در کارگر
بخش صنعت و معدن، پیشنهاد ایجاد سرفصل دانش بنیان صنعتی از سوي وزارت متبوع مطرح و در کارگروه مصوب شد و 

توجهی در آمار شرکتهاي  در پی آن با برگزاري جلسات آشنایی بنگاه هاي صنعتی و معدنی با قانون دانش بنیان، رشد قابل
شد. جهت مقایسه بنگاه صنعتی داراي فعالیت دانش بنیان  234شکل گیري تعداد دانش بنیان ایجاد شد درنهایت منجر به 

  ارائه شده است. 3و نمودار شماره  3آمار شرکتهاي دانش بنیان صنعتی با سایر حوزه ها نتایج در جدول شماره 
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 : روند رشد تعداد شرکتهاي دانش بنیان صنعتی3نمودار شماره 

 
 
 

 : آمار شرکتهاي دانش بنیان3جدول شماره 

-سال
 نوع

 دانش بنیان نوپا
 به تفکیک سال

 دانش بنیان تولیدي
 به تفکیک سال

 دانش بنیان صنعتی
 مجموع به تفکیک سال

 به تفکیک سال
 سهم ازکل تعداد سهم از کل تعداد از کل سهم تعداد سال

 839 %4,41 37 %29,5 248 %66 554 93سال

 1140 %10,7 122 %28 319 %61 699 94سال

 983 %23,8 234 %28,4 280 %47,7 469 95سال

تجمعی 
تا پایان 

95 
1722 57,8% 860 28,9% 393 13,2% 2975 
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 آینده پژوهی صنعتی

 نوآوري در بخش صنعت، معدن وتجارتپیمایش 

شناخت بهتر سیاستگذاران از جریان نوآوري در کشور بمنظور بررسی وضعیت نوآوري در بخشهاي مختلف اقتصادي و 
طرح ملی پیمایش نوآوري با مسؤولیت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و همکاري سایر بخشهاي علمی و اجرایی 

ه فناوري و صنایع پیشرفته بعنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی چهار رشته کشو انجام شد. مرکز توسع
صنعتی فوالد، سیمان، پتروشیمی و صنایع غذایی با معاونت مذکور همکاري نمود که روند اجرایی پروژه به شرح زیر ارائه 

 شده است:
  پتروشیمیرشته سیمان، فوالد و  3پرسشنامه براي  375ارسال 

  بنگاه پتروشیمی  34بنگاه فوالد و  57بنگاه سیمان،   27دریافت  پرسشنامه از 

  بنگاه صنایع غذایی در نمایشگاه صنایع غذایی 200ارسال پرسشنامه به 

  غذایی منتخبنامه براي بنگاه هاي صنایع  273ارسال 

  نامه براي اعضاي دو انجمن  صنایع غذایی 100ارسال 

  یع غذاییانجمن صنا 24مکاتبه با 

  پرسشنامه تکمیل شده توسط بنگاه هاي صنایع غذایی 270دریافت و بررسی 

  رشته صنعتی 4پرسشنامه از مجموع  388درمجموع دریافت 

 
 تدوین نظام نامه پیوست فناوري 

 انتقال شرط عمل و اقدام 7 شماره استیسنقشه جامع علمی کشور و سیاست  3از راهبرد کالن 14در راستاي اقدام ملی 
ی، مقرر شد پیوست فناوري براي قراردادهاي خارجی تدوین شود. در این راستا پیش نویس نظام خارج معامالت در يفناور

نامه پیوست فناوري بخش صنعت، معدن و تجارت توسط مرکز توسعه فناوري و صنایع پیشرفته تدوین و طی نامه شماره 
 ارسال شد.  بطمرت يمعاونتها نظرات احصاء جهتو   54776/60

سوم  خیتاردر  حداکثر قانون اتیتجرب بهمراه ریزي¬برنامه و تیریمد سازمان جلسات در نامه نظام اول نسخهافزون بر این 
 ارائه شد. 95خرداد 

 
 عیصنا در تکنولوژي رسوختهیه برنامه 

در راستاي کمک به ارتقاء سطح فناوري در بخش صنعت و معدن، برنامه جامع رسوخ تکنولوژي با لحاظ فرایند جذب 
براي مقام  184596/60تکنولوژي در بنگاه، ابعاد قابل توجه در جذب تکنولوژي و روشهاي جذب تهیه و طی نامه شماره 

شوراي معاونین وزارت متبوع ارائه شد.  20/10/95جلسه مورخ عالی وزارت ارسال شد و حسب نظر ایشان گزارش مربوط در 
درنهایت مقرر شد سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران اطالعات مربوط به 

به معاونت آموزش،   183028/60تکنولوژیهاي ایجاد شده یا توسعه یافته با حمایت آن سازمانها را در پاسخ به نامه شماره 
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اقدام شود و همچنین منابع الزم جهت Match Making پژوهش و فناوري ارائه نمایند تا نسبت به برگزاري جلسات 
 حمایت از تحقیق و توسعه و ارتقاء سطح فناوري صنایع از طریق سازمانهاي توسعه اي تامین شود.

 
 تجارتانجام مطالعات آینده پژوهی در بخش صنعت، معدن و 

ریزي کالن براي ¬باتوجه به تغییرات پرشتاب تکنولوژي و لزوم آشنایی با ابرروندها و تکنولوژیهاي آینده در برنامه -1
و )در خصوص تکنولوژیهاي آینده انجام Future Studiesبخش صنعت، معدن و تجارت، مطالعه آینده پژوهی (

 م ساعته در برنامه طلوع شبکه چهار سیما ارائه شد.برنامه نی 15حوزه هاي زیر مورد بررسی قرار گرفت و طی 
 اقتصاد دانش بنیان •
 Industry4)انقالب چهارم صنعتی ( •
 )IoTاینترنت اشیاء ( •
 )Big Dataداده هاي عظیم ( •
 )Data Miningداده کاوي ( •
 خودرو،کشاورزيدر صنعت  IoTکاربرد  •
 تکنولوژي هولوگرام •

 237880/60تکنولوژیک در آینده انجام و در قالب گزارشی طی نامه شماره مطالعه آینده مشاغل براساس تغییرات  -2
 براي مقام عالی وزارت ارسال شد.

گزارش روند جهانی تحقیق و توسعه در صنعت خودرو توسط مرکز توسعه فناوري و صنایع پیشرفته تهیه و طی نامه  -3
ومحرکه و خودرو براي اطالع خودروسازان و براي مقام عالی وزارت ارسال و از طریق دفتر نیر 90986/60شماره 

 انجمنهاي مرتبط ارسال شد.

 برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان:
گانه اقتصاد مقاومتی تصویب و ریاست آن به وزارت متبوع  12برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان بعنوان یکی از پروژه هاي  

ه هاي علوم، تحقیقات و فناوري، ارتباطات و فناوري محول شد و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، وزارتخان
اطالعات نیز بعنوان اعضاي کارگروه برنامه ملی تعیین شدند. در این راستا اقدامات زیر در ادامه اقدامات گذشته  انجام 

 شد:

  پروژه تایید شده در کارگروه برنامه ملی براي وزارت متبوع  3انجام 

  دفاع از پروژه هاي وزارت  متبوع و 95/2/26حضور در جلسه سازمان مدیریت 

  تکمیل برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان 
  پروژه  3اصالح عناوین پروژه ها و و تهیه کاربرگهاي مرتبط ارائه گزارش فعالیتهاي وزارتخانه در خصوص

 23 –روه پیشنهادي وزارت متبوع در جلسات پایش پروژه ها با حضور مقام عالی وزارت و سایراعضاي کارگ
 95شهریور 



 
 

 
84 

  مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه و درخواست بررسی نهایی پروژه هاي این وزارتخانه 
 یکی از (توسعه محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان ) براي سامانه انجام اقدامات الزم (تهیه محتوا

 )پروژه هاي این برنامه
 

 )ملل سازمان توسعه و تجارت کنفرانس سازمان( آنکتاد گزارش هیته در يهمکار
با دعوت معاونت علمی و فناوري  2016)، از سال آنکتادمتحد(سازمان کنفرانس توسعه و تجارت ملل کارشناسان 

ریاست جمهوري جهت پایش وضعیت علم، فناوري و نوآوري ایران پروژه اي با همین عنوان و با محوریت معاونت 
هاي مرتبط از جمله مرکز توسعه فناوري و صنایع پیشرفته این معاونت به عنوان مذکور و همکاري سایر دستگاه 

گزارش بررسی سیاستهاي علم، فناوري و نوآوري  16/9/95نماینده وزارت متبوع آغاز نمودند که در نهایت در تاریخ 
در جریان تدوین  سال گذشته تاکنون در محل معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري رونمایی شد. 10ایران از 

این گزارش طی چهار جلسه، عملکرد و نظرات وزارت متبوع درخصوص علم وفناوري و نوآوري در بخش صنعت، 
براي مقام  209525/60معدن وتجارت به سازمان مربوط منعکس شد و درنهایت گزارش مربوط طی نامه شماره 

 عالی وزارت ارسال شد.
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 حمایت از مالکیت صنعتی دفتر 95 سالگزارش عملکرد 
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 واحد شاخص عنوان فعالیت فعالیت حوزه ردیف
هدف تا 

 پایان سال
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 هدف

اهداف کمی 

 1396سال 
 توضیحات

ثبت ملی نشان جغرافیایی  1
 محصوالت مهم ایران

 مهم به سازمان ثبت اسناد شامل؛ محصول 21ملی ارسال پرونده ثبت
سنگ تراورتن محالت ، پسته دامغان ، گچ سمنان ،  خزر، دریاي خاویار

 الهیجان، چاي رودبار ، پسته رفسنجان، پسته کرمان ، زیره کرمان، زیتون
گیالن ، سنگ مرمر کردستان ، سوهان قم ، سیب ارومیه ، انگور ارومیه  برنج

بلداجی ، ، سیر همدان ، گردوي تویسرکان ، خرماي پیارم هرمزگان ، گز 
 انجیر استهبان ، انار فارس ، کشمش مالیر

 %105 21 20 تعداد ثبت
 
 
10 

در صورت تامین  1396براي سال 
 اعتبار الزم

ثبت جهانی نشان جغرافیایی  2
 محصوالت استراتژیک ایران

به سازمان جهانی  ایران استراتژیک محصول 11جهانی  ارسال پرونده ثبت
عسل اردبیل ، سنگ تراورتن محالت ایران ، ) شامل: wipoمالکیت فکري (

 زعفران خراسان ایران ، پسته دامغان ، خرماي ربی سیستان و بلوچستان ،
پیارم هرمزگان ،  خرماي استعمران خوزستان ، خرماي کبکاب  خرماي

 تنگستان ، خرماي زاهدي دشتستان ، زرشک و عناب خراسان جنوبی

 10 %100 11 11 تعداد ثبت
تامین اعتبار مبلغ  به علت عدم

حق الثبت، پرونده ها با تاخیر 
 ماه ارسال شد 6حدودا 

 نشان تجاري 3
 (برند)

اهمیت و فرآیند ثبت داخلی و بین المللی "هاي آموزشی برگزاري کارگاه
  %97 30 31 تعداد دوره در کلیه استانهاي کشور "نشان تجاري (برند)

با تامین اعتبار از سوي سازمان 
کوچک و شهرکهاي صنعتی صنایع 

 و همکاري سازمانهاي استانی

اختراعات و سازي ¬تجاري 4
 نوآوري

اختراعات و نوآوریها و معرفی مخترعین به موسسات سازي ¬تجاريمشاوره 
 حمایتی و انجمن هاي صنایع مرتبط

معرفی 
  20 %155 31 20 تعداد شدگان

5 
 

لوایح ، آئین نامه ها و 
 دستورالعمل ها

 جلسات الیحه حمایت از مالکیت صنعتی در مجلس شوراي اسالمی ادامه -1
 تصوب الیحه نیس و لوکارنو در مجلس شوراي اسالمی-2

درج کد ثبت بین المللی نشان هاي جغرافیایی "ارسال دستورالعمل -3
  "محصوالت و کاالهاي صادراتی ثبت شده در سازمان جهانی مالکیت فکري

 به هیات دولت
ارزش گذاري دارا ئیهاي نامشهود در معامالت و پروژعاي آئین نامه -4

 سرمایه گذاري

 
 

 الیحه

 
 

 تعداد
 

تمام 
 لوایح

 
 
100% 

 
 
2 

الیحه مالکیت صنعتی در -
کمیسیون صنایع مجلس بررسی 

کمیسیون آن باقی  3شده ولی 
 مانده است

 یونیدو 6
و  FOCAL POINTنظارت مستمر بر عملکرد یونیدو در ایران به عنوان 

ساله یونیدو در ایران و امضاي آن  5همکاري در تنظیم برنامه کشوري 
 توسط مدیرکل یونیدو و نماینده وزیر در مراسم پنجاهمین سالگرد در وین

پیشرفت 
 کار

 %100 100 100 درصد

پیگیري و نظارت 
 5بر اجراي برنامه 

ساله یونیدو در 
 ایران

 

 یونیدو 7
و کارگاه هاي آموزشی  انرژي گفتگو آموزشیهاي ¬دوره سلسله برگزاري

یونیدو و مدرسین  سازمان همکاري شرکت در مناقصات بین المللی با
 خارجیدوره

 
 دوره

 
 تعداد

 
7 
 

7  
100% 

 
5 

با استفاده از مدرسین خارجی از 
 کشورهاي ایتالیا و لبنان

 مشارکت در برگزاري مناقصات سازمان یونیدو با حضور پیمانکاران بین یونیدو 8
 5 %100 7 7 تعداد دوره المللی ایران

 

 400در هر دوره مناقصه با حدودا 
پیمانکار بین المللی ایران 

 هماهنگی و مکاتبه شده است

 2017پروژه جدید به پونیدو و پیگیري اجراي آن در سال  2ارائه پروپوزال  یونیدو 9
 2 تعداد پروژه میالدي

 
2 

100% 
 
 

به تعداد پروژه 
سوي  پیشنهادي از
 بخشها

پروژه پشتیبانی از طراحی -1
سیاستهاي تجاري و صنعتی 

صادرات محور از طریق ایجاد مرکز 
تعالی در موسسه مطالعات  و 
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 پژوهشهاي بازرگانی
پروژه استحصال عناصر گران بها -2

 از ضایعات الکترونیک

10 
 

همکاري با سازمانهاي  بین 
 المللی

جایگاه ژاپن و انجام هماهنگی و پروژه صنعتی به  4ارائه پروپوزال 
 2017پیگیریهاي الزم براي تصویب و اجرا در سال 

 
 پروژه

 
 تعداد

 
4 
 

4 
 
100% 
 

به تعداد پروژه 
پیشنهادي از سوي 

 بخشها

پروپوزال براي هر پروژه تنظیم 
شده و از طریق سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت خارجه به جایگاه 
ژاپن ارسال شده و هم اینک در 
 حال پیگیري براي اجرا هستیم
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همکاري با سازمانهاي  بین 
 المللی

به سازمان  "طرح بهره وري انرزي صنعتی"پروژه  PIFارائه پروپوزال 
) با همکاري یونیدو و پیگیري جهت GEFتسهیالت جهانی محیط زیست (

 میالدي 2017اجرا در سال 

 
 پروژه

 
 تعداد

 
1 1  

100% 

به تعداد پروژه 
پیشنهادي از سوي 

 بخشها

پروپوزال پروژه به فوکال پوینت 
(وزارت خارجه) ارائه  GEFسازمان 

شده ، قرار است مبلغ درخواست 
شده از محل اعتبارات جف هفت 

 اختصاص داده شود

برگزاري کارگاههاي آموزشی  12
 خارج از کشور

در  "برگزاري کارگاه آموزشی طراحی صنعتی خودرو"تهیه بسته آموزشی 
میالدي با همکاري مرکز انتقال  2017شرکت سیترون یا رنو فرانسه در سال 

 فناوري اتحادیه کشورهاي حاشیه اقیانوس هند

 
 دوره

 
 تعداد

 
1 1  

100% 

 
پیگیري اجراي 

 دوره

بسته آموزش تهیه شده از طریق 
سازمان اتحادیه کشورهاي حاشیه 

اقیانوس هند به سفارت فرانسه 
ل پیگیري ارسال شده و در حا

 پاسخ نهایی از سیترون هستیم

برگزاري کارگاههاي آموزشی  13
 خارج از کشور

در  "برگزاري کارکاه آموزشی انرژي هاي تجدید پذیر"تهیه بسته آموزشی 
میالدي با همکاري مرکز انتقال فناوري  2017شرکت زیمنس آلمان در سال 

 اتحادیه کشورهاي حاشیه اقیانوس هند
 

 
 دوره

 
 تعداد

 
1 1  

100% 

 
پیگیري اجراي 

 دوره

بسته آموزشی تهیه شده و از 
طریق سازمان انتقال فناوري 

کشورهاي حاشیه اقیانوس هند به 
آلمان ارسال شده و در حال 

پیگیري براي اخذ موافقت زیمنس 
 هستیم

 امور بین الملل 14
 : خارجی هاي با هیأت نشست

، کره  YESشامل کشورهاي: اتریش ، فرانسه ، چین ، شبکه متخصصین 
 ، ایتالیا UNDPجنوبی ، سازمان 

صورتجلسات قبال براي جناب آقاي  در حد مورد نیاز %100 7  تعداد جلسه
 وزیر ارسال شده است
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 امور بین الملل
 (تفاهمنامه هاي بین المللی)

جانبه با موسسه فناوري اتریش ، یونیدو و انعقاد تفاهمنامه همکاري سه  -1
مداخله سیستمیک  "مطالعاتی پروژه خصوص جمهوري اسالمی ایران در

 "نسبت به یک تغییر و تحول و کاهش کربن در ایران
در حال انعقاد تفاهمنامه سه جانبه با وزارت محیط زیست ایتالیا ، یونیدو -2

مدرنیزه کردن صنایع کوچک و  "و جمهوري اسالمی ایران براي پروژه 
 "متوسط ایران با رویکرد کاهش مصرف انرژي

 
 

 تفاهمنامه

 
 

 تعداد

 
 
2 

2 
 
 
100% 

 
به تعدادي که 
 هماهنگ شود

تفاهمنامه با موسسه فناوري -
 اتریش به امضا رسیده است

تفاهمنامه با وزارت محیط زیست -
ایتالیا در آخرین جلسه نهایی شده 

نامه و در شرف امضاي تفاهم
 هستیم

16  
  انجام ماموریت به سازمانهاي استانی امور جاري

 ماموریت
 

 تعداد
به تعداد 
  به تعداد مورد نیاز  53 مورد نیاز

 


