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  : گفتارپيش

 شرفتيبا رشد و پ فناوريامروز كه علم و  يايدندر 
 نديدر فرآ يدر جهان به عنوان عامل مهم و اساس عيسر

جوامع  يو فرهنگ ياجتماع ،يرشد و توسعه اقتصاد
و  يآموزش هاي	نهادها و نظام د،يآ يبه حساب م يبشر

  . كننديم فايرا ا ينقش مهم و قابل توجه يپژوهش
 هايروز افزون به نوع و گسترش آموزش و پژوهش توجه
از آهنگ  ياست كه ناش ريانكار ناپذ يضرورت ،يكاربرد

 يبشر يگوناگون زندگ هايو تحول عرصه رييتغ عيسر
  .باشديم

 تيبه آموزش و پژوهش در نها يو كاف يعدم توجه جد
و  يرشد صنعت يرا فرارو ايدهيعد تنگناها و مشكالت

  .خواهد نمود جاديكشورها ا داريپا يتوسعه اقتصاد
و  تيفيعوامل ك ، با رقابت حاكم بر بازار ييارويرو يبرا

همچون  يگريبلكه عوامل د ، ستندين يكاف نهيكنترل هز
 طيدر مح ياقتصاد هايبنگاه ياز عوامل برتر ينوآور
  .شوديمحسوب م يرقابت

انقالب صنعتي  كه چهارمين دوره از در سالهاي اخير
 تيرياطالعات و مد فناوري رينقش و تاث، شده استآغاز 

و تجارت هر روزه در حال گسترش بوده  ديدانش در تول
را در  افتهيتوسعه  ياز اقتصاد كشورها يو سهم بزرگ

 رياجتناب ناپذ ينوآور تيريشناخت و مد .ردگييبرم
از عوامل  ها يبه نوآور يسرعت بخش ييشده و توانا

رود،  يكردن اقتصاد در كشور ها به شمار م ريرقابت پذ
ناخالص  دياطالعات از تول فناوريحال سهم  نيبا ا
  درصد است.  7/0كشور ما فقط در حدود  يداخل

از  يابالغ فناوريعلم و  هاياستيس 2- 8بند  براساس
و  قيتحق كردنهيسهم هز ،يمقام معظم رهبر يسو

 ستباييم 1404در افق  يناخالص داخل ديتوسعه از تول
رقم در حال حاضر كمتر از  نيدرصد برسد كه ا 4به 
  درصد است. 5/0

ايران  ،مجمع جهاني اقتصاد 2019بر اساس گزارش سال 
 141از بين  99در شاخص رقابت پذيري جهاني در رتبه 

ــرار دارد.   ــور قـ كشـ
با توجه بـه   نيهمچن

 2019گزارش سـال  
 يســــازمان جهــــان

ــمالك ــ تيـ  ،يرـفكـ
در شــاخص  ،رانيــا

 ينــــوآور يجهــــان
حـال   نيـ كشور است. بـا ا  129 انيدر م 61رتبه ز ـائـح
سـال  در گرفتـه  صـورت  توجه وجود جهش قابل با يحت

صورت گرفته در اسـناد   يهنوز با هدف گذار ر،ياخ هاي
منطقـه در حـوزه    لاو گـاه يبر كسب جا يمبن يباال دست
 يبـاق  يادزيـ  راه سـاله  20 انـداز در چشم فناوريعلم و 
 هـاي اسـت كـه همـواره از دغدغـه     يموضـوع  نيمانده. ا

بـوده، چنـان    يمقام معظم رهبـر  ژهيدلسوزان نظام، به و
 رييلزوم تغ« ياقتصاد مقاومت اتيكل هيدر ابالغ شانيكه ا
ك يـ در  يبـه نـوآور   يبخش صنعت از مونتاژكار كرديرو

  قرار دادند. دتأكي مورد »سالهده يبازه زمان
 ينامگذار »توليد جهش«كه با عنوان  زين 1399سال  در

 فناوري توسعه و پژوهش آموزش، به توجه است،شده
 توليد جهشچرا كه  شود،ياحساس م شياز پ شيب

ينم سازيو فرهنگ يصرفا معطوف به اقدامات دستور
متنوع و با  ارد،استاند ت،يفيباك يِرانيا يو كاالها باشد

قادر به  المللينيب يو حت يمناسب، در سطح مل متيق
در  هايژگيو نيبا ا ييو كاال باشديعرصه م نيرقابت در ا

 فناوريبر دانش و  يآنها مبتن تيفعال كه هاييبنگاه
موضوع مستلزم گسترش  نيكه ا شود،يم دياست، تول

 تجارتدر بخش صنعت، معدن و  انيبن دانش هايتيفعال
 با اندركاران،دست يتمام ياست با همراه دياست. ام

بخش در اقتصاد،  نيا يو اثرگذار يبه گستردگ تعناي
در تحقق  ايستهيصنعت و تجارت كشور بتواند نقش شا

  .دينما فايا انياقتصاد دانش بن هيبر پا ياقتصاد مقاومت
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  1398ماهه   12 – آموزش، پژوهش و فناوري اقالم آماري معاونت 

  ) مجوزهاي حوزه آموزش، پژوهش 1-الف

  جواز تأسيس صادره و تمديدي خدمات فني و مهندسي - 1جدول 

  عنوان
واحد 
 سنجش

سال 
1395 

سال 
1396 

سال 
1397 

سال 
1398 

درصد 
  1تغيير

 %3,4  351 333 324 335 تعداد جواز تاسيس خدمات فني مهندسي صادره جديد

- %20  52  28 74 65 تعداد جواز تاسيس خدمات فني مهندسي تمديد شده  

- %0,5  387  379 407 389 تعداد صادرهمجموع جواز تاسيس خدمات فني مهندسي   

  

  
 سال اخير 4در آمار مقايسه اي جواز تأسيس صادره و تمديدي خدمات فني و مهندسي  - 1نمودار 

  

  مهندسي پروانه فني و مهندسي صادره و تمديدي فني و - 2جدول 

                                                 
 شده است. لحاظعملكرد دو سال اخير براي محاسبه درصد تغيير، در كليه جداول،  1
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تعداد

جواز تاسيس خدمات فني مهندسي صادره جديد جواز تاسيس خدمات فني مهندسي تمديد شده
مجموع جواز تاسيس خدمات فني مهندسي صادره

 عنوان
واحد 
 سنجش

سال 
1395 

سال 
1396 

سال 
1397 

سال 
1398  

درصد 
  تغيير

  - %12,7  244 130 212 185 تعداد پروانه  فني مهندسي صادره جديد

  %7,8  20 74 64 69 تعداد پروانه فني مهندسي تمديد شده

  - %8,0  264 204 276 254 تعداد مجموع پروانه فني مهندسي صادره
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  1398ماهه   12 – آموزش، پژوهش و فناوري اقالم آماري معاونت 

  
  سال اخير 4در آمار مقايسه اي پروانه فني و مهندسي صادره و تمديدي  - 2نمودار 

 

  جواز تأسيس صادره و تمديدي مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني - 3جدول 

 عنوان
واحد 
 سنجش

سال 
1395 

سال 
1396 

سال 
1397 

سال 
1398  

درصد 
  تغيير

  %35,7  24 35 14 19 تعداد پژوهشهاي صنعتي و معدني صادرهجواز تاسيس مركز 
  %133  10 5 3 7 تعداد جواز تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني تمديد شده

  %52,9  34 40 17 26 تعداد مجموع جواز تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني
  

  
 سال اخير 4در جواز تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني صادره و تمديدي آمار مقايسه اي تعداد   - 3نمودار 
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  1398ماهه   12 – آموزش، پژوهش و فناوري اقالم آماري معاونت 

  پروانه پژوهش مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني - 4جدول 

 عنوان
واحد 
 سنجش

سال 
1395 

سال 
1396 

سال 
1397 

سال 
1398  

درصد 
  تغيير

  - %42,9  19 13 14 8 تعداد هاي صنعتي و معدني صادرهپروانه پژوهش مركز پژوهش
  

  
 سال اخير 4هاي صنعتي و معدني صادره در پروانه پژوهش مركز پژوهشآمار مقايسه اي تعداد  - 4نمودار 

 ) مجوز هاي صادره تحقيق و توسعه و صنايع پيشرفته  2-الف

 صادره گواهي و پروانه تحقيق و توسعه - 5جدول 

 عنوان
واحد 
 سنجش

سال 
1395 

سال 
1396 

سال 
1397 

سال 
1398  

درصد 
  تغيير

  - %11,6  168  190 217 142 تعداد پروانه تحقيق و توسعه صادره

  - %8,3  297  324 332 361 تعداد گواهي تحقيق و توسعه صادره

  - %9,5  503 549 514 465 تعداد مجموع گواهي و پروانه تحقيق و توسعه صادره
  

  
  

  سال اخير 4گواهي و پروانه تحقيق و توسعه صادره در آمار مقايسه اي تعداد  - 5نمودار 
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  1398ماهه   12 – آموزش، پژوهش و فناوري اقالم آماري معاونت 

 وضعيت شركت هاي تاييد شده دانش بنيان - 6جدول 

 عنوان
واحد 
 سنجش

سال 
1395 

سال 
1396 

سال 
1397 

سال 
1398  

درصد 
  تغيير

%9,8 2017 1837 1103 1043 تعداد دانش بنيانكل شركتهاي تاييد شده   
%11,4 1073 963 416 250 تعداد شركتهاي تاييد شده دانش بنيان صنعتي  

%0,77 53,19 52,42 37,72 23,97 درصد نسبت شركتهاي دانش بنيان صنعتي به كل شركتهاي دانش بنيان  
  

  
  سال اخير 4در شركتهاي دانش بنيان صنعتي به كل شركت هاي تاييد شده دانش بنيان آمار مقايسه اي تعداد  - 6 نمودار

  

  
  سال اخير 4در شركتهاي دانش بنيان صنعتي به كل شركت هاي دانش بنيان  نسبت - 7 مودارن
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  1398ماهه   12 – آموزش، پژوهش و فناوري اقالم آماري معاونت 

  ) پروانه بهره برداري توليد نرم افزار3-الف

  پروانه بهره برداري صادره و تمديدي توليد نرم افزار - 7جدول 

 عنوان
واحد 
 سنجش

سال 
1395 

  سال
1396 

سال 
1397 

  سال
1398  

درصد 
  تغيير

  %27,6  37 29 25 20 تعداد پروانه بهره برداري توليد نرم افزار صادر شده جديد

  -%6,1  46 49 25 25 تعداد پروانه بهره برداري توليد نرم افزار تمديد شده

  %6,4  83 78 50 45 تعداد مجموع پروانه هاي صادره و تمديدي
  %25,8  161 128 95 94 تعداد پروانه بهره برداري توليد نرم افزار (فعال)

ارزش  سرمايه گذاري پروانه بهره برداري توليد نرم 
 افزار صادره جديد

ميليون 
 ريال

314،323 2،008،753 145،325 7،582،717  5117%  

  

  
  سال اخير 4در تعداد پروانه بهره برداري توليد نرم افزار صادره و تمديدي آمار مقايسه اي  - 8 نمودار

  
  سال اخير 4در تعداد پروانه بهره برداري توليد نرم افزار فعال آمار مقايسه اي  - 9 نمودار
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  1398ماهه   12 – آموزش، پژوهش و فناوري اقالم آماري معاونت 

  

  
  سال اخير 4در ارزش سرمايه گذاري شركتهاي دريافت كننده پروانه بهره برداري توليد نرم افزار جديد  - 10 نمودار

  

  پروانه بهره برداري توليد نرم افزار صادره و تمديديتعداد شاغالن  - 8جدول 

 عنوان
واحد 
 سنجش

سال 
1395 

سال 
1396 

سال 
1397 

سال 
1398  

درصد 
  تغيير

شاغالن پروانه بهره برداري توليد نرم افزار  صادره 
 (اشتغال جديد)

  %260,3  5،959 1،654 1،370 780 نفر

كل شاغلين در واحدهاي تحقيق و توسعه پروانه بهره 
 برداري معتبر نرم افزاري (فعال)

  %34,8  2،617 1،941 1،024 989 نفر

  %62,9  19،481 11،958 7،904 7،615 نفر (فعال)شاغالن پروانه بهره برداري توليد نرم افزار معتبر 
نسبت شاغلين واحدهاي تحقيق و توسعه به كل شاغالن 

  پروانه بهره برداري توليد نرم افزار (فعال)
  -%2,6  13,4  16  12  12  درصد

  

  
 سال اخير 4در اشتغالزايي جديد شركت هاي دريافت كننده پروانه بهره برداري توليد نرم افزار  - 11نمودار 
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)اشتغال جديد(شاغالن پروانه بهره برداري توليد نرم افزار  صادره 
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  1398ماهه   12 – آموزش، پژوهش و فناوري اقالم آماري معاونت 

  
  سال اخير 4در وضعيت اشتغال شركت هاي دارنده پروانه بهره برداري توليد نرم افزار فعال  - 12نمودار 

 
  

  
 سال اخير 4 در شركت هاي دارنده پروانه توليد نرم افزار فعال واحدهاي تحقيق و توسعه به كل اشتغال نسبت اشتغال - 13نمودار 

  عالمت تجاري، نشان جغرافيايي و اختراعات )4-الف

  وضعيت ثبت عالمت تجاري، نشان جغرافيايي، اختراعات داخلي و بين المللي - 9جدول 

واحد  عنوان
 سنجش

ل سا
1395 

سال 
1396 

سال 
1397 

سال 
1398  

درصد 
  تغيير

نشان جغرافيايي كاالها و محصوالت  مليثبت 
 مهم ايران

  - %20 16 20 14 13 تعداد

اختراعات و  ،حمايت از تجاري سازي نوآوري
 طرحهاي صنعتي

  %9 12 33,3 5 14 تعداد

989 1,024

1,941 2,617

7,615 7,904

11,958

19,481

0

5000

10000

15000

20000

25000

1395سال  1396سال  1397سال  1398سال 

فر
ن

)فعال(كل شاغلين در واحدهاي تحقيق و توسعه پروانه بهره برداري معتبر نرم افزاري 
)فعال(شاغالن پروانه بهره برداري توليد نرم افزار معتبر 

12 12
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1395سال  1396سال  1397سال  1398سال 

صد
در

درصد) فعال(نسبت شاغلين واحدهاي تحقيق و توسعه به كل شاغالن پروانه بهره برداري توليد نرم افزار 
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  1398ماهه   12 – آموزش، پژوهش و فناوري اقالم آماري معاونت 

واحد  عنوان
 سنجش

ل سا
1395 

سال 
1396 

سال 
1397 

سال 
1398  

درصد 
  تغيير

ثبت جهاني نشان جغرافيايي محصوالت صادراتي 
 )WIPOجهاني مالكيت فكري (ايران در سازمان 

 12 10 0 تعداد
10 

(در مرحله 
)ثبت  

16,6% -  

پروژه هاي در دست اجراي سازمان توسعه 
 صنعتي ملل متحد (يونيدو) در ايران

  %33,3 8 6 11 11 تعداد

مناقصات بين المللي يونيدو با حضور پيمانكاران 
 ايراني

  - %50 6 3 3 7 تعداد

  
  

  
  تعداد ثبت ملي نشان جغرافيايي كاالها و محصوالت مهم ايران - 14نمودار 

  

  تعداد پروژه هاي در دست اجراي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) در ايران - 15نمودار 
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  1398ماهه   12 – آموزش، پژوهش و فناوري اقالم آماري معاونت 

   فناوريساير شاخص هاي آموزش، پژوهش و ) 5-الف

  فناوريساير شاخص هاي آموزش، پژوهش و  - 10جدول 

 عنوان
واحد 
 سنجش

  1398سال  1397سال  1396سال  1395سال 
درصد 
  تغيير

دوره هاي آموزشي كوتاه مدت 
 برگزار شده

  %106,2  23،167  11،234 9،105 8،547 تعداد

دوره هاي آموزشي كوتاه مدت 
 برگزار شده

نفر 
 ساعت

4،221،974 12،241،481 11،431،699  10،849،294  5,09% -  

  %141,4  239  99 78 94 تعداد پروژه هاي پژوهشي انجام شده
  %0  6  6  5  15 تعداد  برگزار شده يها يشتعداد هما

  %25  5 4 13 5 تعداد منعقد شده تفاهم نامه هاي 
بررسي گزارشات عملكردي 

افزاري  واصله از شركتهاي نرم
 دارنده پروانه فعال

  62 113 127 130 تعداد
45,1% - 
(*)  

ماه افزايش يافت. فلـذا گزارشـات    12ماه به  6در راستاي تسهيل فرايندهاي كاري دارندگان پروانه نرم افزار، بازه زماني گزارشات عملكردي از   -(*)
  دريافتي از واحد ها كاهش يافته است.

  

  
  شده در چهار سال اخيردوره هاي آموزشي كوتاه مدت برگزار  - 16نمودار 
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  1398ماهه   12 – آموزش، پژوهش و فناوري اقالم آماري معاونت 

  
  
  

  

  
  پروژه هاي پژوهشي انجام شده در چهار سال اخير - 17نمودار 
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 دفتر آموزش و پژوهش

  مقدمه 1- 1

توسعه ساختار علم و فناوري مستلزم  برنامه ريزي در راستاي ايجاد فضاي خالقيت و نوآوري و نهايتاً
باشد. مأموريت اصلي دفتر آموزش و هاي آموزشي و پژوهشي مياستحكام بخشيدن و تقويت فعاليت

هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري، هاي وزارتخانه، سياستپژوهش در چارچوب شرح وظايف و مĤموريت
نعت، معدن و تجارت در راستاي ارتقاء نقشه جامع علمي كشور، برنامه هاي توسعه اي وزارت ص

پذيري، توسعه پايدار و افزايش سهم توليدات مبتني بر دانش در اقتصاد ملي و عرصه جهاني است  رقابت
 ريزي آموزشي،گذاري و برنامههاي سياست اي از گروه فتر آموزش و پژوهش با زير مجموعهكه توسط د
 وريگروه خدمات فني مهندسي و گروه ارزيابي و ارتقاء بهرهريزي پژوهشي، گذاري و برنامهگروه سياست

  تنظيم گرديده است.
 

  برنامه هاي عملياتي و پيشرفت پروژه ها 2- 1

    1398هاي عملياتي دفتر آموزش و پژوهش در سال  وضعيت پيشرفت برنامه - 11جدول   

برنامه سال   واحد  شاخص  عنوان فعاليت  حوزه فعاليت
  98عملكرد   1398

خدمات فني 
  مهندسي

  

ريزي، حمايت و نظارت بر برنامه
گيري و ايجاد واحد هاي فني شكل

 مهندسي

صدور جواز و 
  پروانه

 %)100( 520  300  فقره

 D&Dاجرايي كردن برنامه جامع 

طراحي و توسعه در بخش صنعت، 
  معدن و تجارت

  70  درصد  برنامه ساالنه
تهيه و ابالغ برنامه 

  جامع
)100(% 

نهايي كردن پيش نويس دستورالعمل 
ها ي صدور بازنگري دستورالعمل"

جواز و پروانه فني مهندسي و برگزاري 
جلسه كارشناسي با حضور نمايند 

گاني از انجمن هاي فني مهندسي و 
 هاسازمان استان

تدوين 
دستورالعمل 
صدور جواز و 

  پروانه

  100  درصد

نهايي كردن پيش 
نويس 

دستورالعمل و 
ارايه به مركز 

نوسازي وتحول 
  )%100اداري(

معرفي واحد هاي نمونه فني انتخاب و 
و پيشكسوت با همكاري  مهندسي

كليه سازمان هاي استاني و انجمن 
  هاي مهندسي

انتخاب و 
معرفي 

هاي نمونه واحد
  ساالنه

  100  درصد

انتخاب و معرفي 
واحدهاي نمونه 

مهندسي و تقدير 
ت و در روز صنع

معدن و هفته 
  پژوهش

)100(%  
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 دفتر آموزش و پژوهش

برنامه سال   واحد  شاخص  عنوان فعاليت  حوزه فعاليت
  98عملكرد   1398

تهيه و تدوين بانك اطالعات انجمن 
هاي فني مهندسي در بخش صنعت، 
معدن و تجارت و برنامه هاي گروه 

هاي مهندسي و جهت توسعه فعاليت
ارايه در پورتال وزارتخانه و به روز 

هاي فني كردن بانك اطالعات انجمن
  مهندسي

بانك اطالعات 
  ساالنه

  100  درصد

تهيه بانك جامع 
توانمندي هاي 
مهندسي و ارايه 

به دبير خانه قانون 
حداكثر 

توانمنديهاي 
  داخل

)100(%  

هاي تخصصي با برگزاري نشست
هاي فني مهندسي جهت انجمن

هاي توسعه و بهبود تدوين برنامه
  هاي فني مهندسيفعاليت

  1  تعداد  نشست

برگزاري 
هاي  نشست

كارشناسي با 
مديران 

هاي  انجمن
مهندسي و حضور 

در گردهمايي 
ساليانه كانون 

طراحي مهندسي 
و طراحي مونتاژ 

 %)100( ايران

حمايت از برگزاري همايش روز 
مهندسي، سمپوزيوم ملي طراحي و 

توسعه و گردهمايي مديران 
  مهندسيهاي فني انجمن

  100  درصد  همايش ساالنه

حمايت معنوي و 
حضور معاون 

آموزش،پژوهش و 
در  فناوري

همايش روز 
مهندسي و حضور 

در شوراي 
سياستگذاري و 
 حمايت معنوي

)100(%  

هاي نمونه ها و تشكلانتخاب انجمن
  جهت تقدير در هفته پژوهش

انتخاب واحد 
  نمونه ساالنه

  100  درصد

 انتخاب و معرفي
هاي نمونه  انجمن

مهندسي و تقدير 
  در هفته پژوهش

)100(%  
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 دفتر آموزش و پژوهش

برنامه سال   واحد  شاخص  عنوان فعاليت  حوزه فعاليت
  98عملكرد   1398

حمايت و همكاري در برگزاري 
  هاي تخصصي همايش

  100  درصد  همايش ساالنه

بررسي و حمايت 
همايش و  100از 

رويداد علمي و 
  تخصصي

)100(%  

  پژوهش

برنامه ريزي، حمايت و نظارت بر 
  گيري و ايجاد واحدهاي پژوهشيشكل

جواز و پروانه 
  پژوهش

  %)100( فقره27  25  فقره

برگزاري جلسات شوراي 
گذاري و راهبري آموزش،  سياست

ها در و كارگروه فناوريپژوهش و 
  1398سال 

  %)100( 12  6  تعداد  برگزاري جلسه

اجراي تفاهم نامه فيمابين وزارت 
دانشگاه پيام نور در جهت  متبوع و

  اجراي برنامه هاي مشترك

عناوين پايان 
نامه هاي ارشد 

 ودكتري،
هاي  طرح

فرصت 
مطالعاتي،فرم 
تيپ قرارداد، 
 - پسادكتري
  ساالنه

  100  درصد

 20اجرايي كردن 
طرح فرصت 

مطالعاتي داخل 
كشور و پسا 
  دكتري صنعتي

)100(%  

هاي پژوهشي تهيه نيازسنجي طرح
  بخش صنعت، معدن و تجارت

عناوين 
هاي  رحط

پژوهشي مورد 
نياز بخش 

  ساالنه - صمت

  100  درصد

تهيه نياز سنجي 
پژوهشي بخش 
صمت و ارايه در 
پورتال وزارتخانه 

)100(%  
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 دفتر آموزش و پژوهش

برنامه سال   واحد  شاخص  عنوان فعاليت  حوزه فعاليت
  98عملكرد   1398

اجراي تفاهم نامه فيمابين وزارت 
متبوع و وزارت علوم، تحقيقات و 

در جهت اجراي برنامه هاي  فناوري
  همكاري مشترك

عناوين 
هاي نامه پايان

ارشد ودكتري، 
هاي طرح

فرصت 
مطالعاتي، فرم 
تيپ قرارداد، 

-  پسادكتري
  ساالنه

 100  100  درصد

اجراي موافقت نامه همكاري انجام 
دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي 

ها و موسسات علمي دانشگاههيئت
پژوهشي در وزارت صنعت، معدن و 

  تجارت

انعقاد تفاهم 
نامه و اجرايي 

-  كردن طرح
  ساالنه

  100  100 درصد

اجراي تفاهم نامه فيمابين وزارت 
نيروهاي مسلح در متبوع و ستاد كل 

راستاي ارتقاي امنيت و اقتدار دفاعي، 
اقتصادي اجتماعي كشور از طريق 
اثربخشي خدمت سربازي و توسعه 

  توانمندي كاركنان وظيفه

انعقاد تفاهم 
نامه و اجرايي 

 - كردن طرح
  ساالنه

  100  100 درصد

بازنگري و تمديد تفاهم نامه فيمابين 
جهت وزارت متبوع و دانشگاه آزاد در 

  اجراي برنامه هاي همكاري مشترك

اجراي طرح 
كالن صنعتي 

مورد نياز 
صنعت توسط 
 - دانشگاه آزاد
  ساالنه

 100  100  درصد

اجراي تفاهم نامه همكاري مشترك 
فيمابين وزارت متبوع و سازمان 
  صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي

انعقاد تفاهم 
نامه و اجرايي 

 - كردن طرح
  ساالنه

  100  100 درصد

اجراي تفاهم نامه فيمابين وزارت 
متبوع و دانشگاه تربيت مدرس در 

هاي همكاري جهت اجراي برنامه
  مشترك

اجراي تفاهم 
  نامه

  100  100 درصد
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 دفتر آموزش و پژوهش

برنامه سال   واحد  شاخص  عنوان فعاليت  حوزه فعاليت
  98عملكرد   1398

نامه همكاري تهيه پيش نويس تفاهم
فيمابين  فناوريآموزشي، پژوهشي و 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و وزارت صنعت، معدن و 

  تجارت

 - تفاهم نامه
  ساالنه

  100  100  درصد

اجراي تفاهم نامه وزارت صنعت، 
  معدن و تجارت با جهاد دانشگاهي

اجراي تفاهم 
  ساالنه - نامه

 100  100  درصد

نامه وزارت صنعت، معدن اجراي تفاهم
و تجارت با انجمن تخصصي مراكز 
  تحقيق و توسعه صنايع و معادن

اجراي تفاهم 
  ساالنه - نامه

  100  100  درصد

بازنگري در آيين نامه و همكاري در 
اجراي طرح پسادكتري و شيوه نامه 
فرصت مطالعاتي و ارسال به وزارت 

  فناوريعلوم، تحقيقات و 

-  نيازسنجي
  ساالنه

  100  100  درصد

سازمان  عملكردبررسي و ارزيابي 
 ها دراستان صنعت، معدن و تجارت 

وري و حوزه آموزش، پژوهش، بهره
  خدمات مهندسي

 - تهيه گزارش
  ساالنه

  100  100  درصد

به روز كردن بانك اطالعات آمار 
  مجوزهاي صادر شده

 -  مكاتبه
  ساالنه

  100  100  درصد

ها، تهيه گزارش عملكرد سازمان
هاي زيرمجموعه ها و صندوقشركت
% منابع داخلي 3اختصاص  جهت

هاي كاربردي با  جهت انجام پژوهش
  مقام عالي وزارت توجه به ابالغيه

مكاتبه و 
پيگيري از 

هاي سازمان
 - مجموعهزير

  ساالنه

  100  100  درصد

هاي اجرايي در راستاي تهيه برنامه
برنامه ششم توسعه اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
يران در حوزه آموزش، پژوهش، ا

  وري و مهندسي بهره

بررسي و 
  ساالنه-  مكاتبه

  100  100  درصد

اجراي برنامه جامع پژوهشي بخش 
  صنعت، معدن و تجارت

 - تهيه گزارش
  ساالنه

  100  90  درصد

و ادامه جلسات كارگروه برگزاري 
سياستگذاري و شوراي پژوهش ذيل

 فناوريراهبري آموزش، پژوهش و 
  %)100( 5   4  تعداد  برگزاري جلسه
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 دفتر آموزش و پژوهش

برنامه سال   واحد  شاخص  عنوان فعاليت  حوزه فعاليت
  98عملكرد   1398

  همكاري در اجراي طرح تاپ
تهيه آئين نامه 

  ها و فرمت
  100  100  درصد

برگزاري جلسات ستاد برگزاري هفته 
پژوهش و كميته هاي علمي و اجرايي 

برگزاري جشنواره و نمايشگاه در جهت
  هفته پژوهش

  %)100( 10  4  تعداد  برگزاري جلسه

  آموزش

هاي بررسي و پاسخگويي به درخواست
آموزشي دانشجويان مركز آموزشي 

  وابسته به وزارت متبوع

پيگيري و 
  ساالنه - بررسي

  100  100  درصد

 ها، هاي آموزشي،كنفرانس بررسي دوره
ها و سيمنارهاي واصله از  همايش
هاي اجرايي و ها و سازمان دستگاه

  هادانشگاه

  100  100  درصد  ساالنه-  رويداد

 هايدوره همكاري در اجراي
  عالي آموزش در كارآموزي

ابالغ پورتال و 
 - برنامه ها
  ساالنه

  100  100  درصد

اجراي برنامه جامع آموزشي بخش 
  صنعت، معدن و تجارت

تهيه برنامه 
 - اجراي برنامه

  ساالنه
  100  100  درصد

هاي شركت  واهي نامهبررسي گ
هاي كوتاه مدت  كنندگان دوره

  در بخش صمت تخصصي

- بررسي گواهي

 نامه
  %)100( 7500  7000  تعداد

هاي تهيه و تدوين گزارش جامع دوره
هاي تحقيق، توسعه، آموزشي در حوزه

  HSEEتكنولوژي و  ، آموزش

گزارش 
 - همايش
  ساالنه

  100  100  درصد

هاي كوتاه  نياز سنجي آموزشي دوره
  مدت بخش صمت

  %)100( 1500  1200  تعداد  دوره آموزش

هاي آموزش جهت  تهيه گزارش دوره
  نشست خبري

 - تهيه گزارش
  ساالنه

  100  100  درصد

آموزشي بخش هاي  تهيه گزارش دوره
بندي گزارش گروه هاي و جمع

وري جهت آموزش پژوهش و بهره
  ارائه در جلسه شوراي سياست گذاري

 

 - تهيه گزارش
  ساالنه

  100  100  درصد
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 دفتر آموزش و پژوهش

برنامه سال   واحد  شاخص  عنوان فعاليت  حوزه فعاليت
  98عملكرد   1398

برگزاري و ادامه جلسات كارگروه 
  آموزش

  %)100( 4  4  تعداد  برگزاري جلسه

پيشبرد و برگزاري جلسات مشترك 
  در خصوص كليه تفاهم نامه

برگزاري 
جلسات و 

  ساالنه - اجرا
  100  100  درصد

همكاري در بررسي پرونده هاي 
متقاضيان تاسيس مراكز بين و 

  جواركارگاهي
  %)100( 38  38  مورد  جلسه

بندي تهيه گزارش آموزش و جمع
هاي كارگروه هاي آموزش، فعاليت

(تهيه  وريو  بهره فناوريپژوهش، 
جهت ارائه در جلسات  پاورپوينت)

  شوراي سياست گذاري

- تهيه گزارش 
  ساالنه

  100  100  درصد

مشاركت و همكاري در اجراي طرح 
صنعت، معدن و  كارآموزي در بخش

  تجارت
  100  100  درصد  ساالنه - برنامه

شركت در كميسيون هاي تخصصي 
هيئت دولت و ساير كميسيون هاي 

  مرتبط با آموزش
  %)100( 5  3  تعداد  جلسه

  بهره وري

كميته كارشناسي برگزاري جلسات 
صنعت، بخش  كارگروه بهره وريو

  معدن و تجارت
  %)100( 20  6  تعداد  برگزاري جلسه

طراحي مدلهاي عارضه يابي و بهبود 
وري در بخش صمت و اجرايي بهره

كردن برنامه هاي عملياتي و چرخه 
صنعت، وري در بخش مديريت بهره

 سازمان هماهنگي با(معدن و تجارت
  )مربوطه هاياستان و وري بهره ملي

نهايي كردن 
اجراي مدل و

چرخه 
 - وري بهره

  ساالنه

  100  100  درصد

تهيه گزارش در خصوص فعاليت 
هاي استاني سازمان ،هاي تابعهدستگاه

ها جهت ارائه گزارش و صندوق
هاي صورت گرفته ها و فعاليت برنامه

 وري در بخش صنعت،بهبود بهره
  معدن و تجارت

  

مكاتبه و 
 - پيگيري
  ساالنه

  100  100  درصد
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 دفتر آموزش و پژوهش

برنامه سال   واحد  شاخص  عنوان فعاليت  حوزه فعاليت
  98عملكرد   1398

پيگيري و اجراي سند ارتقاي 
وري در بخش صنعت، معدن و  بهره

  تجارت
  100  100  برنامه  ساالنه -برنامه 

ها در انجام اقدامات و هماهنگي
ويژه هاي پروژهاجراي خصوص 

 ءملي ارتقاهاي  وزارتخانه و برنامه
امه جامع برنوري در راستاي  بهره

  وري كشور بهره

هماهنگي 
وحضور در 

جلسات وارائه 
گزارشات 

-  مربوطه
  ساالنه

  100  100  درصد

هاي باقي مانده  پيگيري و اجراي گام
قانون برنامه  5راهنماي اجرايي ماده 

  ششم توسعه كشور

برگزاري 
جلسه، مكاتبه، 

پيگيري، 
تكميل 

مستندات و 
ارائه به سازمان 

  وريملي بهره

  100  100  درصد

هاي  تهيه گزارش عملكرد شاخص
ود فضاي كسب و عمومي(محور بهب

وري) ارزيابي  كار و ارتقاي بهره
موزش، پژوهش و آعملكرد معاونت 

  فناوري

شركت در 
جلسات و 
 - پيگيري
  ساالنه

  100  100  درصد

پيگيري و اجراي مصوبات تفاهم نامه 
مشترك همكاري في مابين معاونت 

صنعتي در ميتوع و سازمان مديريت 
ي اجرايي نمودن چرخه مديريت راستا
هاي اقتصادي بخش  وري در بنگاه بهره

  صمت و حوزه ستادي وزارت متبوع

شركت در 
جلسات و 
 - پيگيري
  ساالنه

  100  100  درصد
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 دفتر آموزش و پژوهش

  آموزش 1-2-1

 آموزش 1398اهم برنامه هاي سال  1- 1- 2- 1

  وري هاي منابع انساني و افزايش بهرهسطح توانمنديها جهت ارتقاء فهرست برنامه - 12جدول 

 عنوان  رديف

توسعه و گسـترش   آموزش و دانش توليد و تجارت به منظور ايجاد و راه اندازي بانك اطالعات يكپارچه يادگيري، 1
  هاي حين كسب و كار كمي و كيفي آموزش

ها تابعـه   بالغ آن جهت اجرا به كليه سازمانا معدن و تجارت و نهايي كردن نياز سنجي آموزشي در بخش صنعت، 2
 ميليون نفر ساعت آموزش در بخش 2175939و وابسته و برنامه ريزي جهت اجراي 

 ريزي و برگزاري جلسات كارگروه آموزش وپيگيري جهت اجراي مصوبات برنامه 3
هـا، موسسـات و    ازمانسـ  معدن و تجارت بـا همكـاري كليـه    اجرايي كردن برنامه جامع آموزش در بخش صنعت، 4

 نهادهاي وابسته در حوزه آموزش
هـاي منعقـده بـا وزارت آمـوزش و پـرورش و       جهت اجرايي كـردن كامـل تفـاهم نامـه    برقراري تعامل و همكاري  5

 هاي آزاد اسالمي و پيام نور در جهت توسعه آموزشهاي مهارتي و كوتاه مدت در بخش دانشگاه
موعـه هـاي تابعـه در برگـزاري     هاي استاني بـا توجـه بـه منـابع و امكانـات مج      انسازماستفاده از ظرفيت و توان  6

 هاي كوتاه مدت آموزش
هـاي   انسـاني و اسـتفاده بهينـه از ظرفيـت    توسعه مراكز آموزشي جوار و بين كارگاهي بـا هـدف تربيـت نيـروي      7

 هاي مهارتي آموزش
ين وزارت متبوع با ساير وزارتخانه ها و دانشگاه ها) با هـدف  (بر پايه تفاهم نامه هاي فيماب گسترش تعامالت ملي 8

توسعه علمي و بهره برداري همه جانبه از ظرفيت دانشگاه ها،پژوهشگاه هاو مراكز آموزش عالي در توسعه توليد و 
 تجارت

 مشاركت موثر و فراگير در طرح توانمند سازي و اشتغال پايدار(تاپ) 9
 يش و حين كار براساس اهداف برنامه راهبردي مصوبساماندهي مراكز آموزش پ 10

 
 

  1398ماهه سال  12گزارش عملكرد بخش آموزش  1-2-1-2

 اهم فعاليت هاي انجام يافته در بخش آموزش - 13جدول 

 عنوان  رديف

 يهـا  مانسـاز  نهايي كردن نياز سنجي آموزشي در بخش صنعت، معدن و تجارت و ابالغ آن جهت اجرا بـه كليـه    1
  تابعه و وابسته

 هاي استاني هاي متناظر در سازمان و كارگروه برگزاري جلسات كارگروه آموزش  2
هـاي  هـا، موسسـات و نهاد   ن و تجارت با همكاري كليه سـازمان برنامه جامع آموزش در بخش صنعت، معد ياجرا  3



23 

 

23 

 

 دفتر آموزش و پژوهش

 عنوان  رديف

  وابسته در حوزه آموزش
  يستاد با مراكز استان يها ها و برنامه ياستس يهماهنگ  4
 يتابعـه در برگـزار   يبا توجـه بـه منـابع و امكانـات مجموعـه هـا       ياستان يو توان سازمان ها يتاستفاده از ظرف  5

  كوتاه مدت يها آموزش
 يهـا  يـت از ظرف ينـه و اسـتفاده به  يانسـان  يـروي ن يـت بـا هـدف ترب   يكارگاه ينجوار و ب يتوسعه مراكز آموزش  6

  مركز) 38( يمهارت يها آموزش
  ياز سامانه كارآموز يبهره بردار  7
 ي،جوان دانشگاه يالنطرح اشتغال فارغ التحص ي،(كارورز يآموزش يها طرح ينها و تدو پروژه يمشاركت در اجرا  8

  و ...) ها، سرباز صنعت، تاپ ها و رساله نامه ياناز پا يتحما
 يهـا  از سازمان يرو تقد فناوريآموزش، پژوهش و  هاي و تابعه برتر در حوزه ياستان هاي سازمان يانتخاب و معرف  9

  منتخب
  يتابعه و دفاتر تخصص يها ها و سازمان از استان يكوتاه مدت آموزش يدوره ها يسنج يازگزارش گيري  ن  10
  در آموزش يجهان يريدر حوزه شاخص رقابت پذ ياستس يمتنظ  11
  10015ها بر اساس الگوي استاندارد آموزشي ايزو  اجراي آموزشها جهت  هدايت فعاليت  12
  ها تجارت برگزار شده در سازمان بخش صنعت، معدن و يكوتاه مدت آموزش يدوره ها يها نامه يگواه يبررس  13
  ها نمودن آموزش يبه منظور كاربرد يآموزش ينامه ها يينو اصالح آ يبروز رسان 14
 ي،آموزشـ  هـاي  يـت به منظور توسعه فعال يرمجموعهو ز اي توسعه هاي نسازما ي% منابع داخل3از  گيريابالغ بهره 15

  در بخش صنعت، معدن و تجارت يمصوب آموزش هاي برنامه يخصوصاً اجرا يپژوهش
   دولت يئته يها يسيونشركت در جلسات كم 16
مراكـز   ينا يليبخش صنعت، معدن و تجارت و ارسال جدول تكم يو كاربرد يمراكز علم يحقوق يتوضع يبررس 17

 يو كاربرد يبه دانشگاه جامع علم

 

  1398ماهه سال  12مجموع گزارش  1-2-1-3

سازمان هاي  هاي كوتاه مدت آموزشي برگزارشده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، شركتها، دوره - 14جدول 
  تخصصيتابعه و دفاتر 

 تعداد عنوان رديف
هاي برگزار شده تعداد دوره 1  23167 
 719888 تعدادشركت كنندگان ( نفر) 2
 256043 مدت دوره ( ساعت ) 3
ها نفرساعت دوره 4  10،849،294 
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 دفتر آموزش و پژوهش

  1398ماهه سال  12گزارش عملكرد  1-2-1-4

   بخش صنعت، معدن و تجارتاستان  31دوره هاي كوتاه مدت برگزار شده در  - 15جدول 

 تعداد عنوان رديف
هاي برگزار شده تعداد دوره 1  3409 
 289457 تعدادشركت كنندگان ( نفر) 2
 95697,5 مدت دوره ( ساعت ) 3
ها نفرساعت دوره 4  4115095 

  

  1398ماهه سال  12گزارش عملكرد  1-2-1-5

  ها، سازمان هاي تابعه و دفاتر تخصصيدوره هاي كوتاه مدت شركت  - 16جدول 

 تعداد عنوان رديف
هاي برگزار شده داد دورهتع 1  19758 
 430431 تعدادشركت كنندگان ( نفر) 2
 160346 مدت دوره ( ساعت ) 3
ها نفرساعت دوره 4  6734199 

 

  :  1398ماهه سال  12تعداد گواهي نامه هاي تاييد شده  1-2-1-6
   فقره 6500

2-2-1  پژوهش 
  1398برنامه هاي بخش پژوهش در سال اهم  1- 1-2-2

 جهت رقابت پذير كردن بخش توليد و تجارت صمتبهبود سهم پژوهش در ارزش افزوده بخش  - 17جدول 

 عنوان رديف
  گيري و ايجاد واحدهاي پژوهشيريزي، حمايت و نظارت بر شكل برنامه  1

2  
و برگزاري هشتمين ها و كارگروه فناوريگذاري و راهبري آموزش، پژوهش و برگزاري جلسات شوراي سياست

  صنعت، معدن و تجارتجشنواره هفته پژوهش بخش 

3  
 يـران ا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع اقتصادي، توسعه ششم برنامه راستاي در اجرايي هاي تهيه برنامه

 وري و مهندسي در حوزه آموزش، پژوهش، بهره
  هاي پژوهشي بخش صنعت، معدن و تجارت  نيازسنجي طرح تهيه  4
هـاي   در جهـت اجـراي برنامـه    فنـاوري اجراي تفاهم نامه فيمابين وزارت متبوع و وزارت علـوم، تحقيقـات و     5
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 دفتر آموزش و پژوهش

 عنوان رديف
  همكاري مشترك

6  
هـا و موسسـات   علمـي دانشـگاه  اجراي موافقت نامه همكاري انجام دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيئـت 

  پژوهشي در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

  بخش صنعت، معدن و تجارت يبرنامه جامع پژوهش ياجرا  7

8  
% از 1هاي زيرمجموعه جهت اعالم گـزارش هزينـه كـرد    ها و صندوقها، شركتتهيه گزارش عملكرد سازمان

الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشـي از   56(ماده  فناورياعتبارات هزينه اي براي امور پژوهشي و توسعه 
  )  2مقررات مالي دولت(

9  
% منابع داخلي جهـت  3اختصاص  هاي زيرمجموعه جهتها و صندوقها، شركتتهيه گزارش عملكرد سازمان

  هاي كاربردي با توجه به ابالغيه مقام عالي وزارت انجام پژوهش
  نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن اجراي تفاهم  10

11  
وري و حـوزه آمـوزش، پـژوهش، بهـره     ها دراستان سازمان صنعت، معدن و تجارت  عملكردبررسي و ارزيابي 
  خدمات مهندسي 

  هاصنعت، معدن و تجارت استاننظارت و بررسي جهت صدور مجوزهاي پژوهشي صادره توسط سازمان هاي   12

  
  گزارش عملكرد و اهم فعاليت هاي انجام يافته  2- 1-2-2

 1398سال  ماهه 12 –بخش پژوهش  - 18جدول 

 فعاليت رديف

1 
 كاربردي و مركز بين المللـي وزارت علـوم،  –دانشگاه جامع علمي  ،وزارت صمت يمابينامضاء و تبادل تفاهم نامه ف

  فناوريتحقيقات و 

وزارت صنعت، معـدن و تجـارت و سـتاد كـل      يمابينمشترك ف همكاري نامه تفاهم همكاري و مشاركت در اجراي 2
 مسلح يروهاين

3 
دانشـگاه هـاو مؤسسـات     يعلم يئتاعضاء ه يفرصت مطالعات يانجام دوره ها يموافقت نامه همكاراجرايي كردن 

 فناوريو  يقاتوزارت علوم،تحق فناوريپژوهش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون پژوهش و 

4 
و قـرار   1398بخش صنعت، معدن و تجارت در سال  يپژوهش هاي يتاولو يسنج يازكردن ن ييو نها ينتدو تهيه،

  و طرح تاپ در پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت يسنج يازن ينگرفتن ا
    دولت يئته يامور اجتماع يسيونو كم فناوريو  تحقيقات ي،امور علم يسيونجلسه كم حضوردر 5

6 
 يهـا  بـه سـازمان   يكـاربرد  يهـا  جهت انجام آموزش و پـژوهش  يدرصد از اعتبارات منابع داخل3كرد  ينههز ابالغ

درصـد از اعتبـارات    3كـرد   ينههز يرامونجهت ارائه گزارش پ يرمجموعهز هاي و درخواست از سازمان يرمجموعهز
 يكاربرد هاي انجام پژوهش يبرا يمنابع داخل
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 فعاليت رديف
 هفته پژوهش يو ستاد برگزار فناوريآموزش، پژوهش و  يو راهبرد گذاري ياستس يجلسه شورا برگزاري 7

 جشنواره هفته پژوهش هشتمين يو برگزار ريزي برنامه 8

9 
جهـت تـداوم و توسـعه در     فنـاوري پـژوهش و   دانشگاه آزاد و معاون آمـوزش،  مديراننشست مشترك با  برگزاري

 يرمجموعـه به سازمانها و ز يدانشگاه آزاد اسالم يشنهاديمشترك و ارسال تفاهم نامه پ يتفاهم نامه همكار ياجرا
 يو اخذ نظر كارشناس يوزارت صمت جهت بررس

10 
در قالـب طـرح    يو پسادكتر يفرصت مطالعات يدرخصوص اجرا فناوريو  يقاتوزارت علوم، تحق برقراري تعامل با

صمت  ياز سازمانها يو فرصت مطالعان يصنعت يدرخصوص طرح پسادكترا يافتهاقدام انجام  ينآخر يگيريتاپ و پ
 يمتقاض يها و شركتها استان

11 
و پروانـه   يصدور جـواز واحـد پژوهشـ    يها برا صمت استان يها و اعالم نظر درخصوص درخواست سازمان بررسي
 پژوهش

  يو اعالم نظر به دفتر وزارت "فناوريو  يقاتعلوم، تحق يعال يشورا يتخصص هاي يسيونكم نامه يينآ " بررسي  12

  1398سال  ياتيعمل يها برنامهها و  گزارش فعاليتو ارائه  تهيه  13
  

  گزارش مجوز ها  3- 1-2-2

 پژوهشي و فني مهندسي - 19جدول 

 تعداد مجوزهاي صادره  رديف
  هماه 12برنامه 
 (فقره) 1398

 ماهه 12عملكرد 
 (فقره) 1398

 8 10 پروانه پژوهش مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني  1
  تاسيس مركز پژوهش هاي صنعتي و معدنيجواز   2

  (صادره) 
15 19 

 185 125 (صادره) پروانه فني و مهندسي  3
 335 175 (صادره) فني و مهندسيخدمات جواز   4
 

3-2-1  فني و مهندسي 
 1398ماهه سال  12اهم برنامه هاي بخش خدمات فني و مهندسي  1- 3- 2- 1

 معدن و تجارت افزوده بخش صنعت،بهبود ارزش  گسترش و توسعه فعاليت هاي مهندسي در بخش و - 20جدول 

  فعاليت رديف
  يمهندس يهاي فنواحد يجادو ا گيري شكل بر نظارت و حمايت ريزي، برنامه 1
   و توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت يطراحD&D كردن برنامه جامع ييو اجرا ابالغ 2
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  فعاليت رديف

3 
و برگـزاري   يمهندس يصدور جواز و پروانه فن ي ها دستورالعمل يبازنگر"دستورالعمل  تهيه پيش نويس نهايي

  ها با حضور نمايند گاني از انجمن هاي فني مهندسي و سازمان استان يجلسه كارشناس

4 
هاي  هاي استاني و انجمن كليه سازمان با همكاري يشكسوتو معرفي واحد هاي نمونه فني مهندسي  و پ انتخاب

  مهندسي

5 

و تدوين بانك اطالعات انجمن هاي فني مهندسي در بخش صنعت، معدن و تجـارت و برنامـه هـاي گـروه      تهيه
 فنـي  هـاي  دن بانك اطالعـات انجمـن  كر روز به و وزارتخانه پورتال در ارايه و مهندسي هاي جهت توسعه فعاليت

  مهندسي

6 
 هـاي  يـت توسعه و بهبود فعال هاي برنامه ينجهت تدو يمهندس يفن هاي با انجمن يتخصص هاي نشست برگزاري

  يمهندس يفن

7 
 يفن هاي انجمن يرانمد ييو توسعه و گردهما يطراح يمل يومسمپوز ي،روز مهندس يشهما ياز برگزار حمايت

  مهندسي

  در هفته پژوهش يرنمونه جهت تقد هاي ا و تشكله انجمن انتخاب 8

    يتخصص يها يشهما يدر برگزار يو همكار حمايت 9

  يمهندس يهاي فنواحد يجادو ا گيري شكل بر نظارت و حمايت ،ريزي برنامه 10

 

  گزارش عملكرد و اهم فعاليت ها 1-2-3-2

 1398ماهه سال  12بخش فني مهندسي در  - 21جدول 

 فعاليت رديف
 تجارتصنعت، معدن و و توسعه در بخش  يبرنامه جامع طراح و ابالغ ينو تدو يهته 1

 و ارايه به مركز نوسازي و تحول اداري يمهندس يو پروانه فن يساصالح دستور العمل ضوابط صدور جواز تاس 2

3 
هاي گروه جهـت   بخش صنعت، معدن و تجارت و برنامههاي فني مهندسي در  تهيه و تدوين بانك اطالعات انجمن

 هاي فني مهندسي به روز كردن بانك اطالعات انجمن توسعه فعاليت هاي مهندسي و ارايه در پورتال وزارتخانه و

 از آنها در روز صنعت و معدن و هفته پژوهش يلو تجل يمهندس ينمونه فن هاي و انجمن انتخاب واحدها 4

 يمهندس يفن يها و تشكل ها انجمنساالنه  يها يشهما يبرگزارحمايت از  5

6 
 يبخـش طراحـ   ينو طراحـي صـنعتي بـا حضـور فعـال      D&Dتخصصي در حوزه  هاي نشست يبرگزار حمايت از

 و طراحي صنعتي كشور يمهندس

7 
 يمهندسـ  يكنفرانس روز مل شانزدهميندر  يو مشاركت جامعه مهندس يامور برگزار يهماهنگحمايت معنوي و 

 كشور در شهر اصفهان

 در دانشگاه الزهرا يطراح يالملل ينكنفرانس ب يمشاركت در برگزار 8
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 فعاليت رديف
 يو مهندس يصنعت يطراح يآموزش يكارگاهها و يتخصص يها نشست يدر برگزارمشاركت  9

10 
 يهـا  شده با مشاركت انجمن يهفته پژوهش و ارائه نمونه محصوالت طراح يتخصص يشگاهمشاركت در بخش نما

 يتخصص

11  
و  يو پروانـه فنـ   يسصدور جواز تاسـ  يقو تشو يببا هدف ترغ يصنعت يطراح يجيامور ترو يگيريو پ يهماهنگ
 يانجمـن تخصصـ   يسو تاسـ  يـري شـكل گ  يبـرا  يو بستر سـاز  يصنعت يدانش آموختگان طراح يبرا يمهندس
  كشور يصنعت يطراح

  صنعت، معدن و تجارتجواز و پروانه فني مهندسي در بخش  520و نظارت بر صدور بيش از حمايت   12
  

4-2-1  بهره وري  
  صنعت، معدن و تجارت  بهره وري در بخش 1398اهم برنامه هاي سال  1- 1-2-4

 درصد از رشد ارزش افزوده 35جهت كسب سهم حداقل  صمت وري كل عوامل توليد در بخش بهره ارتقاء - 22جدول 

 عنوان رديف

1  
سـاير  وري و بـا همـاهنگي سـازمان ملـي بهـره     (در بخـش صـمت   وري مكاري در اجراي چرخه مـديريت بهـره  ه

 )وابسته و تابعهسازمانهاي 
 صنعت، معدن و تجارتوري در برنامه ششم توسعه در بخش ارتقاي بهره هاي برنامه تهيه و تدوين  2

3  
هاي تخصصي در بخش و ارايه به ها و معاونتوري با همكاري كليه سازمانهاي بهره ه و تدوين گزارش فعاليتتهي

 وري ايرانلي بهرهسازمان م
 پيگيري جهت اجراي مصوبات جلسه) و 6( وريبرگزاري جلسات كارگروه بهرهزي و ري برنامه  4

5  
صنعت، معـدن و   وري در راستاي ارتقاي بهره وري بخش بهرهملي هاي آموزشي با همكاري سازمان برگزاري دوره

 دوره) 5(حداقل تجارت

6  
در راسـتاي اقتصـاد   وري ارتقـاء بهـره  برنامـه اجرايـي    23اي هاي الزم در خصوص اجر انجام اقدامات و هماهنگي

 هاي توليدي و تجاريمقاومتي در بخش

7  
وري در تابعه و اسـتاني بـراي ارتقـاء بهـره    هاي افزايي اقدامات دستگاه در جهت همتوسعه تعامالت داخلي و ملي 

  هاصصي در سازمانهاي تختوليدي و تجاري در قالب كارگروه هايبنگاه
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  1398ماهه سال  12وري در بهرهگزارش عملكرد بخش  2- 1-2-4

 وري ليت هاي انجام يافته در بخش بهرهاهم فعا - 23دول ج

 فعاليت رديف

1  
 همـاهنگي  بـا ( صنعت، معدن و تجـارت وري در بخش هاي عملياتي و چرخه مديريت بهرهاجرايي كردن برنامه

  )وابستههاي تابعه و سازمان و وريبهره ملي سازمان
  صنعت، معدن و تجارتبخش  وريجلسه كارگروه بهره 2برگزاري   2
  وري بخش صنعت، معدن و تجارتجلسه كميته كارشناسي بهره 18برگزاري   3

4  
ها ها جهت ارائه گزارش برنامههاي استاني و صندوقسازمان، هاي تابعهتهيه گزارش در خصوص فعاليت دستگاه

  وري در بخش صنعت، معدن و تجارتگرفته بهبود بهرههاي صورت و فعاليت

5  
سـمينارهاو  ، هـا ) جهت برگزاري دورهAPOايران و سازمان بهره وري آسيايي( وريهمكاري با سازمان ملي بهره

  هاي مطالعاتي بين كشورهابازديد
  وري در بخش صنعت، معدن و تجارتپيگيري و اجراي سند ارتقاي بهره  6

7  
وري در  هاي ويژه وزارتخانه و برنامه هاي ملي ارتقـاء بهـره  ها در خصوص اجراي پروژهاقدامات و هماهنگيانجام 

  راستاي برنامه جامع بهره وري كشور

  هاي تابعه و وابسته ها و سازمانوري و ساير دستگاههمكاري و شركت در جلسات سازمان ملي بهره  8

  هاي اقتصادي و بهبود عملكرد مديريت در بنگاه حمايت از اجراي مدل خود عارضه يابي  9

  هاي ماليتحليل سازمان از طريق الگوريتم در تجزيه و تحليل صورتحمايت از اجراي مدل   10

11  
قانون برنامه ششم توسعه كشـور   5راهنماي اجرايي ماده  4تا  1هاي مربوط به اجراي گام هاي  تكميل كاربرگ

  وري ايران و دريافت تاييديه ارسال به سازمان ملي بهره

12  
 5وري بخش صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي گام هاي تهيه گزارش آسيب شناسي و عارضه يابي بهره

  وري ايرانقانون برنامه ششم توسعه كشور و ارسال به سازمان ملي بهره 5راهنماي اجرايي ماده  6و 

  قانون برنامه ششم توسعه كشور   5مانده راهنماي اجرايي ماده هاي باقيپيگيري اجراي گام  13

14  
هاي عمومي(محور بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي بهره وري) ارزيـابي عملكـرد   تهيه گزارش عملكرد شاخص

  فناوريمعاونت اموزش، پژوهش و  98سال 

15  
 جهـت طراحـي و اجـراي مـدل چرخـه      نعتيتهيه، تدوين و انعقاد تفاهم نامه همكاري با سازمان مـديريت صـ  

  وري در بخش صمت مديريت بهره
 

 ساير اقدامات 3- 1

1-3-1  حوزه آموزش و پژوهش اهم اقدامات كيفي 

 يلبــا تشــك يبخــش در ســطح ملــ يو پژوهشــ يحــوزه آموزشــ يــتســاختارمند كــردن فعال 
بخــش صـنعت، معــدن و   فنـاوري آمـوزش، پــژوهش و   يو راهبــرد يگـذار  ياســتس يشـورا 
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وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت و  فنــاوريمعــاون آمــوزش، پــژوهش و  ياســتتجــارت بــا ر
و  يپژوهشــ ، شــيآموز يكــارگروه هــا  يلو تشــك يــربطمراكــز ذ ينــدگاننما يتعضــو

ــا   يرمجموعــهز ياســتان يســازمان هــا يــهدر كل فنــاوري وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت ب
 ينـدگان مابخـش هـا و دسـتگاه هـاي ذيـربط و ن      يـه سـازمان و بـا عضـويت كل    يسرئ ياستر

ــا  ــگاه ه ــژوهش      يدانش ــوزش، پ ــوزه آم ــاي ح ــه ه ــويب برنام ــدوين و تص ــت ت  ، معتبرجه
  كردن مصوبات. اجراييدر سازمان ها و  يفناوري و بهره ور

 وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت و  يمــابينمشــترك ف همكــاري نامــه تفــاهم اجرايــي كــردن
 مسلح. يروهايستاد كل ن

  ــردن ــي ك ــاهم اجراي ــه تف ــاري نام ــترك ف همك ــابينمش ــژوهش و    يم ــوزش، پ ــت آم معاون
 و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي. فناوري

  ــردن ــي ك ــاهم اجراي ــه تف ــاري نام ــترك ف همك ــابينمش ــژوهش و    يم ــوزش، پ ــت آم معاون
 مديريت صنعتي.و سازمان  فناوري

 وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت  يمــابينف يگــزارش درخصــوص تفــاهم نامــه همكــار تهيــه
  .فناوريو  يقاتوم، تحقو وزارت عل

 ،بخـش صـنعت، معـدن و     يپژوهشـ  هـاي  يـت اولو يسـنج  يـاز كـردن ن  ييو نهـا  ينتدو تهيه
در پورتــال وزارت صــنعت، معــدن  يســنج يــازن يــنو قــرار گــرفتن ا 1398تجــارت در ســال 

  .  و طرح تاپ و تجارت
 فقره 6500بخش( يكوتاه مدت تخصص هاي دوره هاي ينامهو صدور گواه تاييد  .(  
 يسـازمان هـا   يـه بخـش بـه كل   ي،آموزشـي كوتـاه مـدت تخصص   يدوره هـا  يازسـنجي ن ابالغ 

  صنعت، معدن و تجارت استان ها.
 ــكيل ــره   2 تش ــارگروه به ــت ك ــژوهش و      يور نشس ــوزش، پ ــرم آم ــاون محت ــور مع ــا حض ب

ــاوري ــ فن ــ  يسو رئ ــازمان مل ــره يس ــرانا وري به ــرو د ي ــارگروه و نما  يگ ــاء ك ــدگاناعض  ين
ــن ــا انجم ــكل و ه ــاي تش ــره ه ــت  18و  وري به ــهنشس ــي  كميت ــهو تهكارشناس ــزارش  ي گ

  .يرانا يور بهره يعملكرد و ارسال به سازمان مل
 يــدادهاياز رو يمعنــو يــا يمــاد يــتمربــوط بــه حما يمــورد درخواســت هــا 109 بررســي 

  معدن و تجارت. ،بخش صنعت يعلم
 ــزاري ــورا برگ ــذاري ياســتس يجلســه ش ــرد گ ــهكم، يو راهب ــا يت ــ يه ــيو اجرا يعلم و   ي

  جشنواره پژوهش بخش صمت. يبرگزار
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 دفتر آموزش و پژوهش

   ــأت ــاي هي ــاتي اعض ــيان فرصــت مطالع ــي متقاض ــگاه معرف ــي دانش ــراي   علم ــا دكت ــا و پس ه
 مورد).41صنعتي به وزارت عتف و بنگاه ها (

 ــدو يــهته ــ ينو ت ــو يشپ ) بخــش صــنعت،  D&Dو توســعه (  يبرنامــه جــامع طراحــ يسن
 معدن و تجارت

  يمهندس يپروانه فناصالح دستورالعمل صدور جواز و 

 يمهندس يخدمات فن يسيكمربوط به كدآ يموارد درخواست يبررس 

2-3-1   فناوريگذاري و راهبري آموزش، پژوهش و گزارش تشكيل شوراي سياست 

  كارگروه هاي تخصصيجلسه  - 24جدول 

  جلسه عنوانرديف 
برنامه جلسات براي 

  1398سال 

تعداد جلسات برگزار 
  1398شده در سال 

 2 2 گذاري و راهبري تشكيل شوراي سياست  1
 10 4 كارگروه پژوهشي   2
 20 6  وريكارگروه بهره  3
 3 3  كارگروه آموزش  4

  

3-3-1  تكميل گزارش -اقدامات 
  شرح ساير اقدامات - 25جدول 

  عنوان  رديف
  جلسه) 3(تعداد  يطراح يالملل ينكنفرانس ب يستاد برگزارحضور در جلسات   1
  جلسه)10(تعداد يانقالب فرهنگ يدولت و شورا ياته يها ونييسحضور در جلسات كم  2
و  يتكنولـوژ  ، توسعه، آموزش ، يقتحق دوره هاي آموزشي كوتاه مدت در زمينه هاي،گزارش  ينو تدو يهته  3

  HSEE  و انقالب چهارم صنعتي ، 
  و انعكاس در صدا و سيما جشنواره هفته پژوهش و اخبار مربوط به برگزاريگزارش  يهارا  4

 

  

4-3-1  صنعت، معدن و تجارت فناوريهشتمين جشنواره پژوهش و  
هشـتمين  1398گـردد و درسـال  ساله در هفته آخر آذرماه برگـزار مـي  پژوهش همهجشنواره هفته

در حوزه صنعت، معـدن و   فناوريهاي پژوهش و پژوهش با هدف تجليل و تقدير از برترين جشنواره هفته
تجارت، تبادل اطالعات و تجارب بدست آمده ميان پژوهشگران و صاحبان صنعت و تجارت، ارتقاء نگـرش  

و نوآوري به  فناوريدهي پژوهش، ، جهتصنعت و دانشگاه "شراكت" صنعت و دانشگاه به "ارتباط"از 
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 دفتر آموزش و پژوهش

بنيان سمت حل مسائل و رفع نيازهاي واقعي كشور براي حمايت از رونق توليد و دستيابي به اقتصاد دانش
شركت نمايشگاههاي بين المللي جمهوري.ا.ايران و با حضور بـيش   1 در سالن شماره 1398ماه آذر 25در 
 .نفر از كارشناسان و  فعالين بخش صنعت، معدن و تجارت برگزار گرديد 500از 

  اهم اقدامات انجام گرفته عبارتند از:
 يـي اجرا يتهاز ده كم يشوكميته علمي و ب يتخصص هاي تخصصي ستاد و نشست سهبرگزاري جل 

  .جهت انتخاب واحد هاي برتر
 واحد هاي برتر واصله و انتخاب نهايي واحدها بررسي.    
 و ف تـ ع يعـال  يشـورا  يرخانـه بد، تحقيقـات و فنـاوري   نشست تخصصي با وزارت علوم، برگزاري

و ارايـه   فنـاوري تخصصـي پـژوهش و    انجمن مراكز تحقيق و توسـعه جهـت برگـزاري نمايشـگاه    
  .صنعت، معدن و تجارتنيازمندي هاي بخش 

 در نمايشـگاه و شـركت نمايشـگاه    با سازمان هـاي تحـت پوشـش جهـت حضـور       برقراري تعامل
  .المللي جهت تخفيف به واحد هاي تحت پوشش بين

جهـت حضـور بخـش    نمايشگاه بين المللي تهران  7متر مربع در سالن  1000كردن فضاي  نهايي
  .صنعت، معدن و تجارت

  
  

  وزارت صنعت، معدن و تجارت فناورينمايشگاه پژوهش و  پنجمينپوستر هشتمين جشنواره و  - 18شكل 
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 دفتر آموزش و پژوهش

  
  وزارت صنعت، معدن و تجارت فناوريمراسم هشتمين جشنواره پژوهش و  - 19شكل 

  

 هدف از برگزاري جشنواره: 1- 4- 3- 1

  در حوزه صنعت، معدن و تجارت   فناوريتجليل و تقدير از برترين هاي پژوهش و 

 تبادل اطالعات و تجارب بدست آمده ميان پژوهشگران و صاحبان صنعت و تجارت 

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

 و نوآوري به سمت حل مسائل و رفع نيازهاي واقعي كشـور بـراي    فناوريدهي پژوهش، جهت
 دستيابي به اقتصاد دانش بنيان  

 محورهاي مورد تقدير: 1-3-4-2

    طرح پژوهشي صنعتي، معدني و تجاري برتر  
  و  فنـاوري رد آموزشـي، پژوهشـي،   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برتر براساس عملكـ

 نوآوري

 و نوآوري   فناوريهاي صنعتي استان برتر براساس عملكرد آموزشي، پژوهشي، شركت شهرك 

 هاي صنعتي، معدني و تجاري برتر  مركز پژوهش  
   شركت خدمات فني مهندسي برتر  
 هاي صنعتي، معدني و تجاري  محصول برتر تحقيق و توسعه بنگاه  
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 دفتر آموزش و پژوهش

  هاي صنعتي، معدني و تجاري  توسعه برتر بنگاهمركز تحقيق و 

  كـه خروجـي بـراي صـنعت     " مبتكر، مخترعي "مركز آموزش علمي كاربردي برتر با رويكرد
   كشور داشته باشند

   شركت برتر در حوزه دانش بنيان 

   شركت برتر در حوزه صنايع پيشرفته 

 انجمن فني مهندسي برتر 

 هاي صنفي برترها و واحد اتحاديه 

و فناوري در بخش صنعت، معدن و  ش پنجمين نمايشگاه تخصصي پژوهشگزار  1-3-5
 تجارت

  
   فناوريو  دكتر قباديان از پنجمين نمايشگاه پژوهشبازديد جناب آقاي  - 20شكل 

زمان بـا هفتـه پـژوهش و بـا همكـاري      ماه، همآذر 29لغايت  26پژوهش در تاريخ پنجمين نمايشگاه هفته
المللـي  و دبيرخانه شورايعالي عتف در سالن شـماره هفـت نمايشـگاه بـين     فناوريعلوم، تحقيقات و وزارت

  تهران با اهداف زير برگزار گرديد:
  :  نمايشگاه هايسياست و اهداف
 اقتصادي بنگاههاي توسط پژوهشي نيازهاي تعريف و شناسايي فرهنگسازي، -

 كشور تجارت و معدن صنعت، بخش در فناوري توسعه در دانش بنيان هاي شركت آفريني نقش -
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 دفتر آموزش و پژوهش

 ثروت توليد حوزه تا ارزش دانش زنجيره حلقه هاي ارتباط جريانسازي   -

 دانشگاه و صنعت بين همكاري تفاهمنامه هاي عقد -

 توانمندي داراي صنعتي هاي شركت با فناوري نيازمند و صنعتي هاي شركت آشنايي  -

 دانشگاه و صنعت ارتباط مفقوده حلقه هاي تكميل و ايجاد به كمك  -

 گذاران سرمايه و مالي تأمين صندوقهاي با نمايشگاه در حاضر صنعتي شركتهاي آشنايي  -

 كنندگان شركت تخصصي هاي فناوري و دستاوردها آخرين ارايه -

 1000 پژوهش نيازهاي بخش صـمت شناسـايي و نهايتـا بـيش از     نمايشگاه هفته ذكر است درالزم به
  ارائه گرديد.   فناورينياز پژوهشي و 

 طيف بازديد كنندگان : 1-3-5-1

   صنعتگران و معدنكاران بخش دولتي و خصوصي  
 ها و مراكز آموزش عالي پژوهشگران و مديران پژوهشي دانشگاه  
 هـاي علـم و   هـاي مسـتقر درپـارك   تهاي دانش بنيـان و شـرك  كارشناسان شركت و مديران

  و مراكز رشد   فناوري
  فناوريمند به حوزه گذاران عالقهسرمايه    
 ها )هاي سرمايه گذاري خطر پذير (دولتي، خصوصي و زير مجموعه بانكشركت  
 از ساير كشورها فناوريمندان به سرمايه گذاري يا خريد عالقه 

 را خـود  فناورانه نياز هاي پژوهشي و نمايشگاه برگزاري درطول و تجارت معدن صنعت، مختلف هايبخش

 برگـزاري  نياز گرديد. 1000ارايه بيش از  به منجر كه دادند قرار پژوهشگران دانشگاهيان و ديد معرض در

 اقتصـاد دانشـگاهي   در اساسـي  تحـول  و تحـرك  ايجاد براي فرصت بهترين تواند مي هايي نمايشگاه چنين

 .باشد هافناوري سازي بومي همچنين و كشور
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   2 فصل
  و صنايع پيشرفته فناوريمركز توسعه 
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 يشرفتهپ يعو صنا يمركز توسعه فناور

  مقدمه 1- 2

المللي تنها از راه مديريت درجهان رو به رشد امروز افزايش توان رقابتي كشورها در عرصه بين
باشد، ترديدي نيست كه دانش و هاي نرم امكانپذير ميافزايي توانمنديهوشمندانه نظام نوآوري و هم

شورهاي موفق و پيشرو آنهايي هستند كه ترين عنصر جريان توسعه اقتصادي بوده و كفناوري اساسي
هاي علمي و فني را به ثروت تبديل نموده و از همين مسير شكوفايي اقتصاد خود را رقم بتوانند نوآوري

باشد كه در راستاي يكي از اركان مهم در نظام نوآوري مي و صنايع پيشرفته فناوريتوسعه زنند. مركز 
رسوخ و ديريت هوشمندانه توسعه فناوري، بسترسازي جهت گسترش و حمايت از تحقيق و توسعه، م

از و صنايع نوين  فناوريدر امتداد مركز پژوهش، توسعه  در بخش و توسعه صنايع پيشرفته فناورياي قارت
 .ايجاد شده است فناوريزيرمجموعه معاونت آموزش، پژوهش و  در 1392ماه سال بهمن

  برنامه هاي عملياتي و پيشرفت پروژه ها 2- 2

  1398و صنايع پيشرفته در سال  فناوريهاي عملياتي مركز توسعه  وضعيت پيشرفت برنامه - 26جدول   

  برنامه هاي اجرايي تعيين جهت گيريها و اولويت هاي اختصاصي ابالغي رييس جمهور
  و صنايع پيشرفته فناوري، مركز توسعه فناوريمعاونت آموزش، پژوهش و 

  1398عملكرد سال   واحد متعارف  هدف كمي  برنامه اجرايي  تاولوي

و  فناوريتوسعه  -  16اولويت 
نوآوري در سطح بنگاه هاي 
اقتصادي و افزايش رقابت 

پذيري از طريق ارتقاء همكاري 
المللي ميان شركت  هاي بين

هاي داخلي با شركت هاي 
 پيشروي خارجي

ايجاد واحـد هـاي تحقيـق و    
صـنعتي  توسعه در بنگاههاي 

  و معدني
  465  بنگاه  150

حمايت از استقرار بنگاه هاي 
ــركت   ــرفته و ش ــنايع پيش ص

  بنيان دانش
 94  بنگاه  60

    

1-2-2  گسترش تحقيق و توسعه در بنگاههاي توليدي و تجاري 
  بررسي و صدور گواهي و پروانه تحقيق و توسعه  1- 2-2-1

هاي استاني پيشرفته و سازمانو همكاري مركز صنايع  5/8006در راستاي اجراي دستورالعمل شماره 
هاي صنعتي و براي بنگاه توسعه و قيتحق پروانه 168و  توسعه و قيتحق يگواه 297، تعداد 98در سال 

  است:زير ارائه شده معدني صادر شده كه گزارش آماري آن در نمودار جدول
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 يشرفتهپ يعو صنا يمركز توسعه فناور

  تعداد گواهي و پروانه تحقيق و توسعه - 27جدول 

مجموع از 
تا  92سال 

  كنون
 92سال  93سال 94سال 95سال  96سال   97سال  98سال

ميانگين سالهاي 
 91تا  68

 عنوان

2531  
168  190  217  142  64  33  

123  41  
 پروانه

 گواهي  56  188  361  327  324  297

 مجموع  41  123  89  252  503  544  514  465  2531

  

  
  به تفكيك سالو پروانه صادره تحقيق و توسعه  گواهيآمار  - 21نمودار 
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 يشرفتهپ يعو صنا يمركز توسعه فناور

 
  ها به تفكيك استان 98سال  درگواهي و پروانه صادره تحقيق و توسعه آمار  - 22نمودار 

  

گواهي و پروانه  40و سمنان با  40، زنجان با 75هاي اصفهان با شود استانهمانطوري كه مالحظه مي
 پيشتاز هستند. 98تحقيق و توسعه صادرشده در سال 

  

  انتخاب مراكز برتر و محصوالت برتر تحقيق و توسعه 2- 2-2-1
هاي  هاي صنعتي و معدني و محصوالت منتج از فعاليتواحدهاي تحقيق و توسعه بنگاههر سال 

ت برتر تحقيق ها مورد ارزيابي قرار گرفته و واحدهاي برتر تحقيق و توسعه و محصوال تحقيق و توسعه آن
در فرآيند انتخاب مراكز و محصوالت تحقيق و توسعه برتر، فراخوان شوند.  و توسعه انتخاب و معرفي مي

پرسشنامه محصول تحقيق و  132پرسشنامه مركز تحقيق و توسعه و  122ارسال و  31/04/98 در تاريخ
مورخ  1/8018و  22/12/89مورخ  1/8017هاي شماره واصل و طبق دستورالعمل استان 25توسعه از 

محصول برتر  5مركز و  7مورد ارزيابي و كارشناسي دقيق و فني قرار گرفت، كه از اين ميان،  07/09/87
بنيان نيز براي تجليل در جشنواره واحد دانش 2واحد صنايع پيشرفته و  2انتخاب شدند. افزون بر اين 

  بررسي و معرفي شدند. 98سال  فناوريپژوهش و 
  

  قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالي كشور31س ماده بند  3- 2-2-1
و  يديتول يدر واحدها يو تعاون يخصوص ي،اشخاص حقوق يو پژوهش يقاتيتحق يها نهيمعادل هز

مراكز  ايها كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ربط يذ يها از وزارتخانه يبردار پروانه بهره يدارا يصنعت
و بهداشت، درمان و  فناوريو  قاتيعلوم، تحق يها از وزارتخانه يمجوز قطع يدارا يو آموزش عال يپژوهش
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 شرفتيگزارش پ نكهيمشروط بر ا شود، يكشور انجام م يكه در چارچوب نقشه جامع علم يآموزش پزشك
 يمربوطه برسد و ناخالص درآمد ابراز يقاتيمراكز تحق ايها و دانشگاه يپژوهش يشورا بيتصو ساالنه آن به
نباشد، حداكثر  الير )5,000,000,000( ارديليم آنها كمتر از پنج يو معدن يديتول يها تيحاصل از فعال

. معادل مبلغ منظورشده شود يمذكور بخشوده م نهيسال انجام هز يابراز اتي%) مال10درصد( ده زانيبه م
  شد.نخواهد رفتهيپذ ياتيقابل قبول مال نهيان هزعنو اشخاص مذكور، به اتيبه حساب مال

توسط مركز تهيه و جهت اجرا  9/4/95مورخ  84164/60نامه اجرايي اين ماده قانوني به شماره شيوه
  است.هاي استاني ابالغ شده به سازمان
  قرارداد 14 :98كل قراردادهاي منعقد شده در سال تعداد 

  استانها به تفكيك استان:تعداد قراردادهاي منعقد شده در 
  قرارداد 2:البرزاستان 
  قرارداد 8:بوشهراستان 
  قرارداد 1:زنجاناستان 
  قرارداد 1: لرستاناستان 

  قرارداد 1استان خوزستان: 
 قرارداد 1استان خراسان جنوبي: 

  

2-2-2  هاي راهبرديپژوهي صنعتي و فعاليتآينده 
رويكرد اقتصاد دانش بنيان، مدل توسعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با  2-2-2-1

  اكوسيستم نوآوري و انقالب صنعتي چهارم
ظهور انقالب صنعتي چهارم و ابعاد گسترده آن مستلزم تغييرات در حوزه سياستگذاري و  از آنجا كه

سازي فضاي اجتماعي با اين تحول عظيم قانونگذاري، فضاي كسب و كار، فضاي علمي و پژوهشي و آماده
ما نيز ناگزير از آمادگي و بسترسازي براي همگامي با اين رويداد مهم است، وجود نهادي  باشد و كشورمي

المللي در اين حوزه را شكل داده و هدايت موضوع را كه بتواند تعامالت بخشي و فرابخشي و بعضا بين
درو و برعهده بگيرد، بسيار اهميت دارد. برعهده گرفتن اين وظيفه توسط سازمان توانمندي چون اي

 اي براي كشور دربر خواهد داشت. هاي سازمان در اين مسير حتما نتايج قابل مالحظهبازبيني مأموريت

هاي هاي زير براي تغيير مأموريت در اين راستا اين معاونت نسبت به تهيه پيشنهادي جامع با سرفصل
  است.ئه نمودهايدرو مبادرت ورزيده و در جلسات متعددي با مديران ارشد آن سازمان ارا

 ايهاي توسعهضرورت ايجاد و كاركردهاي سازمان 
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 (ايدرو) بررسي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

 هاي فعليهاي ايدرو طبق مأموريتپيشنهاد براي توسعه فعاليت 

 راهكارهاي پيشنهادي براي فعاليت ايدرو در مناطق محروم 

  زمينه صنايع پيشرفتهراهكارهاي پيشنهادي براي فعاليت ايدرو در 

  هاي دانش بنيان به صنعتشركت فناوريحمايت از رسوخ 

هاي و نوآوري و همگامي با انقالب صنعتي چهارم در برنامه فناوريتهيه گزارش توسعه  2-2-2-2
  بخش صنعت، معدن و تجارت

و  فناوري% در توليد ناخالص داخلي، خاستگاه اصلي 32بخش صنعت، معدن و تجارت با سهم بيش از 
هاي علمي و فناورانه كشور بايد در اين بخش مهم اقتصاد تجلي يابد. بر اين نوآوري است و نتايج فعاليت

و صنعت را  فناوريهاي راستايي سياستاساس در چند سال اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم هم
ن اثرگذار بر اقتصاد كشور و ، شرايط كالفناورياست، لكن باتوجه به تغييرات پرشتاب موردتوجه قرار داده

درنهايت لزوم همگامي با روندهاي انقالب صنعتي چهارم، گزارشي مبسوط درخصوص رويكرد فناورانه 
  هاي زير تهيه شد: بخش صمت توسط اين مركز در قالب بخش

 لزوم تغيير جهت گيري اقتصاد از مونتاژكاري به نوآوري  
 و نوآوري در آئينه اسناد كالن فناوري 

 فناوريهاي اقتصادي مبتني بر دانش و برخي شاخص   
 و وضعيت ايران  
  فناوريمطالعات بين المللي در راستاي توسعه  
 ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي ارتقاء وضع موجود و پيشرفت 

  در ايران فناوريشناسي عوامل راهبردي پيشرفت علم و تهيه گزارش آسيب 2-2-2-3
 يدر جمهور فناوريعلم و  يشرفتپ يعوامل راهبرد يشناس يبآس "با توجه به طرح و ارائه موضوع 

 فناوريحوزه علم و  هايو چالش هايباهم آس ي، گزارشي ازانقالب فرهنگ يعال يدر شورا "يرانا ياسالم
هاي  سياستگذار و شفاف نبودن وظايف و اختيارات نهادها و دستگاه وجود نهادهاي متعدداز جمله 

ها؛ عدم تخصيص اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي متناسب با ميزان ميان آن گوناگون و ضعف در تعامل
و مكانيزهاي  حمايتي هايمكانيزم هاي مرتبط؛ عدم وجودهاي نهادها و دستگاهاختيارات و مسئوليت

ها و ... تهيه شده كه در خصوص هريك از آنها راهكارهايي نيز تامين مالي متناسب با ميزان رشد شركت
  كه جهت طرح در شوراي انقالب فرهنگي به آن شورا ارسال گرديده است.  شده پيشنهاد
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  شركت هاي دانش بنيان به صنعت فناوريتهيه مدل رسوخ  2-2-2-4
در بخش  فناوريهاي توسعه بر مبناي دانش، كمك به گسترش صنايع پيشرفته و رسوخ يكي از مكانيزم

صنعت، معدن و تجارت است. باتوجه به اينكه اقتصاد كشور ما اقتصادي مبتني بر منابع طبيعي بويژه 
باشد، الزم است با لحاظ اولويت، به رسوخ فناوري هاي پيشرفته در صنايع معمول نفت، گاز و معادن مي

محور و را به صنايع دانشويژه بنگاه هاي بزرگ كمك نموده و در كمترين زمان ممكن اين صنايع به
هاي نسبي كشور زمينه تبديل بنيان با مزيتزدن فناوري هاي پيشرفته و دانشپذير تبديل و با گرهرقابت

هاي پيشنهادي زير تدوين هاي رقابتي را فراهم نمود. براين اساس مدلي در اين مركز با پروژهآنها به مزيت
  شد:

  از شركتهاي 10طريق جانمايي از   دگان تكنولوژي محورتأمين كنن«حمايت از ايجاد و توسعه %
  دانش بنيان در زنجيره تأمين شركتهاي بزرگ

  رشته هاي صنعتي و شناسايي و حمايت از ايجاد حلقه هاي مفقوده با استخراج زنجيره ارزش
  استفاده از توانمندي شركتهاي دانش بنيان

  بهر ه برداري از توانمندي، اعتبار و يق از طر«برندسازي مشترك براي شركتهاي دانش بنيان
 »سابقه ايدرو

 گذاران شركتي خطرپذير (گيري سرمايهحمايت از شكلCVCهاي ) يا ادغام و تملك شركت
 هاي بزرگها يا شركتبنيان توسط هولدينگدانش

 هاي همكاري اقتصادي و تكنولوژيك در خارج از كشور (توسعه ديپلماسي تكنولوژي) ايجاد شعبه
 بنيانهاي دانشجهت تقويت شركت

 

  تهيه گزارش حفظ و بهبود وضعيت اقتصادي در شرايط تحريم با رويكرد فناورانه 2-2-2-5
در سه سال متوالي، رقم منفي  بانك جهاني، براي رشد اقتصادي ايران 2019در گزارش ژانويه  
حفظ و «اين موضوع، گزارش ريزي براي تخفيف اثرات بيني شد، در اين راستا باتوجه به لزوم برنامه پيش

در مركز تهيه و در حضور دبير كارگروه رصد » (رويكرد فناورانه)بهبود وضعيت اقتصادي در شرايط تحريم 
هاي اصلي و نوآوري شورا عالي انقالب فرهنگي ارائه شد. در اين گزارش ابتدا، چالش فناوريو پايش علم، 

رويكرد حفظ و توسعه صنايع موجود و ورود به صنايع جديد اقتصاد ايران بررسي و راهكارهاي الزم با دو 
  پيشنهاد شد.

  شده با رويكرد حفظ و توسعه صنايع موجود:راهكارهاي ارائه
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 استفاده مناسب از ظرفيت بازارچه هاي مرزي 

 دريافت كارهاي سفارشي و كارمزدي 

 حفظ توليد (كمي) و رقابت پذيرنمودن صنايع 

  توسعهTIS  تأمين صنايع منبع محورها در زنجيره 

 ) پياده سازي مكانيزم همپاييCatch up( 

  شده با رويكرد ورود به صنايع جديد:راهكارهاي ارائه
  همگامي با انقالب صنعتي چهارم از طريق حضور شركتهاي توانمند ايراني در شبكه ارزش

 شركتهاي بزرگ دنيا

 همكاري بين المللي فناورانه 
 

ي چهارم (رويكرد آمادگي در سطح ملي و آمادگي در سطح انقالب صنعت«تهيه گزارش  2-2-2-6
  بنگاهي)

هاي نوظهوري نظير اينترنت اشياء، هوش مصنوعي، رباتيك و توليد  فناوريانقالب صنعتي چهارم و 
اي منجر شده است كه توليد را به  هاي كسب و كار تازه هاي توليد جديد و مدل افزايشي به ايجاد روش

همراه با ظهور و بروز ساير  فناوريسازد. سرعت و اندازه تغييرات  شكلي بنيادي دستخوش تغيير مي
هاي توسعه خواهد افزود كه در عمل  هاي كنوني استراتژي از پيچيدگي را به چالش اي روندها، اليه

وري و رشد فراگير را متأثر خواهد ساخت. در اين شرايط كشورها بايد تصميم بگيرند كه چگونه به  بهره
ست كه ريزي نمايند. اين امر مستلزم آن ا اين پارادايم جديد توليد واكنش نشان دهند و براي آن برنامه

  .كشورها از ميزان آمادگي ساختار توليد خود براي تغييرات آينده آگاه باشند
 2018براي اولين بار در سال » آمادگي براي آينده توليد«مجمع جهاني اقتصاد در گزارشي با عنوان 

 به معرفي و توسعه شاخصي براي سنجش ميزان آمادگي كشورها براي مواجهه با تغيير تكنولوژيك عظيمِ
براساس تعريف مجمع جهاني اقتصاد، آمادگي براي توليد در آينده عبارت است در جريان پرداخته است. 

ها و تاب آوري و چابكي  ها و چالش هاي توليدي آينده، كاهش ريسك از؛ توانايي سرمايه گذاري در فرصت
 در برابر شوكهاي آينده.

هاي توليد  و پيچيدگي توليد) و محرك ياسمقاين شاخص خود داراي دو بخش شامل ساختار توليد (
گذاري، چارچوب نهادي، منابع پايدار و  ، سرمايه انساني، تجارت جهاني و سرمايهو نوآوري فناوري(شامل 

  است.. گزارش مربوط به اين شاخص در اين مركز تهيه شدهمحيط تقاضا) است
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گيري سطح صنعتي چهارم، اندازه عالوه بر آمادگي كشورها در سطح كالن براي همگامي با انقالب
آمادگي صنايع و كسب و كارهاي مختلف براي آمادگي رويارويي با اين تحول عظيم اهميت زيادي دارد. 

  وارويك اشاره نمود.   توان به مدل دانشگاهطور نمونه ميهاي مختلفي ارائه شده كه بهبر اين اساس مدل
خص براي هر صنعت و شركت صنعتي مورد بررسي زيرشا 37در اين مدل شش ركن اصلي در قالب 

شوند. بندي ميها در چهار سطح آغازگر، متوسط، مجرب و خبره طبقهنهايت شركت قرار گرفته و در
  است.گزارش مربوط به آمادگي در سطح ملي و آمادگي در سطح بنگاهي در اين مركز تهيه شده

  رگتهيه گزارش وضعيت بخش تحقيق و توسعه در صنايع بز 2-2-2-7
هاي تحقيق و توسعه در صنايع بزرگ با تعامل با صنايع بزرگ به منظور احصاي وضعيت كنوني فعاليت

از جمله صنايع خودرو و صنايع معدني، گزارشي كلي از وضعيت بخش تحقيق و توسعه در صنايع بزرگ و 
وين شد. در اين كشور تهيه و تد فناوريارائه راهكارهاي عملياتي به منظور پيشرفت در حوزه علم و 

گزارش ضمن بررسي سوابق وزارت متبوع در حمايت از گسترش كمي و كيفي تحقيق و توسعه در بخش، 
هاي توليدي و تجاري، به ارائه دستاوردهاي اين بخش در ايجاد مراكز تحقيق و توسعه در بنگاه

صنعت و دانشگاه و ...  منظور گسترش ارتباط، بسترسازي بهو توسعه يقتحق يمنابع انسان يتوانمندساز
  است. هاي اين حوزه، پيشنهادهاي اجرايي نيز ارائه شدهاست. همچنين با بيان چالشپرداخته

وزارت  "توليد رونق و داخل ساخت هايفرصت" همكاري با كميته محتوايي نمايشگاه  2-2-2-8
  متبوع

تيرماه سال  30الي  27هاي ساخت داخل و رونق توليد در تاريخ باتوجه به برگزاري نمايشگاه فرصت
عنوان  به فناوريالمللي تهران و پيرو انتخاب معاونت آموزش، پژوهش و هاي بيندر محل نمايشگاه 1398

پوينت معاونت در عنوان فوكالو صنايع پيشرفته به فناوريعضو كميته محتوايي نمايشگاه، مركز توسعه 
جمهور و يسير فناورينت علمي و وگي با معاهم رسانده و ضمن هماهنجلسات كميته محتوايي حضور به

، نسبت به تهيه متن پيشنهادي سخنراني مقام عالي وزارت اقدام نمود و فناوريوزارت علوم، تحقيقات و 
  نامه چهارجانبه نيز انجام شد.هاي الزم جهت تهيه متن پيشنهادي تفاهمهمكاري

 سوم هزاره در چهارم صنعتي انقالب سراسري اجالس برگزاري در همكاري 2-2-2-9

كه يكي از اركان مهم جهت نيل به انقالب چهارم صنعتي در ايران، مديران، روسا و مشاوران از آنجائي
انقالب صنعتي چهارم در هزاره سوم با  اجالس سراسري باشند، اولين دورهصنعت و اقتصاد كشور مي

عنوان بزرگترين گردهمايي مديران به  1398بهمن ماه  3در تاريخ  ،رويكرد تجليل از مديران موفق ملي
صورت برگزار گرديد. در اين اجالس كه به   معادن و كشاورزي ايران، در محل اتاق بازرگاني صنايع كشور
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 يشرفتهپ يعو صنا يمركز توسعه فناور

معاونت متبوع و فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي برگزارشد، معاون آموزش، پژوهش مشترك ميان 
  شرفته به ايراد سخنراني پرداختند.و صنايع پي فناوريو رئيس مركز توسعه  فناوريو 

3-2-2  بنيانتوسعه صنايع پيشرفته و دانش 
  بنيانها و موسسات دانشتعامل با كارگروه ارزيابي و تشخيص صالحيت شركت 2-2-3-1

عنـوان نماينـده وزارت متبـوع در    و صـنايع پيشـرفته بـه    فناوريرئيس مركز توسعه  عضويتباتوجه به 
منظور بهبـود عملكـرد   زير به موارد ،بنياندانش موسسات و هاشركت صالحيت تشخيص و ارزيابي كارگروه

    صورت پذيرفت: بنيان،هاي دانشقانون حمايت از شركت

 بنيانها و موسسات دانشنامه ارزيابي شركتپيشنهادهاي اصالحي در خصوص آيين -
 بنيانبندي كاالها و خدمات دانشپيشنهادهاي اصالحي در خصوص سطح -
فضاي كسب و كار و ايجاد وحدت رويه در بررسي، تاييد و صـدور مجـوز صـنعتي    منظور تسهيل به -

هـا و  ت گسـترده بـا مركـز امـور شـركت     تعـامال بنيـان،  هاي صنايع پيشرفته و دانـش براي شركت
رياست جمهوري صورت گرفته و دستورالعمل صدور  فناوريبنيان معاونت علمي و موسسات دانش

  بنيان مورد بررسي قرار گرفت.  اري صنايع پيشرفته و دانشبردجواز تاسيس و پروانه بهره
 بنيانبرداري صنايع پيشرفته و دانشز تاسيس و پروانه بهرهاصدور جو 

در سـال  ، 15/9/94مورخ هـ  48608/ت120997 نامه شماره تصويب 4و  3در راستاي اجراي مواد    
پيشـرفته و  هـاي متقاضـي صـنايع   طـرح بـرداري بـراي   پروانـه بهـره   50جواز تاسيس و  44تعداد  98

  بنيان صادر شده است. دانش
  

  بنيان صنعتي)هاي توليدي و تجاري (دانشبنيان شدن بنگاهدانش 2-2-3-2
بنيـان طـي   هاي دانـش در ادامه عضويت وزارت متبوع در كارگروه ارزيابي و تشخيص صالحيت شركت

 2017شده است و درنهايت از تعداد كل بنگاه صنعتي احراز  2017بنياني تعداد ، صالحيت دانش98سال 
هـاي  باشـند. مقايسـه آمـار شـركت    بنيـان صـنعتي مـي   شـركت، دانـش   1073بنيان، تعـداد  شركت دانش

  ها در جدول زير نشان داده شده است.بنيان صنعتي با ساير حوزه دانش
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 يشرفتهپ يعو صنا يمركز توسعه فناور

  1398آمار شركتهاي دانش بنيان در سال  - 28جدول 

در تدوين سند توسعه  فناوريمعاونت علمي و  فناوريهمكاري با ستاد توسعه زيست 2-2-3-3
  كشور فناوريزيست

معاونت  فناوريستاد توسعه زيستتوسط كشور فناورينويس سند توسعه  زيستاتوجه به تدوين پيشب
مشاور محترم رئيس ستاد علم و منظور بررسي سند مذكور به رياست جلسات متعددي به، فناوريعلمي و 
هـاي  نگي و با حضور نمايندگان حـوزه هاي زيستي شوراي عالي انقالب فرهفناوريدر حوزه علم و  فناوري

عنوان نماينده وزارت متبـوع  و صنايع پيشرفته به فناوريرئيس مركز توسعه مرتبط تشكيل شده است كه 
و ميزان اثرگذاري اين وزارت در دستيابي به اهداف سـند مـذكور در جلسـات مشـاركت      براي تعيين نقش

فعال داشته است. همچنين نظرات و پيشنهادهاي وزارت در طي چنـد مكاتبـه بـه شـوراي عـالي انقـالب       
 فرهنگي منعكس شده است.   

ري و مشاركت در برگزا آنجلبك و صنايع  فناوريهمايش راهكارهاي توسعه  همكاري در 2-2-3-4
   فناوريمعاونت علمي و  فناوريآن با همكاري ستاد توسعه زيست

جلبك و صنايع جانبي ايران و نمايشـگاه   فناوريانديشي بررسي راهكارهاي عملياتي توسعه نشست هم
در  98ارديبهشـت   12و 11در تـاريخ   فنـاوري عرضه دستاوردهاي اين حوزه توسط ستاد توسـعه زيسـت   

دانشگاه خليج فارس برگزار گرديد. در اين راستا مركز متبوع ضمن عضـويت در كميتـه سياسـتگذاري، بـا     
برپايي غرفه در حاشيه همايش مذكور به پايش مشكالت آن حوزه پرداختـه اسـت. رئـيس محتـرم مركـز      

رت متبـوع در نشسـت مـذكور شـركت نمـوده و از      و صنايع پيشرفته به عنوان نماينـده وزا  فناوريتوسعه 
 عمل آوردند.نمايشگاه مربوط بازديد به

   صنعت در نوآوري انداز چشم همايش گذاريسياست در همكاري 2-2-3-5
انـداز نـوآوري و بزرگتـرين چـالش نـوآوري در صـنعت بـا هـدف بحـث و بررسـي           همايش ملي چشـم 

و صـنعت دانشـگاه    فنـاوري گذاري علـم و استدر صنعت با همت پژوهشكده سي فناوريراهكارهاي توسعه 

  دانش بنيان نوپا نوع- سال
 1نوع 

دانش بنيان نوپا 
 2نوع 

دانش بنيان توليدي 
 1نوع 

دانش بنيان توليدي 
 صنعتي -2نوع 

 مجموع
 تعداد سال

سهم از 
 كل

 تعداد
سهم از 
 كل

 تعداد
سهم از 
 كل

 تعداد
سهم 
 ازكل

1398 211  10,5  443  22  290  14,5  1073  53  2017  

 4928 52 2577 11,5 568 22 1072 14,5 711 تجمعي تا كنون



47 

 

47 

 

 يشرفتهپ يعو صنا يورمركز توسعه فنا

شريف و با حمايت وزارت متبوع، وزارت نيرو و وزارت نفت برگزار شده است. رئـيس مركـز توسـعه    صنعتي
گذاري همايش بـه تبـين نقـش و جايگـاه وزارت     و صنايع پيشرفته به عنوان عضو شوراي سياست فناوري

بهبــود بنيــان در گســترش نــوآوري و ته و دانــشهــاي صــنايع پيشــرفمتبــوع و نحــوه تعامــل بــا شــركت
پـذيري و همگـام شـدن بـا     هاي مختلف صنعتي با هـدف افـزايش رقابـت   هاي فناورانه در حوزه توانمندي

 تحوالت جهاني پرداخته است.  
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   3 فصل
  اطالعات فناوريدفتر توسعه و كاربرد 
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

  مقدمه 1- 3

اطالعات معاونت آموزش،  فناوريدر اين فصل اهم اقدمات و برنامه هاي عملياتي دفتر توسعه و كاربرد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سال جاري بر اساس راهبردها و سياستهاي اجرايي  فناوريپژوهش و 

  مصوب وزارت متبوع به تفصيل بيان شده است. 
هاي صورت  اليتمهمترين فع وهاي عملياتي تعريف شده همچنين سعي گرديده تا با مرور برنامه 

آخرين وضعيت هريك از آنها به تفصيل ارائه شود تا با استفاده از تجارب قبلي و  ،گرفته در سال جاري
  نمود. آتي انتخاب امكانات موجود بتوان بهترين مسير را براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي عملياتي

ها  برنامه ،ند با تصوير سازي مناسبي از وضعيت كنوني، پتانسيل هاي موجوداميد است اين گزارش، بتوا
و اقدامات آتي دفتر، افق هاي روشني را جهت سرعت بخشيدن به طي مسير توسعه صنعتي كشور در 

  .نمايد ترسيماطالعات  فناوريحوزه 

1-1-3  ار كشورزاهداف كالن صنعت نرم اف 

 از توليد ناخالص داخليصنعت نرم افزار  ارزش افزوده افزايش سهم 

  افزايش سهم صادرات نرم افزار نسبت به كل صادرات غيرنفتي 

 توسعه دولت الكترونيك 

كه به منظور تحقق اهداف فوق  فعاليتهاي ذيل بر اسـاس راهبردهـا و سياسـتهاي    
  اجرايي صورت پذيرفته و درج شده است:

ايـن صـنعت) هـدايت و كمـك بـه       سازماندهي، برنامه ريزي (تهيه آمار و اطالعات مورد نياز -
افزار  توسعه صنعت نرم همچنينافزار، نظارت بر عملكرد آنها و  رشد واحدهاي توليدكننده نرم

اطالعات (توليـد نـرم افـزار) بصـورت      فناوريكشور از طريق صدور پروانه بهره برداري توليد 
 برخط

اي دارنــده پروانــه وســعه شــركتهالزم جهــت حمايــت و تپيشــنهاد قــوانين و مقــررات ارائــه  -
 اطالعات (توليد نرم افزار)  به قوه مقننه به منظور تصويب آنها فناوريبرداري توليد  بهره

پياده سازي قوانين و مقررات مصوب از طريق طراحي سامانه هاي الكترونيكي جهت استفاده  -
قـق  متقاضيان دريافت پروانه بصورت برخط و ارزيابي شركتهاي واجد شـرايط بـه منظـور تح   

 اهداف دولت الكترونيك.

برداري توليد نرم افزار جهت بهبود فضاي كسـب   طراحي تسهيالت براي دارندگان پروانه بهره -
 و كار اين صنعت
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 طالعاتا يدفتر توسعه و كاربرد فناور

2-1-3  اطالعات در بخش فناورياهداف كالن كاربرد  
 اطالعات در بخش صنعت، معدن و تجارت فناوريافزايش نفوذ كاربرد  -

اطالعات در فراينـدهاي كـاري    فناوريارتقاي بهره وري كل عوامل توليد از طريق بكارگيري  -
 بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري

 افزايش تعامالت الكترونيكي بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري -
 

  برنامه هاي عملياتي و پيشرفت پروژه ها 2- 3

  1398اطالعات در سال  فناوريهاي عملياتي دفتر توسعه و كاربرد  وضعيت پيشرفت برنامه - 29جدول 

 برنامهمحور رديف

راهبردها و برنامه هاي 
اجرايي مندرج در برنامه 

 وزير

 برنامه اجرايي
  هدف كمي

 عملكرد1398سال 

1 

بهبود محيط 
سرمايه گذاري و 
فضاي كسب و 

كار بخش 
 خصوصي

شناسايي  - 1- 3راهبرد 
بازدارنده قوانين و مقررات 

توليد و پيگيري مراحل 
 اجراي آن

اجراي قوانين حمايتي 
نظير برقراري معافيت 

مالياتي، بيمه اي، تعرفه 
برق و استقرار و ...  براي 
شركتهاي توليدكننده نرم 

 افزار

100  
درصد 
 پيشرفت

100% 

ارائه كليه  - 1- 3راهبرد 
خدمات وزارتخانه و 

سازمانهاي تابعه بصورت 
با اولويت صدور الكترونيك 

 مجوزها

به روزرساني سامانه هاي 
مرتبط با صدور پروانه 
بهره برداري توليد نرم 

 افزار

100  
درصد 
 پيشرفت

100%  
 تغيير فـرم هـاي اظهـار    -

 نامه ماليات
اتصال بـه سـامانه هـاي     -

ــارت   ــارت، ك ــامع تج ج
 بازرگاني و توانيران

 تغيير گزارش عملكرد  -

2 

توسعه و تقويت 
بنگاه هاي 

ليدي و ارتقاي تو
توان رقابتي 

 ها بنگاه

بازنگري،  - 2- 3راهبرد 
تكميل و بروزرساني برنامه 

 راهبردي وزارت متبوع

بازنگري نهايي و تصويب 
برنامه راهبردي صنعت 

 نرم افزار

100  
درصد 
 پيشرفت

95%  
علي رغم تاييد نهايي سند 

 معاونت طـرح و برنامـه  در 
در مسير ابالغ مقـام عـالي   

 .داردوزارت قرار 
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

 برنامهمحور رديف

راهبردها و برنامه هاي 
اجرايي مندرج در برنامه 

 وزير

 برنامه اجرايي
  هدف كمي

 عملكرد1398سال 

ايجاد و   - 2- 3راهبرد 
برقراري كارگروههاي 
تخصصي در هر رشته 

كااليي و خدماتي با حضور 
 خبرگان و نخبگان

برگزاري  نشست هاي 
تخصصي صنعت و 

افزار و كاربرد  صادرات نرم
اطالعات در بخش فناوري

2  
 نشست

  نشست 2
قــــــــــش داوري در ن- 

ــرم  قراردادهــاي تجــاري ن
  افزار

ــاي    - ــك ه ــاهش ريس ك
  ERPاقتصادي با 

4 

پشتيباني از توليد
و عرضه كاال و 

خدمات مبتني بر 
با ارزش  فناوري

 افزوده باال

حمايت از  - 6- 3راهبرد 
استقرار صنايع پيشرفته و 

 دانش بنيان

توسعه  و بروز رساني 
عرضه محصوالت "سامانه 

صنايع پيشرفته 
 "دانش بنيانو

محصول 150
ثبت شده در 

 سامانه

  محصول 240
 سامانه ثبت شده در 

حمايت از  - 6- 3راهبرد 
استقرار صنايع پيشرفته و 

 دانش بنيان

صدور پروانه بهره برداري 
اطالعات به  فناوريتوليد 

منظور حمايت از 
واحدهاي توليدكننده 

افزار و نظارت بر  نرم
 عملكرد آنها

60  

 پروانه

83  
 پروانه

حمايت از  - 2- 3راهبرد 
توليد و توسعه صنايع 

 منتخب

به روز رساني شاخص 
هاي ارزيابي شركت هاي 
توليد كننده نرم افزار و 

معرفي و تقدير از برترين 
هاي اين حوزه در مراسم 
روز ملي صنعت و معدن

100  

درصد 
 پيشرفت

100%  
ــامانه  - ــدازي ســ راه انــ

الكترونيكي همايش روز 
ــاني   ــه نشـ ــنعت بـ صـ

imday.ir  
ــي  - ــابي و معرفـ  3 ارزيـ

شــــــركت برتــــــر و 
پيشكســـــوت برتـــــر 

 افزاري  نرم

    

بروز رساني و  - 2- 3راهبرد 
تكميل فهرست كااليي 

توانمندسازي ساخت داخل 
/ت 26725موضوع مصوبه 

بروز رساني و تكميل 
فهرست توليدات نرم 

 افزاري كشور 

100  

درصد 
 پيشرفت

  % پيشرفت100

محصــول 1520احصــاء  -
شركت 159نرم افزاري از 

توليد كننده نـرم افـزار و   
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

 برنامهمحور رديف

راهبردها و برنامه هاي 
اجرايي مندرج در برنامه 

 وزير

 برنامه اجرايي
  هدف كمي

 عملكرد1398سال 

 11/3/93هـ مورخ  48462
 هيأت محترم وزيران

ــت   ــل فهرســ درج ذيــ
ــديهاي توليـــدي  توانمنـ
وزارت متبــوع  و ســامانه 

 توانيران

5  
و  يبانيپشت
از  يتحما

  يداخل يداتتول

حمايت از  - 5- 3راهبرد 
توسعه برندهاي داخلي و 

 بين المللي شدن آنها

همكاري با سازمان ملي 
استاندارد در خصوص 

تدوين استانداردهاي ملي 
 فناوريحوزه صنعت 
 اطالعات

100  

درصد 
 پيشرفت

  % پيشرفت100

 8در تــدوين  مشــاركت -
ــوزه    ــي ح ــتاندارد مل اس

ــاوري ــات و  فنــ اطالعــ
 ارتباطات

    
توانمندسازي  - 5- 3راهبرد 

و بهره گيري از تشكل هاي 
 تخصصي

توسعه همكاري با 
سازمانهاي مردم نهاد در 
 حوزه صنعت نرم افزار

100  

درصد 
 پيشرفت

  % پيشرفت100

ــه    - ــاهم نامـ ــاد تفـ انعقـ
ــن   ــا انجمـ ــاري بـ همكـ

هاي نـرم افـزاري    شركت
  آشنا

ــات و  - ــزاري جلســ برگــ
ــه   ــاهم نامـ ــيم تفـ تنظـ
همكاري با سازمان نظـام  

 صنفي رايانه اي

6  

  
  

 يدر ارتقا يلتسه
و  فناوريسطح 

در  يتوسعه نوآور
 يترشته فعال

دار و  يتاولو يها
  منتخب يعصنا

حمايت از  - 6- 3راهبرد 
طرحهاي تحقيق و پژوهش 

جهت افزايش راندمان 
واحدهاي توليدي و 

 خدماتي

تعيين شاخصهاي 
 فناوريسنجش بلوغ 

اطالعات در بنگاههاي 
صنعتي، معدني و تجاري

درصد 
  پيشرفت

100 

  % پيشرفت100

ــاركت  - ــاه از  543مش بنگ
كشـور در تعيـين    سراسر

شاخصـــــها، ارزيـــــابي 
شاخصها و نهايي نمـودن  

 آنها

حمايت از  - 6- 3راهبرد 
طرحهاي تحقيق و پژوهش 

جهت افزايش راندمان 
واحدهاي توليدي و 

 خدماتي

اجراي طرح سنجش بلوغ 
اطالعات و  فناوري

ارتباطات بنگاههاي 
كوچك و متوسط در گذار 

به كسب و كار 

100  

درصد 
 پيشرفت

  % پيشرفت50

اجراي پايلوت طرح براي  -
ــابي  70 ــاه و ارزيــ بنگــ

  شاخص ها در آنها
به دليل عـدم تخصـيص    -
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

 برنامهمحور رديف

راهبردها و برنامه هاي 
اجرايي مندرج در برنامه 

 وزير

 برنامه اجرايي
  هدف كمي

 عملكرد1398سال 

منابع مالي وتامين منابع  الكترونيكي 
ــايي   ــاز نهـ ــويقي فـ تشـ

 اجرايي نشد

هدايت  - 6- 3راهبرد 
فعاليتهاي طرحهاي 

پژوهشي و مهندسي براي 
كاربردي شدن در جهت 

صنعت و تقويت ارتباط 
حمايت از دانشگاه و 

هاي  ها و پايان نامه پروژه
 دانشگاهي 

توسعه سامانه الكترونيكي 
طرح توانمند سازي توليد 
و توسعه اشتغال پايدار 

 (تاپ)

100  

درصد 
 پيشرفت

  % پيشرفت80

سازي پورتلت بهـم   پياده -
  رساني عرضه و تقاضا.

عدم پياده سازي گزارش  -
 ساز پيشرفته 

  تحليل عملكرد برنامه ها 3- 3

1-3-3  پروانه بهره برداري توليد نرم افزار صدور  
تومان و ميليارد  1443فقره پروانه بهره برداري توليد نرم افزار با جمع سرمايه گذاري بالغ بر  83صدور 

% در 74,96و رشد  1397 در تعداد پروانه صادره نسبت به سال %6,4نفر (رشد  12396اشتغالزايي 
  )1397اشتغالزايي شركت هاي دريافت كنند پروانه نسبت به سال 

  تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره و تمديدي در دو سال اخيروضعيت  - 30جدول 

 درصد تغيير 1398سال  1397سال عنوان

 %27,6  37 29 صادر شده جديدتعداد پروانه بهره برداري توليد نرم افزار 
  -%6,1 46 49 تعداد پروانه بهره برداري توليد نرم افزار تمديد شده 

 %6,4 83 78 مجموع تعداد پروانه هاي صادره و تمديدي
  %25,8 161 128 پروانه بهره برداري توليد نرم افزار (فعال)
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

  هاي بهره برداري صادره و تمديدي توليد نرم افزار در دو سال اخيراشتغال پروانه وضعيت  - 31جدول 

 درصد تغيير 1398سال  1397سال   عنوان
 384% 5959 1231 شاغالن پروانه بهره برداري توليد نرم افزار صادر شده جديد

 9,96% 6437 5854 شاغالن تعداد پروانه بهره برداري توليد نرم افزار تمديد شده 
 74,96% 12396 7085 شاغالن پروانه هاي صادره و تمديديمجموع 

 62,91% 19481 11958 كل شاغالن پروانه بهره برداري توليد نرم افزار (فعال)

  
زير صورت اطالعات (توليد نرم افزار) از طريق سامانه الكترونيكي  فناوريصدور پروانه بهره برداري توليد 

  مي پذيرد.

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

 هدف از اجراي پروژه:

 افزار، نظارت بر عملكرد آنها و  سازماندهي، هدايت و كمك به رشد واحدهاي توليدكننده نرم
 افزار در سراسر كشور  توسعه صنعت نرم

 برداري نرم افزار تعلق مي گيرد: اهم تسهيالتي كه به دارندگان پروانه بهره 

 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير  31ماده  "د"مندي از معافيت مالياتي طبق بند  بهره 

 هاي  اليت شركتهاي نرم افزاري در پهنهامكان استقرار و فعS  وM   شهر تهران  
 استفاده از تعرفه برق صنعتي  
 استفاده از تسهيالت سازمان تأمين اجتماعي براي بازنشستگي پيش از موعد  
 هاي دارنده پروانه از مزاياي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خـدماتي  مندي واحد بهره

  داخل كشور
 سازمان تـأمين اجتمـاعي درخصـوص     9/14و  3/14هاي  امكان استفاده از تسهيالت بخشنامه

 اطالعات فناوريهاي حوزه  دريافت مفاصاحساب پيمان

 مندي از مزاياي كارت بازرگاني توليدي   بهره 

 دي از تسهيالت صندوق توسعه ملي من بهره 
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

  تعداد شركتهاي دارنده پروانه توليد نرم افزار به تفكيك استان تا كنون - 32جدول 

 

 

2-3-3 دارنده پروانه بهره برداري نرم افزار از معافيت مالياتي هايبهره مندي شركت 
رياسـت جمهـوري و    فنـاوري هاي متعدد به عمل آمده از معاونـت علمـي و    ها و رايزني پس از پيگيري

هاي دارنده پروانه بهره برداري توليـد نـرم افـزار از     وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت بهره مندي شركت
) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظـام مـالي كشـور،    31وزارت متبوع به استناد بند (د) ماده (

اطالعات به امـور   فناوريدفتر توسعه و كاربرد  از سوي 07/05/1398مورخ  128319/60شماره طي نامه 
رياسـت جمهـوري، ليسـت شـركتهاي مشـمول       فنـاوري شركتها و موسسات دانش بنيان معاونت علمي و 

از سـوي   04/08/98مـورخ   31108/11 شـماره  معافيت نامه اين معافيت مالياتي ابالغ شد و جهت اجراي
امور اقتصـادي و دارايـي ارسـال شـد و در      زير محترمرياست جمهوري به و فناوريمعاون محترم علمي و 

بخشـنامه  طبـق   1397مـالي   لسا از معافيت مالياتيده پروانه بهره برداري نرم افزار دارن هايشركتنهايت 
  بهره مند شدند.سازمان امور مالياتي  سازمان امور مالياتي كشور 30/10/98مورخ  93/98/200

  

دي براي شركتهاي توليد كننده بازرگاني توليعملياتي نمودن فرايند اخذ كارت   3-3-3
  افزار  نرم

طبق هماهنگي هاي انجام شده و با عنايت به برقراري ارتباط سيستماتيك ميـان سـامانه هـاي كـارت     
دريافت كـارت بازرگـاني   امكان اطالعات (نرم افزار)،  فناوريبازرگاني هوشمند و صدور پروانه بهره برداري 

 نام استان تعداد

 تهران (شهر تهران) 131

 خراسان رضوي (شهر مشهد) 12

 )( يك شركت)+ خوانسار  اصفهان (شهر اصفهان  9

 شرقي (شهر تبريز) آذربايجان 4

 مازندران (شهر ساري) 2

 قم (شهر قم) 1

 البرز (شهر كرج) 1

 مركزي (اراك)  1

 جمع كل 161
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

طبق اطالعات مندرج در پروانه بهره برداري توليد نرم افـزار   ،ليد كننده نرم افزارشركتهاي تو براي توليدي
  آنها، فراهم گرديد.و شناسه كسب كار 

ساله كارت، انتخاب سه رشـته فعاليـت    5اعتبار عبارت است از از جمله مزاياي كارت بازرگاني توليدي 
منـدي   ائـه اسـناد حمـل بـه بانـك و بهـره      صنعتي، انتخاب گروه هاي مواد اوليه، افـزايش مـدت زمـان ار   

 .يهاي مالياتي و گمرك  معافيت

اطالعات از منابع و تسهيالت صندوق توسعه  فناوريبهره مندي شركتهاي توليدي   3-3-4
 ملي

رياسـت جمهـوري درخصـوص بهـره منـدي شـركتهاي        فنـاوري همكاري و مكاتبه با معاونت علمي و 
 يدر راسـتا صورت پذيرفتـه اسـت. لـذا     اطالعات از منابع و تسهيالت صندوق توسعه ملي فناوريتوليدي 

 يهـا  يـت از فعال يتكل كشور و به منظور حما 1398قانون بودجه سال  18بند الف تبصره  يساز يياجرا
 فنـاوري و  يبا معاونت علم يهمكار يو اشتغال و در پ يدجهش تول يبرا ينرم افزار يشركت ها ياقتصاد

 وسـعه صـندوق ت مقرر گرديـده  ي، عامل صندوق توسعه مل يأته 20/12/1398و مصوبه  يجمهور ياستر
پروانـه بهـره   « يدارا يدرگـردش بـه شـركتها    يهدر قالب طرح و سـرما  يالتيعامل، تسه يها و بانك يمل

  .نماينداعطا » اطالعات (نرم افزار) از وزارت صنعت، معدن و تجارت فناوري يدتول يبردار
اطالعـات و ارتباطـات كـه     فنـاوري فعـال در حـوزه    يشركت ها ي،صندوق توسعه مل يهاساس ابالغ بر
 يرباشـند، هماننـد سـا    ياطالعات (نـرم افـزار) از وزارت صـمت مـ     فناوري يدتول يپروانه بهره بردار يدارا

از محـل   يـالي ر يالتشده و امكـان اسـتفاده از تسـه    يتلق يبخش صنعت به عنوان واحد صنعت يها رسته
  ) را دارند.2دولت ( ياز مقررات مال يبخش يممواد به قانون تنظ يقانون الحاق برخ 52منابع ماده 
از وزارت  ياطالعات و ارتباطات كه عالوه بر پروانه بهره بردار فناوريفعال در حوزه  يواحدها همچنين
هسـتند، امكـان اسـتفاده از     يجمهور ياستر فناوريو  ياز معاونت علم ياندانش بن ييديهتا يصمت دارا

 يـز را ن طـه مربو يالتدر نـرخ سـود تسـه    يدرصد 4 يفو تخف ياندانش بن يمختص شركت ها يالتتسه
  خواهند داشت.

و تقدير از برترين ها  98ارزيابي و رتبه بندي شركتهاي توليدكننده نرم افزار در سال   3-3-5
  در مراسم روز ملي صنعت 

 ده پروانه بهره برداري توليد نرم افزار جهـت تقـدير و تشـكر از    ارزيابي و رتبه بندي شركتهاي دارن
اطالعات صورت  فناوريشركتهاي برتر در مراسم روز صنعت و معدن توسط دفتر توسعه و كاربرد 

  .پذيرفت. اسامي شركتهاي برتر به شرح ذيل مي باشد
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

  )98(تقدير در سال  1397 واحدهاي نمونه صنعت نرم افزار در سال - 33جدول 

 زمينه فعاليت نرم افزاري نام شركت رديف

1 
 يننو يكخدمات انفورمات

 يشك
بانكـداري   -هـاي يكپارچـه اداري مـالي يـا اتوماسـيون اداري      توليد سيسـتم 

 الكترونيكي

2 
افزاري  هاي نرم توسعه سامانه
 )توسننگين (

  ماليي، بانكداري، بورس و افزارهاي اقتصاد نرمتوليد 

3 
و ارتباطات  اطالعات فناوري

 )فناپ( پاسارگاد آريان
اي نظير اتوماسيون صنعتي  هاي ويژه رايانه سيستم، ERPافزارهاي  نرمتوليد 
 هاي هوشمند و كارت

 

  با همـاهنگي سـتاد برگـزاري    همچنين در راستاي ارتقاي شفافيت، دقت و سرعت فرآيند ارزيابي
با امكان ثبت نام بـر  روز ملي صنعت و معدن الكترونيكي سامانه مراسم روز ملي و صنعت  معدن، 

  ه اندازي گرديد.را imday.irبه آدرس خط شركت كنندگان و چاپ كارت دعوت آنها 

  
  نمايي از سامانه الكترونيكي روز ملي صنعت و معدن - 23شكل 

6-3-3  "دانش بنيانعرضه محصوالت صنايع پيشرفته و "توسعه سامانه  

  اهداف كالن:
 دهي به تقاضاي دولتي، عمومي و خصوصي به استفاده هرچه بيشتر از محصوالت صنايع  جهت

 بنيان داخلي پيشرفته و دانش 

 هاي دانش بنيان و صـنايع پيشـرفته بـا هـدف فعاليـت برمبنـاي        دهي به فعاليت شركت جهت
 تقاضاي بازار
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

   هـاي بـزرگ صـنعتي داخلـي و      ره تـأمين شـركت  قرارگرفتن شركتهاي دانش بنيـان در زنجيـ
 خارجي

 كمك به حضور شركت هاي دانش بنيان ايراني در بازارهاي بين المللي 

 حمايت از توليدات داخلي اقالم راهبردي و حساس تحريمي 

          ورود دستاوردهاي دانش بنيان بخش عرضـه بـه صـنايع ذيـربط (مبتنـي بـر الزامـات رعايـت
  رضه و الزام خريد در سمت تقاضا) ع استاندارد محصول در سمت 

 هاي بزرگ صنعتي  هاي دانش بنيان داخلي و شركت هاي همكاري بين شركت توسعه مدل  

 هاي صنايع پيشرفته و دانش بنيان يكپارچگي اطالعات بازار شركت 
  

  مهمترين اقدامات انجام شده تاكنون:
 وح دسترسي و . . . )طراحي بانك اطالعاتي و ساختار سامانه ( تعريف فرآيند، سط 

 ( . . . فرم هاي اوليه ثبت محصول، ارزيابي، جستجو و ) طراحي جزئيات سامانه 

       ــت ــاي اينترن ــامانه در فض ــذاري س ــت و بارگ ــب اينترن ــاي مناس ــه فض ــه آدرس تهي   ب

www.vehtak.com   
   مكاتبه با شركتهاي دارنده مجوز صنايع پيشرفته 

  هاي دانش بنيان جهت معرفي سامانه مذكور به شركت فناوريمكاتبه با معاونت علمي 

 هاي صنعت، معدن و تجارت استانها در خصوص اطـالع رسـاني ويـژه بـه      هماهنگي با سازمان
ق يـ انه وهتـك از طر هاي دانش بنيان و صنايع پيشرفته جهـت درج محصـوالت در سـام    بنگاه
 هاي اطالع رساني   كانال

  98 اسفنددانش بنيان در سامانه تا پايان شركت  100ثبت  

  98 اسفنددر سامانه تا پايان  محصول 240ثبت 

  

  مهمترين عملكردها و دستاوردها:
   يكپارچگي اطالعات محصوالت صنايع پيشرفته و دانش بنيان 

  بنيان بر مبناي نياز صنعتتوليد محصوالت صنايع پيشرفته و دانش  

  هاي به روز و پيشرفته در صنايع كشور فناوريافزايش رسوخ  

 افزايش حضور شركت هاي داخلي در بازار  

      ايجاد مسيري شفاف و قابل رديابي براي ارتباط عرضه كننـدگان و متقاضـيان كـاالي صـنايع
  پيشرفته و دانش بنيان
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 اطالعات يعه و كاربرد فناوردفتر توس

  

  مهمترين موانع و چالشهاي اجرا:
 صيص منابع مالي جهت اجراي كامل پروژهعدم تخ  
 استقبال محدود شركت هاي دانش بنيان و صنايع پيشرفته از سامانه  

  

  راهكارهاي رفع موانع و چالشها:
         تعيين توانمندي هاي داخلي و ايجاد بانـك اطالعـاتي از شـركت هـاي داخلـي در هـر حـوزه

  تخصصي
 تعامل و همكاري نزديك دستگاه هاي مرتبط 

 و بهبود مستمر آن بصورت كامل ابع مالي موردنياز جهت اجرايي نمودن پروژه اختصاص من 

 ها در سامانه هاي تشويقي جهت مشاركت حداكثري شركت طراحي بسته 

 ها اختصاص منابع مالي مورد نياز جهت اطالع رساني مستمر به بنگاه 

  
    "عرضه محصوالت صنايع پيشرفته و دانش بنيان"نمايي از صفحه نخست سامانه  - 24شكل 

7-3-3  هاي نرم افزاري آشنا با همكاري انجمن شركتبرگزاري نشست هاي تخصصي  
  "نقش داوري در قراردادهاي تجاري"برگزاري نشست تخصصي 1- 3-3-7

ت معاونـت آمـوزش،   اطالعـا  فنـاوري در راستاي اجراي تفاهم نامه همكاري بين دفتر توسعه و كـاربرد  
همكـاري در  "و انجمن آشنا (انجمن شركت هاي نرم افزاري استان تهـران) بـا موضـوع     فناوريپژوهش و 

و بـه منظـور ارتقـاي دانـش      "برگزاري دوره هاي تخصصي، همايش هاي آموزشي، تحقيقاتي و مشاوره اي
اطالعـات در كسـب و كارهـا،     فنـاوري فعاالن اقتصادي در زمينه رونق توليد، افـزايش بهـره وري و نفـوذ    
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

با تمركـز بـر قراردادهـاي     "نقش داوري در قراردادهاي تجاري "نخستين دوره آموزشي مشترك با عنوان 
در محل سالن همـايش هـاي وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت       1398آبانماه  12نرم افزاري روز يكشنبه 

  .برگزار شد

قتصادي با مديريت منابع كاهش ريسك هاي اشناسايي و "برگزاري نشست تخصصي  2- 3-3-7
  "ERPسازماني 

 فنـاوري اجراي تفاهم نامه همكـاري بـين دفتـر توسـعه و كـاربرد      دومين نشست تخصصي در راستاي 
نشست تخصصي شناسايي و كاهش "با موضوع؛ و انجمن آشنا فناورياطالعات معاونت آموزش، پژوهش و 

نماينـدگان تشـكلها و   جمع كثيـري از  با حضور "  (ERP) ريسك هاي اقتصادي با مديريت منابع سازماني
انجمن هاي تخصصي، مديران ارشد شركت هاي صنعتي و معدني، توليدكنندگان نرم افزارهـاي داخلـي و   

در محـل سـالن همـايش هـاي وزارت      1398دي مـاه   25در تاريخ  ارائه دهندگان راهكارهاي بين المللي
  .گرديدبرگزار  صنعت، معدن و تجارت

  
  "ERPكاهش ريسك هاي اقتصادي با مديريت منابع سازماني شناسايي و "نشست تخصصي تصاويري از  - 25شكل 

اطالعات و ارتباطات بنگاههاي كوچك و متوسط در  فناورياجراي طرح سنجش بلوغ   3-3-8
  گذار به كسب و كار الكترونيكي

كه توسعه صنايع كوچك و متوسط از ديـد اقتصـاددانان يكـي از ابزارهـاي مهـم توسـعه        باتوجه به اين
باشـد، در ايـن حـوزه تـالش بسـياري       اقتصادي در صنايع بزرگ و به تبع آن توسعه اقتصادي كشورها مي
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

ئي هاي كوچك و متوسـط شناسـا   صورت گرفته و عوامل كليدي متفاوتي جهت ارزيابي مسير رشد شركت
هـا بـه اطالعـات بـازار، ارتبـاط بـا        گونـه بنگـاه   گرديده است. يكـي از ايـن عوامـل ميـزان دسترسـي ايـن      

چنين صنايع باالدستي عنوان گرديده كه بررسـي بيشـتر آن    تراز و هم كنندگان، ارتباط با صنايع هم تامين
 باشد.   هاي كوچك و متوسط مي هاي عوامل موثر بر توسعه شركت نيازمند شناسائي ويژگي

گونـه   كار مناسبي جهت توسعه ايـن  عنوان راه تواند به تجارت الكترونيك مي ،هاي پيشين بر اساس يافته
هـاي صـورت    هـاي پـيش روي و تـالش    ها بر اساس چـالش  است شركت صنايع در نظر گرفته شود، بديهي

ز توانايي به منظـور  ها است كه در سطحي ا هاي حاصله از اين چالش گرفته در جهت برون رفت از وضعيت
 گيرند.   الكترونيكي شدن قرار مي

بايد توجه داشت كه در دنياي پوياي كنوني، بـه كـارگيري اثـربخش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات از       
اطالعـات و ارتباطـات در جهـت     فنـاوري شود. استفاده از  هاي اقتصادي محسوب مي الزامات موفقيت بنگاه

هـاي كوچـك و    سهم بازار و افـزايش پتانسـيل اجرايـي در سـاختار بنگـاه     هاي جاري، ارتقاء  كاهش هزينه
تواند پاسخگو باشـد كـه از كيفيـت مناسـب برخـوردار بـوده و هـم راسـتا بـا اهـداف و            متوسط زماني مي

 هاي تعريف شده توسعه يابد.   استراتژي

هـاي بخـش و    نگـاه اطالعات در ب فناوريدر اين راستا؛ با هدف شناخت دقيق وضع موجود ميزان نفوذ 
هـاي ايـن    هاي عملياتي و حمايتي به منظور ارتقـاء وضـعيت شـاخص    هاي اجرايي و برنامه تنظيم سياست

در جهت شناسائي سطح بلوغ تجـارت الكترونيـك در صـنايع    اطالعات  فناوريدفتر توسعه و كاربرد حوزه، 
در  (SMEs)كوچـك و متوسـط    هـاي  اي از شـركت  تالش نمود تا با انجام تحقيقي گسترده در بين نمونـه 

گوناگون صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تدوين و ارائـه مـدلي بـراي بررسـي سـنجش بلـوغ       هاي  حوزه
و كار الكترونيكـي اقـدام    فضاي كسب به  (SMEs)ها  گونه بنگاه اطالعات و ارتباطات براي گذار اين فناوري
  .نمود

  اقدامات صورت گرفته 3-3-8-1
 اطالعات و ارتباطات   فناوريسوئي  بررسي تحقيقات پيشين جهت شناسائي عوامل موثر بر هم •

  هاي مشابه در جهان بررسي تحقيقات پيشين جهت شناسائي مدل •
بندي عوامل موثر شناسائي شده در تحقيقات پيشين و انجام تحقيقات ميداني جهـت تاييـد    جمع •

 هاي اكتشافي عامل

هـاي صـنعتي در جهـت معرفـي طـرح و       هاي اسـتاني و شـهرك   سازمان ارسال مكاتبات اداري به •
 درخواست مشاركت

  هاي اجتماعي معرفي طرح در شبكه •
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

  هاي استاني سايت وزارتخانه و سازمان معرفي طرح در وب •
 هاي پرسشنامه ي دادهتوزيع و جمع آوري الكترونيك •

 بنگاه در طرح   543مشاركت  •

هاي بلوغ و انتخاب جامعـه   به منظور نهايي نمودن شاخصريزي جهت اجراي فاز دوم طرح  برنامه •
 هدف  

 بنگاه و ارزيابي شاخص ها در آنها 70اجراي پايلوت طرح براي  •

  عدم تامين منابع مالي مورد نياز جهت اجراي فازهاي بعدي طرح   •
 

با همكاري  »دستور العمل استخراج رمز ارزها«تدوين و همكاري در نهايي سازي  4- 3
  ران و متخصصين انجمن ها و شركت هاي خصوصي بخش نرم افزار كشور، صاحبنظخبرگان

زنجيره بلوكي (بالك چـين) و   فناوريگري  تنظيم«به مصوبه هيئت محترم وزيران با موضوع  با عنايت
دسـتور العمـل   «در خصوص تـدوين و همكـاري در نهـايي سـازي      اقدامات ذيل »ارزهاي رمزينه در كشور

  صورت پذيرفته است: »استخراج رمز ارزها
  اطالعـات بـه نماينـدگي از معاونـت آمـوزش،       فنـاوري دفتر توسعه و كاربرد تحقيق و فعاليت

حدوداً به مـدت دو   ،درخصوص استخراج رمز ارز و مجوزهاي قانوني مرتبط فناوريپژوهش و 
 سال

  اي شوراي عالي فضـ اطالعات در جلسات  فناوريمديركل دفتر توسعه و كاربرد حضور مستمر
مركـز  ، كميسـيون فرهنگـي مجلـس شـوراي اسـالمي     ، شـوراي عـالي امنيـت ملـي    ، مجازي

و  وزارت نيـرو ، كميسيونهاي فرعي و اصلي هيئـت دولـت  ، پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي
جلسات متعدد با اساتيد دانشگاهها، فعاالن ماينينگ، انجمن هـاي ماينينـگ و بـالك چـين،     

  ..و .اتاق بازرگاني ايران و تهران 
  ــا همكــاري معاونــت هــاي طــرح و برنامــه، امــور صــنايع و مركــز نوســازي و تحــول اداري   ب

طـي   "دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري براي فعاليت اسـتخراج رمـز ارز  "
توسـط مقـام    22/08/98بـه تـاريخ    5007طي شماره ، جلسات متعدد كارشناسي و مديريتي

  اين معاونت به عنوان واحد همكار معرفي شد.و  محترم وزير ابالغ گرديد
 382تعـداد  واصـله  درخواسـت   447از  1398سال  پايانطبق گزاراشات واصله از سامانه بهين ياب تا 

 جواز تاسيس در كل كشور براي فعاليت استخراج رمز ارز صادرگرديده است.
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

 فناوريصنفي رايانه اي كشور جهت تائيد شركتهاي حوزه همكاري با سازمان نظام  5- 3
  اطالعات براي دريافت ارز نيمايي و شركت در جلسات متعدد سازمان مذكور

ات حوزه خـدمات، شـبكه و نـرم افـزار،     طبق مصوبه ارزي بانك مركزي درخواست هاي ارزي براي وارد
وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و     به صورت مشترك توسطاطالعات  فناوريدرخواست هاي ارزي حوزه 

  گرديد.بررسي مياطالعات و ارتباطات  فناوريوزارت 
نظام صنفي رايانـه اي كشـور بـه عنـوان      ،بررسي پرونده هاي مذكور و يكپارچگي به جهت سهولت لذا

عضو همكار در نظر گرفته شد كه طي آن كميته هاي كارشناسي و كميته هـاي مـديريتي در هـر يـك از     
 8هـر كميتـه حـدود    (كل گرفت و درخواست هاي مذكور بعد از تاييد كميته هاي كارشناسي بخش ها ش

  به كميته مديريتي ارجاع مي شود. )دنفر كارشناس دار 10الي 
اطالعـات و ارتباطـات،  وزارت صـنعت،     فنـاوري وزارت  گاننمايند شاملعضو  7از  نيز كميته مديريتي

 فنـاوري ، سـازمان  اطالعات معرفـي شـده اسـت)    فناوريو كاربرد  معدن و تجارت (نماينده از دفتر توسعه
  اطالعات، سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور و حراست نظام صنفي رايانه اي كشور تشكيل شده است.

اطالعات پس از تائيد توسط كميته مديريتي طي نامه اي به بانك عامـل   فناوريدرخواست هاي حوزه 
رز معرفي مي شوند و شركت مذكور طي نامه اي از بانك مركزي به سازمان و بانك مركزي جهت دريافت ا

مالياتي كشور جهت انجام مراحل مالياتي و ثبت در سامانه هاي فصلي سـازمان امـور ماليـاتي ارسـال      امور
  شده و پس از انجام مراحل قانوني موفق به دريافت حواله ارز مي گردند.

 423تعـداد   1398سـال   پايـان  م صـنفي رايانـه اي كشـور تـا    طبق سامانه نظـام يكپارچـه ارزي نظـا   
 درخواست تائيد شده است.   285اطالعات ثبت شده است كه تعداد  فناوريدرخواست ارز در حوزه 

  اطالعات فناوريدفتر توسعه و كاربرد  ساير اقدامات 6- 3

      ــه ــاپ ب ــف ســامانه الكترونيكــي طــرح ت ــاز هــاي مختل ــدازي و توســعه ف ــر راه ان  نشــانينظــارت ب
www.iranetop.ir   

       اسـتان خوزسـتان، فـارس،     8ارائه سامانه الكترونيك طرح تـاپ در همـايش هـاي رونمـايي طـرح در
 1398كهكيلوبه و بوير احمد، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، مركزي، البرز و گيالن طي سال 

 مجوز) در پايگاه مجوزهـاي كشـور سـام بـه      6جوز هاي مصوب معاونت (درج اطالعات و فرايندهاي م
   G4B.irنشاني 

 همكاري با مركز ملي فضاي مجازي جهت تدوين سند احراز هويت معتبر ملي 
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 اطالعات يدفتر توسعه و كاربرد فناور

          برگزاري جلسات متعـدد و در خصـوص تـدوين نقشـه راه وزارت صـمت در حـوزه اينترنـت اشـياء و
 زهدستورالعمل حمايت از كسب و كارهاي اين حو

  اطالعات و ارتباطات  فناوريهمكاري با سازمان استاندارد ايران جهت تدوين استانداردهاي ملي حوزه
 استاندارد) 15(

       تدوين و جمع آوري گزارشات اقالم آماري معاونت بصورت ماهانـه و تهيـه كتابچـه گـزارش اقـدامات
 1397سال  فناوريمعاونت آموزش پژوهش و 

 استفاده از توان توليدي و خدماتي كشـور و پاسـخگويي بـه اسـتعالمات      پيگيري اجراي قانون حداكثر
 صورت گرفته در خصوص توليدات نرم افزارهاي بومي (مديريت شبكه برق ايران و ...)

  در پرتـال وزارت متبـوع و    فنـاوري راهبري و بروز رساني صفحه اختصاصي معاونت آموزش، پژوهش و
ي از اقدامات معاونت و دفاتر تابعه در پرتال وزارت صـمت و  گزارش تصوير 24عنوان خبر و  124درج 

  پايگاه خبري توليد و تجارت (شاتا نيوز)
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  4 فصل

  دفتر حمايت از مالكيت صنعتي
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 يصنعت يتاز مالك يتدفتر حما

  مقدمه 4-1

با توجه به اهميت و جايگاه موضوع مالكيت فكري (صنعتي) به عنوان ركن و شاخص اصلي رشد 
هاي صنعتي  به تجاري سازي اختراعات و طرح ، به نوآوريصنعتي كه در كليه كشورهاي جهان با اتكا 

شود و از اين روي ناپذير در پيشرفت صنعت محسوب ميتوسعه صنعتي دست يافته اند و از اصول اجتناب
در سند جامع علمي كشور نيز چندين بند از راهبردها و اقدامات ملي و اساسي به آن اختصاص داده شده 

، دفتر مالكيت صنعتي بطور كل فناوريهاي بين المللي در انتقال ميت سازماناست و همچنين نقش و اه
فعاليتهاي خود را در دو موضوع؛ توسعه و ساماندهي نظام جامع مالكيت فكري (صنعتي) در حوزه حمايت 

از  فناوريهاي نامشهود و همچنين انتقال  هاي صنعتي، نوآوري و دارائياز تجاري سازي اختراعات، طرح
هاي بين المللي به خصوص سازمان توسعه صنعتي ملل  طريق توسعه ارتباطات تجاري و صنعتي با سازمان

  ) به عنوان مرجع ملي يونيدو در ايران متمركز نموده است.UNIDOمتحد (
  

  فعاليت دفتر حمايت از مالكيت صنعتي حوزه هاي 4-2

 ايران مهم محصوالت جغرافيايي نشان ملي ثبت   
 ايران در سازمان جهاني مالكيت فكري  محصوالت صادراتي جغرافيايي شانن جهاني ثبت)WIPO(  
 به عنوان شاخص اصلي رشد ها و طرحهاي صنعتي نوآوري ، اختراعات سازي حمايت از تجاري

  صنعتي 
 برند(تجاري حمايت از ثبت بين المللي نشان(  
 و معاهدات مرتبطهاي مربوط به مالكيت صنعتي تهيه و تنظيم لوايح و دستورالعمل  
 )نظارت و همكاري با سازمان توسعه صنعتي ملل متحدUNIDO به عنوان مرجع ملي يونيدو در (

  ايران
 المللي تخصصي بين هاي سازمان با صنعتي ارائه پروژه و همكاري  
 المللي همكاريهاي صنعتي هاي بين تفاهم نامه  

 

  هاي عملياتي دفتر اهداف كلي برنامه 4-3
فكري باالخص در حوزه مـديريت و اقتصـاد مالكيـت صـنعتي و حمايـت از تجـاري        مالكيت توسعه حقوق

هاي نامشـهود در قلمـرو صـنعت،    نوآوري، برندينگ و بطور كل دارائي هاي صنعتي،سازي اختراعات، طرح
المللي محصوالت استراتژيك صـادراتي ايـران بـا همـاهنگي سـازمانها و      معدن و تجارت و ثبت ملي و بين

المللي همچنين همكاري و نظارت بر عملكرد سازمان توسعه صـنعتي ملـل متحـد    سات داخلي و بينموس
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)UNIDO    المللـي  ) به عنوان مرجع ملي يونيدو در ايران و هماهنگي و همكاري بـا سـاير سـازمانهاي بـين
  نبه ايرا فناوريمرتبط با توسعه صنعتي در ارائه و اجراي پروژه هاي صنعتي مشترك و انتقال 

  هاو پيشرفت فعاليتبرنامه هاي عملياتي عملكرد  4-4
  1398در سال  هاي عملياتي و پيشرفت فعاليت ها برنامه - 34جدول 

  برنامه هاي اجرايي تعيين جهت گيريها و اولويت هاي اختصاصي ابالغي رييس جمهور
  صنعتي، دفتر حمايت از مالكيت فناوريمعاونت آموزش، پژوهش و 

  واحد متعارف  هدف كمي  برنامه اجرايي  اولويت
عملكرد سال 

1398  

 -  2اولويت 
توانمندسازي بخش 
خصوصي و ارتقاء 

فضاي رقابتي و امنيت 
گذاري در  سرمايه

  محيط كسب و كار

ثبت جهاني محصوالت مهم صادراتي ايران در سازمان 
  )WIPOجهاني مالكيت فكري (

  كاال  10
(در  10

 مرحله ثبت)

در سازمان ثبت اسناد و  يرانمحصوالت مهم ا يثبت مل
 امالك كشور

 16 تعداد 20

درج كد ثبت بين المللي "تصويب دستورالعمل 
محصوالت و كاالهاي صادراتي ثبت شده در سازمان 

  در هيات دولت. "جهاني مالكيت فكري
 100 درصد 100

برگزاري پنجمين گردهمايي بزرگ مسئولين دولت و 
حمايت از رونق توليد  "هاي برتر با عنوان بنگاه مديران

هاي ماه سالجاري در محل مركز همايشبهمن در  "
معاونين رئيس  ، حضور وزير كار و رفاهصدا و سيما با 

  نمايندگان مجلستعدادي از جمهور و 

 1 تعداد 1

برگزاري نشست  مشترك با هيات اعزامي از سوئيس در 
مابين ايران و كشور  خصوص توسعه همكاريهاي في

  سوئيس در حوزه مالكيت صنعتي
 1 تعداد 1

همكاري  -  3اولويت 
در اصالح و اجراي 
قوانين و مقررات 
مرتبط با جلب و 

گذاري  تشويق سرمايه
  خارجي

از  يتحما يحهالتالش و پيگيري مستمر جهت تصويب 
كليه جلسات مربوطه در در و حضور  يصنعت يتمالك
  .ياسالم يمجلس شورا يياو قض يحقوق يسيونكم

 80  درصد  100

اجراي  -  7اولويت 
استراتژي صنعتي 

حمايت از تجاري سازي اختراعات، نوآوري و طرحهاي 
 صنعتي به عنوان و شاخص اصلي رشد صنعتي  

به تعداد 
 متقاضيان

 7 تعداد
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  برنامه هاي اجرايي تعيين جهت گيريها و اولويت هاي اختصاصي ابالغي رييس جمهور
  صنعتي، دفتر حمايت از مالكيت فناوريمعاونت آموزش، پژوهش و 

  واحد متعارف  هدف كمي  برنامه اجرايي  اولويت
عملكرد سال 

1398  

مبتني بر مشاركت 
محور در  صادرات

  زنجيره توليد جهاني

انعقاد قرارداد سه جانبه في مابين معاونت آموزش، 
معاونت علمي رياست جمهوري و  ، فناوريپژوهش و 

ازمان صنايع كوچك به منظور ايجاد واحدهاي نوآوري 
طرحهاي صنعتي و استارت تجاري سازي اختراعات، و 

  آپ ها

 100  درصد  100

توسعه و تعميق حقوق مالكيت فكري (صنعتي) در 
 ارزش از ايده تا محصولزنجيره 

 70 درصد 70

توسعه و سازماندهي نظام جامع مالكيت صنعتي به 
منظور جلب و تشويق سرمايه گذاري خارجي و انتقال 

  فناوري
  50  درصد  50

  
  
  
  
  

توسعه  -  16اولويت 
و نوآوري در  فناوري

سطح بنگاه هاي 
اقتصادي و افزايش 
رقابت پذيري از 

طريق ارتقاء همكاري 
المللي ميان  هاي بين

شركت هاي داخلي 
با شركت هاي 
  پيشروي خارجي

پيگيري اجراي تفاهمنامه همكاري سه جانبه با موسسه 
اتريش، سازمان يونيدو و جمهوري اسالمي  فناوري

 "ه سواحل مكران توسع "ايران در خصوص پروژه 
 25  درصد  50

 52مجموعه تلويزيوني  "همكاري در تهيه و پخش 
در راستاي حمايت از رونق  "قسمتي با عنوان كارريزون

  توليد  
 60  درصد  100

 همكاري و نظارت مستمر بر عملكرد يونيدو به عنوان
 در ايران  FOCAL POINTمرجع ملي يونيدو

  100  درصد  100

ساله يونيدو در ايران و  5بازنگري در برنامه كشوري 
                      برنامهاصالح پروژه هاي 

 100  درصد  100

مشاركت و حضور پيمانكاران بين المللي ايران در 
 برگزاري مناقصات سازمان يونيدو

  3  مورد  6

اندازي مركز بين المللي صنعتي پيگيري تاسيس و راه
جنوب در ايران با همكارس  - همكاريهاي جنوب

 سازمان يونيدو
  40  درصد  40

برگزاري جلسات كميته راهبري يونيدو جهت دريافت 
در  در حال اجراي يونيدوگزارش عملكرد پروژه هاي 
  ايران

  16  درصد  18

هاي  توسعه ارتباطات تجاري و صنعتي  و اجراي پروژه
تخصصي شامل:   المللي هاي بين مشترك با سازمان

GCF ،GEF،IORA،JICA  ،  GCF,ECO 

  100  درصد  100
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  برنامه هاي اجرايي تعيين جهت گيريها و اولويت هاي اختصاصي ابالغي رييس جمهور
  صنعتي، دفتر حمايت از مالكيت فناوريمعاونت آموزش، پژوهش و 

  واحد متعارف  هدف كمي  برنامه اجرايي  اولويت
عملكرد سال 

1398  
حضور در مجمع عمومي  سازمان توسعه صنعتي ملل 
متحد، يونيدو به عنوان نماينده مرجع ملي يونيدو در 

  ايران
  1  مورد  1

دالر كمك بالعوض دولت ژاپن  778000دريافت مبلغ 
 به منظور اجراي پروژه توسعه زنجيره ارزش صنعت

 شيالت در چابهار توسط يونيدو
  90  درصد  100

پروژه نوسازي و باز سازي كمپ هاي مهاجرين "اجراي 
 1,5با دريافت كمك بالعوض  "به همراه ايجاد اشتغال 

توسط سازمان يونيدو  ميليون دالر از كشور كره جنوبي
  در ايران

  50  درصد  100

 

  تحليل عملكرد پروژه ها  4-5

wipo(  4-5-1( يفكر تيمالك يدر سازمان جهان رانيا يمحصوالت مهم صادرات يثبت جهان 
به منظور حفظ و حراست از اصالت و جايگاه تجاري محصوالت ايراني در بازارهاي جهاني و جلـوگيري  

ايـران   صـادراتي نام و نشان ايراني توسط ساير كشـورها، الزم اسـت محصـوالت     زاسو استفاده احتمالي از 
المللي مربوطه كه ايران به استناد قانون بـه عضـويت آنهـا در آمـده اسـت بـه ثبـت        بين براساس معاهدات

ديده شده است كه برخي از كشورها از جايگاه و موقعيت محصوالت ايرانـي   جهاني برسند. از آنجا كه بعضاً
، اعتمـاد  المللي اين محصوالت ضـمن جلـوگيري از ايـن اقـدام     اند الزم است با ثبت بين استفاده كرده ءسو

  )wipoدر انتظار صدور سند ثبت از  10تا  4هاي  (رديف نسبت به اصل بودن آن حفظ شود.مشتريان 
 )wipoي (فكر يتمالك يدر سازمان جهان يراناثبت جهاني شده  مهم صادراتيمحصوالت  - 35جدول 

  نام محصول  رديف  نام محصول  رديف
  سرب و روي انگوران سنگ  6 سركانيتو يگردو  1

 يد آق قال  7 گالب كاشان  2

 يخراسان جنوب نيسنگ مرمر رنگ  8  سوهان قم  3

 يسنگ بتونيت خراسان جنوب  9 نهبندان تيسنگ آندوالوز  4

 نهبندان يگل پنبه ا تيسنگ گران  10 يسبز خراسان جنوب تيسنگ گران  5



70 

 

70 

 

 يصنعت يتاز مالك يتدفتر حما

2-5-4  در سازمان ثبت اسناد كشور رانيمهم ا تمحصوال يثبت مل 
المللـي   در راستاي شناسايي و ثبت محصوالت ملي كه از شهرت و معروفيت در بازارهاي داخلي و بـين 

برخوردارند دفتر حمايت از مالكيت صنعتي اقدام به بررسي و مطالعه در اين زمينه نمود كه منجر به ثبـت  
ي محصوالت صادراتي الملل محصول داخلي در اين سال گرديده است. الزم به ذكر است الزمه ثبت بين 16

  باشند؛ باشد. اين محصوالت به شرح زير مي ها مي كشور ثبت ملي آن

 در سازمان ثبت اسناد و امالك كشورثبت شده  مهممحصوالت  - 36جدول 

  نام محصول  رديف  نام محصول  رديف

 نهبندان تيسنگ آندوالوز  9 گز اصفهان  1

 زغال سنگ طبس  10 عسل كنار بوشهر  2

 شهيسرب تيزيسنگ من  11 طارم تونيز  3

 يخراسان جنوب نيسنگ مرمر رنگ  12 گوگان يباقلوا  4

 يسبز خراسان جنوب تيسنگ گران  13 هرمز رهيخاك سرخ جز  5

 آق قال دي يسبز خراسان جنوب تيسنگ گران  14 پتاس طبس  6
 يجنوب سنگ بتونيت خراسان  15 شهيسرب ييسنگ بازالت منشوري طال  7
 انگوران يسنگ سرب و رو  16 نهبندان يگل پنبه ا تيسنگ گران  8

  

ثبت  يصادرات يمحصوالت و كاالها يالملل نيدرج كد ثبت ب"دستورالعمل  بيتصو  4-5-3
  دولت اتيدر ه "يفكر تيمالك يشده در سازمان جهان

حمايت از  QRو المللي  ب نامه درج كد ثبت بينيتصو "با پيگيري دفتر حمايت از مالكيت صنعتي 
(شناسنامه دار شدن  WIPO -سازمان جهاني مالكيت فكري اسامي مبدأ محصوالت ثبت شده در

با هدف حمايت از توليدات داخلي و ساماندهي محصوالت مربوطه و به منظور  "محصوالت صادراتي ايران)
، در هيأت دولت جهانياي و  حفاظت از نام، اصالت و حقوق مالكيت فكري محصوالت در بازارهاي منطقه

  به تصويب نهايي رسيد.
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برتر با عنوان  هايبنگاه رانيدولت و مد نيبزرگ مسئول ييگردهما نيپنجم يبرگزار  4-5-4
حضور با  مايصدا و س هايشيدر محل مركز هما 1398ماه بهمن  در "حمايت از رونق توليد"

  مجلس ندگانينماتني چند از جمهور و  سيرئ نيمعاون ، وزير كار و رفاه اجتمايي
اين همايش هر ساله متناسب با شعار سال با هدف ايجاد انگيزه در توليد كنندگان و واحدهاي صنعتي 

  .كشور براي ارتقا و رونق توليد برگزار مي شود
  

5-5-4 يهايدر خصوص توسعه همكار سياز سوئ ياعزام اتينشست  مشترك با ه يبرگزار 
  يصنعت تيلكدر حوزه ما سيو كشور سوئ رانيا نيماب يف

با توجه به تجربيات خوب كشور سوئيس در حوزه مالكيت فكري اين جلسه به منظور انتقال تجربيات، 
تبادل نظر و توسعه ارتباطات و همكاريهاي في مابين ايران و سوئيس در حوزه مالكيت صنعتي برگزار 

  گرديد.
 

و ركن ن حمايت از تجاري سازي اختراعات، نوآوري و طرحهاي صنعتي به عنوا  4-5-6
    شاخص اصلي رشد صنعتي

ساختار اقتصادي امروزه دنيا با گذشته به طور اساسي تفاوت دارد. تحقق رشد و پيشرفت صنعتي 
هاي صنعتي و بر پايه نوآوري و خالقيت و استفاده از دانش استوار  مستلزم تجاري سازي اختراعات، طرح

برداري از دانش نقش است كه در آن توليد و بهرهاست. اهميت روز افزون نقش دانش در اقتصاد به حدي 
كند. در اين جنبه از اقتصاد، توليد و كاربرد دانش منشاي اصلي ايجاد  ايي در ايجاد ثروت ايفا ميعمده

  ثروت محسوب مي شود.
هاي الزم  هاي نوآور، داراي قابليت همه مخترعين و نوآوران فردي و تمامي مؤسسات علمي يا شركت

لذا حمايت از  سازي اختراع خود و يافتن راهي براي ورود به بازار نيستند ني براي تجاريمالي و ف
و يا ورود به روابط تجاري قراردادي، نظير صدور حق امتياز تواند از طريق فروش، واگذاري  ميمخترعين 
سيرهاي انتخابي در اين شرايط، م انجام پذيرد،سازي و عرضه به بازار  برداري، فرآيند تجاري مجوز بهره
هاي زايشي  آف يا شركت گذاري مشترك و يا اسپين تواند شامل همكاري، سرمايه وكار، مي براي كسب

  .باشد
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در اين راستا اين دفتر به عنوان پل ارتباطي جهت تبديل دانش به ثروت، اختراعات كاربردي مخترعان 
ه جهت تجاري سازي و استفاده از اختراع را به مركز فن بازار ملي ايران، اصناف و اتحاديه هاي مربوط

 .نمايد معرفي مي
  

  

معاونت علمي  ، فناوريانعقاد قرارداد سه جانبه في مابين معاونت آموزش، پژوهش و   4-5-7
اي نوآوري و تجاري سازي رياست جمهوري و ازمان صنايع كوچك به منظور ايجاد واحده

  ،  طرحهاي صنعتي و استارت آپ هااختراعات
لزوم ارتباط في مابين نوآوران، مخترعين، طراحان صنعتي و استار آپ ها با صنعت كشور به با توجه به 

 هايطرحفاده از نوآوريها، اختراعات، خصوص صنايع كوچك و متوسط، قرارداد فوق الذكر به منظور است
  صنعتي و ايده هاي استارت آپها در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط منعقد گرديد. 

  

8-5-4 تعميق حقوق مالكيت فكري (صنعتي) در زنجيره ارزش از ايده تا محصولتوسعه و  
 حفـظ حقـوق مالكيـت   امروزه در تمامي كشورهاي توسعه يافته جهان تداوم و توسـعه توليـد مسـتلزم    

 .فكري محصوالت توليدي از ايده تا محصول نهايي است

سرمايه  توسعه و سازماندهي نظام جامع مالكيت صنعتي به منظور جلب و تشويق  4-5-9
  فناوريگذاري خارجي و انتقال 

از آنجا كه حفظ حقوق مالكيت فكري محصـول توليـد شـده از الزمـات اصـلي سـرمايه گـذاري اسـت         
سازماندهي نظام جامع مالكيت صنعتي اين امكـان و اطمينـان الزم را بـراي سـرمايه گـذاران خـارجي در       

  كشور فراهم مي آورد.

و  يحقوق يسيوندر كم يصنعت يتاز مالك يتحما يحهحضور در جلسات  مربوط به ال  4-5-10
  ياسالم يمجلس شورا ييقضا

هـاي صـنعتي و عالئـم تجـاري ارتبـاط       هاي اختراعـات، طـرح   از آن جايي كه مالكيت صنعتي در حوزه
هاي مختلف صنعتي دارد، لذا قرار گرفتن آن در دو سازمان مختلف با اهـداف   مستقيم و تنگاتنگي با بخش

دهـد. لـذا اليحـه     متفاوت مشكالت بسياري را پيش روي توسعه صنعتي در ايران قرار مـي  هاي و مأموريت
مالكيت صنعتي با هدف تمركز موضوعات مربوط به مالكيت صـنعتي در وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت     

هاي ايجاد شده در ايـن زمينـه    برداري از پتانسيل تقديم مجلس گرديده است كه با تصويب آن امكان بهره
هاي حقوق و قضايي مجلس به بحث و بررسي  اهم خواهد شد. در سال گذشته اين موضوع در كميسيونفر
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هـاي مـدام و مسـتمر منجـر بـه       گذاشته شـد و دفتـر حمايـت از مالكيـت صـنعتي بـا تـالش و پيگيـري        
 هاي مناسبي در كار بررسي اليحه مذكور گرديد و هم اينك در انتظار تصويب نهايي آن در صحن پيشرفت

  علني مجلس هستيم.

اتريش، سازمان  فناوريپيگيري اجراي تفاهمنامه همكاري سه جانبه با موسسه   4-5-11
  توسعه سواحل مكران "يونيدو و جمهوري اسالمي ايران در خصوص پروژه 

، وزارت صنعت، معدن و تجـارت  فناوريپژوهش و ، معاونت آموزش ينماب يف يتفاهم نامه سه جانبه ا 
نظـرات   يافـت و در يندهاهاو فرآ فناوريانتقال و كاربرد ، به منظور توسعه يشياتر فناوريو موسسه  يونيدو
 ياسـالم  وريجمهـ  يتحول كم كربن در بخش صـنعت  يك يبه منظور توسعه نقشه راه در راستا يتخصص

. از جملـه  يدبـه امضـا رسـ    2016در نوامبر  يشاتر يندر و يونيدو يعمومكنفرانس  يهاست در حاش يرانا
و كـاهش   يمنابع بهـره ور  يشافزا يست،ز يطمح يباز تخر يريتفاهم نامه جلوگ ينا يهمكار يها ينهزم

اشـتغال و   يجـاد توسـعه كسـب و كـار و ا    يـدار، پا يرشد اقتصاد يجادمتعدد، ا يدر بخش ها يشدت انرژ
  باشد. يكربن و ... م يداكس يكاهش انتشار د

بـا تمركـز بـر     يونيـدو بـا   يستاد توسعه سواحل مكران در خصوص همكار يرخانهدب يتوجه به تقاضا با
تهـران و   يونيـدودر تقاضـابه دفتـر    ينا ، يالتيو ش يكشاورز يدر بخش ها فناورياشتغال و توسعه  يجادا

  باشد. يو اقدام م يارسال شده و در دست بررس يندر و يشاتر فناوريموسسه  يندهنما
نگي در دفتر يونيـدو در تهـران بـا حضـور نماينـدگان سـتاد توسـعه        درضمن با توجه به جلسات هماه

اجراي كار منوط بـه تـامين اعتبـار الزم از سـوي سـتاد سـواحل مكـران         ، سواحل مكران و وزارت خارجه
  .باشد يم

در  "قسمتي با عنوان كارريزون 52مجموعه تلويزيوني  "همكاري در تهيه و پخش   4-5-12
  راستاي حمايت از رونق توليد  

طي هماهنگي و همكاري با توليـد كننـده برنامـه     "رونق توليد "به نام  1398توجه نام گذاري سال  با
قسمت برنامه با معرفي و حضـور واحـدهاي واحـدهاي صـنعتي منتخـب       52تمام  ، قسمتي كارريزون 52

    .سيما مي باشد 3تهيه شده و در انتظار پخش از شبكه 
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FOCAL 4-5-13 مرجع ملي يونيدو به عنوان دويونيو نظارت مستمر بر عملكرد  يهمكار 
POINT  رانيدر ا  

 ياسـالم  يجمهور يت) و قانون عضوUNDAFسازمان ملل متحد ( يهايبراساس سند چارچوب همكار
 يبه عنوان مرجـع ملـ   صنعت، معدن و تجارت) وزارت يونيدوملل متحد ( يدر سازمان توسعه صنعت يرانا

 و يها، همكار يهماهنگ يبلاز ق يونيدور مربوط به سازمان امو يهكل يوليت) مسFOCAL POINT(يونيدو
آن بـا   يتبـا توجـه بـه سـنخ     يفوظـا  ينرا به عهده دارد كه ا يراندر ا يونيدو يپروژه ها ينظارت بر اجرا

معدن و تجارت گذارده شـده   وزارت صنعت، يصنعت يتاز مالك يتبر عهده اداره كل حما يكار يحوزه ها
  است.

14-5-4 يو اصالح پروژه ها رانيدر ا دويونيساله  5 يبرنامه كشور ارزيابي ميان دوره اي  
 مود نظر 

 يبـا  يـران ا ياسـالم  ياز دولـت جمهـور   يتحما يشبه منظور افزا يونيدو يچارچوب برنامه كشور     
 ونيـدو يكـار   يـن ا يشده است.برا يطراح يدارپا يروفراگ يتوسعه صنعت ينقشه راه به سو يك يساز يادهپ

 يـزي ر مـه برنامه پنج سـاله ششـم برنا   يساله و در راستا يسترا طبق سند چشم انداز ب يرانا يها يتاولو
 يبا هـدف اصـل   2016 يدر ماه م يونيدووزارت صنعت، معدن و تجارت و  ينماب يبرنامه ف ينكرده است. ا

شـده اسـت. بـه منظـور      يسـاختار بنـد   )2017-2021در كشـور (  يدارپا يروفراگ يو توسعه صنعت يجترو
 يبرنامه كشـور  يدوره ا يانم يابيتحت عنوان (گزارش ارز يگزارش يراندر ا يونيدو يبرنامه كشور يابيارز

 يصـنعت  يتكامل برنامه توسط دفتر مالك يو پس از بررس يهته يندر و يونيدو ي)توسط دفتر مركزيونيدو
 يرتابعه وزارت صمت، سـا  يب نظرات دستگاههاو اصالحات الزم حس يراندر ا يونيدو يبه عنوان مرجع مل

بـه صـورت    يـابي ارز ييبه عنوان گزارش نها اندرتهر يونيدومرتبط، وزارت امورخارجه و دفتر  يدستگاهها
             .    يدسازمان ارسال گرد ينبه ا يندائم كشورمان در و يندگيدفتر نما يقاز طر يرسم

15-5-4  دويونيمناقصات سازمان  يدر برگزار رانيا يالملل نيب مانكارانيو حضور پ مشاركت 
مختلـف   يخـود در كشـورها   يپـروژه هـا   ي) به منظور اجرايونيدوملل متحد( يسازمان توسعه صنعت

منتشـر   يونيـدو  يتدر سـا  يكـي خود را بـه صـورت الكترون   يدمناقصات خر يستل يانهبه صورت ماه يباتقر
 يت سازمانهاياز ظرف ينهو استفاده به يشترب يلزوم همكارو  يونيدوبا  يكترتعامل نزد يدر راستا .يدنما يم
و  يو مهندسـ  يفنـ  يحضـور شـركتها   ينو همچنـ  يصادرات خدمات فنـ  يشو به منظور افزا يالملل ينب

 يراهنمـا  يـه ضمن ته يصنعت يتاز مالك يتدفتر حما ، يالملل ينب يدر پروژه ها يرانا يصنعت يواحدها
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 يفنـ  يشركت ها يمختلف برا يرا در بازه زمان يونيدومناقصات  ينآخر يستل ، نحوه شركت در مناقصات
موفق شده انـد   يرانيا يشركت ها يذكر است تاكنون برخ يان.شا يدنما يسراسر كشور ارسال م يمهندس
  .يندآنها اقدام نما يمناقصات شركت نموده و نسبت به اجرا ينكه در ا

جنوب در  -جنوب يهايهمكار يصنعت يالملل نيمركز ب اندازي	و راه سيتاس يريگيپ  4-5-16
  دويونيبا همكارس سازمان  رانيا

به عنوان هاب منطقـه   يرانا ياسالم يجمهور ، يرانجنوب جنوب در ا يها يمركز همكار يانداز با راه
 ينـه زم يچند كشور در حال توسـعه بـه منظـور فـراهم سـاز      يادو  ينب ياتو تبادل تجرب شود يشناخته م

. شـود  يدنبـال مـ   رمزبو يتوسط كشورها ها، يتفعال يمال يناداره و تام ي،سازمانده يزنمتقابل و  يشرفتپ
اسـت و البتـه    يتخصصـ  يها و دانسته يو انتقال تكنولوژ يفن هاي يهمكار يتبرنامه تقو ينا يهدف اصل

 ،فنـاوري  هـاي  يـت اعـم از ارتقـاء فعال   هـا  يـت فعال يرسـا  توانـد  ينبوده و مـ  يصنعت هاي يتمنحصر به فعال
  شامل شود. يزرا  ن يرهو غ يبهداشت ي،كشاورز
سـاله اسـت كـه از     5 يـاتي چـارچوب عمل  يكمركز براساس  ينا هاي يتفعال يهي،مطابق سند توج    

اهدا كننـدگان   ، URدفاتر  يقاز طر يزن يونيدوو  شود يدالر پرداخت م 4116871مبلغ  يراندولت ا يسو
 يـره و غ الينهادها و موسسـات مـ   اي،منطقه يها دولت يرنظ يگريبع دمنا ينو همچن يدولت يرو غ يدولت

ضمن حضـور در كارگـاه    يونيدو يبه عنوان مرجع مل يصنعت يتاز مالك يت.  دفتر حمانماينديمشاركت م
 يمـال  يندر خصـوص تـام   يمكاتبات متعد ينهزم ينمختلف در داخل و خارج از كشور در ا يآموزش يها
دفتر  ، طي هماهنگي با معاونت توسعه منابع . سازمان برنامه و بودجه  را نموده كه يقمركز از طر يستاس

ريـال در سـال    رداميليـ  30بودجه و مجامع وزارت و پيگري از سازمان برنامه و بودجه مصوب شـد مبلـغ   
  براي شروع كار به اين منظور اختصاص داده شود 1399

17-5-4 يگزارش عملكرد پروژه ها افتيجهت در دويوني يراهبر تهيجلسات كم يبرگزار 
  رانيدر ا دويوني

 ،يـران در ا يونيـدو سازمان  ينتبه عنوان فوكال پو يصنعت يتاز مالك يتدفتر حما مسئوليتبا توجه به 
وزارت خارجـه و   ينـدگان و نما يونيدو يندهبا حضور نما اين دفتردر محل  يونيدو يراهبر يتهكم يلبا تشك

گـزارش   يافـت پروژه و در ياجرا روندباشد نسبت به  يدرحال اجرا م يونيدوپروژه مربوطه كه توسط  يرمد
  .يدنما ياقدام م يتهكم ينعملكرد آن در ا
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18-5-4 يها مشترك با سازمان يها پروژه يو اجرا  يو صنعت يارتباطات تجار توسعه 
  GCF ،GEF،IORA،JICA  ،  GCF,ECOشامل:  يتخصص  يالملل نيب

دفتر مالكيت صنعتي هرساله با هماهنگي كليه سازمانها و دستگاههاي تابعـه وزارت متبـوع نسـبت بـه     
جمع بندي پروژه هاي پيشنهادي و تهيه پروپوزال پروژه ها اقدام و با ارائه به سازمانهاي بين المللي فـوق،  

  پيگير اجراي آن مي باشد.   

19-5-4 ندهيبه عنوان نما دويونيمتحد، ملل  يسازمان توسعه صنعت  يدر مجمع عموم حضور 
  رانيدر ا دويوني يمرجع مل
آبانمـاه   16 يـت لغا 12 يخ) از تـار يونيدوملل متحد ( يسازمان توسعه صنعت يمجمع عموم ينهجدهم

مهـم   يونيـدو  ي. مجمع عموميدبرگزار گرد يدر شهر ابوظب يدولت امارات متحده عرب يزبانيبه م يسالجار
 يونيـدو عضـو   يبا حضـور همـه كشـورها    يكباركه  هر دو سال  باشديم يونيدو يريگ يممرجع تصم ينتر

ـ  يفرصت را م ينبه كشورها ا ينكهكنفرانس عالوه بر ا ينگردد. ا يم يلتشك  يشاز پـ  يشدهد تا خود را ب
عضـو بتواننـد    يتـا كشـورها   وردآيرا فـراهم مـ   يتي. موقعيندمتعهد نما يدارو پا يرفراگ يبه توسعه صنعت

كنفـرانس معـاون    ينگردد. در ا خاذالزم ات يماتنموده و بر آن اساس تصم يانو نظرات خود را ب ههايدگاد
 يـران ا يروزارت صمت به همراه  سـف  يصنعت يتاز مالك يتدفتر حما يركلو مد فناوريآموزش، پژوهش و 

 ياسالم يدولت جمهور يتدگانبه عنوان نم يشاتر يندر و يرانا ياسالم يدائم جمهور يندگيدر دفتر نما
  اعالم داشتند. يها يتوسعه همكار ورخود را به منظ يحضور داشته و نظرات تخصص يرانا

  

پروژه توسعه  يدالر كمك بالعوض دولت ژاپن به منظور اجرا 778000مبلغ  افتيدر  4-5-20
  دويونيدر چابهار توسط  التيارزش صنعت ش رهيزنج

 500بالعوض  يدر شهرستان چابهار با كمك مال يالتارزش صنعت ش يرهمرحله اول پروژه توسعه زنج
كشـور   يالتسازمان ش ي)، همكاريونيدو( ملل متحد يدولت ژاپن توسط سازمان توسعه صنعت يهزار دالر

 يوزارت صنعت بـه عنـوان مرجـع ملـ     يصنعت يتاز مالك يتدفتر حما يتو حما يو تحت نظارت، همكار
و  يمنطقـه ا  يبه بازارها يدر منطقه و دسترس يدارو اشتغال پا ييزدا يتدر كشور با هدف محروم يونيدو

 يجهمراه بوده و نتـا  يتپروژه با موفق ينفاز اول ا ينكه. با توجه به ايدشروع گرد 2018در سال  يالملل ينب
مرحلـه دوم آن   ياجرا يبرا پنگذاشت، دولت ژا يتن به جا يها يماه يدو تول ياديدر حوزه ص يملموس

اجرا شد. بـر اسـاس سـند     يتبا موفق يونيدواختصاص داده كه توسط  يگرهزاردالر د 178مبلغ در چابهار 
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آغاز فـاز سـوم گسـترش صـنعت      يدهدولت ژاپن به امضا رس يونيدو ينماب يف2020كه در مارس  يديجد
ن تماما توسـط دولـت ژاپـ    يزسوم پروژه ن فازشده است.  يفتعر يوروهزار  180در چابهار به ارزش  يالتش
  خواهد شد. يمال ينتام

با  "اشتغال  جاديبه همراه ا نيمهاجر يكمپ ها يو باز ساز يپروژه نوساز" ياجرا  4-5-21
  يدالر از كشور كره جنوب ونيليم 1,5كمك بالعوض  افتيدر

) و دولت كـره  يونيدوملل متحد( يسازمان توسعه صنعت ينماب يف يتفاهم نامه ا 2019در ماه آگوست 
كنند  يم يزندگ يرانمنطقه ا 5كه در  ياتباع افغان يرپذ يبهزار نفر اقشار آس 18با هدف كمك به  يجنوب

ـ  يـك مبلغ  يتفاهم نامه دولت كره جنوب ين. طبق مفاد ايدبه امضا رس دفتـر   يـق دالر از طر يليـون م يمو ن
تفـاهم   يـن واهد كـرد. ا خ ينهاتباع فوق هز يبه منظور توسعه و بهبود زندگ 2022در تهران تا سال  يونيدو

  .يدرس يببه تصو يونيدو يراهبر يتهنامه در جلسات كم
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   5 فصل

  فناوريمعاونت آموزش، پژوهش و  ويژههاي  پروژه
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  يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يپروژه ها

 (تاپ) ازي توليد و توسعه اشتغال پايدارطرح توانمندس 1- 5

1-1-5  مقدمه 
هـاي  التحصـيالن رشـته  ، ايران از نظر تعداد فارغ2015براساس آمار منتشرشده توسط يونسكو در سال 

ه كمـي تـاكنون   مهندسي پس از آمريكا و روسيه در رتبه سوم جهان قرار گرفته است، لكن اين توسـع فني
هاي جهـاني ازجملـه   است. اين موضوع در شاخصطور كه بايد در رشد اقتصادي كشور نمود پيدا نكردهآن

كه براساس آخرين گزارش منتشرشـده توسـط مجمـع جهـاني     طوريپذيري جهاني مشهود است، بهرقابت
هـا حـائز   در بنگـاه  فناوريجذب و از نظر  55اقتصاد، ايران از نظر وجود دانشمندان و مهندسان حائز رتبه 

هـاي عظـيم انسـاني بايـد در قالـب تقويـت       باشد. بنابراين، اين سرمايهكشور مي 137در ميان  118رتبه 
هـا افـزايش يابـد. در ايـن     اي درست هدايت شده و اثربخشي اقتصادي آنگونهارتباط صنعت و دانشگاه به

 بـرداري بهينـه از ظرفيـت   بـا هـدف بهـره   » پايدار (تاپ)طرح توانمندسازي توليد و توسعه اشتغال «راستا 
هاي تحصيالت تكميلـي، اعضـاء   هاي دانشجويان دورهكارگيري توانمنديهاي توليدي و خدماتي و بهبنگاه

التحصـيالن مشـمول نظـام وظيفـه     ها و موسسات آمـوزش عـالي و پژوهشـي و فـارغ    هيئت علمي دانشگاه
بـرد پيشـرفت    -ها تعريـف شـده تـا در يـك مكـانيزم بـرد      فناورانه آن سربازي در رفع نيازهاي پژوهشي و

  اقتصادي كشور محقق شود.  

2-1-5  هدف اصلي 
منـدي از دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي،     ها از طريـق بهـره  هدف اين طرح، توسعه دانش بنيان بنگاه

عت و دانشـگاه  التحصيالن مشمول خدمت سربازي، تقويت ارتباط و تعامل بين صنارتقاء سطح مهارت فارغ
ها و موسسات اعضاء هيئت علمي دانشگاه فناوريهاي جديد علمي و با هدف كاربردي شدن دانش و يافته

سـازي  هاي صنعتي، معدني و تجاري و ظرفيتارتقاء توان فني و مهندسي بنگاه ، آموزش عالي و پژوهشي
  باشد.يدار مياشتغال از طريق خلق ارزش افزودة جديد و تأمين اشتغال زايشي و پا

3-1-5  اهداف فرعي 
 ايجاد و تقويت ارتباط و تعامل بين صنعت و دانشگاه 

  فناوريايجاد تحرك در طرف تقاضاي  
 هاي تحصيالت تكميلينامهدهي و هدايت پايانجهت  
 ها براي حضور در محيط كار ارتقاي سطح مهارت دانشجويان و سربازان تحصيلكرده و آمادگي آن

 متناسب

 هاي تحقيق و توسعة گسترش فعاليت)R&D (هاي اقتصاديدر بنگاه 
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 يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يپروژه ها

 ها و موسسات آموزش عاليجذب متناسب دانشجويان دانشگاه 

 هاي اقتصاديهاي جديد در بنگاه فناوريهاي رسوخ دانش و فراهم آوري زمينه 

 هاي توليدي در مسير پيشرفت اقتصادي كشوردهي به بنگاهبهسازي و جهت 

  طريق توسعه توليد كاال، خدمات و عملكرد دانش بنيانخلق ارزش افزوده جديد از  

 هاي شغلي جديدتقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت 

 وري در بخش توليد صنعتي و خدماتافزايش بهره 

4-1-5  كليات و تعاريف 
 ها و عنـاوين سازي و مختصرسازي عبارتبا توجه به لزوم آشنايي تمامي كاربران اين فرآيند و يكپارچه

  گردد.ها و كلمات كليدي ارائه ميكه اغلب نياز به تكرار دارند، توضيحات الزم درخصوص هريك از واژه
  وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت صمت: 
  فناوريوزارت علوم، تحقيقات و وزارت عتف: 

  دانشگاه آزاد اسالميدانشگاه آزاد: 
  دار  (تاپ) مي باشد.منظور طرح توانمندسازي توليد و توسعه اشتغال پاي طرح:

 از و شـده  دهيـ نام "سـرباز " ايـ  و"استاد" ،"دانشجو"طرح نيا در كه يكسان همه شامل طرف عرضه:
  .شوند يم طرح وارد و شده داده صيتشخ طيشرا واجد "تاپ سامانه" در نام ثبت قيطر

صـنعت،  داراي مجـوز از مراجـع  (  هـاي فعـال خصوصـي، عمـومي و دولتـي      كليه بنگـاه  طرف تقاضا:
تـاپ وارد  نه خود را در ساما و نيازهاي پژوهشي و فناورانه ، كه تقاضاي نيروي انساني)كشاورزي و خدمات

  گيرند.قرار مينموده و در چارچوب طرح 
جويي در زمان، تسهيل تعامالت، ارزيابي و نظارت در قالب طـرح  اي كه براي صرفه: سامانهسامانه تاپ

ريز و ناظر بـا سـطوح مختلـف    رف عرضه و تقاضا و اركان سياستگذار، برنامهتاپ ايجاد شده و متقاضيان ط
بنـدي، پـردازش، رصـد و پـايش     كنند. اين سامانه داراي قابليت دريافت، طبقهدسترسي از آن استفاده مي

هاي هوشمند پيوند و تطبيـق  هاي دو سطح طرف تقاضا و طرف عرضه بوده و همچنين داراي  قابليتداده
نيز مي باشد. اين سامانه پيش از اجراي طرح توسط وزارت صمت با همكاري وزارت عتف، دانشگاه  داده ها

 شود.اندازي ميآزاد و ستاد كل نيروهاي مسلح راه

و بـر   نمـوده  ثبـت  تاپ سامانه در كه يدولت و يعموم ،يخصوص فعال هايبنگاه هيكل بنگاه متقاضي:
پذيرفته شده باشـند   مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه سنجش صالحيت طرف تقاضااساس شيوه

  :ندينما اقدام ريز حالتسه  از يكي حداقل به دارند ليتما و
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 يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يپروژه ها

 هاي تحصيالت تكميلي و حضور دانشـجويان در بنگـاه در   نامهرفع نياز بنگاه از طريق تعريف پايان
 مدت زمان معين.

  ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشـي  دانشگاهرفع نياز بنگاه از طريق حضور اعضاء هيئت علمي
  و تعريف پروژه در بنگاه در مدت زمان معين.

 هاي تخصصي و مرتبط.در بخش آموختگان مشمول خدمت سربازيكارگيري دانشبه 

ها و موسسات آمـوزش عـالي كشـور در همـه     دانشگاه تحصيالت تكميليدانشجويان  :تاپ دانشجوي
در  نامه سنجش صالحيت طرف عرضه مصوب وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت   شيوهها كه بر اساس  رشته

 .طرح تاپ پذيرفته شده باشند

-شيوهآموخته كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري كه بر اساس  داوطلبان خدمت دانش :تاپ سرباز

در طـرح تـاپ پذيرفتـه شـده      نامه سنجش صالحيت طرف عرضه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجـارت 
  .باشند

ها و موسسـات آمـوزش عـالي و پژوهشـي (داراي     اعضاء هيئت علمي دانشگاه داوطلبان يااستاد تاپ: 
) كه در قالب طرح پسادكتراي صنعتي و فرصت مطالعاتي و يا بـر  فناوريمجوز از وزارت علوم، تحقيقات و 

 در طـرح تـاپ   نامه سنجش صالحيت طرف عرضـه مصـوب وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت     اساس شيوه
    باشند.پذيرفته شده

طرح مشترك فيمـابين وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و وزارت علـوم،      طرح پسادكتراي صنعتي: 
هاي عملي در محيط واقعي كار براي اعضا و داوطلبان عضـويت  منظور تقويت مهارتبه فناوريتحقيقات و 

ابـالغ   24/12/93مـورخ   268762/60نامه آن به شماره در هيئت علمي مراكز آموزش عالي تدوين و آيين
  شده است.

طرحي است كه در قالب كه آن اعضاي هيئـت علمـي واجـد شـرايط مراكـز      طرح فرصت مطالعاتي: 
هاي توليدي و تجاري منظور انجام مطالعات و تحقيقات مشترك در بنگاهآموزش عالي براي مدتي معين به

  ابالغ شده است.   24/12/93 مورخ 268773/60نامه آن به شماره يابد و آيينحضور مي
و  كارشناسـي ارشـد   نامـه وجهي است كه تحت عنوان كمك هزينه براي اجـراي پايـان   كمك هزينه:

يا استادان تـاپ    و همچنين به عنوان حق مشاوره به استادان راهنما و مشاور، رساله دكتري به دانشجويان
  .پرداخت مي شود و يا به عنوان حقوق ماهيانه به سربازان

  ها و موسسات آموزش عالي ها، پژوهشگاهمعاونت آموزشي دانشگاه معاونت آموزشي:

  ها و موسسات آموزش عاليها، پژوهشگاهمعاونت پژوهشي دانشگاهمعاونت پژوهشي: 
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 يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يپروژه ها

  هاسازمان صنعت، معدن و تجارت استان سازمان صمت استاني:

  ستاد كل نيروهاي مسلح ستاد كل :

نياز بنگاه متقاضي كه از طريق راهكار پژوهشـي يـا فناورانـه قابـل رفـع      مسئله يا  :موضوع پژوهشي 
  باشد.مي

در  فنـاوري از طريـق رسـوخ   هر دو طرف عرضـه و تقاضـا    توانمنديعبارت از افزايش  توانمندسازي:
بنگــاه و ارتقــاء ســطح آن و همچنــين افــزايش ســطح مهــارت و دانــش عملــي دانشــجويان، اســتادان و   

 گاهي.آموختگان دانش دانش

5-1-5  فرآيند اجرايي طرح 
آموختگان مشمول خدمت سربازي كه تمايـل دارنـد دوران خـدمت    اين طرح در سه بخش براي دانش

هـاي اقتصـادي بگذاراننـد، دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي كـه تمايـل دارنـد          سربازي خـود را در بنگـاه  
هـا و  اعضـاء هيئـت علمـي دانشـگاه     محور انجام دهند و داوطلبان يـا صورت مسألههاي خود را به نامه پايان

موسسات آموزش عالي و پژوهشي كه مايلند در قالب طـرح پسـادكتراي صـنعتي و فرصـت مطالعـاتي در      
  شود.هاي مستقل يا مشترك فعاليت نمايند،  اجرا ميهاي صنعتي و معدني، انجام پروژهبنگاه
  
 
  

  
  

  

  فرآيند اجرايي طرح تاپ - 26شكل 

ها و  ساختار اجرايي طرح براي دانشجويان تحصيالت تكميلي، اعضاء هيئت علمي دانشگاه 1-5-1- 5
  و فارغ التحصيالن مشمول خدمت سربازي  موسسات آموزش عالي و پژوهشي

 شود: زير تعيين مي صورت بهو اجراي فرآيندها، ساختار طرح منظور تسهيل امور  به

 

آموختگان مشمول خدمت دانش
 سربازي

بنگاه هاي توليدي و  تكميلي  دانشجويان تحصيالت
 خدماتي

 وزارت صمت

 وزارت عتف
 دانشگاه آزاد اسالمي

 ستاد كل نيروهاي مسلح

معاونت علمي و فناري رياست 
ها و اعضاء هيئت علمي دانشگاه جمهوري

 موسسات آموزش عالي و پژوهشي
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 كميته راهبري 5-1-1- 1- 5

 اعضا  
  وزارت صمت ناوريفمعاون آموزش، پژوهش و 

  و صنايع پيشرفته فناوريرئيس مركز توسعه 

 معاون طرح و برنامه وزارت صمت  
 معاون امور صنايع وزارت صمت 

 معاون امور معادن و صنايع معدني 

 معاون امور اقتصادي و بازرگاني 

 هاي صنعتي ايرانرئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك  
 معاون آموزشي وزارت عتف  
  وزارت عتفمعاون پژوهشي 

 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه آزاد اسالمي 

  دانشگاه آزاد اسالمي فناوريمعاون پژوهش و 

 نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح 

  جمهوررئيس فناورينماينده معاونت علمي و  
 ها يا نمايندگان بخش خصوصي توليدي نماينده اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي، انجمن  
 هاي معتبر كشوررئيس يكي از دانشگاه 

 شرح وظايف  
 هاي ساالنه اجراي طرحتعيين سياست 

 هدايت و نظارت طرح در سطح كالن 

 ها و قراردادهاي طرحها، فرمنامهتصويب آئين  
 ها و موانعنظارت كلي بر نحوه اجراي طرح و رفع چالش  
 تعيين محل تأمين منابع مالي براي اجراي طرح 

 مين كمك هزينه تحصيليتعيين محل تأ 

گردد. به فراخور موقعيت، با هماهنگي توضيح: جلسات كميته راهبري هر سه ماه يكبار برگزار مي
  دبيرخانه متمركز، امكان برگزاري جلسات بيشتر وجود دارد.
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  دبيرخانه متمركز 1-5-2- 5
 فناوريو صنايع پيشرفته معاونت آموزش، پژوهش و  فناوريدبيرخانه متمركز طرح در مركز توسعه 

  گردد. تشكيل مي

  شرح وظايف 5-2-1- 1- 5
  هماهنگي برگزاري جلسات كميته راهبري 

 ها براي ابالغ از طريق كميته  سازي آن ها و چارچوب قراردادها و آماده ها، فرم نامه تهيه آئين
 راهبري

 ها و موانع اجراي طرح احصاء چالش  
 مناسب طرح ارائه راهكارهاي اجراي  
 هاي استاني و انعكاس نيازها و مشكالت به كميته راهبري ارتباط با دبيرخانه  
 هاي شش ماهه از نحوه اجراي طرح براي ارائه به كميته راهبري پايش طرح و تهيه گزارش  

گردد. به فراخور موقعيت، امكان برگزاري  صورت ماهانه برگزار مي توضيح: جلسات دبيرخانه متمركز به
 جلسات بيشتر وجود دارد.

  دبيرخانه هاي استاني 1-5-3- 5
هاي صنعتي  هاي صمت استاني و با حضور نمايندگان شهرك هاي استاني طرح در سازمان دبيرخانه

هاي معتبر استان (دولتي و آزاد)، اتاق بازرگاني  صنايع، معادن و كشاورزي برگزار  استان، دانشگاه
 گردد. مي

  شرح وظايف 5-3-1- 1- 5
  استاني طرحبرگزاري جلسات 

 ها و موانع اجراي طرح در استانارائه چالش  
 متمركز و انعكاس نيازها و مشكالت  ارتباط با دبيرخانه  
 هاي ماهيانه از نحوه اجراي طرح و ارائـه بـه دبيرخانـه    پايش طرح در سطح استان و تهيه گزارش

  متمركز
 حضور در جلسات مصاحبه ميان بنگاه و دانشجو/سرباز متقاضي 

 ي به شكايات طرفينرسيدگ 

گردد. به فراخور موقعيت، با هماهنگي صورت ماهانه برگزار ميتوضيح: جلسات دبيرخانه استاني به
  دبيرخانه استاني، امكان برگزاري جلسات بيشتر وجود دارد.
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 يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يپروژه ها

  تاپ يفرآيند اجرايي طرح دانشجو 1-5-4- 5
هـا هدفمنـد،   ميلـي آن نامـه تحصـيالت تك  در اين بخش فرآيند اجرايي بـراي دانشـجوياني كـه پايـان    

گرا بوده و براساس نياز يك بنگاه توليدي يـا خـدماتي (موضـوع پژوهشـي) تعريـف      محور و مأموريت مسأله
  گردد.  شده، ارائه مي

  توضيحات:
 نامه تحصيالت تكميلـي پـيش از ورود بـه مرحلـه مصـاحبه، بايـد موضـوع        هر دانشجو طبق آئين

  رسانده باشد.پژوهشي را به تأييد استاد راهنماي خود 
 نامـه سـنجش صـالحيت طـرف تقاضـا مصـوب       هاي متقاضي حضور در طرح بر اساس شيوهبنگاه

 گيرند.وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان صمت استاني مورد بررسي و تأييد قرار مي

    موضوع پژوهشي (نياز پژوهشي يا فناورانه) يك بنگاه باتوجه به گستردگي ممكن اسـت در قالـب
 نامه قابل رفع باشد.ا چند پايانيك ي

 شـود تـا در مرحلـه مصـاحبه، دانشـجويان بـومي در اولويـت        اي انجام ميطراحي سامانه به گونه
 قرارگيرند.  

   تمامي مراحل فوق در كارتابل نماينده سازمان صمت استاني و نماينده معاونت آموزشي/پژوهشـي
 باشد.دانشگاه قابل مشاهده مي

نامـه ميـان بنگـاه    پروپوزال و توافقدهي، پيشع پژوهشي (نياز بنگاه)، گزارشچارچوب ارائه موضو
 شود.  متقاضي و دانشجو در دبيرخانه متمركز تهيه و پس از تأييد كميته راهبري ابالغ مي
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 يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يهاپروژه 

  

  تاپ فرآيند اجرايي طرح دانشجو - 27شكل 
  

  فرآيند اجرايي طرح سرباز تاپ 1-5-5- 5
التحصيالن مشمول خدمت سربازي كـه تمايـل دارنـد تمـام يـا      فرآيند اجرايي براي فارغدر اين بخش 

بخشي از دوره خدمت سـربازي خـود را در واحـدهاي توليـدي و خـدماتي مـرتبط سـپري نماينـد، ارائـه          
  گردد.   مي

  توضيحات:
  نمايند. سربازان متقاضي بايستي در نزديكترين زمان اعزام نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام 

 نامه سنجش صالحيت طرف عرضه كه توسـط دبيرخانـه متمركـز    سربازمشمول طرح بر اساس شيوه
گـردد، بـراي بكـارگيري در طـرح تأييـد      تهيه و از سوي وزارت صنعت، معـدن و تجـارت ابـالغ مـي    

 گردند.  مي

 رت نامه سنجش صالحيت طـرف تقاضـا مصـوب وزا   هاي متقاضي حاضر در طرح بر اساس شيوهبنگاه
  گيرند.صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان صمت استاني مورد بررسي و تأييد قرار مي

 هاي تخصصي متناسب با رشته تحصيلي و سوابق و با هاي متقاضي مكلفند مشمولين را درحوزهبنگاه
 كارگيرند.اولويت واحدهاي تحقيق و توسعه و نوآوري به
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 يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يپروژه ها

  تاد كـل نيروهـاي مسـلح    سازمان صمت استاني و نماينده سـ تمامي مراحل فوق در كارتابل نماينده
 باشد.مي قابل مشاهده

 اي صورت مي پـذيرد تـا در مرحلـه مصـاحبه، دانشـجويان بـومي در اولويـت        طراحي سامانه به گونه
 قرارگيرند.  

 دهي و قرارداد ميان بنگاه متقاضي و سرباز در دبيرخانه متمركز تهيه و پس از تأييد چارچوب گزارش
 شود.  كميته راهبري ابالغ مي

 صورت ماهانه از طريق سامانه به سـازمان صـمت   هاي خود را بهبنگاه و سرباز مكلفند گزارش فعاليت
 استاني و ستاد كل نيروهاي مسلح اعالم نمايند.

 

 

  فرآيند اجرايي طرح سرباز تاپ - 28شكل 

  فرآيند اجرايي طرح استاد تاپ 1-5-6- 5
  اجرايي فرصت مطالعاتي  فرآيند 1- 5-6- 1- 5

در اين بخش فرآيند اجرايي براي اعضاي هيئت علمي واجد شرايط مراكز آموزش عالي كه تمايل دارند 
هاي توليدي و تجاري حضور يابند، منظور انجام مطالعات و تحقيقات مشترك در بنگاهبراي مدتي معين به

 گردد.  ارائه مي
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 يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يپروژه ها

 

  (فرصت مطالعاتي) فرآيند اجرايي طرح استاد تاپ - 29شكل 
 

  فرآيند اجرايي پسادكتري صنعتي 1-5-7- 5
در اين بخش فرآيند اجرايي براي براي اعضا يا داوطلبان عضويت در هيئت علمي مراكز آمـوزش عـالي   

هـاي توليـدي و   منظور انجـام مطالعـات و تحقيقـات مشـترك در بنگـاه     بايست براي مدتي معين بهكه مي
  .گرددحضور يابند، ارائه ميتجاري 
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 يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يپروژه ها

  
  (پسادكتري صنعتي) تاپاستاد  حطر فرآيند اجرايي - 30شكل  

  

6-1-5 تهيه و تدوين طرح توانمندسازي توليد و توسعه اشتغال پايدار (طرح ملي تاپ) 
  ها تفاوت اصلي اين طرح با ساير طرح 1-6-1- 5

هاي قبلي، هدف اصلي افزايش اشتغال است كه در طرحهاي پيشين، اين تفاوت اصلي اين طرح با طرح
است، لكن در اين طرح عالوه بر توسعه كمي اشتغال، كيفيـت اشـتغال در   آموختگان دانشگاهي بودهدانش

نيز مدنظر اسـت. همچنـين عـالوه بـر      فناوريقالب توانمندسازي هر دو طرف عرضه و تقاضاي پژوهش و 
در قالب اسـتاد راهنمـاي دانشـجو و همچنـين بـراي گذرانـدن دوره       دانشجويان، اعضاي هيأت علمي نيز 

 پسادكتري صنعتي و فرصت مطالعاتي در بخش صنعت، معدن و تجارت حضور خواهند داشت.

  بازيگران اصلي طرح 1-6-2- 5
هاي پـژوهش  عنوان طرف تقاضاي فعاليتهاي توليدي و تجاري بهدر اين طرح چهار طيف شامل بنگاه

آموختگـان مشـمول خـدمت سـربازي     تحصيالت تكميلي (دانشجوي تـاپ)، دانـش   و دانشجويان فناوريو 
هـاي پـژوهش و   عنوان طـرف عرضـه فعاليـت   ها (استاد تاپ) به(سرباز تاپ) و اعضاي هيأت علمي دانشگاه

  باشند.بازيگران اصلي طرح مي  فناوري
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 يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يپروژه ها

 
  بازيگران اصلي طرح - 31شكل 

  اقدامات انجام شده 1-6-3- 5
جويي در زمان، تسهيل تعامالت، ارزيابي و نظارت اي كه براي صرفهايجادسامانه طرح تاپ: سامانه .1

ريـز و  در قالب طرح تاپ ايجاد شده و متقاضيان طرف عرضه و تقاضا و اركان سياسـتگذار، برنامـه  
 كننـد. ايـن سـامانه داراي قابليـت دريافـت،     ناظر با سطوح مختلف دسترسـي از آن اسـتفاده مـي   

هاي دو سطح طرف تقاضا و طرف عرضه بوده و به نشـاني  بندي، پردازش، رصد و پايش داده طبقه
ranetop.irwww.i ،top.mimt.gov.ir اقــدامات انجــام شــده در خــالل قابــل دســترس اســت .

  اجراي آن به شرح زير است: اندازي سامانه و راه
 منظور تحليل فرآيندهاي اجرايي طرح تاپبرگزاري جلسات كارشناسي به  
  دانشـجو  يثبـت تقاضـا   نديفرا يسازادهيمستمر با مگفا و پ يجلسات كارشناسبرگزاري، 

 در سامانه  و سرباز استاد 

 طع زمـاني  هـاي الزم در مقـا  گيريبرگزاري جلسات مديريتي به منظور راهبري و تصميم
 مختلف

 صورت آن، به نفعانيذ يسامانه برا يرسانو اطالع جيآموزش كاربران سطوح مختلف و ترو
 هاي استانيمرتبط در سازمانمستمر و در تماس با كارشناسان 

 يهـا هـا، كـاربران سـازمان   ارتباط با بنگاه يسامانه ط يهانديبازخورد فرا دريافت مستمر 
   ندهايفراجهت اصالح تعامل با مگفا  و ديدانشجوها و اسات ،يصمت استان
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 يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يپروژه ها

 هاي استاني جهت اجراابالغ به سازمان و يطرح تاپ در برش استان يگذارهدف .2

و شـوراي عتـف در خصـوص اسـتادتاپ و      فناوريتعامالت انجام شده با وزارت علوم، تحقيقات و  .3
 دانشجوتاپ

 فنـاوري ب به وزير محترم علوم، تحقيقـات و  ارسال نامه با توشيح مقام عالي وزارت خطا 
علمي در خصوص روند اجرايي طرح فرصت مطالعاتي و پسادكتري صنعتي اعضاي هيئت

 در قالب سامانه تاپ

 بازبيني و اصالح فرآيندهاي دانشجوتاپ و استادتاپ 

  در حضور دبير شواري عتفارائه طرح تاپ   

    وزارت متبـوع و معـاون    فنـاوري و ارسال نامه مشترك معاون محترم آمـوزش، پـژوهش
 ،يآموزش عال يمحترم دانشگاه ها و موسسه ها يوزارت عتف به روسا فناوريپژوهش و 

 سراسر كشور به منظور ابالغ طرح تاپ و مشاركت در طرح مذكور   فناوريو  يپژوهش

 تعامالت انجام شده درخصوص سربازتاپ .4

 واست سهميه براي چهار سال آينده ارسال نامه به رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و درخ
و تاكيد برعزم جدي وزارت صمت و انعكاس موضوع به دفتر رهبر معظم انقالب از سـوي  

 ستاد كل

 سرباز بـه وزارت صـمت جهـت     هينفر سهم 200با اختصاص  يموافقت مقام معظم رهبر
 و توسعه (تاپ)   قيواحد تحق يدارا يو خدمات يديتول يخدمت در شركت ها

 كاركنـان   يآمـوز مهـارت  يبا فرمانده محتـرم قرارگـاه مركـز    ات تخصصيجلس يبرگزار
ــه منظــور تعامــل و اجرا  يروهــاين فــهيوظ ســرباز  هينمــودن جــذب ســهميــيمســلح ب

   افتهي اختصاص

 نيسـرباز تـاپ و تـدو    هيدرخصوص نحوه اسـتفاده از سـهم  ي جلسات كارشناس يبرگزار 
 يمسلح و معاونت علم يروهايتاد كل نمحترم س ندگانيدستورالعمل مربوط با حضور نما

 يجمهور استير فناوريو 

 در آن  يسـرباز تـاپ و ارائـه و بررسـ     هيدستورالعمل نحوه جذب سهم سينوشيپ نيتدو
 جلسات تخصصي
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 يمعاونت آموزش، پژوهش و فناور يژهو يپروژه ها

 در  هيـ وزارت متبـوع در بحـث امر   ندهيو رفاه و نما يبا دفتر منابع انسان اتجلس يبرگزار
 يبــراو اداري  يمــوارد درون ســازمان يبــه منظــور بررســ ،مســلح يروهــايســتاد كــل ن

 موضوعنمودن  ياتيعمل

 نحـوه   يمسلح  به منظـور بررسـ   يرويستاد كل ن ندهيبا نما يجلسات كارشناس يبرگزار
 لوتيدر مرحله پا يو سربازان متقاض يو معدن يصنعت يانتخاب بنگاه ها

 يانسـان  يرويـ سربازتاپ بـه معـاون ن   هيدستورالعمل نحوه جذب سهم سينوشيارسال پ 
كاركنـان   يآمـوز مهارت يفرمانده قرارگاه مركز از طريق و ابالغ دييمنظور تاستادكل  به

   فهيوظ

 منظور ترويج و اجراي مناسب طرحها و جلسات بخشي و فرابخشي بهبرگزاري نشست .5

 چاپ و انتشار كتاب طرح تاپ 

 مازنـدران،  هـاي فـارس، هرمزگـان، البـرز،     در اسـتان  هاي معرفـي طـرح  برگزاري نشست
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربـي، بوشـهر، چهارمحـال و بختيـاري، مركـزي، گـيالن و       

هـاي توليـدي بـه عنـوان طـرف تقاضـا و اسـاتيد        كهگيلويه و بويراحمد با حضـور بنگـاه  
دانشگاهي و دانشجويان به عنوان طرف عرضـه و مـديران اسـتاني (اسـتانداران، روسـاي      

 .. )و . فناوريهاي علم و پارك

 يمنظور همكـار از پژوهشگران به تيصندوق حماصندوق نوآوري و شكوفايي و  تعامل با 
 با استفاده از ظرفيت صندوقنمودن طرح تاپ  ييدرخصوص اجرا

  تهـران بـه منظـور     يمعاونت پژوهش دانشـگاه علـوم پزشـك    ندگانيجلسه با نمابرگزاري
 طرح تاپ بخش دانشگاه در گسترش يهاتيو استفاده از ظرف جيترو

 ـ   يو اكتشافات معـدن  يشناس نيارائه طرح در سازمان زم از  يمنـد منظـور بهـره  هكشـور ب
 آن رمجموعهيسازمان مذكور و پژوهشگاه ز يعلم أتيه ياعضا ينظرات و توانمند

 يديربع رش فناوريو  ينوآور شگاهيدوره نما نياستقرار غرفه طرح تاپ در هفتم   

 به منظـور   يهمكار يهاروش يوزارت دفاع و بررس يقاتيتعامل با موسسه آموزش و تحق
 طرح تاپ   شبرديپ

  دوريـ مي(ا رانيـ ا يمعـدن  عيمعـادن و صـنا   يارائه طرح تاپ در سازمان توسعه و نوسـاز (
 هاي بزرگ معدنيمديران تحقيق و توسعه بنگاهباحضور 
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 نتايج اقدامات انجام شده 6-4- 1- 5

  زير ارائه است:به شرح  24/1/99آمار سامانه طرح تاپ در تاريخ 
   آمار سامانه طرح تاپ - 37جدول 

 ثبت نام استاد ثبت نام دانشجو ثبت  پروژه پژوهشي ثبت  نياز پژوهشي ثبت نام بنگاه
9366 3095 3306 557 500 

  

توليد محصوالت منتخب وارداتي از نظر ارزبري با  فناوريحمايت از ايجاد دانش فني و   2- 5
  مورد) 20همكاري دانشگاه هاي توانمند (

1-2-5  اهداف 
  هاي ارزبر با رويكرد:فناوريسازي بومي

 بهره برداري بهينه از توان دانشگاه ها و شركتهاي دانش بنيان •

 افزايش رقابت پذيري بنگاه ها •

 ال، خدمات و عملكرد دانش بنيان  خلق ارزش افزوده جديد از طريق توسعه توليد كا •

 هاي جديد در بنگاه هاي اقتصاديفناوريرسوخ دانش و  •

 كاهش واردات و ارزبري •
  

2-2-5  اقدامات انجام شده 
رجوع شـد و باتوجـه    مار اعالمي توسط گمرك ج.ا. ايرانبراي احصاء اوليه محصوالت ارزبر وارداتي به آ

 30باشـند بنـابراين   به اينكه بسياري از كاالهاي وارداتي پايه صنعتي نداشته و بعضاً مواد اوليه وارداتي مي
قلم اول كاالهاي صنعتي وارداتي مورد بررسي قرار گرفت. افزون بر اين به دليل تحريم برخي از كاالها، در 

خوردار بوده است، بنابراين ميـانگين واردات سـه سـال گذشـته     سه سال گذشته، اقالم وارداتي از نوسان بر
 است.مبناي عمل قرار گرفت. ارزش اقالم وارداتي سه سال گذشته در جدول زير ارائه شده

  قلم اول طي سه سال گذشته 30ارزش وارداتي   - 38جدول 

 اول واردات صنعتي به كل قلم 30نسبت 
اول وارداتي صنعتي قلم  30واردات 

 (ميليارد دالر)
  كل واردات 

 (ميليارد دالر)
 سال

14% 6,1 43 1395 

17% 9,2 54 1396 
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 اول واردات صنعتي به كل قلم 30نسبت 
اول وارداتي صنعتي قلم  30واردات 

 (ميليارد دالر)
  كل واردات 

 (ميليارد دالر)
 سال

19% 8,2 43 1397 
  ميانگين  46,6  7,8  16%

  

 % واردات را تشـكيل 16,5شـود، اقـالم عمـده بررسـي شـده بطـور ميـانگين        همانطور كه مالحظه مي
  .دهند مي

  موارد زير موردتأمل قرار گرفت:در بررسي اقالم احصاء شده، 
 بندي كلي و غيردقيق كدهاي تعرفهطبقه •

 فناوريارتباط اندك برخي اقالم وارداتي با حوزه  •

 احتمال واردات به دليل كمبود واحدهاي توليدي يا مقياس الزم •

ر د فنـاوري  20هـا (بعضـا   فناوريارتباط برخي اقالم وارداتي مانند تلفن همراه با دسته وسيعي از  •
 يك محصول)

 نبودن محصوالت در برخي كدها مانند قطعات خودرو  مشخص •

 احتمال عدم وجود توجيه اقتصادي براي توليد داخلي محصول •

 عدم وجود اقتصاد مقياس در توليد برخي كاالها •

هاي احصاءشده متفاوت اسـت، بنـابراين مقـرر شـد     فناوريافزون بر اين باتوجه به اينكه سطح آمادگي 
باشد، يعنـي مراحـل   ورد اعتنا واقع شوند كه سطح آمادگي فناورانه آنها از سطح شش به باال ميمواردي م

  آزمايشگاهي را پشت سر گذاشته اند.
شده مقرر شد موضوع در قالب جلسات تخصصي و تعامالت گسترده بـا  بنابراين باتوجه به موارد عنوان 

هاي خصوصي هاي تخصصي و شركتها و تشكلانجمناي، هاي توسعههاي تخصصي، سازمانساير معاونت
  مورد بررسي قرار گيرد.  

  صورت بخشي و فرابخشي انجام شد:در اين راستا تعامالت زير به
 احصـا  هـدف  هاي متعدد بـا هاي تابعه و پيگيريانجام مكاتبات متعدد با دفاتر تخصصي و سازمان .1

 پـذير  توجيـه  فنـي،  دانـش  فقدان دليل به ر،كشو در هاآن توليد عدم كه وارداتي ارزبر محصوالت
 است بوده

 برگزاري جلسات تخصصي با برخي دفاتر تخصصي كه محصوالتي را معرفي نمودند. .2

 هاي ساخت داخل  درخواست اطالعات و تعامالت الزم به مسؤولين نمايشگاه فرصت .3

 بررسي موضوع در قالب جلسات كارگروه ساخت داخل وزارت متبوع .4
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ي تخصصي و متخصصان صنعتي به شـرح  و برگزاري جلسات تخصصي  با انجمن هاتعامالت الزم  .5
 زير:

 فلزي صنايع و خانگي لوازم حوزه تخصصي هاي انجمن و كنندگان توليد  

 فوالد توليدكنندگان انجمن  

 خودرو مجموعه و قطعات و سازندگان ايران خودورسازان انجمن 

 كشور سازانقطعه همگن صنايع انجمن 

 خودرو ايران موتور توليد و طراحي تحقيق، شركت 

 خودروسازي صنايع نوآوري و تحقيقات مركز 

 شوراي ملي مبلمان و دكوراسيون 

 هاي فرابخشي شامل صندوق ها و موسسات مرتبطتعامالت با ساير دستگاه .6

 جمهوريرياست پيشرفت و تحول هايهمكاري همكاري با مركز 

 و هادانشگاه شناسايي منظور به كشور فناوران و پژوهشگران از حمايت تعامل  با صندوق 
   توانمند هايشركت

    جمهـور و وزارت علـوم، تحقيقـات و    رئـيس  فنـاوري مكاتبه و تعامل با معاونـت علمـي و
هاي علمي و فناورانه در راستاي رفع نيارها بـه محصـوالت   براي احصاء توانمندي فناوري

 ارزبر

 ادهاي فناورانه صندوق نوآوري و شكوفاييمندي از رويدحضور و بهره 

 مندي از رويدادهاي فناورانه ساپكوحضور و بهره 

بـودن و  كه بـه داليـل اسـتراتژيك   » الكترود گرافيتي«بررسي ويژه برخي از محصوالت ارزبر مانند  .7
گرفـت. ايـن موضـوع در تعامـل بـا      صورت ويژه مورد بررسي قـرار مـي  نياز مبرم كشور بايستي به

فـوالد و   توليدكننـده  هـاي و شـركت  فـوالد  توليدكننـدگان  انجمـن  تخصصـي،  دفـاتر  دگاننماين
 و شـد  برگـزار  خراسـان  صـنعتي  ذغال هاي مدعي توليد الكترود گرافيتي مانند همچنين شركت

 در دركشـور،  شـده انجام اقدامات آخرين كشور، در الكترود مصرف و واردات وضعيت بررسي ضمن
 .گرديد قرار تحليل مورد موجود مشكالت و موانع و الكترود توليد زمينه

 فناورانه بنگاه هاي صنايع معدني زير با همكاري ايميدرو   نيازهاي احصاي .8

 ايرالكو شركت   

 خاورميانه معدني صنايع شركت ميدكو  (هلدينگ  (  
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 سيميدكو(سناباد  فراگير شركت توسعه  ( 

 خراسان فوالد شركت   

 سنگان آهن سنگ مجتمع   

 خوزستان فوالد شركت   

بـودن جزئيـات محصـوالت ايـن     باتوجه به ارزبري باالي محصوالت حوزه خودرو و همچنين مبهم .9
حوزه، نيازهاي ارزبر اين بخش در جلسات تخصصي و ويژه با حضور كارشناسان دفـاتر تخصصـي،   

 سازان بزرگ مورد بررسي قرار گرفت.ها، خودروسازان و قطعهها و تشكلايدرو، انجمن

مرتبط در ايـن خصـوص    مراجع از شده احصاء محصول 1406 بين محصول ارزبر از 50اسايي شن .10
 و توليـدي  هـاي تشـكل  و هـا شده از انجمـن هاي استعالمنيازمندي كشور، واردات شامل فهرست(

 كـارگروه  و مختلف فناورانـه  رويدادهاي معدني، و صنعتي تخصصي دفاتر توليدكنندگان، صنعتي،
   )متبوع داخل وزارت ساخت

3-2-5  شدهنتايج اقدامات انجام 
هـاي  محصول در تعامل با مجموعـه  1406باعنايت به اقداماتي كه در بخش قبل عناوين آنها ارائه شد، 

  زير احصاء گرديد:
 30 قلم اول واردات كشور در سه سال اخير 

 307 هاي صنعتي و توليدكنندگان  قلم كاالي دريافتي از انجمن 

 8 افتي از دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي و دفتر صنايع معدنيقلم عنوان كاالي دري 

 1054 هاي فرابخشيمورد نيازهاي صنعتي با استفاده از ظرفيت 

 7 قلم كاالي اعالم شده توسط كارگروه ساخت داخل 

باشند در شش بخش به شرح زيـر اسـتخراج   فني ميمحصول ارزبر كه داراي مشكل دانش 50درنهايت 
  شد:

  محصوالت ارزبر داراي مشكل دانش فني - 39جدول 

  شدهمحصوالت استخراج  رشته تخصصي

  خودرو و نيرومحركه

   ICمجموعه سيستم ترمز ضد قفل، توليد آهنربا بر پايه فريت،  مجموعه ايربگ، انـواع سنسـورها،   

، كوييـك كانكشـن، كـانكتور هـا و ترمينـال هـا،       Micro DC، موتور DC، موتورهاي هاي مختلف
و  OCV، برد هاي الكترونيكي، نـيم خارهـاي سـوپاپ هـاي موتـور، قطعـات       LCDصفحه نمايش 

VVT) مجموعه توربو شارژ، بي متال ،PTC( استكان تايپيت هيدروليكي، بيرينگ هاي مورد نياز ،
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  شدهمحصوالت استخراج  رشته تخصصي
  DP٥٩٠/SPFC٥٩٠، ورق بنزين قواي محركه، انژكتور

  معدني 
 (كاني فلزي و غيرفلزي)

  

الكترودهاي زغالي (گرافيتي) براي كوره ها، كـك سـوزني بـه عنـوان مـاده اوليـه توليـد الكتـرود         
 35گرافيتي، پانل هاي خورشيدي، اكسيدهاي تيتان، ورقهـاي سـيليس دار، پلـي فسـفاتها داراي     

استفاده در كوره دوار ، آجرهاي ديرگداز مورد )(P٢O٥درصد وزني يا بيشتر پنتا اكسيد دي فسفر 

  كارخانه گندله سازي

صنايع غيرفلزي 
 (شيميايي/دارويي/...)

  

آنتــي ســرمها و ســاير مشــتقات خــوني، مونوليــت ســراميكي مبــدل كاتاليســتي، بازدارنــده هــاي 
اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هـاي  

 اوره تان ها، به اشكال ا بتدائي، پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد، روان كننده، پلي 
  آنتي فوم سرباره كوره قوس

الكترونيك و تجهيزات 
 پزشكي

  

، دستگاه گيرنده و فرستنده از LED، اجزا و قطعات المپ )CPUمدارهاي چاپي، پردازشگر رايانه( 
، لـوازم مصـرفي آنژيـوگرافي و    بـاالتر ) و STM١مگابيـت بـر ثانيـه (    155بـه ظرفيـت    SDHنوع 

  آنژيوپالستي، مفصل هاي مصنوعي پزشكي، پيچ و ميله و پالك درون اندامي

 صنايع فلزي
  

، )مورد مصـرف درتايرالسـتيك  Tire Steel cord(مفتول به هم تابيده ازفوالد روكش شده با برنج 

، تيوبهاي )(stainless steelنزنلوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفوالد زنگ 

ريفورمر واحد احياء مستقيم، تيوب مسي در سـايزهاي  مختلـف، انـواع ريـل ازآهـن يـافوالد غيـر        
ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور، مقره با قطعات فلزي ازسراميك، مخصـوص پسـتهاي فشـار    

  كيلو ولت به باال از نوع غيربشقابي 63قوي ا ز 

ماشين سازي و 
 تجهيزات

  

احتراقي، دستگاه ضخامت  –مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي 
مـورد اسـتفاده در صـنايع      Scarfing، ساخت فيلتر مغناطيسـي، دسـتگاه   IMS X RAYسنج  
 ، فوالد

  جهت تعيين آناليز محصول XRFدستگاه پرتابل 

 
صـورت ويـژه در   هاي برتر كشور و همچنـين بـه  و پژوهشگاه محصوالت احصاءشده در جمع دانشگاه ها

قلم از محصوالت احصاء شده كه داراي  28هاي شريف، اميركبير و شهيدبشتي ارائه شد و فهرست دانشگاه
اسـت تـا   ارائـه شـده   فنـاوري باشد بـه وزارت علـوم، تحقيقـات و    متقاضي براي دستيابي به دانش فني مي

  هاي مرتبط انجام شود. فناوريط آن وزارتخانه براي دستيابي به هاي الزم توسريزي برنامه
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   6 فصل

تفاهم نامه هاي منعقده معاونت آموزش، 
   فناوريپژوهش و 
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  مقدمه 6-1

تفاهم نامه هاي ذيل في  فناوريلزوم به همكاريهاي فرابخشي در زمينه آموزش، پژوهش و با توجه به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستگاهها و سازمانهاي همكار  فناوريمابين معاونت آموزش، پژوهش و 

  و ذيربط منعقد گرديده است.
  

1-1-6 1398ماهه سال  12گزارش پيشبرد تفاهم نامه ها در  
  دفتر آموزش و پژوهش 1-1- 6-1

وزارت صنعت، معدن و في مابين  فناوريو  يپژوهش ي،آموزش ينامه همكارتفاهم 1-1- 6-1-1
   فناوريو  تحقيقات علوم، وزارت وتجارت 

 يتوسعه اقتصاد يهاو برنامه ينساله، قوان يستاهداف سند چشم انداز ببه منظور تحقق  نامه:اهداف تفاهم
و  يبر توسعه علم يمبن يمقام معظم رهبر ياتو منو يرتداب ياجراراستاي كشور و در  اجتماعي –

در توسعه صنعت كشور و  يدانشگاهها، پژوهشگاهها و مراكز آموزش عال يتهمه جانبه از ظرف يبردار  بهره
جذب نخبگان  يشرانتواند پ يبخش صنعت، معدن و تجارت م يعلم يكه اعتال يتواقع ينتوجه به ا

  كشور باشد. يعلم

  سال 5به مدت  12/05/1393 مدت اعتبار:

عنوان پژوهشي در  23عنوان پژوهشي در قالب پسادكتري صنعتي و  104تا كنون  اقدامات انجام شده:
نفر از  40ارسال گرديد كه آن وزارتخانه نيز  فناوريمطالعاتي به وزارت علوم، تحقيقات و قالب فرصت 

دارندگان مدرك دكتري و اعضاي هيات علمي را جهت انجام پژوهش معرفي نمود. از ميان افراد معرفي 
گوهر خانمها الله مهريار در شركت پاكديس، منصوره شاهرخ در شركت دزپارت  17/4/98شده تا تاريخ 

كيميا، زهرا قرباني در شركت تكسا، رؤيا بينا مطلق در شركت اصفهان شكالت و آقاي سيداميرحسين 
  حسيني در شركت نانو دانش كاسپين، دوره پسادكتراي خود را با موفقيت به اتمام رساندند.

ها و  از معاونت يپس از نظر خواه يدر آموزش عال يكارآموز يها دوره ييدستورالعمل اجرا يسنو يشپ
 يقاتتحق ، و پس از توافق با وزارت علوم يمعدن و تجارت جمع بند ، وزارت صنعت ياستان يسازمان ها

 فناوريپژوهش و  تمعاون ، معدن و تجارت ، عتنوزارت ص فناوريوهش و ژو در هفته پ يينها فناوريو 
 يصنعت يكوچك و شهرك ها يعن صناسازما يرعاملو مد يرو معاون وز فناوريو  يقاتتحق ، وزارت علوم

  .يدگرد ييرونما يرانا
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 يمنعقده معاونت آموزش، پژوهش و فناور يتفاهم نامه ها

 ، در مجموعه وزارت صنعت يدكتر يها هاي كارشناسي ارشد و رساله آيين نامه حمايت از پايان نامه -
در اختيار وزارت علوم،  يينها  ييدو جهت امضاء و تا يدگرد ييو نها يبازنگر ، معدن و تجارت اصالح

ماده و  يزدهدر س هنامه ك يينآ ينا يسنو يشپ 1395تحقيقات و فناوري قرارگرفت در بهمن ماه سال 
  .و تابعه جهت اعالم نظرات ارسال شد ياستان يها سازمان يهشده است به كل يهسه تبصره ته

 يعلم يأته ياعضا يفرصت مطالعات يهاانجام دوره يموافقتنامه همكار 1-2- 6-1-1
   يدانشگاهها و موسسات پژوهش

 فناوري و پژوهش ومعاونتوزارت صمت  فناوريمعاونت آموزش، پژوهش و  نامه:طرفين تفاهم
  وزارت عتف

 ، كار ضايدانشگاه /پژوهشگاه از ف يعلم ياته يشناخت اعضا افزايش به كمك اهداف تفاهم نامه:
مراكز  ينب يو پزوهش يعلم يها يارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه همكار يتتقو - و صنعت  يدتول

 يزاتو تجه يشگاهيو موثر از امكانات آزما يداستفاده مف - وزارت صمت يصنعت يو واحدها يآموزش
و توسعه دانش ها و  يدانشگاه يقاتبه تحق يجهت ده -ت وزارت صم يو معدن يصنعت يواحدها
مراكز  فناوريدانش و  يدجد يها يافته يجانتقال و ترو - وزارت صمت يازو مورد ن يكاربرد يهافناوري
 يو فن يتوان علم يوزارت صمت با هدف ارتقا يو تجار يومعدن يصنعت يبه واحدها يو پژوهش يآموزش
  يصنعت يواحدها

  سال 5به مدت  12/05/1393 مدت اعتبار:
 يو سازمانها يا توسعه يسازمانها يهبه كل يمطالعات تفاهمنامه، طرح فرصت يروپ اقدامات انجام شده:

 يپژوهش يازمورد ن 238طرح ابالغ شد. با توجه به ابالغ صورت گرفته،  يايجهت استفاده از مزا ياستان
  يد.اعالم گرد فناوريو  يقاتو به وزارت علوم، تحق يآور جمع
  

 مديريت سازمان – فناوريمعاونت آموزش، پژوهش و نامه همكاري تفاهم 1-3- 6-1-1
   يصنعت

 ياقتصاد يبنگاهها يبهره ور يو ارتقا يبهره ور يريتدر جهت استقرار چرخه مد نامه:اهداف تفاهم
  ياقتصاد يوزارتخانه در قالب طرح تحول بنگاهها يرمجموعهز يياجرا يكشور و دستگاهها

آموزش، پژوهش و  نامه بين معاونت نامه و انعقاد تفاهم نهايي كردن متن توافق اقدامات انجام شده:
هاي  وري و نمايندگان معاونت با حضور كليه اعضاي كارگروه بهره يصنعت يريتفناوري و سازمان مد
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و استقرار نظام   يطراح«ريزي و همكاري جهت اجراي طرح  برنامه -هاي تحت پوشش تخصصي و سازمان
  »بخش صنعت، معدن و تجارت ياقتصاد هاي¬و بنگاه يادار ي،ستاد يدر واحدها وريبهره يريتمد

يد و تا منعقد گرد وريبه مناسبت روز بهره 1398نامه در روز اول خردادماه  تفاهم نامه:اعتبار تفاهم
  سال اعتبار خواهد داشت.5

   

و معاونت آموزش، پژوهش و  يرانا يبهره ور يسازمان ملنامه في مابين توافق 1-4- 6-1-1
   صمت وزارت فناوري

، يورفرهنـگ بهـره   يهـا  ينـه سازمان و وزارتخانـه در زم  ينب يهمكار يطشرا ايجاد اهداف تفاهم نامه:
كسـب و كـار، توسـعه     يبهبـود فضـا   يريپـذ رقابت يهادر حوزه يقاتيتحق يهامشاوره، پژوهش ، آموزش
، يآموزشـ  يهـا ييو توانـا  ينامكانـات طـرف   يـه اسـتفاده از كل  -ي ورو بهـره  يبـازده  يشو افزا ينيكارآفر
 يدر راستا يهمكار -ي وربهره ينهمشترك در زم يآموزش يهادوره يبرگزار -ي و اطالعات يفن ،يپژوهش
    يوربهره يدر حوزه ارتقا ياز توان كارشناسان خارج يريگبهره

نامـه بـين معاونـت آمـوزش، پـژوهش و       نامه و انعقاد تفاهم نهايي كردن متن توافق اقدامات انجام شده:
هـاي   وري و نماينـدگان معاونـت   وري ايران با حضور كليه اعضاي كارگروه بهـره  بهرهفناوري و سازمان ملي 

وري در  ريزي و همكاري جهت استقرار چرخه مـديريت بهـره   برنامه - هاي تحت پوشش تخصصي و سازمان
 يآموزشـ  هـاي بخش صنعت، معدن و تجارت و برگزاري و حضور بخش صنعت، معـدن و تجـارت در دوره  

  يرانا وريرهبه يسازمان مل
  28/05/1400لغايت  28/05/1396 نامه:اعتبار توافق

      پرورش و آموزش و وزارتوزارت صمت ي تفاهمنامه همكار 1-5- 6-1-1
    20/05/1398لغايت20/05/1393 :مدت اعتبار

 هـاي  يهمكـار  يتـه مصـوبات كم  -2.مشترك تشكيل گرديد هاي ته همكاريكمي-1 اقدامات انجام شده:
 يمها مشتمل بر دو بخـش تنظـ   هنرستان يو مهارت يدو وزارتخانه درخصوص توسعه آموزش عمل يآموزش
با مشاركت معاونت  يو بخش يرانا يصنعت يها كوچك و شهرك يعبا مشاركت سازمان صنا يبخش يد،گرد

 شيشـد، پـ   ينـي ب يشپـ  ينو تعهدات طرف اتها، اقدام كه در هردو بخش برنامه ي،و بازرگان يامور اقتصاد
 ي،مربوطه ارجاع شد و پس از جمع بنـد  يها نظرات به معاونت يافتمصوبات در هر بخش جهت در يسنو
 ، وزارت صـنعت  يمابيننامه ف تفاهم يدر اجرا -3.يدشدن به وزارت آموزش و پروش ارسال گرد يينها يبرا

ـ  يآموزش يهمكار يتهمعدن و تجارت و وزارت آموزش و پرورش، جلسه كم دو دسـتگاه بـا مشـاركت     ينب
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در بهمـن مـاه سـال     يو بازرگان يو معاونت امور اقتصاد يرانا يصنعت يها كوچك وشهرك يعسازمان صنا
دو وزارتخانه در خصوص توسـعه   يآموزش هاي يرامون همكاريكه پ يتهكم ينبرگزار شد. مصوبات ا 1395

 يهـا  برنامـه  يلـه اجـرا درآمـد. اجـرا    بـه مرح  ييـد باشد پس از تا يها م هنرستان يو مهارت يآموزش عمل
 يدر راسـتا  يملـ  يدتول يتو كمك به تقو يمل يداتبا تول ييآشنا يها برا در هنرستان يو آموزش يفرهنگ

اسـت. و مقـرر شـد     ينهزم ينها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش در ا ن برنامهياز مهمتر ياقتصاد مقاومت
 يناز مهمتـر  ياقتصـاد مقـاومت   يدر راسـتا  يمل توليد شود. ياتيعمل يژه،و يها كارگروه يلمصوبات با تشك

 يلاسـت. و مقـرر شـد مصـوبات بـا تشــك      ينــهزم يـن هـا و اقـدامات وزارت آمـوزش و پـرورش در ا     برنامـه 
كارگروه تخصصي با حضور نمايندگان وزرات صنعت، معدن و تجـارت   -4شود.  ياتيعمل يژه،و يها كارگروه

هاي صنعتي واتـاق اصـناف ايـران     مايندگان سازمان صنايع كوچك و شهركو وزارت آموزش و پرورش و ن
 يلها جهت اجرايي كردن مصوبات كميته تخصصـي تشـك   هاي تخصصي در استان كارگروه -5شد.  يلتشك
كـاردانش   يدفتـر اختصاصـ   4 يـران ا يصـنعت  يكوچك و شهركها يعبر اساس گزارش سازمان صنا -6شد

 يـزد، مازنـدران،   ياسـتانها  يصـنعت  يكسـب و كـار شـهركها    فناوري آموزش و پرورش در مراكز خدمات
 ياقدام م يصنعت يو كرمان افتتاح و در خصوص جذب كارآموز و كارورز در سطح بنگاهها يخراسان رضو

كارگروه تخصصي با حضور نمايندگان وزرات صنعت، معدن و تجارت و وزارت آموزش و پرورش  -7ند.ينما
هـاي   كارگروه -8شد. يلهاي صنعتي واتاق اصناف ايران تشك يع كوچك و شهركو نمايندگان سازمان صنا

بـر اسـاس گـزارش     -9شـد.  يلها جهت اجرايي كردن مصوبات كميته تخصصـي تشـك   تخصصي در استان
كاردانش آموزش و پـرورش در مراكـز    يدفتر اختصاص 4 يرانا يصنعت يكوچك و شهركها يعسازمان صنا

و كرمان افتتـاح و   يخراسان رضو يزد،مازندران،  ياستانها يصنعت يهركهاكسب و كار ش فناوريخدمات 
  ند.ينما ياقدام م يصنعت يدر خصوص جذب كارآموز و كارورز در سطح بنگاهها

  صمت و وزارت يجهاد دانشگاهي تخصص يعلم يتفاهم نامه همكار 1-6- 6-1-1
 ي،فرهنگـ  ي،پژوهشـ  ي،آموزشـ  يتهـاي فعال ينـه و مشـاركت در زم  همكاريها گسترش :نامهاهداف تفاهم
ـ   يشو افزا يو آموزش عال كاربردي – يعلم ي،مشاوره ا ي،اطالع رسان يني،اشتغال و كارآفر  ينتعـامالت ب

 يكوتاه مدت تخصص يآموزش يدوره ها ياجرا يژهو بو يعلم يها يهمكار يفيو ك يو توسعه كم يبخش
مستقر در  يصادركنندگان و كاركنان شركتها ي،معدن يعو فعاالن صنا انصنعتگران، اصناف و بازرگان يبرا

    سراسر كشور يصنعت يشهركها
    05/06/1400لغايت 06/06/1396 مدت اعتبار:

 يشپـ  18/5/1395مـورخ   114717/60نامـه شـماره    يط يجهاد دانشگاه. 1 پذيرفته:اقدامات صورت
نامـه شـماره    يدفتـر طـ   يـن نامـه مـذكور را بـه دفتـر آمـوزش و پـژوهش ارسـال نمـود و ا         همتفا يسنو
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نهـايي كـردن    -2اعالم نظـر كـرد.   يوابسته تقاضا يها  از دفاتر و سازمان 14/7/1395مورخ  158611/60
نامه بين معاونت آموزش، پژوهش و فناوري و جهاددانشگاهي با حضور كليـه   متن توافق نامه و انعقاد تفاهم

هـاي تحـت پوشـش و مبادلـه آن در      سازمان هاي تخصصي و اعضاي كارگروه پژوهش و نمايندگان معاونت
هـاي   در برگـزاري دوره  يگيـري از ظرفيـت جهاددانشـگاه    ريزي جهـت بهـره   برنامه -3.  5/6/1396 يختار

هـاي تابعـه در    آموزشي و تخصصي مورد نياز در بخش صنعت، معدن و تجارت و اعـالم بـا كليـه سـازمان    
  . يماه سال جار يورشهر

    تجارت و معدن صنعت، وزارت ي واه آزاد اسالمدانشگي نامه همكارتفاهم 1-7- 6-1-1
 يهايصنعت و دانشگاه در جهت بسط و توسعه همكار ينب يهمكار ايجاد نامه:اهداف تفاهم

 يروين يدي،تول ي،اعم از فن ينامكانات طرف يهبا در نظر گرفتن كل يو فرهنگ يآموزش ي،پژوهشي،علم
    .ستو اطالعات، تجربه و تخصص آنان ا يانسان

  21/04/1397لغايت  21/04/1394: اعتبار مدت
دانشگاه آزاد  يو معاونت آموزش يمعاونت عمران يجلسات هماهنگ يبرگزار. 1 اقدامات انجام شده:

 يهناح ياشهرك  يجادا يبرا يرانا يصنعت يها كوچك و شهرك يعسازمان صنا يندگانو نما ياسالم
شهرك  يلوتپا يجادكه منجر به ا فناوريعلم و  يها پارك يمحر يادر محدوده  يو خدمات يصنف ي،صنعت
  يد. تهران، گرمدره و البرز گرد يس،شهر اصفهان، پرد يندر شاه يو خدمات يصنف ي،صنعت
 يو برگزار ينطرف يو فرهنگ يپژوهش ي،آموزش هاي يتاستفاده متقابل از امكانات و ظرف يبرا - 2 
  و كاركنان وزارت مقرر شد: يرانمد يليسطح تحص يبه منظور ارتقا يكوتاه مدت آموزش يها دوره

در ارتقاء رتبه آنان در نظر گرفته  يو معدن يصنعت يها دانشگاه در بنگاه يداسات يپژوهش هاي يتفعال
 شود.

خود را اعالم نموده و  يطرح ارتباط صنعت و دانشگاه آمادگ 6در  يهمكار يبرا يدانشگاه آزاد اسالم
 .يدرا درخواست نما يههمس يزاناز وزارت متبوع، م

 يستمشدن س يكيآنان و الزام اصناف به الكترون تجهيز و ها¬اطالعات بنگاه فناوريدر ارتباط با توسعه 
 شود. يفدانشگاه و بخش صنعت، معدن و تجارت تعر ينب يمشترك يها فروش، طرح

و  يانسان يروين هاي يتوانمند ي،و معدن يطرح مشاور مادر صنعت يدر اجرا ي،دانشگاه آزاد اسالم
  وزارت متبوع ارائه كند. يشنهاديپ ينهدو زم يمناسب را برا يشگاهيآزما يزاتتجه

و  يرانمد يليسطح تحص يارتقا يكوتاه مدت و بلندمدت برا يآموزش يها دوره يبرگزار يبرا  .3
دستور كار  انتخاب و در يلوتبه عنوان پا يكاركنان بخش صنعت، معدن و تجارت، استان خراسان رضو

  قرار گرفت. ينطرف
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مشترك  يقاتيتحق يها ها، طرح ها و پژوهش انجام پروژه يبستر مناسب برا يجادبه منظور ا  .4
اهداف  يدر راستا يليتكم يالتتحص ياندانشجو يها نامه يانپا يزدانشگاه و وزارت و ن يعلم يأته ياعضا

در استقرار  امانند طرح پسا دكتر يپژوهش يها طرح يدر اجرا يمقرر شد همكار ، وزارت يها و برنامه
  .يرددانشگاه آزاد اهواز صورت گ فناوريبزرگ در مركز رشد  يها شركت D&R يواحدها

  
  صمت و وزارتنور يامدانشگاه پ فناوريو  يپژوهش ي،آموزش ينامه همكارتفاهم 1-8- 6-1-1

ارتباط موثر  يجادو ا يقاتيسطح تحق يو ارتقا يعلم ييبه خودكفا در جهت دستيابي نامه:اهداف تفاهم
 يو فرهنگ يعلم يها يهامكانات، منافع و سرما يو فعال ساز يطشرا ينصنعت و دانشگاه و تام ينو فعال ب

  يجهاد يريتدر مد يشتازيو سرلوحه قراردادن پ ينيپژوهش، توسعه كارآفر يجنتا يساز يبا نگاه تجار
    18/11/1399لغايت  18/11/1394 اعتبار: مدت

را  ينور موارد يام، دانشگاه پ13/5/1395مورخ  110453/60نامه شماره  يط. 1 اقدامات انجام شده:
به  ينامه مذكور، مراتب طي نامه ا 5شدن تفاهم نامه اظهار داشتند كه در خصوص بند  ييجهت اجرا

نخبگان بخش صنعت ارسال  يجهت معرف يان يصالح يبه آقا 27/6/1395مورخ  145183/60شماره 
  گرديد .

 ينظـرات آن دانشـگاه طـ    يـزي، ر و برنامه يهماهنگ يياجرا يجلسه شورا يندوم يبه منظور برگزار. 2
 يگـر و مقرر شد مـوارد د  يداخذ گرد يردرخصوص موضوعات ز 28/7/1395/ص مورخ 7430/7نامه شماره 

  :يردمورد تبادل نظر قرار گ يدر جلسه حضور
 آن يو نحوه ورود و اجرا يو پسادكتر يعاتطرح فرصت مطال 

 ينعناو يرها و ارسال سا نامه يانپا ياز اجرا يتكردن و نحوه حما يياجرا يچگونگ 

 طرح ينمورد نظر و نحوه مشاركت در ا هاي ينهنور و زم يامدانشگاه پ يطرح مشاور مادرصنعت  
  يزيرو برنامه  يهماهنگ يياجرا يجلسه شورا ينارسال دعوتنامه دوم. 3
شدگان در قالب نخبگـان بخـش    يگيري از توان معرف نور درخصوص بهره يامدرخواست از دانشگاه پ. 4

  يآموزش يها كالس يبرگزار يمهمان برا يدصنعت، معدن و تجارت به عنوان اسات
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  يصنعت يتاز مالك يتحما دفتر 1-2- 6-1
 يها در شركت يصنعت ياختراعات و طرحها يساز يو تجار يواحد نوآور يجادا 2-1- 6-1-1

    كشور يشهرك صنعت
سـازمان  . 2 وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت    فنـاوري معاونت آموزش، پژوهش و . 1 تفاهم نامه: نطرفي

 فنـاوري و  يو توسـعه معاونـت علمـ    يگذار  ياستمعاونت س. 3يران ا يصنعت يها كوچك و شهرك يعصنا
    يجمهور ياستر

در  يصـنعت  يهـا  اختـراع و طـرح   ي،نـوآور  يجادا يالزم برا يو بسترساز يزهانگ يجادا نامه:تفاهم اهداف
و  يـا بـا مزا  يـدي تول يهـا  بنگاه يآشناساز ينو همچن ياختراعات و نوآور سازي يو تجار يصنعت يواحدها

در داخـل و   يو كـاركرد ثبـت عالئـم تجـارت     ينبا قوان ييو آشنا يو خارج يثبت اختراع داخل يكاركردها
  فناوريو انتقال  يصنعت يتحقوق مربوط به مالك يقراردادها يبا مبان ييخارج از كشور و آشنا

  20/7/1400لغايت  20/7/1398 مدت اعتبار:
  تفاهمنامه يراهبر يتهاعضاء كم يمعرف - امضاء تفاهمنامه -  اقدامات انجام شده:

  

مبدأ محصوالت  ي) و اسامGI( ياييجغراف يها نشانه المللي ينو ب يثبت مل - 2 2-2- 6-1-1
  كشور يصادراتدار يتاولو يمعدن

معاونـت آمـوزش،   . 2يـران  ا يمعـدن  يعمعـادن و صـنا   يسازمان توسـعه و نوسـاز  . 1 نامه:طرفين تفاهم
  يرانمعدن ا يسازمان نظام مهندس. 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت فناوريپژوهش و 

 يجـاد ا ي،كشور بـه منظـور برندسـاز    يصادرات يدار كردن محصوالت معدن  شناسنامه اهداف تفاهم نامه:
 يهـا  از سـوء اسـتفاده   يرياصـالت محصـول و جلـوگ    ينهدر زم يدارانبه خر يبخش ينانارزش افزوده، اطم

 يدر بازارهـا  يـران ا ياز نـام و شـهرت محصـوالت معـدن     يگرد يدر كشورها يدكنندگانتول يرسا ياحتمال
  يجهان

  تا كنون  1398از    مدت اعتبار:
  تفاهمنامه ينشدن و امضاء طرف ييدر مرحله نها اقدامات انجام شده:

  

    كشور يدار صادرات يتمحصوالت و خدمات الو يالملل ينو ب يثبت مل. 3 2-3- 6-1-1
   فناوريمعاونت آموزش، پژوهش و . 2يران سازمان توسعه تجارت ا. 1 نامه:طرفين تفاهم
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محصـوالت و   يريتـوان رقابـت پـذ    يشبـه منظـور افـزا    يداخلـ  يبرندها يتتوسعه و تقو اهم اقدامات:
   يالملل ينو ب يداخل يدر بازارها يخدمات صادرات

  تا كنون  21/12/1395 مدت اعتبار:
  در حال اجرا  اقدامات صورت پذيرفته:

  

  يشرفتهپ يعو صنا فناوريتوسعه  مركز 1-3- 6-1
تعامل با  يقدر بخش صنعت، معدن و تجارت از طر فناوريسطح  يارتقا 3-1- 6-1-1

    يو پژوهش يعلم يها پژوهشگران كشور به روش
  از پژوهشگران و فناوران كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت يتصندوق حما طرفين تفاهم نامه:

 هاي¬انسجام و تقويت حلقه گيري،¬جهت كمك به شكل يدها يتپرورش و تقو نامه:اهداف تفاهم  
و  يعدر صـنا  ياخلـ د هـاي نـوآوري  و هـا پژوهش يجورود و استفاده از نتا يلتسه -ت تا صادرا يدها يرهزنج

 هـاي در بنگـاه  يتوسعه، پژوهش و نـوآور  يق،و گسترش تحق سازيكمك به فرهنگ - ياقتصاد هايبنگاه
  محورفناوري پژوهشي هايو اولويت يازهاهدايت پژوهشگران در جهت تحقق ن -ي و تجار يمعدن ي،صنعت

    21/08/99لغايت  21/08/96 مدت اعتبار:
نامـه   طي نامهتفاهم ييكارگروه اجرا يلمعاونت متبوع جهت تشك يندگاننما يمعرف شده:اقدامات انجام

و فناورانـه بخـش بـه     يپژوهش يازهايو اعالم فهرست ن ييشناسا - 09/10/96مورخ  222691/60شماره 
مـورخ   254749/60نامـه شـماره    يبستر مناسـب جهـت مرتفـع شـدن آنهـا طـ       ايجاد منظور صندوق به

 هاييتوانمند ييبه منظور شناسا 18/09/98و 13/11/97 هاي¬يخجلسه در تار دو يبرگزار - 16/11/96
از طـرح تـاپ در    يجـامع  رسـاني طرح تاپ كه بر اساس آن مقرر شده صندوق اطـالع  ياجرا يبرا ينطرف

 هـاي يازمنديانجام ن يپژوهشگران متقاض يرا برا هاييكشور داشته و مشوق يو  پژوهش يجامعه دانشگاه
 ينـي ام يجلسه مشـترك بـا آقـا    يبرگزار يمتعدد برا يگيريهايپ -يردثبت شده در سامانه تاپ در نظر بگ

  مطرح نشد. يشانا ياز سو يصندوق) انجام شد، لكن پاسخ ينده(نما
  

و  يدبخش تول يانم يو هماهنگ ييافزا مشاركت، هم ي،ساز و كار همكار يجادا 3-2- 6-1-1
    توسعه اقتصاد يدر راستا فناورياز توسعه  يتحما يمال يها تجارت با بخش

    و وزارت صنعت، معدن و تجارت ييو شكوفا يصندوق نوآور نامه:طرفين تفاهم
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در بخش صنعت،  فناوريرسوخ  ينهو فراهم نمودن زم» تاپ«طرح  ياجرا يلتسه نامه:اهداف تفاهم
    و تجارت معدن

 يو برا يهته 13/07/98مورخ  190771/60نامه  يطنامه  تفاهم نويس يشپ پذيرفته:اهم اقدامات صورت
در محل  29/08/98مورخ  جلسه - ارسال شد ييو شكوفا يصندوق نوآور سازي يو تجار يالتمعاون تسه

انعقـاد تفـاهم    يفر، معاون توسعه صندوق برگزار و موضوع تـاپ بـرا   يملك ياوشس يصندوق با جناب آقا
  .  از طرف همكاران مركز انجام شده است يزالزم ن يها پيگيري -شد يحنامه تشر

  

  اطالعات فناوريتوسعه و كاربرد  دفتر 1-4- 6-1
ـ  هـاي  يشهمـا  ي،تخصص هايدوره يدر برگزار يهمكار 1- 4- 6-1-1 و  يقـاتي تحق ي،آموزش

و معادن و  يعاطالعات) و صاحبان صنا فناوري هايانجمن آشنا (شركت ياعضا ينب ي،مشاوره ا
 ترتجا

 يصنف و انجمن اطالعات وزارت صنعت معدن و تجارت فناوريدفتر توسعه و كاربرد  نامه:طرفين تفاهم
    استان تهران (آشنا) ينرم افزار يها شركت ييكارفرما

 فنـاوري و نفـوذ   يبهره ور يشافزا يد،رونق تول ينهدر زم ياقتصاد يندانش فعال ءارتقا نامه:اهداف تفاهم
    اطالعات در كسب و كارها

    25/06/1399لغايت  25/06/1398 مدت اعتبار:
بـا   يتجـار  يدر قراردادها ينقش داور -1: يدو نشست تخصص يبرگزار - اهم اقدامات صورت پذيرفته:

بـا   ياقتصـاد  هـاي  يسـك و كـاهش ر  ييشناسـا  ينارسم -2 )12/08/98( ينرم افزار يتمركز بر قراردادها
ERP24/10/98( يو معدن يصنعت يها بنگاه يرانمد يژه، و(  
  

درخصوص توسـعه صـنعت نـرم افـزار و      مابين يف هاي يهمكار قاءتوسعه و ارت 2- 4- 6-1-1
  يو تجار يمعدن ي،صنعت يگسترش كاربرد آن در بنگاهها

سازمان نظـام   و اطالعات وزارت صنعت معدن و تجارت فناوريدفتر توسعه و كاربرد  نامه:طرفين تفاهم
  استان تهران اي يانهرا يصنف

نـرم   يـد تول يبردار پروانه بهره يو كاربر يامزا يارتقا يبرا ينطرف همكاري و مشاركت نامه:اهداف تفاهم
 فناوريمربوط به حوزه  يتخصص يآموزش يو دوره ها ها يشهما ها، يشگاهنما يمشاركت در برگزار - افزار

و  هـا  نامـه  يـين هـا، آ  دسـتورالعمل  يشنهادو پ يندر تدو يمشاركت و همكار - اطالعات و موضوعات مرتبط
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 يهـا  يـت و اسـتفاده از ظرف  يهمكـار  - اطالعـات  فنـاوري موجود حوزه  ينو اصالح قوان يشنهاديپ يحلوا
در  يو پژوهشـ  يقـاتي تحق يها پروژه يدر اجرا همكاري -ها  يهاخبار و اطالع يرسان در حوزه اطالع ينطرف

    اطالعات فناوريو توسعه كاربرد  يدتول  حوزه
  معتبر خواهد بود به مدت دو سال ءامضا يخاز تار - تفاهم نامهدر مرحله امضاء  مدت اعتبار:

  

 يشهمـراه هوشـمند و افـزا    يـزات بـوم تجه  يستاستقالل كشور در ز يارتقا 3- 4- 6-1-1
   بوم يستز ي ايناحتمال هاييمدر برابر تحر يآمادگ

و  ياطالعـات، معاونـت علمـ    فنـاوري وزارت ارتباطـات و   ي،مجـاز  يفضـا  يمركز مل نامه:طرفين تفاهم
  و وزارت صنعت، معدن و تجارت يجمهور ياستر فناوري

رفع  -ي خارج يدر برابر نمونه ها يو پركاربرد داخل يهرقابت خدمات پا محيط بهبود اهداف تفاهم نامه:
 يمحفاظـت از حـر   - حـوزه  يـن در ا يو پركـاربرد خـارج   يهعاملها و خدمات پا يستمكشور به س يوابستگ
 يندر تـام  يتوان داخل ارتقاي -ي ظالمانه خارج يمهايدر برابر تحر رانييو حق انتخاب كاربران ا يخصوص
    حوزه يندر ا يرانيكاربران ا يو نرم افزار يافزار تسخ يازمنديهاياز ن يبانيو پشت

در خصوص مفاد تفاهم نامه انجام شده است و در مرحلـه اسـتعالم از    يهاظهار نظر اول نامه:اعتبار تفاهم
    .باشد ينظرات م يتابعه وزارت متبوع جهت جمع بند يسازمانها و معاونت ها
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ان  ی ا  وری اسال
جارت عدن و  ت،   وزارت 

ناوری  ش و  وزش، ژپو  عاو آ

آدرس: تهران، بلوار كشاورز، خ شهيد نادري، 
مان وزارت صنعت، تحجت دوست، ساخخ نبش 
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