
پژوهشکده مطالعات فناوری 

Technology Studies Institute
www.tsi.ir







فهرست 
معرفی پژوهشکده

چشم انداز

مأموریت

اهداف 

ساختار سازمانی 

پژوهشکده  در یک نگاه

ریاست پژوهشکده 

معاونت پژوهشی

گروه های پژوهشی

گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری

گروه اقتصاد دانش بنیان

گروه مطالعات بین الملل علم و فناوری

گروه جامعه و پیشرفت

مأموریت ویژه پژوهشکده

مدیریت مالی

مدیریت اجرایی

پروژه ها

کتاب ها

1

2

2

3

4

5

6

7

10

11

19

26

36

42

47

49

52

68



پژوهشکده مطالعات فناوری 

Technology Studies Institute
www.tsi.ir

ــار  ــه، در کن ــی و فناوران ــای علم ــت. تالش ه ــده اس ــل درهم تنی ــه ای از عوام ــتاورد مجموع ــوآوری، دس ــعه  ن ــاوری و توس ــد فن رش

ــش  ــت های کارا و اثربخ ــران و سیاس ــد بازیگ ــکاری نظام من ــل و هم ــب، تعام ــادی مناس ــترهای نه ــا، بس ــای پوی ــد بازاره ــی مانن عوامل

ــد. ــش باش ــد و نتیجه بخ ــد کارآم ــه می توان ــت ک ــت اس دول

 پژوهشــکده  مطالعــات فنــاوری می کوشــد بــا انجــام و پشــتیبانی از تحقیقــات میان رشــته ای، کمــک بــه شــکل گیری جامعــه  متخصصــان 

ــاوری را  ــرای هماهنگــی افــراد و گروه هــای مرتبــط، مهم تریــن مســائل کشــور در حــوزه  رشــد و توســعه  فن و پژوهشــگران و تــالش ب

شناســایی کــرده و بــه آن هــا پاســخ دهــد.

ایــن پژوهشــکده مجــوز فعالیــت خــود را از شــورای گســترش آمــوزش عالــی دریافــت کــرده و در ســال ۱۳۹۱ بــا مصوبــه شــورای عالــی 

اداری بــه مرکــز همــکاری هــای تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهــوری انتقــال یافتــه اســت. ایــن پژوهشــکده بــه صــورت هیئــت امنایــی 

ــود.  اداره می ش

اعضای هیئت امناء عبارتند از:

رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری )رئیس هیات امناء(

نماینده سازمان برنامه و بودجه )عضو هیات امناء(

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

رئیس پژوهشکده )دبیر هیات امناء(

پنج  نفر متخصص حوزه مدیریت علم و فناوری کشور )اعضای حقیقی(

معرفی پژوهشکده 
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چشم انداز

مأموریت

پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری تــا ســال 1404 پژوهشــکده ای فعــال، اثربخــش و مــورد اعتمــاد نظــام جمهــوری اســامی ایــران 

و بخش هــای دولتــی، خصوصــی و عمومــی کشــور و محــور شــبکه ای از افــراد و مؤسســات مرتبــط خواهــد بــود.

تحلیــل، درک و پاســخ مؤثــر و فعاالنــه بــه فرصت هــا و مســائل پیشــرفت جمهــوری اســامی ایــران در فنــاوری و نــوآوری بــا 

ــت محور ــته ای و کاربس ــل، چندرش ــای اصی ــام پژوهش ه انج
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اهداف  

ارائه راهکارهای خالقانه و چند رشته ای

ایجاد فرآیندهای درونی متضمن رشد و کیفیت

شناسایی عمیق مسائل و یافتن فرصت ها

انتقــال یافتــه هــا بــه مخاطبــان و 
کمــک بــه کاربســت راه حــل هــا 

در ســازمان هــای مرتبــط 

اهداف  
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ساختار سازمانی 

رئیس پژوهشکده

گروه های پژوهشی

حوزه ریاست
امور بین الملل و روابط عمومی

معاونت پژوهشی

مدیریت اجراییمدیریت مالی

سیاست نوآوری 
 و آینده نگاری

مطالعات بین المللجامعه و پیشرفتاقتصاد دانش بنیان 
 علم و فناوری
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انتشار بیش از 13 عنوان کتاب

انتشار بیش از 60  مقاله داخلی و خارجی

انجام بیش از 130   پروژه پژوهشی

۱۳۹۱     

پژوهشکده  در یک نگاه

5
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ریاست پژوهشکده

سید حبیب اله طباطبائیان )رئیس پژوهشکده(

عضو هیئت علمی دانشگاه عامه طباطبائی

دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تربیت مدرس

رتبه علمی: دانشیار

پیام ریاست

پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری از آغــاز فعالیــت خــود همــواره در تــالش بــوده اســت تــا بــا بهــره گیــری از ظرفیــت چشــمگیر دانشــی 

و بینشــی پژوهشــگران و نخبــگان علمــی کشــور، بــه گام هــای سیاســتگذاران حــوزه علــم و فنــاوری، بــه نحــوی واقــع بینانــه و بــه موقــع، 

جهــت دهــد.

ــر  ــد عــالوه ب ــان بتوان ــا اســتعانت از پــروردگار متعــال امیــد دارم کــه ایــن مجموعــه در راســتای انجــام وظیفــه محــول شــده، همچن ب

حفــظ اســتقالل علمــی، مجمعــی باشــد هــم افــزا بــرای متخصصــان و پژوهشــگران گرانقــدری کــه همــواره در پــی پیشــرفت و اعتــالی 

مرزهــای علــم، فنــاوری و نــوآوری در کشــور هســتند. 

ان شاء ا...
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معاونــت پژوهشــی مســئولیت برنامه  ریــزی، مدیریــت و ارزیابــی پژوهش هــا را برعهــده دارد. ایــن معاونــت بــا همــکاری گروه هــای 

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

را تنظیــم می نمایــد. معاونــت پژوهشــی بــر طراحــی، اجــرا و ارائــه دســتاوردهای پروژه هــای پژوهشــی نظــارت داشــته و عملکــرد 

ــی  ــت علم ــای هیئ ــای اعض ــع و ارتق ــن در ترفی ــت همچنی ــن معاون ــد. ای ــی می کن ــی را ارزیاب ــای پژوهش ــگران و گروه ه پژوهش

ــریک  ــی، تش ــت آگاهی بخش ــف در جه ــای مختل ــا نهاده ــل ب ــا و تعام ــای همکاری ه ــد. ارتق ــش می نمای ــای نق ــکده ایف پژوهش

مســاعی و ارائــه راهــکار در مــورد مســائل و فرصت هــای کشــور و کاربســت نتایــج پژوهــش هــا، از دیگــر وظایــف ایــن معاونــت 

بــه شــمار مــی رود.

 معرفی معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی

علی محمد سلطانی )معاون پژوهشی(

دکترای مدیریت فناوری گرایش سیاست گذاری علم و فناوری از دانشگاه عامه طباطبائی
رتبه علمی: استادیار
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اهداف

اجرا و مشارکت در پژوهش های اصیل، چندرشته ای و کاربست محور

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

ــتاوردها و  ــی دس ــی و ارزیاب ــور پژوهش ــرای ام ــر اج ــارت ب اداره و نظ

ــی ــای پژوهش ــروه ه ــرد گ عملک

2

1
ارتقای سطح همکاری های علمی پژوهشکده

ــگران  ــی و پژوهش ــت علم ــای هیئ ــای اعض ــع و ارتق ــی، ترفی ارزیاب

پژوهشــکده 3
4 طراحی سازوکارهای انگیزش و تشویق نوآوری علمی

9
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گروه های پژوهشی  
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 گروه سیاست نوآوری و آینده  نگاری

رضا اسدی فرد )مدیر گروه(

دکترای مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی از دانشگاه عامه طباطبایی

رتبه علمی: استادیار

 

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

نــوآوری و ارزیابــی اثــرات ایــن سیاســت ها و همچنیــن بازطراحــی نقــش ســازمان ها و نظام هــای نــوآوری بــرای تحقــق حکمرانــی 

خــوب تأســیس شــده اســت. ایــن گــروه بــا 3 نفــر عضــو هیئــت علمــی، 5 نفــر پژوهشــگر تمــام وقــت و همچنیــن تعــدادی پژوهشــگر

 نیمه وقت در زمینه های مختلف پژوهشی مشغول به فعالیت می باشد.

معرفی گروه
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اولویت های پژوهشی گروه

8    سیاست نوآوری

  

8    نظام های نوآوری 

 

8    حکمرانی و بازطراحی نهادهای حاکمیتی در راستای تقویت نوآوری

8    آینده نگاری 

- نظام ملی نوآوری

- نظام های بخشی نوآوری )حوزه های صنعتی، فناورانه و منطقه ای(

- سیاست های ناظر بر رشد بنگاه های فناور

- سازوکارهای به هم رسانی عرضه  و تقاضای فناوری و نوآوری در صنایع کشور

- تحلیل و تدوین سیاست

- طراحی ابزارهای سیاستی برای تقویت نوآوری و ارزیابی و پایش سیاست ها

- مطالعات آینده نگاری و آینده پژوهی ناظر بر مسائل مهم آینده کشور

12
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سال اتمام پروژه کارفرمانام پروژهردیف

1394ستاد توسعه فناوری نانوطراحی سامانه  یکپارچه مدیریت تبادل فناوری1

2
طراحی و اجرای پایلوت برنامه حمایت از همکاری شرکت های 

دانش بنیان و شرکت های بزرگ
معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری
1396

1397سازمان بنادر و دریانوردیبررسی نقش و جایگاه مطلوب سازمان بنادر و دریانوردی3

ارزیابی سیاست ها و برنامه های قانون دانش بنیان4
معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری
1397

بررسی وضعیت صنعت ماشین سازی پیشرفته در کشور5
معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری
1397

6
بررسی مدل   های نوآورانه کسب و کار در سطح جهانی و 

چالش ها و مالحظات پیاده سازی آن ها در ایران
1397مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

7
تدوین اسناد استانی توسعه علم و فناوری

 ) استان گلستان و استان آذربایجان شرقی(

شورای عالی علوم، تحقیقات و 
فناوری )عتف(

1398

مشاغل ایران 81414
قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه 

نیروهای مسلح
1398

9
شناسایی درخت مسائل آب کشور و تشکیل و راهبری کمیته 

مطالعات آب
1398پژوهشکده مطالعات فناوری

پروژه های برتر گروه
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مروری بر پروژه های برتر گروه  

1- پروژه طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری نانو

فناوری هــا و محصــوالت جدیــد بــرای ورود بــه بــازار همــواره بــا مقاومت هایــی روبــه رو بــوده انــد. ایــن مقاومــت ناشــی 
ــازار،  ــر کانال هــای ب ــا ب ــا ایمنــی محصــوالت، تســلط رقب ــی ی ــه کارای ــدگان نســبت ب ــل ابهــام مصرف کنن از مســائلی از قبی
ناکافــی بــودن اســتانداردها یــا نیــاز بــه اســتانداردهای جدیــد، فقــدان حمایــت هــای مناســب مالــی، فنــی و حقوقــی اســت. 
ــادر  ــد هســتند، ق ــی فناوری هــای جدی ــه توســعه دهندگان اصل ــان برخاســته از آن هــا ک دانشــگاه ها و شــرکت های دانش بنی
ــیر  ــوق در مس ــع ف ــر موان ــه ب ــرای غلب ــا ب ــده در دنی ــای تجربه ش ــی از راه حل ه ــتند. یک ــا نیس ــن مقاومت ه ــر ای ــه ب ــه غلب ب
فــروش و انتقــال، اســتفاده از »کارگــزاران یــا واســطه های فنــاوری« اســت. واســطه ها توانایــی معرفــی فناوری هــای جدیــد 
بــه بازارهــای موجــود را دارنــد. آن هــا افــراد یــا تیــم هایــی هســتند کــه قبــاًل در یــک صنعــت فعالیــت داشــته و قواعــد آن 
صنعــت و زبــان فعــاالن را بــه خوبــی می شناســند. همچنیــن آن هــا عالقه منــد بــه اســتفاده از فناوری هــای جدیــد هســتند، 

از ایــن رو می تواننــد پــل ارتباطــی مناســبی بیــن صنعــت موجــود و فناوری هــای جدیــد باشــند. 

»ســامانه یکپارچــه مدیریــت تبــادل فنــاوری« بــه دنبــال ایجــاد مدلــی بــرای روابــط ســازنده و پویــا بیــن عوامــل فــوق اســت.  
در حــال حاضــر ایــن پــروژه بیــش از ســه ســال اســت کــه در ســتاد توســعه فنــاوری نانــو راه انــدازی شــده و در طــول ایــن 
مــدت 46 کارگــزار درایــن برنامــه جــذب شــده اند کــه بــا کمــک ایــن کارگــزاران بیــش از 1500 تقاضــای صنعتــی شناســایی 

شــده کــه درنهایــت 159 پــروژه موفــق تبــادل فنــاوری حاصــل شــده اســت.
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شکل زیر فرآیند کار این سامانه را نشان می دهد.

159 پروژه موفق

شناسایی تقاضاهای اولیه از نشست ها و رویدادهای تخصصی

1500 تقاضای تأیید شده
270 عقد قرارداد

توسعه فناوری

فروش محصوالت و خدمات

انتقال دانش فنی

فروش تجهیزات و ماشین آالت
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2- پروژه بررسی وضعیت صنعت ماشین سازی پیشرفته در کشور در حوزه های صنعتی منتخب

ماشین ســازی )صنعــت ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات خطــوط تولیــد( صنعتــی زاینــده و زیربنایــی اســت کــه 
وضعیـــت آن در هـــر کشــوری، یکـــی از شــاخص های مهم توســعه یافتگی صنعتی و تولیدی آن کشـــور اســـت. در ایــــن 
پژوهــش عــالوه بــــر بررســی ضــرورت بومی ســازی ایــن صنعــت، تــــالش شــده اســت تــــا شــناختی از وضعیــت صنعــت 
ــای توســعه  ــری و فرصت ه ــش رو، رقابت پذی ــای پی ــی کشــور از نظــر چالش ه ــد حــوزه مهــم صنعت ماشین ســازی در چن
بــه دســت آیــد. عــالوه بــر آن، نقــش نهادهــای مؤثــر در ایــن صنعـــت اعــم از دولتــی، خصوصــی و تشــکل های صنفــی 
در زمینــه سیاســتگذاری، قانونگــذاری، تســهیل گــری، تأمیــن مالــی و ... مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ایــن راســتا 
ــره  ــه صنعــت ماشین ســازی )آلمــان، ک ــد کشــور منتخــب در زمین ــی چن ــر روی سیاســت های صنعت مطالعــات تطبیقــی بــ
جنوبــی و هنــــد( انجــام شــده اســت. در ایــن پژوهــش همچنیــن اقــدام بــه بررســی وضعیــت ماشین ســازی در پنــج حــوزه 
ــزی  ــی و فل ــی، غذای ــرش ماشــینی،  پلیمــر و پالســتیک، داروی ــع شــامل: ف ــن صنای ــه ای ــی مختلــف شــده اســت ک صنعت

ــر بـــرای توســعه صنعـــت  ــزار سیاســتی در قالـــب 4 دســته زی )کشــش مفتــول( مــی باشــند.همچنین در ایــن پــروژه 34 اب
ماشین ســـازی پیشـــنهاد شده اســــت.

توانمندسازی 
شرکت های 
ماشین ساز

بهبود فضای 
حاکم بر صنعت 

ماشین سازی

نهادسازی 
و ایجاد 

زیرساخت

توسعه 
ابزارهای مالی 

و اعتباری
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3- پروژه بررسی نقش و جایگاه مطلوب سازمان بنادر و دریانوردی در کشور و ارزیابی تطبیقی وضعیت سه کشور پیشرو

بخــش دریایــی بــه عنــوان یکــی از حــوزه هــای راهبــردی کشــور، تأثیــرات زیــادی در زمینــه امنیــت ملــی، علــم و فنــاوری، 
ــد دهــه گذشــته یکــی از مهمتریــن  اقتصــاد و اقتدارآفرینــی کشــور داشــته و توســعه فعالیــت هــای دریایــی کشــور طــی چن
محورهــای مــورد تأکیــد مقامــات ارشــد کشــور بــوده اســت. مشــکالت عــدم توســعه یافتگــی بخــش دریــا در کشــور تاکنــون 
ــا ســاختار  ــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه در رابطــه ب از منظــر و ابعــاد مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. ب

نهــادی بخــش دریایــی کشــور، بــه طــور کلــی مــی تــوان نواقــص و چالــش هــای ذیــل را در ســاختار فعلــی مطــرح نمــود:

8    ضعف وجود نهاد متولی متمرکز در سیاست گذاری بخش دریا

8    عدم تفکیک فعالیت های حاکمیتی از تصدی گری

8    محدود بودن ساختار دریایی به یک وزارتخانه و مشکل ارتباطات بین وزارتخانه ای

ــاختارهای ــطح س ــا در س ــری آن ه ــه قرارگی ــه ب ــا توج ــا ب ــف دری ــای مختل ــگ زیربخش ه ــب و ناهماهن ــد نامتناس 8    رش

        مختلف حاکمیتی

8    عدم هماهنگی و هم سویی سیاست های زیربخش های مختلف دریا

8    عدم امکان ایفای نقش در حوزه فرابخش و بخش دریا

8    تعدد نهادهای تصمیم گیر و فقدان مدیریت واحد و در نتیجه ضعف پاسخگویی در بخش دریا
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ــه مســائلی  ــی کشــور، از جمل ــز در ســاختار فعل ــری ســاختار نهــادی مطلــوب نی ــر حــوزه تمرکــز، ســطح قرارگی  عــالوه ب
اســت کــه بایــد در طراحــی ســاختار در نظــر گرفتــه شــود. بــا توجــه بــه ســاختار کشــور و مالحظــات موجــود، هیــچ کــدام 
از ســناریوها بــه تنهایــی نمــی تواننــد منجــر بــه توســعه بخــش دریــا در کشــور و حــل مشــکالت ایــن حــوزه گردنــد. از ایــن 
رو مــی بایســت ترکیبــی از ســناریوها در نظــر گرفتــه شــود تــا ســاختار مطلــوب ضمــن بهــره منــدی از نقــاط قــوت تمامــی 

ســناریوها، حداقــل نقــاط ضعــف ممکــن را داشــته باشــد. 
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گروه اقتصاد دانش بنیان

روح اله ابوجعفری )مدیر گروه(

دکترای سیاست گذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس

رتبه علمی: استادیار

گــروه اقتصــاد دانش بنیــان بــر آن اســت تــا بــا اجــرای طرح هــای پژوهشــی در زمینــه هــای تخصصــی بتوانــد راهکارهــای 
مناســبی را در اختیــار سیاســت گذاران و مســئوالن کشــور قــرار دهــد تــا در کنــار توســعه ادبیــات علمــی ایــن حــوزه در 
ایــران، راهکارهــای عملیاتــی نیــز ارائــه و محقــق گردنــد. از چشــم اندازهــای مهــم ایــن گــروه مــی تــوان بــه ایفــای نقــش 
ــعه  ــاد و توس ــان، ایج ــاد دانش بنی ــه اقتص ــادی در زمین ــت گذاری های کالن اقتص ــعه سیاس ــاوره و توس ــوری در مش مح
ــت گذاری،  ــز سیاس ــا مراک ــی ب ــای بین الملل ــعه همکاری ه ــه و توس ــت های مربوط ــری سیاس ــرای پیگی ــای الزم ب نهاده
ــای  ــام پروژه ه ــا انج ــور و ی ــه کش ــز ب ــات آن مراک ــش و تجربی ــال دان ــت انتق ــورها جه ــر کش ــرا در دیگ ــارت و اج نظ

مشــترک نــام بــرد.

معرفی گروه 

19



Technology studies institute
www.tsi.ir

اولویت های پژوهشی گروه  

8      اقتصاد نوآوری و تحوالت فناورانه

8      طراحی نظام آمار اقتصاد بخشی مرتبط با اقتصاد دانش بنیان

8      توسعه نظام تامین مالی نوآوری

8      ساز و کارهای بهینه حکمرانی اقتصادی و اقتصاد سیاسی

8      توسعه تعامالت اقتصاد بین الملل
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سال اتمام پروژه کارفرمانام پروژهردیف

1393مرکز همکاری های تحول و پیشرفتبررسی نظام پولی و مالیاتی ژاپن با تأکید بر نوآوری های نهادی1

1394ستاد ویژه توسعه فناوری نانوطراحی سامانه اطالعات اقتصادی نانو2

3
طراحی مدل حقوقی اقتصادی همکاری ذینفعان در زمینه 

گازهای همراه
1395مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

4
بررسی سازوکارهای ضمانت فعالیت فناورانه با تأکید بر حوزه 

اخذ اعتبار و صادرات
معاونت علمی و فناوری  ریاست 

جمهوری
1395

5
زمینه سازی توسعه نظام آماری اقتصاد صنایع فرهنگی با تأکید بر 

رویکرد نوآورانه و دانش بنیان
1396مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

6
تحلیل قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به عنوان مهم ترین 

سیاست حمایت از ساخت داخل
معاونت علمی و فناوری  ریاست 

جمهوری
1396

7
تدوین برنامه 5 ساله توسعه علمی و فناوری                      

1397مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)استان کردستان(

8
ارائه مدلی برای ارتقای مهارت های مدیریت مالی شخصی 

سربازان وظیفه
قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل 

1397نیروهای مسلح

1397مرکز همکاری های تحول و پیشرفتبررسی نظام تصمیم گیری اقتصادی آلمان9

1398سازمان اوقاف و امور خیریهطراحی نظام جامع اقتصاد وقف10

پروژه های برتر گروه
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مروری بر پروژه های برتر گروه  

1- پروژه بررسی سازوکارهای ضمانت فعالیت فناورانه با تأکید بر حوزه اخذ اعتبار و صادرات

ــمار  ــه ش ــادی ب ــعه اقتص ــی توس ــات اساس ــزو الزام ــور ج ــاد کش ــعه آن در اقتص ــرورت توس ــوآوری و ض ــه ن ــن ب پرداخت
مــی رود. یکــی از نیازهــای اصلــی نــوآوری تأمیــن مالــی اســت کــه یکــی از مصادیــق آن تأمیــن نیازهــای مالــی شــرکت 
هــای دانــش بنیــان اســت. یکــی از مشــکالت اصلــی ایــن شــرکت هــا، نداشــتن وثیقــه مناســب بــرای دریافــت تســهیالت 
و ضمانــت نامــه هــای تعهــد قــراردادی اســت. ایــن مشــکل در برخــی از کشــورها بــا تأســیس  نهادهــای ضمانــت مرتفــع 
ــد بــدون اســتفاده از  ــه دســت مــی آورد مــی توان ــه واســطه شــناختی کــه از شــرکت هــا ب گردیــده اســت. نهــاد ضمانــت ب
وثیقــه هــای ســنگین، ضمانــت نامــه هایــی بــرای دریافــت وام و تعهــد قراردادهــا صــادر نمایــد. ا گرچــه ایــن مؤسســات 
عمومــًا دولتــی بــوده و از منابــع مالــی دولتــی بهــره منــد هســتند، امــا آن نهادهــای ضمانتــی موفــق عمــل مــی کننــد  کــه از 
توانایــی ارزیابــی دقیــق ایــن شــرکت هــا برخــوردار مــی باشــند. در گــزارش  ضمانــت فعالیــت هــای فناورانــه پــس از بیــان 
ادبیــات موضــوع تجربیــات موفــق بیــن المللــی در ایــن زمینــه بررســی شــده و پــس از آن بــر پایــه روش داده بنیــاد، ســاز و 
کارهــای ضمانــت در ایــران آســیب شناســی وراهکارهــای میــان مــدت و بلنــد مدتــی بــرای دســتیابی بــه وضعیــت مطلــوب 

ارائــه شــده اســت. شــکل روبــرو آســیب شناســی نظــام ضمانــت در ایــران را نشــان مــی دهــد.
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شرایط علی عبارت است 
از نبود یک پایگاه داده 
ای جامع و قابل اعتماد 
و ضعف در ارزیابی 

چندجانبه

عدم امکان اعتبارسنجی 
و ارزش گذاری مناسب 
در نهادهای ارائه دهنده 

خدمات ضمانتی

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

همه جانبه

عدم شفافیت اطالعات

عدم گردش اطالعات بین 
صندوق ها

شرایط رکودی 

فشار سیاسی بر صندوق ها

باال بودن ریسک عملیات ضمانت 

نبود نهاد متولی برای حوزه 
ضمانت

عدم ارزیابی صحیح 
شرکت های دانش بنیان

سخت شدن دسترسی به 
ضمانت

 آسیب شناسی نظام ضمانت در ایران
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2- پروژه ارائه مدلی برای ارتقای مهارت های مدیریت مالی شخصی سربازان وظیفه

دانــش مالــی شــخصی بــه مفهــوم اداره کــردن اقتصــادی شــخص-خانواده اســت بــه طــوری کــه شــخص تصمیم گیــر بــا توجــه 
بــه میــزان درآمدهــا و هزینه هــای حــال و آتــی خــود و بــا توجــه بــه چرخــه حیــات خانــواده بهتریــن تصمیــم را در جهــت 
بهبــود و ایجــاد ثبــات مالــی شــخصی و یــا خانــواده اخــذ کنــد. مســئولیت اجتماعــی نهادهــای حاکمیتــی کشــور نســبت بــه 
کــودکان، نوجوانــان و جوانــان ایجــاب می کنــد تــا بــه فراخــور میــزان تعامــل آن هــا بــا اقشــار جامعــه، نســبت بــه آمــوزش 
»مدیریــت مالــی شــخصی« و توســعه »مهــارت هــای دانــش مالــی شــخصی« نقــش خــود را ایفــا نماینــد. ایــن پژوهــش بــا 
ــا اســتفاده از روش مطالعــه  پرداختــن بــه مســئله ســاختار و ابعــاد آموزشــی و مهارتــی مدیریــت مالــی شــخصی در کشــور ب
اســنادی و منابــع کتابخانــه ای ســعی در تبییــن ســند و نقشــه دانــش و مهــارت هــای الزم در زمینــه مدیریــت مالــی شــخصی 
ــه اســتخراج  ــران و ســایر کشــورها، نقشــه دانــش- مهارتــی را در ایــن زمین ــات ای ــا بررســی تجربی ــن ب ــوار دارد. همچنی خان
نمــوده و مــدل همــکاری نهــادی میــان متولیــان ایــن بخــش بــا تأکیــد بــر نقــش قــرارگاه مهارت آمــوزی ســربازان وظیفــه و 
توجــه بــر آمــوزش ایــن مهــارت در دوران قبــل از دوره ضــرورت ســربازی مشــموالن را طراحــی و تبییــن کرده اســت. شــکل 

زیــر تصویــری کلــی از موضوعــات مربــوط بــه ســواد مالــی و چگونگــی ارتبــاط  آن هــا بــا یکدیگــر را نمایــش مــی دهــد.

مصارف

منابع

مازاد یا کسری 

منابع

مدیریت ریسک

)-( استقراض و
 تأمین مالی

)+( پس انداز و 
سرمایه گذاری

برنامه ریزی مالی
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3- پروژه بررسی نظام تصمیم گیری اقتصادی آلمان

ــه عنــوان یکــی از پیشــروترین اقتصادهــای صنعتــی عصــر جدیــد کــه برخــالف  ســاز و کار سیاســت گذاری کشــور آلمــان ب
ســایر کشــورهای صنعتــی نــه از ســابقه اســتعماری خاصــی برخــوردار بــوده اســت و نــه دارای ذخایــر قابــل توجهــی از منابــع 
ارزان  قیمــت انــرژی اســت، از جذابیــت زیــادی در مطالعــات سیاســت پژوهی برخــوردار اســت. از ســوی دیگــر، نداشــتن این 
رانت هــای طبیعــی باعــث می شــود کــه دانــش یــک منبــع راهبــردی بــرای ایــن کشــور محســوب شــود. بــه همیــن جهــت، 
سیاســت گذاری در عرصــه فنــاوری و نــوآوری یکــی از بهتریــن موردکاوی هــا در تحلیــل و بررســی مکانیســم سیاســت گذاری 
ایــن کشــور خواهــد بــود. در ایــن میــان، طــی ســالیان اخیــر، یکــی از مهم تریــن راهبردهــای حاکــم در عرصــه نــوآوری و 
ــخ  ــوان پاس ــه عن ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــوده اس ــک 2020« ب ــای هایت ــوآوری در فناوری ه ــرد ن ــان »راهب ــاوری آلم فن
راهبــردی دســتگاه سیاســت گذاری آلمــان بــه مــوج جدیــد تحــوالت فناورانــه جدیــد قابــل ارزیابــی مــی باشــد. اهمیــت ایــن 
راهبــرد از آن جهــت اســت کــه مســئله مهمــی تحــت عنــوان »انقــالب صنعتــی چهــارم« را هدف گــذاری نمــوده اســت. در 
ــده و  ــرد اشــاره گردی ــن راهب ــی نمــودن ای ــه و چگونگــی طــرح و اجرای ــه زمینه هــای اولی ــن گــزارش، ب بخــش نخســت ای
نشــان داده شــده کــه چگونــه نقطــه اهرمــی تســهیل محیــط نــوآوری و تکریــم ایده هــای خالقانــه بــه عنــوان هــدف غایــی 
ایــن راهبــرد، از همــان ابتــدا متمرکــز بــر تغییــر ســاز و کار حمایــت دولــت از عرصــه فناوری هــای هایتــک بــوده اســت.

ــه ذهــن  ــه جزییــات دقیــق آن در فازهــای ســه گانه، ایــن پرســش را ب ــه ویــژه توجــه ب امــا، طراحــی خــاص ایــن راهبــرد ب
متبــادر می کنــد کــه در دنیــای سرشــار از تزاحــم منافــع ســازمانی، چــه عقلــی در جامعــه فدرالــی آلمــان توانســته اســت بــا 
فهــم ایــن نکتــه کــه تحــوالت فناورانــه، زمــان مهمــی بــرای برهــم زدن تقســیم کارهــای جهانــی اســت، ایــن مســیر جدیــد 
را بــرای سیاســت های نــوآوری ایــن کشــور در چنــد دهــه آینــده ترســیم نمایــد؟ مســئله نــوآوری در بخــش دوم گــزارش 
ــری سیاســت گذاری های کالن جامعــه آلمــان هــدف  ــر در شــکل گی حاضــر مــورد توجــه اســت و شــناخت نهادهــای مؤث

اصلــی ایــن بخــش از پژوهــش بــوده اســت.
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ــد  ــی تولی ــش و اطالعــات در بســتر شــبکه ها و ارتباطــات بین الملل ــم، بخــش قابل توجهــی از دان ــای عل ــا گســترش مرزه ــروزه ب ام

شــده و انتشــار می یابنــد. جایــگاه غیرقابــل انــکار و ارتبــاط متقابــل دو مقولــه علــم و فنــاوری و تعامــالت بین المللــی در پیشــرفت 

کشــور، ایــده محــوری بــرای شــکل گیری گــروه مطالعــات بین الملــل علــم و فنــاوری در پژوهشــکده بــوده اســت. ایــن پژوهشــکده 

ــا ســایر اجــزای ایــن نظــام، در  ــا برخــورداری از جایگاهــی مناســب در نظــام ملــی نــوآوری و بهره منــدی از ارتباطــات ســازنده ب ب

ــم  ــوان »گفتمــان دیپلماســی عل ــی بین رشــته ای تحــت عن ــم و اجــرا از توســعه گفتمان ــا در مراحــل تشــخیص،  تصمی تــالش اســت ت

ــرای شــناخت فرصت هــا و تهدیدهــای بالقــوه و بالفعــل بین المللــی در  و فنــاوری« در کشــور حمایــت و پشــتیبانی نمایــد. تــالش ب

ــا ســایر کشــورها،  ــردی، اســتفاده از تجربیــات بین المللــی و همــکاری ب ــاوری از طریــق انجــام پژوهش هــای کارب حــوزه علــم و فن

ــرای  ــالش ب ــب و ت ــتی مناس ــای سیاس ــنهاد توصیه ه ــن و پیش ــق تدوی ــه از طری ــن زمین ــردی در ای ــای راهب ــه تصمیم  گیری ه ــك ب کم

ــروه  ــن گ ــداف ای ــن اه ــی، از مهم تری ــان اصل ــان و متولی ــا مجری ــی ب ــق همراه ــنهادی از طری ــت های پیش ــوب سیاس ــرای مطل اج

می باشــد.

معرفی گروه 
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اولویت های پژوهشی گروه

8      انجام پژوهش های کاربردی با هدف توسعه گفتمان دیپلماسی علم و فناوری

8      واکاوی اهداف دیپلماسی علم و فناوری در سطوح ملی و بین المللی

8      تبیین مالحظات و الزامات پیاده سازی موفق دیپلماسی علم و فناوری

8      بررسی پیامدهای دیپلماسی علم و فناوری برای کشور در بخش های مختلف

8      شناسایی الگوها و تجارب موفق بین المللی مرتبط با حوزه علم و فناوری

27



Technology studies institute
www.tsi.ir

سال اتمام پروژه  کارفرمانام پروژهردیف

برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی سیاستگذاری علم، فناوری 1
و نوآوری

پژوهشکده مطالعات فناوری و مرکز علم و 
1393فناوری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

2
مطالعه راهبردی حضور ایران در نهادها و رویدادهای علمی و 

فناورانه بین المللی
معاونت بین الملل معاونت علمی و 

1394فناوری ریاست جمهوری

3
تدوین پیش نویس سند راهبردی توسعه دیپلماسی علم و 

1395مرکز همکاری های تحول و پیشرفتفناوری در کشور

4
شناسایی و تحلیل اقدامات رسمی کشورهای منتخب در حوزه 

1396مرکز همکاری های تحول و پیشرفتمواد حیاتی

1397پژوهشکده مطالعات فناوریواکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری 5

6
کاربرد رویکرد هم بست آب، غذا، و انرژی در دیپلماسی آب 
و مدیریت رودخانه های فرامرزی شرق ایران: مطالعه موردی 

افغانستان
1397مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

7
مطالعه راهبردی سیاست ها و راهکارهای ارتقاء همکاری های 

ایران و روسیه در صنایع دارو و تجهیزات پزشکی
پژوهشکده مطالعات فناوری و مؤسسه 
مطالعات اقتصادی و روابط بین الملل 

پریماکوف روسیه
1398

1398 ستاد کل نیروهای مسلحتبیین الگوی نشاط در دوره وظیفه عمومی با استفاده از تجارب بین المللی8

1398پژوهشکده مطالعات فناوریتبیین نظام مسائل سیاستگذاری در حوزه مواد و منابع طبیعی9

پروژه های برتر گروه
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مروری بر پروژه های برتر گروه  

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

ــاوری ریاســت جمهوری  ــت علمــی و فن ــاوری معاون ــادل فن ــل و تب ــور بین المل ــت ام ــه درخواســت معاون ــه ب ــن مطالع ای
ــم و  ــوزه عل ــی در ح ــای بین الملل ــران در نهاده ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــت عضوی ــن وضعی ــش و تبیی ــدف پای ــا ه و ب
ــه گســتردگی حوزه هــای مختلــف  ــا توجــه ب ــا شــهریور 94 انجــام شــده اســت. ب ــی دی مــاه 93 ت ــازه زمان ــاوری در ب فن
ــوده اســت. در  ــه سیاســت گــذاری علــم و فنــاوری معطــوف ب ــر نهادهــای الی ــاوری، تمرکــز ایــن مطالعــه ب علمــی و فن
همیــن راســتا 46 نهــاد )شــامل 41 ســازمان و 5 رویــداد( بین المللــی در حــوزه سیاســت گــذاری علــم و فنــاوری از منابــع 

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

! از منظــر نخســت، وضعیــت عضویــت ایــران در ایــن نهادهــا در مقایســه بــا 6 کشــور دیگــر )چیــن، هنــد، مالــزی، 
ــداد  ــون تع ــاخص هایی چ ــت. ش ــرار گرف ــل ق ــی و تحلی ــورد ارزیاب ــی( م ــای جنوب ــعودی و آفریق ــتان س ــه، عربس ترکی
عضویــت تجمعــی در ایــن نهادهــا، نــوع نماینــدگان حاضــر در نهادهــا از جملــه معیارهــای ارزیابــی در ایــن بخــش بــه 

ــد.   ــمار می آین ش

! از منظــر دوم، اولویت بنــدی بــرای عضویــت در نهادهــای بین المللــی شناســایی شــده مدنظــر قــرار گرفــت. بــرای 
حصــول بــه نتایــج مــورد انتظــار، ایــن قســمت از پژوهــش در دو بخــش طراحــی و پیاده ســازی گردیــد: در بخــش اول بــر 
پایــه مطالعــه ادبیــات حــوزه نهادهــای بین المللــی و مصاحبــه بــا خبــرگان یــک چارچــوب بــرای دســته بندی کارکردهــای 

ــازی،  ــی، شبکه س ــروعیت بخش ــامل مش ــی ش ــرد اصل ــوب 9 کارک ــن چارچ ــد. ای ــعه داده ش ــی توس ــای بین الملل نهاده
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ــع، آمــوزش و ظرفیت ســازی، نظــارت و تضمیــن اجــرای مقــررات بین المللــی، تدویــن مقــررات  تخصیــص و تســهیم مناب
و اســتانداردهای بین المللــی، تولیــد، پــردازش و انتشــار اطالعــات، اقــدام مشــترک و داوری و حــل و فصــل چالــش هــای
 بیــن المللــی را در بــر می گیــرد. در بخــش دوم بــا اســتفاده از روش هــای کمــی، 46 نهــاد بین المللــی علــم و فنــاوری فعــال در 
حــوزه  سیاســتگذاری برمبنــای چارچــوب توســعه یافتــه در بخــش قبلــی در 6 طبقــه رتبه بنــدی شــدند. نتایــج ایــن رتبه بنــدی 
نشــان دهنده ایــن موضــوع اســت کــه جمهــوری اســالمی ایــران بیشــتر در نهادهایــی عضویــت دارد کــه بــر اســاس چارچــوب 
ــردی  ــاز کارک ــا امتی ــی ب ــاً نهادهای ــا عمدت ــن نهاده ــد. ای ــرار می گیرن ــارم ق ــا چه ــای دوم ت ــنهادی در طبقه ه ــدی پیش رتبه بن
ــه  بــاال محســوب می شــوند. در انتهــای ایــن پژوهــش، پیشــنهاداتی در خصــوص بازنگــری عضویــت جمهــوری  متوســط ب
ــر کارکردهــای شناســایی شــده،  ــه از ظرفیــت ایــن نهادهــا مبتنــی ب اســالمی ایــران در ایــن نهادهــا و همچنیــن اســتفاده بهین

ارائــه گردیــده اســت.
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2- شناسایی و تحلیل اقدامات رسمی کشورهای منتخب در حوزه مواد حیاتی

توســعه اقتصــادی، اجتماعــی جوامــع به طــور عــام و پیشــرفت فنــاوری به طــور خــاص، در ذات خــود متضمــن وابســتگی هایی 
هســتند. یکــی از ایــن وابســتگی ها، وابســتگی بــه مــواد اولیــه بــرای ســاخت و تولیــد اســت. بــا توجــه بــه محدودیتــی کــه 
ــرای همــگان یکســان نبــوده  ــه مــواد ب در کــره  زمیــن درمــورد مــواد و فلــزات وجــود دارد، بدیهــی اســت کــه دسترســی ب
ــه   ــک بره ــه در ی ــوادی ک ــه م ــن رو، ب ــند. از ای ــه می باش ــی مواج ــای قابل توجه ــا محدودیت ه ــورها ب ــر کش ــن منظ و از ای
ــه می شــود. مــواد حیاتــی مــوادی  ــا محدودیــت در دسترســی و تأمیــن مواجــه شــوند، »مــواد حیاتــی«  گفت ــی معیــن ب زمان
هســتند کــه از چندیــن جهــت بــا اهمیــت می باشــند. یکــی از پررنگ تریــن وجــوه اهمیــت ایــن مــواد، دسترســی بــه آن هــا 
بــرای اســتفاده در کاربردهــای مختلــف می باشــد. کشــورها به دلیــل ریســک های سیاســی موجــود میــان روابــط کشــورهای 
تأمین کننــده و خریــدار، مقــررات داخلــی و بین المللــی، عــدم وجــود تنــوع در کشــورهای برخــوردار از ایــن مــواد، الزامــات 
ــه  ــی مشــکل و پرهزین ــواد در جداســازی و بازیاب ــن م ــی ای ــات ذات ــن خصوصی و محدودیت هــای زیســت محیطی و همچنی
ــف  ــع مختل ــان در صنای ــل کاربردش ــواد به دلی ــن م ــت ای ــده اند. اهمی ــه ش ــی مواج ــواد حیات ــوع م ــا موض ــا، ب ــودن آن ه ب
)ساختمان ســازی، چــاپ و نشــر، صنایــع فلــزی، لــوازم خانگــی و...( و تأثیــر فزاینده شــان در فناوری هــای مختلــف )اعــم 
از هــوا فضــا، الکترونیــک، انرژی هــای پــاک، فنــاوری زیســتی و...(، موجــب شــد تــا دولت هــا طیــف متنوعــی از اقدامــات 
رســمی و غیررســمی را در ایــن زمینــه در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. برخــی از ایــن تمهیــدات عبارتنــد از: تدویــن اســناد 
راهبــردی )راهبــرد مــواد حیاتــی در ســال 2010 و 2011 در ایــاالت متحــد، گــزارش مــواد خــام حیاتــی در اتحادیــه اروپــا در 
مــی 2014(، تصویــب قوانیــن و مقــررات )قانــون انباشــت مــواد حیاتــی و اســتراتژیک در امریــکا( و نیــز تأســیس نهادهــای 

رســمی )مؤسســه مــواد حیاتــی(. 

جمهــوری اســالمی ایــران نیــز ماننــد ســایر کشــورها، در زمینــه  دسترســی بــه مــواد مختلــف بــا چالش هــای متعــددی مواجــه 
اســت؛ به خصــوص کــه حجــم گســترده  تحریــم هــای وضــع شــده علیــه کشــور در حــوزه  مــوادی کــه کاربرد هــای چندگانــه 
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دارنــد از جملــه آلومینیــوم، فوالدهــای ویــژه، تیتانیــوم، لیتیــم، الیــاف کربــن و ... ایــران را بــا محدودیــت بیشــتری بــرای 
دسترســی بــه ایــن مــواد روبــرو ســاخته اســت. لــذا کشــور نیازمنــد تمهیــد اقدامــات نهــادی مناســب بــرای مواجهــه بــا ایــن 
ــذاری،  ــه قانون گ ــمی از جمل ــات رس ــب اقدام ــورها در قال ــایر کش ــات س ــی تجربی ــد بررس ــدون تردی ــد. ب ــوع می باش موض
تدویــن اســناد سیاســتی و تأســیس نهادهــای مســئول، می توانــد زمینــه انتقــال تجربیــات سیاســتی ارزشــمندی را فراهــم نمایــد 
ــد.  ــه کاهــش یاب ــع برون مــرزی، آســیب پذیری کشــور در ایــن زمین ــه مناب ــا از ایــن رهگــذر ضمــن کاهــش وابســتگی ها ب ت

در همیــن راســتا در خــرداد 1396 طرحــی بــا موضــوع شناســایی و تحلیــل اقدامــات رســمی ســایر کشــورها در حــوزه مــواد 
حیاتــی بــا چشــم انداز توســعه  یــک چارچــوب از اقدامــات رســمی مــورد نیــاز در حــوزه  مــواد حیاتــی در ایــران، در گــروه 
مطالعــات بین الملــل علــم و فنــاوری آغــاز گردیــد. هــدف اصلــی از ایــن مطالعــه، شناســایی و دســته بندی اقدامــات رســمی 
کشــورهای فعــال در ایــن زمینــه، اعــم از سیاســت های ملــی، قوانیــن، راهبردهــا و نهادســازی در حــوزه مــواد حیاتــی اســت 

کــه در خــالل انجــام کار اهــداف دیگــری نیــز از جملــه شناســایی تبییــن مفهــوم حیاتــی بــودن بــر مبنــای ماتریــس حیاتــی 
بــودن )شــکل زیــر( و ابعــادی کــه یــک مــاده را تبدیــل بــه یــک مــاده حیاتــی می کنــد، بــرآورده شــده اند. دســتاورد اصلــی 
ایــن طــرح شناســایی معیارهــای اهمیــت مــواد حیاتــی و اســتفاده از ایــن معیارهــا در آینــده بــرای سیاســتگذاری های مرتبــط 
و هم چنیــن الگوبــرداری در خصــوص اقدامــات رســمی قابــل انجــام توســط نهادهــای دولتــی ذی ربــط و ارائــه  مبنایــی بــرای 

تقســیم کار ملــی اســت.
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ــر  ــه ب ــا تکی ــورها ب ــایر کش ــه س ــا تجرب ــد ت ــالش گردی ــف، ت ــر مختل ــوع از مناظ ــت موض ــن اهمی ــن تبیی ــن طــرح ضم در ای
ــر  ــه شــرح زی ــی ب ــن طــرح ســه محــور اصل ــن اســاس، در ای ــر ای ــرد. ب ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــات رســمی دولت هــا م اقدام

ــت:  ــرار گرف ــورد واکاوی ق م

! تشریح اهمیت و ضرورت تمهید اقدامات رسمی دولت ها در حوزه مواد حیاتی؛

! تبیین انواع چارچوب های حیاتی بودن برای مواد؛

! بررســی اقدامــات رســمی ایــاالت متحــده به عنــوان باســابقه ترین کشــور در حــوزه  اقدامــات رســمی در زمینــه  مــواد 
حیاتــی و تحلیــل ایــن اقدامــات در یــک چارچــوب سیاســت گــذاری.
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3- واکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری

ــه نظــر  ــاوری، ب ــه موضــوع دیپلماســی علــم و فن ــر ب ــال گســترده سیاســتمداران و محققــان طــی ســال های اخی علی رغــم اقب
ــه طــور طبیعــی درک یــک مفهــوم و ابعــاد  ــن مفهــوم میان رشــته ای حاصــل نشــده اســت. ب می رســد تلقــی مشــترکی از ای
تشــکیل دهنده آن، بــرای مواجهــه عالمانــه  بــا آن ضــروری اســت. در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از رویکــرد فراترکیــب تــالش 
ــرای پیکربنــدی موضــوع دیپلماســی  ــا تحلیــل نظام منــد ادبیــات ایــن حــوزه، یــک چارچــوب مفهومــی ب ــا ب شــده اســت ت
علــم و فنــاوری ارائــه شــود. بدیــن منظــور ضمــن شناســایی 120 منبــع مرتبــط، پــس از طــی مراحــل الزم بــرای تشــخیص 
ــع، درنهایــت 58 منبــع مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفــت. فراترکیــب مطالعــات پیشــین نشــان می دهــد  ــار ایــن مناب اعتب
ــی چیســتی  ــد اصل ــار بع ــل چه ــوان ذی ــاوری را می ت ــم و فن ــم دانشــی توســعه یافته حــول موضــوع دیپلماســی عل ــه مفاهی ک
)ماهیــت(، چرایــی )هــدف(، چگونگــی )مالحظــات پیــاده ســازی و اجــر( و پیامدهــا )اثــرات( دســته بندی نمــود. عــالوه 
ــرو  ــه صــورت مقوله هــای فرعــی اســتخراج گردیــد.در شــکل روب ــر ایــن، جزییــات دقیق تــری از ابعــاد شناســایی شــده ب ب
ایــن ابعــاد بــه نمایــش درآمــده اســت. بــه عنــوان مثــال، پیامدهــای دیپلماســی علــم و فنــاوری متشــکل از مقوله هــای فرعــی 

دیپلماســی و سیاســت خارجــی، علــم و فنــاوری، اقتصــاد، امنیــت و قــدرت نــرم اســت.

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

ــه دســت می دهــد. بــرای شــروع برنامه ریــزی و ارزیابــی اقدامــات انجــام شــده ب
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چراییچیستی

حوزه های چگونگی
تأثیر

اهداف ملی
اهداف منطقه ای و بین المللی

سیاست خارجی، علم و 
فناوری، اقتصاد 
امنیت، قدرت نرم

انواع اقدامات: توصیه و مشاوره
تعامالت بین المللی، تعامالت 

دیپلماتیک

فعالیت/ اقدام، ابزار، فرآیند

سیاست/ برنامه، تبادالت

سطح اقدامات شامل اقدامات ملی و
اقدامات بین المللی
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گروه جامعه و پیشرفت

زهرا ابوالحسنی )مدیر گروه(

دکترای سیاست گذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس

رتبه علمی: استادیار

توجــه بــه مقتضیــات خــاص بومی- اســالمی کشــور ایــران در پیشــرفت، بــه خصوص در حــوزه علــم، فناوری و نــوآوری، 
تبییــن کننــده ضــرورت شــکل گیــری »گــروه جامعــه و پیشــرفت« از بــدو تأســیس پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری بــوده 
اســت. تــالش بــرای تســهیل فرآینــد تدویــن، ترویــج و پیــاده ســازی الگــوی هــای بومــی- اســالمی پیشــرفت؛ بــه ویــژه 
در حــوزه علــم و فنــاوری مهمتریــن مأموریــت گــروه جامعــه و پیشــرفت اســت. در ایــن گــروه تــالش مــی شــود تــا بــا 
اتخــاذ رویکــرد مبنایــی و در عیــن حــال کاربــردی در پژوهــش هــا، مــدل هــا و الگــوی مطلــوب بــرای پیشــرفت اســتخراج 
گــردد. همچنیــن ایــن گــروه بــا توجــه ویــژه خــود بــه مطالعــات اجتماعــی، اقتضائــات بومــی پیشــرفت را نیــز مــورد توجــه 

قــرار داده و زمینــه ترویــج و گفتمــان ســازی آن بیــن نخبــگان و ســطح عمومــی اجتمــاع را فراهــم مــی آورد.

معرفی گروه 
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اولویت های پژوهشی گروه  

8      مدل های بومی- اسالمی پیشرفت

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

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

2 ترویج مدل های بومی پیشرفت  

8      سیاست گذاری پیشرفت با توجه ویژه به اقتضائات بوم ایران

2 رصد و شناسایی مهمترین مسائل و چالش های پیشرفت  

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

2 کمک به کاربست و اجرایی شدن راه حل ها   

8      ابعاد اجتماعی- فرهنگی و اخالقی پیشرفت فناوری

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

2 شناسایی راه حل هایی برای سازگار کردن توسعه فناوری با ارزش های اخالقی- اجتماعی و فرهنگی  
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سال اتمام پروژه  کارفرمانام پروژهردیف

1
بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع فرهنگی: مطالعه 

موردی کشورهای کره جنوبی، چین و ترکیه
ستاد توسعه فناوری های نرم و 

هویت ساز
1395

1395پژوهشکده مطالعات فناوریاقتصاد علم و فناوری در رویکرد متعارف و رویکرد اسالمی2

1397ستاد ویژه توسعه فناوری نانوتبیین الگوی گفتمان سازی فناوری نانو3

1397وزارت علوم، تحقیقات و فناوریتدوین چارچوب صالحیت های ملی در نظام آموزشی ایران4

1397ستاد کل نیروهای مسلحاتاق فکر قرارگاه مهارت آموزی سربازان وظیفه5

1397مرکز همکاری های تحول و پیشرفترصد وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی6

1397پژوهشکده مطالعات فناورینظریه پیشرفت مبنی بر اندیشه مقام معظم رهبری7

1398پژوهشکده مطالعات فناوریگفتمان بومی کشور در زمینه مهاجرت بین المللی8

1398پژوهشکده مطالعات فناوریاستخراج الگوی مشارکت جمعی پیاده روی اربعین9

پروژه های برتر گروه
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مروری بر پروژه های برتر گروه  

1- تبیین الگوی گفتمان سازی فناوری نانو

بررســی تجربــه 40 ســاله پــس از انقــالب اســالمی گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه حکومــت شــکل گرفتــه پــس از پیــروزی 
انقــالب در بخش هایــی موفــق عمــل کــرده و پیشــرفت چشــمگیری داشــته و بعضــی اهــداف خــود را بــا کمــک الگوهایــی 
جدیــد و متناســب بــا اقتضائــات بومــی و ارزش هــای انقالبــی- اســالمی تحقــق بخشــیده اســت. تجربیاتــی کــه بــدون بهــره 
گیــری از الگوهــای مــدون قبلــی اتفــاق افتاده انــد و می تــوان آن هــا را حاصــل تــالش مؤمنانــه و انقالبــی افــرادی در عرصــه 
جهــاد بــرای تحقــق بخشــی از اهــداف انقــالب و عمــل بــه وظایــف الهــی دانســت. لــذا بــه نظــر مــی رســد می تــوان چنیــن 
تجربیاتــی را یکــی از منابــع مهــم بــرای توســعه مدل هــا و الگوهــای مطلــوب پیشــرفت قلمــداد کــرد. از ایــن رو شناســایی 
ایــن تجربیــات و تــالش بــرای توصیــف، تبییــن نظــری و ترویــج آن هــا مــی توانــد راهبــرد مهمــی هــم بــرای دســتیابی بــه 
الگوهــای پیشــرفت اســالمی ایرانــی و هــم اصــالح مســتمر و تکمیــل ایــن تجربیــات باشــد. بــر ایــن اســاس تجربــه ســتاد 

توســعه فنــاوری نانــو در گفتمــان ســازی ایــن فنــاری در ایــن تحقیــق در قالــب مدلــی نظــری تبییــن و ارائــه شــده اســت. 

2- تدوین چارچوب صالحیت های ملی در نظام آموزشی ایران

پــروژه چارچــوب ملــی صالحیت هــا در ایــران )IRNQF( باهــدف یکپارچه ســازی نظــام آموزشــی کشــور اعــم از آمــوزش 
عمومــی، آمــوزش عالــی و آموزش هــای غیررســمی انجام شــده اســت. ایــن چارچــوب در تــالش اســت تــا بــا ســاماندهی 
ــرفت  ــیر پیش ــتغال مس ــوزش و اش ــام آم ــان نظ ــاط می ــت ارتب ــن تقوی ــور ضم ــغلی در کش ــی و ش ــای آموزش صالحیت ه

شــغلی و تحصیلــی افــراد را شــفاف نمایــد. مــواردی از قبیــل استانداردســازی و شناســنامه دار کــردن صالحیت هــا، 

ــای  ــق صالحیت ه ــتگی، تطبی ــارت و شایس ــش و مه ــتاوردهای دان ــه دس ــه هم ــی ب ــار ده ــناختن و اعتب ــمیت ش ــه رس ب
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ــاط  ــی، ارتب ــدارک تحصیل ــازی م ــراز س ــد هم ت ــهیل فرآین ــی، تس ــای بین الملل ــا صالحیت ه ــور ب ــغلی کش ــی و ش آموزش
ــا  ــده صالحیت ه ــنجی و اعطاکنن ــوزش، اعتبارس ــی آم ــن متول ــه ای و تعیی ــای حرف ــا صالحیت ه ــی ب ــای آموزش صالحیت ه
در هــر کشــور ازجملــه ارکان اساســی ایــن چارچــوب بــه شــمار می آیــد. ایــن پــروژه در 9  گام طراحی شــده اســت کــه طبــق 
یــک نقشــه راه هشــت ســاله انجــام خواهــد شــد. در ســال 97-1396 ســه گام مطالعاتــی بــه ترتیــب زیــر انجــام شــده اســت.

الف( مطالعه تطبیقی چارچوب ملی صالحیت ها در دیگر کشورها؛ 
ب( بررسی وضعیت موجود صالحیت ها در کشور؛

ج( یکپارچه سازی و ارائه چارچوب توصیفی ایران.

40



پژوهشکده مطالعات فناوری 

Technology Studies Institute
www.tsi.ir

3- رصد وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه

ــه یکــی  از مهمتریــن دغدغــه هــای سیاســتگذاران و  عــدم تعــادل وضعیــت تحصیــل و اشــتغال در ســطح کشــور امــروزه ب
جامعــه تبدیــل شــده اســت. پیــش از انجــام هرگونــه اقــدام در ســطح سیاســتگذاری الزم اســت  تصویــر دقیــق و جامعــی از 
ــه همیــن منظــور در ســال 1397 گــروه جامعــه و پیشــرفت پیشــنهاد طراحــی ســامانه ملــی  ــه گــردد. ب وضعیــت موجــود ارائ
ــنهاد  ــن پیش ــب ای ــری تصوی ــا پیگی ــتا ب ــم راس ــس از آن ه ــود. پ ــه نم ــوم ارائ ــه وزارت عل ــازار کار را ب ــی و ب ــوزش عال آم
اقدامــات اولیــه بــرای طراحــی چنیــن ســامانه ای را آغــاز و در ادامــه وضعیــت اشــتغال فــارغ التحصیــالن دانشــگاه عالمــه 
طباطبایــی و دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات را بــا همــکاری ســامانه رفاهــی وزارت کار بررســی نمود.همچنیــن بــه 
عنــوان پایلــوت، ســامانه رصــد گــزارش تفصیلــی و ارزنــده ای را نیــز تهیــه نمــود. ایــن گــزارش بــه همــراه پیشــنهاد ســامانه بــه 
مراجــع مرتبــط دیگــر ماننــد ســازمان برنامــه و دفتــر ریاســت جمهــوری ارائــه شــد. پــس از رایزنــی هــای مجــدد بــا معاونــت 
رفاهــی وزارت کار و همچنیــن برخــی دانشــگاه هــای بــزرگ کشــور و نیــز قــرار گاه مهــارت آمــوزی ســرباز ماهــر  رصــد 
وضعیــت اشــتغال گــروه هــای مختلــف تحصیــل کــردگان کشــور همچنــان در حــال پیگیــری اســت. نتایــج ایــن پــروژه شــامل 
ــورت  ــه ص ــن ب ــل و همچنی ــل تحصی ــای مح ــگاه ه ــک  دانش ــه تفکی ــگاهی ب ــف دانش ــای مختل ــته ه ــتغال رش ــت اش وضعی
ــع اطالعــات کل  ــادار حاصــل از تجمی ــای معن ــر حســب متغیره ــالن ب ــارغ التحصی ــت اشــتغال ف ــی وضعی ــای تحلیل ــدل ه م

دانشــگاه هــای تهــران خواهــد بــود.  
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مأموریت ویژه پژوهشکده 

اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر

بنــا بــر تدبیــر فرماندهــی معظــم کل قــوا » قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهــای مســلح« در خردادمــاه 
ــا هــدف ارتقــای کارآمــدی مشــمولین در مقاطــع پیــش از خدمــت، حیــن خدمــت و پــس از خدمــت ذیــل  ســال 96 ب
ــربازان و  ــوزی س ــام مهارت آم ــاماندهی نظ ــا س ــعی دارد ب ــرارگاه س ــن ق ــد. ای ــیس گردی ــلح تأس ــای مس ــتاد کل نیروه س

ــی نظــام مقــدس ســربازی را فراهــم  ــات تعال ــه تنهــا موجب ــری از ظرفیت هــای علمــی و نظامــی کشــور ن اســتفاده حداکث
آورد بلکــه از ایــن دوران مقــدس بــه  عنــوان فرصتــی بــرای توســعه آموزش هــای مهارتــی، امــکان ایجــاد اشــتغال مولــد 
ــر،  ــد تدبی ــد تحقــق ایــن مهــم نیازمن ــدون تردی ــد. ب ــان اســتفاده نمای ــد اشــتغال پذیــری جوان در کشــور و تســهیل فرآین

ــد.  ــی مســتمری را می طلب ــت گروهــی اســت و پشــتوانه  علمــی- مطالعات ــه و فعالی ــالش بی وقف ت

ــوزی  ــع مهارت آم ــرح جام ــری ط ــنهاد و پیگی ــدی را در پیش ــی کلی ــاوری نقش ــات فن ــکده مطالع ــه پژوهش از آنجایی ک
ــه و  ــان وظیف ــوزی کارکن ــرارگاه مهارت آم ــان ق ــه می ــم نام ــاد تفاه ــته اســت، ضمــن انعق ــده داش ــر عه ــه ب ــان وظیف کارکن
ــا مأموریــت پشــتیبانی علمــی و  ــاق فکــر و اقــدام ســرباز ماهــر ب ــاوری ریاســت جمهــوری، ات پژوهشــکده مطالعــات فن

ــت. ــده اس ــکیل  ش ــکده تش ــه در پژوهش ــان وظیف ــوزی کارکن ــع مهارت آم ــرح جام ــی از ط اجرای

معرفی پروژه 
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ــود،  ــی خ ــی و پژوهش ــتیبانی های علم ــا پش ــه ب ــت ک ــئولیت را دارا اس ــن مس ــع ای ــر درواق ــرباز ماه ــدام س ــر و اق ــاق فک  ات
قــرارگاه را در فرآینــد سیاســت گذاری و برنامه ریزی هــای مرتبــط بــا ارتقــای جذابیــت و نشــاط در خدمــت مقــدس 
ســربازی، مهارت آمــوزی معطــوف بــه اشــتغال کارکنــان وظیفــه و بهبــود نگــرش عمــوم جامعــه بــه خدمــت ســربازی یــاری 
ــاق  ــه، ات ــان وظیف ــوزی کارکن ــع مهارت آم ــرح جام ــی ط ــی و اجرای ــای علم ــات و نیازمندی ه ــه الزام ــه ب ــا توج ــاند.  ب رس
ــا ترکیــب کمیتــه هــای تولیــد محتــوا؛ پژوهــش هــای پشــتیبان طــرح جامــع مهــارت آمــوزی؛  فکــر و اقــدام ســرباز ماهــر ب
دبیرخانــه همایــش ملــی مهــارت آمــوزی و میزهــای پیگیــری تفاهــم نامــه ســتاد کل بــا دســتگاه هــای اجرایــی شــکل گرفته 
کــه هــر یــک مســئولیت پشــتیبانی از اقدامــات قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی در خصــوص اجــرای اثربخــش طــرح جامــع 

ــد.  ــده  دارن ــر عه ــوزی را ب مهارت آم

اتاق فکر و اقدام 
سرباز ماهر

ش ملی 
دبیرخانه همای

مهارت آموزی

پروژه های پژوهشی 

پشتیبان طرح

کمیته های تولید محتوا

میزهای پیگیری
 تفاهم نامه ها
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اتــاق فکــر ســرباز ماهــر بــا ترکیــب پنــج کمیتــه شــکل گرفته کــه هــر یــک مســئولیت پشــتیبانی پژوهشــی و علمــی بخشــی 
ــده   ــر عه ــوزی را ب ــع مهارت آم ــرح جام ــش ط ــرای اثربخ ــوص اج ــوزی در خص ــزی مهارت آم ــرارگاه مرک ــات ق از اقدام

دارنــد.

کمیته های تولید محتوا

هیئت اندیشه ورز
ــاق فکــر و  ــر ات )متشــکل از رئیــس و دبی

ــه( رؤســای کمیتــه هــای پنــج گان

دبیرخانه

کمیته
 آینده پژوهی 
مشاغل آینده و 

مهارت ها

کمیته
 مشاغل و 

مهارت های
موجود

کمیته
تسهیل گری
مشوق ها  و 

امتیازها

کمیته
اسناد راهبردی و 

نقشه راه
کمیته

حقوقی،
قوانین و نظارت
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در شــکل زیــر نحــوه همــکاری و ارتبــاط گــروه هــای پژوهشــی پژوهشــکده بــا اتــاق فکــر ســرباز ماهــر بــه نمایــش درآمــده 
اســت.

پژوهش های پشتیبان طرح

گروه 
سیاست نوآوری

 و آینده نگاری

گروه مطالعات 
بین الملل 

علم و فناوری

, مطالعه تطبیقی سیاست ها و برنامه های 

توانمندی سربازان وظیفه در دیگر کشورها

, ارائه مدلی برای ارتقای مهارت های

       مدیریت مالی شخصی کارکنان وظیفه

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

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

, تشکیل و راه اندازی کمیته های تولید محتوای پشتیبان طرح جامع مهارت آموزی

, تحلیل روند بازار کار و احصای مشاغل ایران 1414

گروه اقتصاد 
دانش بنیان

گروه جامعه و 
پپیشرفت
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میزهای پیگیری تفاهم نامه ها

ــازی  ــاده س ــری پی ــای پیگی ــری میزه ــکل گی ــه ش ــوان ب ــی ت ــر م ــرباز ماه ــدام س ــر و اق ــاق فک ــای ات ــت ه ــر فعالی از دیگ
ــن  ــا دســتگاه هــای اجرایــی در جهــت ارتقــای اثربخشــی خدمــت وظیفــه عمومــی و همچنی ــرارگاه ب ــه هــای ق تفاهــم نام
اســتفاده از ظرفیــت دســتگاه هــای اجرایــی بــه منظــور پیشــبرد اهــداف طــرح جامــع مهــارت آمــوزی و مأموریــت هــای 
قــرارگاه در پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری اشــاره نمــود. تشــکیل میــز پیگیــری تفاهــم نامــه وزارت آمــوزش و پــرورش، 
ــه هایــی از ایــن  تفاهــم نامــه وزارت عتــف و همچنیــن تفاهــم نامــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، نمون

نــوع اقــدام هــا هســتند.

46

دبیرخانه همایش ملی مهارت آموزی

در ســال 1397 دبیرخانــه همایــش ملــی مهــارت آمــوزی در محــل پژوهشــکده تشــکیل و نخســتین همایــش ملــی مهــارت 
آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهــای مســلح بــا هــدف ترویــج فرهنــگ مهــارت افزایــی در جامعــه و همچنین جلب مشــارکت 
حداکثــری نهادهــای لشــکری و کشــوری و بــه ویــژه جامعــه دانشــگاهی در ارتبــاط بــا اجــرای بهینــه طــرح مهــارت آمــوزی 
ــا حضــور  ــان وظیفــه و ب ــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی کارکن ــرم ق ــده محت ــا همــت فرمان ــن همایــش ب ــزار شــد. ای برگ
جمعــی از اندیشــمندان فرهیختــه و پژوهشــگران بــا همــکاری پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری در اردیبهشــت مــاه ســال 97 

برگــزار گردیــد.
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مدیریت مالی

محمدرضا گلعلی زاده )مدیر مالی(

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی 

دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکز

 

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

ــا اعضــای  ــا مأموریــت پژوهشــکده در همــکاری ب ــی مرتبــط ب ــا اســتقرار نظــام هــای نویــن مال ــی ب اطالعــات و گــزارش هــای مال

پژوهشــکده بــه منظــور مدیریــت بهینــه منابــع مالــی مــی باشــد بــه طــوری کــه باعــث رضایــت منــدی ذینفعــان گــردد. انجــام عملیــات 

مالــی و حســابداری مطابــق موازیــن و ضوابــط و اصــول حســابداری، تطبیــق فرآیندهــا و فعالیــت هــا بــا بودجــه تفصیلــی ســالیانه، 

تهیــه و ارائــه اطالعــات و گــزارش هــا مــورد نیــاز مدیریــت و دســتگاه هــای نظارتــی از دیگــر فعالیــت هــای ایــن بخــش از ســازمان 

اســت.

 معرفی مدیریت مالی
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فعالیت ها: 

ــررات و ــق مق ــکده مطاب ــی پژوهش ــای مال ــت ه ــه فعالی ــام کلی انج

 آئین نامه مالی و معاماتی پژوهشکده

2

1
ــا،  ــت ه ــوص دریاف ــاز در خص ــورد نی ــی م ــات مال ــم اطاع ــه و تنظی تهی

پرداخــت هــا و اعتبــارات و تعهــدات، نگهــداری حســاب اعتبــارات و تهیــه 

ــی ــع قانون ــات و مراج ــه مقام ــه ب ــت ارائ ــط جه ــای مرتب ــزارش ه گ

3
4 رسیدگی  به کلیه اسناد و انطباق با مقررات

همکاری در تهیه و تدوین بودجه تفصیلی

نظــارت بــر مصــرف صحیــح اعتبــارات از طریــق رســیدگی قبــل و بعــد آن 

ــق  ــوال مطاب ــاب ام ــم حس ــداری و تنظی ــظ و نگه ــارت در حف ــال نظ و اعم

مقــررات مرتبــط
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امور اداری، رفاهی و منابع انسانی

کارپردازی و تدارکات

فناوری اطالعات و ارتباطات

دبیرخانه

امور پشتیبانی و خدمات

 معرفی مدیریت اجرایی  و واحدها

اهداف

ارتقای عملکرد مستمر با بهره گیری از نظام ارزشیابی مبتنی بر عملکرد

تقویت فرهنگ و هویت سازمانی در راستای اهداف و ارزش های پژوهشکده

افزایش سطح رفاه کارکنان

افزایش ضریب تأثیر فناوری اطالعات در فعالیت های اجرایی و پژوهشی پژوهشکده

اصالح و بهبود فرآیند های اداری با رویکرد یکپارچه سازی فرآیند ها

49

 

بــا افزایــش پیچیدگی هــای ســازمانی و تنــوع فعالیت هــای مدیریــت ارشــد ســازمان، حضــور واحد هــای ســتادی بــه عنــوان بــازوی 

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

مدیریــت اجرایــی بــه عنــوان یکــی از بخــش هــای ســتادی، در  واحدهــای متعــددی  شــروع بــه فعالیــت نمــوده اســت. 
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فعالیت ها: 

فعالیت های بخش اداری و منابع انسانی

2

1

ســاخت های زیــر  مســتمر  بهبــود  و  پشــتیبانی  انــدازی،  راه   

             مورد  نیاز فناوری اطاعات پژوهشکده

ــردی ــای کارب ــرم افزار ه ــتمر ن ــود مس ــتیبانی و بهب ــدازی، پش  راه ان

ــه منظــور اســتفاده از فناوری هــای نویــن در حــوزه        برنامه ریــزی ب

           فناوری اطاعات

 جذب و بکارگیری نیروی انسانی و اجرای آموزش های بدو ورود

 امور بیمه ای )تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی(

 قراردادها و احکام پرسنل

 ارزشیابی همکاران ستادی

فعالیت های بخش فناوری اطاعات
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 دریافت نامه های وارده، ثبت و ارجاع دهی

 پیگیری ارجاعات

 تهیه، ارسال و بایگانی نامه های صادره

4

3

فعالیت های بخش پشتیبانی

فعالیت های بخش دبیرخانه

 انتظامات، خدمات، تأسیسات، اطاعات و جلسات
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پروژه ها 

ردیف
تاریخ اتمام پروژهکارفرماعنوان پروژه

1392مرکز همکاری های فناوری و نوآوریظرفیت ها و توانمندی های علم و فناوری 12 کشور1

تعیین محدوده آینده نگاري فناوری اطالعات و ارتباطات 2
1392مرکز همکاری های فناوری و نوآوریج.ا.ا

سنجش و ارزیابی شاخص صداقت در معامالت حاکم بر 3
1392مرکز همکاری های فناوری و نوآوریبازار محصوالت لبنی ایران

 بررسی نهادهای متولی مدیریت پژوهش در کشورهای 4
1392مرکز همکاری های فناوری و نوآوریمنتخب

1393مرکز همکاری های فناوری و نوآورینظام مسائل  در ادبیات اقتصاد دانش بنیان5

طراحی پایگاه تحلیلی قوانین و مقررات علم، فناوری و 6
1393مرکز همکاری های فناوری و نوآورینوآوری کشور

پژوهشکده  مطالعات فناوری از آغاز فعالیت خود تاکنون بیش از 130 پروژه پژوهشی را به انجام رسانیده است. 
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پیوست فناوری برای اسناد و قراردادهای بین المللی: مطالعه 7
1393مرکز همکاری های فناوری و نوآوریموردی روابط ایران و چین

برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی سیاستگذاری علم، 8
فناوری و نوآوری

پژوهشکده مطالعات فناوری و مرکز 
علم و فناوری کشورهای عضو جنبش 

عدم تعهد
1393

تبیین جایگاه نظام فناوری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 9
1393مرکز همکاری های فناوری و نوآوریبا رویکرد عدالت اسالمی

شناخت عمومی فرصت ها و محدودیت های مسیرهای ده گانه 10
1393مرکز همکاری های فناوری و نوآوریافزایش درآمد سرانه در اقتصاد ایران

طرح ارتقاء توانمندی صنعت دارویی جمهوری اسالمی 11
ایران

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

پزشکی
1393

 شناسایی و تحلیل عوامل موفقیت در تجاری سازی 12
1393مرکز همکاری های فناوری و نوآوریاختراعات در ایران از دیدگاه سیاست گذاری فناوری

 تبیین جایگاه کمک های رسمی توسعه ای ایران در راستای 13
1393مرکز همکاری های فناوری و نوآوریتحقق اهداف فناورانه کشور در کشورهای هدف

14
 آسیب شناسی تأسیس رشته های دانشگاهی علوم انسانی در 

ایران  و پیشنهاد رشته های جدید علوم انسانی به دانشگاه 
آزاد اسالمی

1393مرکز همکاری های فناوری و نوآوری
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 پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته های مرتبط با 15
1393مرکز همکاری های فناوری و نوآوریمدیریت فناوری

 بررسی و شناسایی فرصت  های ممکن برای توسعه روابط 16
1393مرکز همکاری های فناوری و نوآوریعلمی و فنی میان کشور ایران و  آلمان

17
آسیب شناسی مواد قانونی مرتبط با علم و فناوری در 

برنامه های توسعه پنج ساله  کشور و پیشنهادهایی برای برنامه   
ششم

1393مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1393مرکز همکاری های فناوری و نوآوریتأثیر رسانه ها در ترویج و بازارسازی علم وفناوری18

1394مرکز همکاری های فناوری و نوآوریطراحی سامانه  یکپارچه مدیریت تبادل فناوری19

طراحی ساختارهای بدیل مناسب مرکز ملی آینده نگاری 20
1394مرکز همکاری های فناوری و نوآوریایران

1394مرکز همکاری های فناوری و نوآوریتعریف بومی تحقیق و توسعه21

22
بررسی نظم پولی مالیاتی ژاپن با تأکید بر استخراج

 نوآوری های نهادی
1394مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1394پژوهشکده مطالعات فناوریاقتصاد علم و فناوری در رویکرد متعارف و رویکرد اسالمی23
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1394مرکز همکاری های فناوری و نوآوریرصد فضای نظری- عملی الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت24

25
بررسی کارکردهای سازمان های مردم نهاد در توسعه علم و 
فناوری و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود کارکرد سازمانهای 

S&T مردم نهاد ایران در جهت توسعه
1394مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

26
پروژه اولویت های داخلی مسائل اجتماعی و فرهنگی حوزه 

فناوری ایران با تکیه بر دیدگاه های خبرگان و نهادهای 
مرتبط 

1394مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

پروژه  نشست هم اندیشی مسائل اجتماعی – فرهنگی حوزه 27
1394پژوهشکده مطالعات فناوریفناوری

مطالعه راهبردی حضور ایران در نهادها و رویدادهای  علمی 28
و فناورانه بین المللی

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1394جمهوری

ایجاد نظام گردآوری، طبقه بندی و انتشار اسناد 29
1394مرکز همکاری های فناوری و نوآوریسیاست گذاری علم و فناوری جهان

30
بررسی راهکارهای حمایت از صادرات محصوالت و 

خدمات فناوری های پیشرفته )هایتک( با نگاهی به 5 کشور 
منتخب

1395مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

مستندسازی و آسیب شناسی مدیریت فرآیند انتقال فناوری 31
PDH 1395مرکز همکاری های فناوری و نوآوریپروژه

سامانه تعاملی پایش و ارزیابی قانون دانش بنیان و اجرای 32
آزمایشی آن

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1395جمهوری
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طراحی و اجرای پایلوت »برنامه حمایت از همکاری 33
شرکت های دانش بنیان و شرکت های بزرگ«

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1395جمهوری

تحلیل الگوهای یادگیری سیاست در فرآیند سیاستی قانون 34
دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1395جمهوری

1395مرکز همکاری های فناوری و نوآوریتبیین مبنا، ابزار و سازوکارهای بهینه خلق پول35

تبیین مبنا و راهکارهای استقالل بانک مرکزی از شبکه 36
1395مرکز همکاری های فناوری و نوآوریبانکی

تبیین مبنا، ابزار و سازوکارهاي هدایت نقدینگی به سمت 37
1395مرکز همکاری های فناوری و نوآوریفعالیت های مولد

بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع فرهنگی: مطالعه 38
1395ستاد فناوری های نرم وهویت سازموردی کشورهای کره جنوبی، چین و ترکیه

تهیه پیش نویس سند راهبردی ستاد توسعه دیپلماسی علم و 39
1395مرکز همکاری های فناوری و نوآوریفناوری

طراحی ابزارهای سیاستی مشوق بازار محصوالت دانش 40
بنیان با بررسی موردی نمایشگاه ساخت ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1395جمهوری

1395مرکز همکاری های فناوری و نوآوریاستقالل اقتصاد از ارز نفتی41

بررسی تهدیدات  نظام ارزی و نظام تبادالت بین المللی 42
1395سازمان پدافند غیرعاملشبکه بانکی کشور و ارائه راهکارهای مقاوم سازی آن 
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1395ستاد فناوری های نرم وهویت سازوضع شناسی صنایع فرهنگی43

عوامل مؤثر بر شکل گیری و موفقیت همکاری بین اعضا در 44
1395ستاد توسعه فناوری نانوشبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

طراحی مدل حقوقی- اقتصادی همکاری ذینفعان در زمینه 45
1395مرکز همکاری های فناوری و نوآوریگازهای همراه

واکاوی چالش های نظام ضمانت از صادرات کشور و تبیین 46
1395مرکز همکاری های فناوری و نوآوریراهکارهایی در راستای ارتقاء کارآمدی آن

47
طراحی و معرفی شاخص های اقتصاد مقاومتی در بورس 

انرژی با تأکید بر نفت، میعانات گازی و فرآورده های نفتی 
به منظور شناسایی چالش ها و ارائه راهکارها

1396مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

کاربست اجرای الگوی ساماندهی گازهای همراه نفت 48
1396مرکز همکاری های فناوری و نوآوریسوزانده شده

تحلیل زنجیره ارزش صنایع غذایی و تدوین بسته سیاستی 49
فناورانه برای حلقه های با ارزش افزوده باال در این صنعت

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1396جمهوری

بررسی نقش و جایگاه مطلوب سازمان بنادر و دریانوردی 50
در کشور و ارزیابی تطبیقی با سه کشور پیشرو

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1396جمهوری

بررسی تطبیقی وضعیت کشور در مهاجرت و جابجایی51
 بین المللی افراد تحصیل کرده 

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1396جمهوری 
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بررسی و ایجاد کارگروه اقتصاد و اشتغال ذیل شورای عالی 52
1396مرکز همکاری های فناوری و نوآوریبرنامه ریزی درسی در وزارت علوم

بررسی وضعیت صنعت ماشین سازی پیشرفته در کشور در 53
1396مرکز همکاری های فناوری و نوآوریحوزه های صنعتی منتخب

بررسی سازو کارهای ضمانت فعالیت فناورانه با تأکید بر 54
حوزه اخذ اعتبار و صادرات

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1396جمهوری

1396پژوهشکده مطالعات فناوریتبیین مفهوم پیشرفت از منظرآیت اله خامنه ای55

1396ستاد توسعه فناوری نانوالگوی گفتمان سازی پیشرفت فناوری نانو56

1396مرکز همکاری های فناوری و نوآوریشبیه سازی نظام پولی-بانکی در ایران با استفاده از مدل پایه57

1396ستاد توسعه فناوری نانو تهیه آمار اقتصادی محصوالت نانو58

1396مرکز همکاری های فناوری و نوآوریبررسی فرصت های همکاری در کشورهای همسایه59

تدوین برنامه سلول علم و فناوری بر اساس سند سازمان 60
1396سازمان پدافند غیرعاملپدافند غیرعامل
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ارزیابی اثربخشی برنامه های حمایتی قانون حمایت از 61
شرکت های دانش بنیان 

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1397جمهوری

1397مرکز همکاری های فناوری و نوآوریآسیب شناسی ساختار اداره بخش انرژی در کشور62

1397مرکز همکاری های فناوری و نوآوریایجاد بستر تبادالت شانگهای بر اساس مبادله کاال و انرژی63

شناسایی و تحلیل اقدامات رسمی کشورهای منتخب در 64
1397مرکز همکاری های فناوری و نوآوریحوزه مواد حیاتی

زمینه سازی توسعه نظام آماری اقتصاد صنایع فرهنگی با 65
1397مرکز همکاری های فناوری و نوآوریتأکید بر رویکرد نوآورانه و دانش بنیان

بررسی مدل های نوآورانه کسب و کار در سطح جهانی و 66
1397مرکز همکاری های فناوری و نوآوریچالش ها و مالحظات پیاده سازی آن ها در ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست نخبگان و پیشرفت67
1397جمهوری

1397مرکز همکاری های فناوری و نوآوریطرح برگزاری دوره حکمرانی انرژی68
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بررسی ماهیت، ساختار و کارکردهای مراکز مالی بین المللی 69
IFC و ارزیابی ضرورت و الزامات ایجاد این نهادها در ایران

1397مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

1397قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفهبرگزاری همایش سراسری قرارگاه مهارت آموزی70

استقرار و راهبری اتاق فکر قرارگاه مهارت آموزی سربازان 71
1397قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفهوظیفه

72
ارتقای نقش آفرینی معاونت علمی در شورای اقتصاد با 

تأکید بر بهره برداری از فاینانس خارجی برای توسعه توان 
داخل

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1397جمهوری

تحلیل قانون حداکثر به عنوان مهمترین سیاست حمایت از 73
ساخت داخل

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1397جمهوری

واکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر 74
1397پژوهشکده مطالعات فناوریرویکرد فراترکیب

1397سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورتدوین چارچوب صالحیت های ملی ایران75

طراحی مدل پویای تحلیل و ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر 76
جذابیت خدمت نظام وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه 
1397ستاد کل نیروهای مسلح

الزامات تدوین و ترویج گفتمان بومی مهاجرت های 77
1397پژوهشکده مطالعات فناوریبین المللی با هدف کمک به پیشرفت ایران
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1397پژوهشکده مطالعات فناورینشست های کمک به نقد و اصالح الگوی پایه پیشرفت78

بررسی تجارب سیاستی حمایت از شرکت های فناوری بنیان 79
در جهان )مطالعه پنج کشور منتخب(

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1397جمهوری

1397مرکز همکاری های تحول و پیشرفتنظام تصمیم گیری اقتصادی در آلمان80

تهیه ارائه ها و محتوای حرفه ای برای گزارش همکاری 81
1397پژوهشکده مطالعات فناوریشرکت های بزرگ و کوچک

1397ستاد فناوری های نرم وهویت سازجایگاه صنایع فرهنگی در دیپلماسی فرهنگی ترکیه82

تهیه سیاست نامه انرژی برای مسائل و مشکالت کشور در 83
1397مرکز همکاری های تحول و پیشرفتحوزه انرژی

مطالعه تطبیقی ایجاد مراکز پایاپای با پول ملی )مطالعه چین و 84
1397مرکز همکاری های تحول و پیشرفتامکان سنجی ایجاد این نهادها در ایران(

1397مرکز همکاری های تحول و پیشرفتتحلیل راهبرد فناوری های هایتک 2020 آلمان 85

1398پژوهشکده مطالعات فناوریاتاق فکر سرباز ماهر86

1398پژوهشکده مطالعات فناوریبررسی بازسازی اقتصادی کشورهای عراق، سوریه و یمن87
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مطالعه تطبیقی برنامه ها و سیاست های توانمندسازی سربازان 88
1398قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفهوظیفه در کشورهای منتخب

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه مشاغل ایران 891414
1398ستاد کل نیروهای مسلح

90
طراحی سامانه اطالعات کارگاه های تولیدی و نقشه 
قابلیت های تولیدی کشور در جهت ارتقای اقتصاد 

دانش بنیان
1398سازمان برنامه و بودجه کشور

1398مرکز همکاری های تحول و پیشرفتبررسی راهبردهای تبادالت منطقه ای انرژی ایران91

92
پایلوت تاریخ شفاهی موقوفه داری در آستان قدس رضوی 
و اسناد پشتیبان دوره های آموزشی حوزه وقف )اقتصاد، 

مدیریت و مالیه موقوفات(
1398آستان قدس رضوی

1398پژوهشکده مطالعات فناورینگاشت نهادی نظام دیپلماسی علم ایران93

1398مرکز همکاری های تحول و پیشرفتالزامات ایران یکصد و پنجاه میلیونی از منظر منابع آبی94

1398پژوهشکده مطالعات فناوریتأمین مالی پایدار غیردولتی برای حوزه های علمیه95

تشکیل و راه اندازی کمیته های تولید محتوای پشتیبان طرح 96
جامع مهارت آموزی

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه 
1398ستاد کل نیروهای مسلح

کاربست و پیاده سازی نتایج مطالعه صنعت ماشین سازی 97
1398مرکز همکاری های تحول و پیشرفتپیشرفته
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شخصی سربازان وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه 
1398ستاد کل نیروهای مسلح

بررسی روند برگزاری مناقصات با رویکرد حمایت از 99
1398مرکز همکاری های تحول و پیشرفتشرکت های دانش بنیان

تدوین برنامه 5 ساله توسعه علمی و فناوری 3 استان 100
1398وزارت علوم تحقیقات و فناوریکشور )آذربایجان شرقی /کردستان/گلستان(

رصد وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه های 101
1398پژوهشکده مطالعات فناوریکشور

102
تشکیل کارگروه پیاده سازی تفاهم نامه همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد کل نیروهای 

مسلح در راستای افزایش اثربخشی خدمت مقدس 
سربازی

معاونت علمی و فناوری ریاست 
1398جمهوری

وقایع نگاری رخدادهای بازار ارز ایران طی سال های 103
1398مرکز همکاری های تحول و پیشرفت96 و 97

تبیین نظام مسائل سیاست گذاری در حوزه مواد و منابع 104
1398پژوهشکده مطالعات فناوریطبیعی

1398مرکز همکاری های تحول و پیشرفتتبیین و زمینه سازی نظام آماری اقتصاد صنایع هوایی105

1398پژوهشکده مطالعات فناوریبررسی تاریخی مبانی نظری STIP از نگاه مکاتب علم اقتصاد106

63



Technology studies institute
www.tsi.ir

1398مرکز همکاری های تحول و پیشرفتبررسی ساز و کار ضمانتی قابل استفاده در بورس107

طراحی مدل پویای تحلیل و ارزیابی مولفه های 108
تاثیرگذار بر نشاط سربازان در دوره خدمت نظام وظیفه
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طراحی سیاست های ارتقای خدمات طراحی مهندسی 109
1398مرکز همکاری های تحول و پیشرفتپیشرفته داخلی

1398مرکز همکاری های تحول و پیشرفتبرنامه پژوهشی اقتصاد سیاسی قانون اساسی110

1398مرکز همکاری های تحول و پیشرفتتأمین مالی پایدار غیردولتی برای حوزه های علمیه111

112
      مطالعه راهبردی سیاست ها و راهکارهای ارتقای 

همکاری های ایران و روسیه در صنایع دارو و 
تجهیزات پزشکی

1398پژوهشکده مطالعات فناوری

1398پژوهشکده مطالعات فناورینظریه پیشرفت مبنی بر اندیشه مقام معظم رهبری113

بررسی راهکارهای توسعه متوازن و تکمیل زنجیره های 114
1398مرکز همکاری های تحول و پیشرفتارزش در حوزه مواد پتروشیمی در کشور

راهبری میز پیاده سازی مفاد تفاهم نامه ستاد کل نیروهای 115
مسلح با دستگاه های اجرایی

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان 
1398وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح
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طراحی نظام پایش و ارزیابی سیاست ها و برنامه های 
سند نقشه راه قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه 

نیروهای مسلح
قرارگاه مهارت آموزی کارکنان 
1398وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح

117
مرور و ارزیابی تجربیات و الگوهای گذشته کشور در 

زمینه الگوهای بدیل خدمت سربازی و استفاده بهینه از 
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1398وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح

1398پژوهشکده مطالعات فناوریبرگزاری سلسله نشست های دیپلماسی علم و فناوری120

بهره برداری از ظرفیت ها و الگوهای آیین پیاده روی 121
1398پژوهشکده مطالعات فناوریاربعین در حل مسائل کشور

تدوین الگوی نشاط در وظیفه عمومی با استفاده از 122
تجارب بین المللی

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان 
1398وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان ساخت شاخص عدالت اقتصادی و اندازه گیری آن123
1398وظیفه
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انتقال تجربیات سیاستی در حوزه توانمندسازی 124
نیروهای وظیفه از طریق تعامالت بین المللی

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان 
1398وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان برآورد اقتصاد خدمت وظیفه عمومی125
1398وظیفه

بررسی تطبیقی نقش اتاق های بازرگانی در شکل گیری 126
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ــرو را  ــد روب ــًا  ک ــا لطف ــروژه ه جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص پ
ــد. اســکن نمایی

67
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134
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کمیته های مطالعاتی تولید محتوای پشتیبانی طرح جامع 
مهارت آموزی کارکنان وظیفه

قرارگاه مهارت آموزی کارکنان 
1398وظیفه



Technology studies institute
www.tsi.ir

ــور  ــت در کش ــراه نف ــای هم ــب در روز، گازه ــون مترمکع ــدود 45 میلی ــر ح ــال حاض در ح
ــای  ــی در واحده ــد گاز مصرف ــا 65 درص ــر 60 ت ــًا براب ــم تقریب ــن حج ــوند. ای ــوزانده می ش س
پتروشــیمی اســت و موجــب انتشــار گازهــای گلخانــه ای نیــز می گــردد؛ ازایــن رو، جمــع آوری 
ــی  ــت بســزایی دارد. شــرکت مل ــه لحــاظ اقتصــادی و زیســت محیطی اهمی ــای مشــعل ب گازه
ــه  ــت ب ــراه نف ــای هم ــع آوری گازه ــای جم ــذاری پروژه ه ــامل واگ ــی ش ــه اصل ــت دو برنام نف
ــاب  ــن کت ــرار داده اســت. در ای ــای پتروشــیمی را مدنظــر ق ــگ ه ــش خصوصــی و هلدین بخ
تــالش شــده اســت تــا ضمــن تبییــن وضعیــت گازهــای مشــتعل در کشــور شناســایی طرح هــای 
موجــود بــرای جمــع آوری آن هــا، فرصت هــای ســرمایه گذاری، چالش هــای موجــود و 

ــن حــوزه تشــریح گــردد. ــر بخــش خصوصــی در ای ــرای حضــور مؤث الزامــات ب
نویسندگان: علی طاهری فرد،

 روح اله مهدوی،
 حامد صاحب هنر، 

جواد کیپور،
 محمدجواد کمالی

گروه پژوهشی:
 اقتصاد دانش بنیان

ناشر: نشر تاالب
سال انتشار: 1398

تعداد صفحه: 250

جمع آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده در ایران
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ــق  ــق تحق ــن مصادی ــی از بهتری ــع فرهنگ ــوزه صنای ــرفت در ح ــت پیش ــوان گف ــت می ت به جرئ
اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ حــوزه ای کــه درون زایــی اش وام دار فرهنــگ غنــی اســالمی- ایرانــی 
اســت و برون گرایــی آن جــزء ماهیــت و مأموریتــش، مشــارکت مردمــی و دانش بنیانــی 
ــوان  ــان دهنده ت ــع، نش ــن صنای ــورها در ای ــرد کش ــارب و عملک ــت؛ تج ــرفت آن اس ــز پیش رم

ــت.  ــور اس ــی کش ــی نفت ــوق درآمدزای ــی ماف درآمدزای

ــده  ــه فزاین ــور، توج ــر در کش ــال اخی ــد س ــده چن ــای انجام ش ــر فعالیت ه ــی ب ــا نگاه ــه ب اگرچ
سیاســت گذاران بــه ایــن عرصــه مشــهود اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه سیاســت گذاری بــا 
چشــم های بســته ممکــن نیســت و همپایــی نظــام آمــاری بــرای شــفاف شــدن وضعیــت موجــود 

را می طلبــد. 

ایــن گــزارش در قالــب چکیــده ای مدیریتــی از مجموعــه 7 جلــدی »بررســی و تحلیــل نظــام 
ــا تأکیــد بــر رویکــرد نوآورانــه و دانش بنیــان«، حوزه هــای  آمــار اقتصــادی صنایــع فرهنگــی ب
ــای  ــتی«، »بازی ه ــگری«، »صنایع دس ــی«، »گردش ــی نمای ــر و پ ــی«، »نش ــینما«، »پویانمای »س

ــد. ــرار می ده ــی ق ــباب بازی« را موردبررس ــی« و »اس ویدئوی

ــاری  ــام آم ــی به نظ ــات اجرای ــه مالحظ ــه ب ــا توج ــی ب ــی تحلیل ــر نگاه ــزارش حاض ــدف گ ه
صنایــع فرهنگــی اســت و از ایــن منظــر تــالش می کنــد مبتنــی بــر ارائــه و تحلیــل چارچوب هــای 
مفهومــی اقتصــادی و نــوآوری بــه تبییــن و تحلیــل آمــاری ایــن صنایــع مبتنی بــر اســتانداردهای 

ــردازد. ــی بپ ملــی و بین الملل

  نویسندگان: روح اله ابوجعفری، 
علی افضلی، 

مصطفی محبی مجد،
 مهدی رحیمی نسب، 
مجتبی نصراللهی نسب

مشاور: سید محمدحسین 
سجادی نیری

گروه پژوهشی: 
اقتصاد دانش بنیان

ناشر: 
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

سال انتشار: 1398
تعداد صفحه : 136

فرهنگ ثروت آفرین:   بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع خالق و فرهنگی با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانش بنیان  
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فناوری هــای جدیــد همــواره در حــال ظهــور هســتند و نخســتین پرســش ایــن اســت کــه ظهــور 
فنــاوری دقیقــًا بــه چــه معنــا اســت و چگونــه اتفــاق می افتــد؟ و پرســش های دیگــر ایــن کــه: 
ــود  ــوالت موج ــول در محص ــث تح ــی باع ــد، بعض ــی دارن ــرات انقالب ــا تأثی ــی فناوری ه بعض
ــردم  ــت، م ــند؛ دول ــته باش ــی داش ــی و فرهنگ ــرات اجتماع ــد اث ــی می توانن ــوند و بعض می ش
ــا  ــن فناوری ه ــا ای ــا در برخــورد ب ــت ه ــای سیاســتی دول ــد؟ ابزاره ــد کنن و شــرکت ها چــه بای
ــه و  ــیاق جامع ــت و س ــوند؟ باف ــی ش ــد طراح ــه بای ــا چگون ــرف تقاض ــای ط ــد؟ ابزاره کدامن
ــاوت نوآوری هــا در  ــی باعــث تف ــد؟ چــه دالیل ــا دارن ــر طراحــی ابزاره ــری ب ــازار، چــه تاثی ب
ــای  ــه حمایت ه ــردد؟ چگون ــی گ ــعه م ــال توس ــورهای در ح ــه و کش ــعه یافت ــورهای توس کش
ــه  ــا چگون ــل، دولت ه ــرار ســرمایه خصوصــی می شــود و در مقاب مســتقیم بالعــوض باعــث ف
ــه  ــا هم ــند؟ این ه ــرعت بخش ــوآوری را س ــان ن ــویق، جری ــاداش و تش ــزار پ ــا اب ــد ب می توانن
ســؤاالتی هســتند کــه معمــواًل جــواب آن هــا در یــک کتــاب پیــدا نمی شــود، بنابرایــن در ایــن 
کتــاب، مجموعــه ای از مقــاالت انتخــاب و ترجمــه شــده انــد تــا بــا مطالــب نظــری و تجربیــات 
ــر از ترجمــه کامــل  ــه بهت ــن تجرب ــه ســؤاالت پاســخ  داده شــود. شــاید ای ــه این گون مــوردی، ب
یــک کتــاب بتوانــد ســؤاالت مخاطبــان را پاســخ گویــد، اگرچــه کــه مــا بــرای کشــور خودمــان، 
مــی بایســت جــواب هــای دیگــری را هــم از دل تجربیــات داخلــی بیــرون بکشــیم و ســؤاالت 
جدیــدی را هــم طــرح کنیــم کــه ایــن مهــم نیــز شــاید در پــی جرقه هایــی کــه مطالــب کتــاب در 

ذهــن اندیشــمندان جــوان بــه وجــود مــی آورنــد، پدیــد آیــد.

انتخاب و ترجمه مقاالت: 
علی  محمد سلطانی،

یاسر خوشنویس، 
سعیده بابایی، 
رضا اسدی فرد

گروه پژوهشی: سیاست 
نوآوری و آینده نگاری

سال انتشار: 1397
ناشر: موسسه خدمات 

فرهنگی رسا

مقاالت منتخب در سیاست گذاری فناوری های نوظهور
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ــه  ــم ب ــه دیپلماســی عل ــع در زمین ــد جــزو معــدود پژوهش هــای جام ــه پیــش رو داری ــی ک کتاب
ــه  ــم در عرص ــی عل ــور دیپلماس ــه ظه ــان ب ــر از اذع ــزی فرات ــال چی ــه دنب ــه ب ــد ک ــمار می آی ش
ــور دیپلماســی  ــا ظه ــه آی ــردازد ک ــم می پ ــن مه ــی ای ــه ارزیاب ــی اســت و در عــوض ب بین الملل

ــت؟ ــته اس ــی از گذش ــی بزرگ ــان دهنده  جدای ــتی نش ــه راس ــم، ب عل

فصــول مختلــف ایــن کتــاب بــه تبییــن مفهــوم دیپلماســی علــم ذیــل ســه محــور اصلــی پرداختــه 
اســت. فصــول ابتدایــی کتــاب، بــر موضــوع »دیپلماســی بــرای علــم« متمرکــز اســت. ایــن بعــد 
از دیپلماســی علــم، نقــش مهمــی در شــکل گیری بســیاری از اقدامــات علمــی بین المللــی نظیــر 
ــت. در  ــوده اس ــا نم ــزامی ایف ــینکروترون س ــر و س ــور ایت ــی، راکت ــی بین الملل ــتگاه فضای ایس
ایــن راســتا، دیپلماســی یــک تســهیل کننــده  کلیــدی بــرای تحقیقــات و توســعه  علــم و فنــاوری 
ــای  ــه جنبه ه ــاب، ب ــی کت ــول میان ــت. فص ــی اس ــای فرامل ــات و همکاری ه ــر ارتباط ــی ب مبتن
ــی و  ــاوره های علم ــان مش ــل می ــراری تعام ــی برق ــا چگونگ ــی ی ــم در دیپلماس ــون عل گوناگ
اهــداف سیاســت خارجــی اشــاره داشــته و بــه توصیــف نقــش علــم و فنــاوری در ارائــه مشــاوره 
ــردازد.  ــه منظــور آگاهی بخشــی و پشــتیبانی از اهــداف سیاســت خارجــی می پ ــا ب ــه دولت ه ب
ــم  ــای عل ــا و چالش ه ــه فرصت ه ــبت ب ــی را نس ــاب، دیدگاه های ــی کت ــول پایان ــت فص در نهای
در دیپلماســی ارائــه می دهــد. علــم بــرای دیپلماســی، اساســًا جلــوه ای از قــدرت نــرم علــم را 

ــد.  ــر می کش ــه تصوی ب

نویسندگان: لوید دیویس، 
روبرت پتمن

مترجمین: جواد مشایخ، 
عفت نوروزی،
 سعیده صارمی

گروه پژوهشی: مطالعات 
بین الملل علم وفناوری
ناشر: موسسه خدمات 

فرهنگی رسا
سال انتشار:  1396

تعداد صفحه:  328

دیپلماسی علم؛ روزی نو یا صبحی کاذب؟
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ســال هــا پیــش یکــی از دوســتان، کتابــی بــه نــام »مــردان مریخــی، زنــان ونوســی« نوشــته دکتــر 
»جــان گــری« را بــه مــن معرفــی نمــود. نویســنده در آن کتــاب از اســتعاره جالبــی بــرای نشــان 
ــاوت از دو  ــود متف ــی دو موج ــود، گوی ــرده ب ــتفاده ک ــان اس ــردان و زن ــای م ــاوت دنی دادن تف
ــات  ــی در مطالع ــد. وقت ــم را نمی فهمن ــان ه ــه زب ــد ک ــرار گرفته ان ــم ق ــار ه ــف کن ــیاره مختل س
ــان  ــدان زب ــرش و فق ــاوت نگ ــه تف ــگر( ب ــکاران پژوهش ــی از هم ــا تیم ــود )ب ــاله خ ــد س چن
مشــترک میــان نهادهــای توســعه علــم کشــور یعنــی دانشــگاه ها و شــرکت های نوپــای  برخاســته 
از آن هــا، بــا موتورهــای اقتصــاد و تولیــد کشــور یعنــی شــرکت های بــزرگ صنعتــی و تجــاری 
برخــورد کــردم، بــه ذهنــم رســید اســتعاره فــوق بــه خوبــی می توانــد گویــای وضعیــت نســبت 
ــا بنگاه هــای بــزرگ صنعتــی  ــا دانشــگاه و نیــز رابطــه شــرکت های کوچــک نــوآور ب صنعــت ب
ــاب  ــندگان کت ــه نویس ــای آن، دغدغ ــی و پیامده ــن ناهمزبان ــد. ای ــران باش ــادی در ای و اقتص
ــاط  ــرای ایجــاد ارتب ــی ب ــن راهکارهای ــت یافت ــه آن و در نهای ــرای طــرح موضــوع، توجــه ب ب
منســجم بیــن ایــن دو قطــب اساســی نــوآوری و تولیــد در کشــور عزیزمــان بــوده اســت و امیــد 
ــدی از  ــا بهره من ــی ب ــدی و خدمات ــع تولی ــران صنای ــان و مدی ــگان، کارآفرین ــه دانش آموخت ک
یافته هــای نویســندگان، خــود نیــز بــا بازخــورد مناســب و هم افزایــی تجــارب، موجبــات 

ــد. ــی را فراهــم آورن ــی و همدل همزبان

نویسندگان: رضا اسدی فرد، 
یاسر خوشنویس، 

آرمان خالدی
گروه پژوهشی: سیاست 
نوآوری و آینده نگاری
ناشر: موسسه خدمات 

فرهنگی رسا
سال انتشار: 1397

تعداد صفحه: 255

بزرگ مریخی،کوچک ونوسی  
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ــن  ــود تبیی ــود بهب ــف موج ــای مختل ــگاه رویکرده ــعه از ن ــم توس ــرفصل های مه ــی س بررس
ــایر  ــا س ــاب ب ــن کت ــز ای ــای سیاســتی مناســب تر می شــود. وجــه تمای ــه توصیه ه مســائل و ارائ
آثــار در ایــن حــوزه آن اســت کــه عــالوه  بــر بررســی مباحــث اقتصــاد دانش بنیــان و نــوآوری 
ــک آن  ــه کم ــدگان ب ــتند، خوانن ــر هس ــال حاض ــعه در ح ــات توس ــن موضوع ــه از جدی تری ک
می تواننــد آشــنایی اجمالــی بــا مکاتــب مختلــف اقتصــادی پیــدا کننــد. در واقــع کتــاب حاضــر، 
اولیــن اثــر فارســی اســت کــه در آن یــک مســئله از زاویــه  دیــد طیــف گســترده ای از مکاتــب 

بررســی شــده اســت.

ــد  ــالش خواه ــت، ت ــر آن اس ــن اث ــر دومی ــاب حاض ــه کت ــه« ک ــعه و اندیش ــه  »توس در مجموع
شــد مکاتــب مختلــف اقتصــادی از جملــه اتریشــی، نهــادی، مارکسیســتی، شــناختی و رفتــاری 
ــت، آزادی، توســعه،  ــد عدال ــرد و موضوعــات مختلفــی مانن ــرار گی ــورد بحــث ق ــی و م معرف
کارآفرینــی، اقتصــاد دانش محــور، مباحــث بــازار پــول و ســرمایه، نقــش دولــت در توســعه و 

غیــره از نــگاه ایــن مکاتــب بررســی شــود. 

به کوشش: محمد متوسلی، 
علی نیکونسبتی،

 روح اله ابوجعفری
گروه پژوهشی: اقتصاد 

دانش بنیان
ناشر: چشمه

سال انتشار:1395 
تعداد صفحه: 238

اقتصاد دانش بنیان؛ بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی )مجموعه مقاالت(
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فنــاوری موتــور محرکــه  تاریــخ اســت. در واقــع از نخســتین روزهــای تکامــل اجتماعــی انســان، 
از دوران کشــف آتــش گرفتــه تــا ذوب فلــزات و اختــراع چــرخ و اکنــون فنــاوری نانــو، فنــاوری 
عامــل رونــد تاریــخ و تشــکیل جوامــع بــوده اســت. در ایــن میــان، رهبــران اســتقالل هنــد 
بــه خوبــی تــوان بالقــوه علــم و فنــاوری را در ســامان دهی و بهبــود زندگــی مــردم درک کردنــد 
ــن«،  ــد نوی ــد هن ــاخت »معاب ــتقالل در س ــس از اس ــت پ ــال های نخس ــاس، در س ــن اس و برای
ــود  ــرای بهب ــد و آن را ب ــاوری را گســترش می دهن ــه فن ــز و مؤسســه هایی ک ــی توســعه  مراک یعن
ــه  کار می گیرنــد، بســیار کوشــیدند. پروفســور آشــور پارتاســاراتی در  شــرایط زندگــی مــردم ب
ــون دومیــن  ــا در کان ــًا در اواخــر دهــه 1960 میــالدی ایــن فرصــت را یافــت ت ــی و تقریب جوان
مــوج برپایــی مراکــز علمــی هنــد وارد شــود. ایــن مــوج از تضــارب تصادفــی افــکار و عقایــد 
ــم در  ــی مه ــی در مقطع ــادی و اجتماع ــرایط اقتص ــی و ش ــای سیاس ــری ه ــت گی ــردی و جه ف
تاریــخ هنــد جدیــد برخاســته بــود. در عیــن حــال، دورانــی بــی ســابقه در طراحــی و اجــرای 
فنــاوری بــا تأکیــد بــر توســعه درون زای دانــش و فنــاوری در هنــد بــه شــمار مــی رود. همچنیــن 
ــن سیاســت هــای  ــه روش هــای تدوی ــد و جامــع ب ــرای نگــرش نظــام من ــی ب مــوج دوم فرصت
مرتبــط بــا دانــش و فنــاوری بــود کــه بــا نظــام تصمیــم گیــری همــه ســطوح حکومــت )مرکــزی، 
ایالتــی و محلــی( یکپارچــه مــی شــد. پروفســور پارتاســاراتی، نظریــه پــرداز علمــی مشــهور، 
بــا ســمت مشــاور دانــش و فنــاوری نخســت وزیــر؛ ایندیــرا گانــدی، ســهم مهمــی در تشــکیل 

مــوج دوم داشــت.

نویسنده : آشوک 
پارتاساراتی

مترجمین: محمد حسین 
پاسوار، سید جعفر سجادیه

گروه پژوهشی: سیاست 
نوآوری و آینده نگاری

ناشر: روزگار نو 
سال انتشار: 1393

تعداد صفحه: 360

فناوری در کانون توجه در دوران ایندیرا گاندی؛ مروری بر تحوالت دانش و فناوری
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ایــن روایــت ســفری ۶۰ ســاله از صنعــت فرهنــگ بــه صنایــع فرهنگــی و در پایــان بــه صنایــع 
خــالق اســت. موضــوع اصلــی ایــن ســفر، تعــارض میــان فرهنــگ و اقتصــاد اســت کــه در قلــب 
ایــن ترمینولــوژی قــرار گرفتــه اســت. ایــن موضــوع تنهــا مســئله هنــر و بــازار نیســت. بــازار در 
کاالهــای فرهنگــی تاریــخ طوالنــی دارد و مســئله ای بــوده کــه همــواره در کنــار هنرمنــد وجــود 
ــد  ــای بازتولی ــا توســعه تکنولوژی ه ــای فرهنگــی ب ــد کااله ــر تولی ــرن اخی داشــته اســت. در ق
شــتاب گرفتــه و ایــن محصــول بــه صــورت فزاینــده ای تبدیــل بــه ســرمایه شــده اســت. تولیــد 
کاال ماننــد ســرمایه داری نیســت، کاال قدمتــی باســتانی دارد در حالــی کــه ســرمایه داری تنهــا ۵۰۰ 
ــا آغــاز شــده اســت. روح ســرمایه داری در اصــل انباشــت نامحــدود در  ســال پیــش در اروپ
ــا فرهنــگ همــواره  ــر ی ــه کــردن همــه ارزش هــای دیگــر خالصــه شــده اســت. هن ــال هزین قب
ــال  ــان، در ح ــور همزم ــه ط ــا ب ــد ام ــل بوده ان ــن اص ــه ای ــبت ب ــی نس ــا اعتراض ــت و ی محدودی
ــه کار می رفــت.  ــه موضوعــی بودنــد کــه ایــن قوانیــن ســرمایه در موردشــان ب تبدیــل شــدن ب

نویسندگان: اسماعیل عبدی، 
مریم محمودی، 
زهرا ابوالحسنی، 

علی اصغر سعدآبادی
گروه پژوهشی: 

جامعه و پیشرفت
ناشر: روزگارنو

سال انتشار: 1395
تعداد صفحه: 319

بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خالق و فرهنگی
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تحریــم هــای مالــی و بانکــی بــا هــدف ایجــاد محدودیــت و فشــار بــر تبــادالت مالــی و بانکــی 
کشــور هــدف، بــا ســایر کشــورها اعمــال می شــود؛ مســدود نمــودن دارایی های کشــور مشــمول 
ــه  ــب ســایر کشــورها ب ــم در ســایر کشــورها، ممنوعیــت اعطــای وام و تســهیالت از جان تحری
کشــور تحریــم شــده، ممنوعیــت انــواع ســرمایه گــذاری در کشــور تحریــم شــده، وضــع انــواع 
جریمــه هــا بــر نهادهــای مالــی و بنــگاه هــای اقتصــادی بــه دلیــل انجــام تعامــالت مالــی ممنوعــه 
ــه هایــی از تحریــم هــای مالــی دولــت هــای تحریــم کننــده  ــا کشــور تحریــم شــده و... نمون ب
مــی باشــند و ممنوعیــت تبــادالت و تراکنــش هــای بانکــی بــه منظــور پرداخــت بدهــی هــا و یــا 
دریافــت مطالبــات از طــرف خارجــی، محدودیــت گشــایش اعتبــارات بانکــی و یــا ممنوعیــت 
افتتــاح حســاب و مســدود نمــودن حســاب هــای بانکــی و ... مصادیــق مهمــی از تحریــم هــای 

بانکــی علیــه کشــور مشــمول تحریــم مــی باشــند.

ــور  ــه منظ ــم ب ــورهای متخاص ــه کش ــتراتژیکی ک ــم و اس ــیار مه ــای بس ــوزه ه ــی از ح ــذا یک ل
تحقــق اهــداف و مطالبــات سیاســت خارجــی خــود بــر آن تمرکــز فراوانــی نمــوده انــد؛ حــوزه 
تعامــالت بیــن المللــی نظــام مالــی و بانکــی مــی باشــد. آنــان بــا این منطــق کــه شــریان اقتصادی 
و تعامــالت بازرگانــی خارجــی هــر کشــور وابســته بــه تبــادالت نهادهــای مالــی بیــن المللــی مــی 
باشــد؛ انــواع محدودیــت و کنتــرل هــا را بــر مــراودات مالــی و بانکــی کشــور موردنظــر وضــع 

مــی نماینــد. 

نویسندگان: حامد فرهمند،
محمد شیریجیان،
  حامد نجفی جزه

گروه پژوهشی:
 اقتصاد دانش بنیان
سال انتشار: 1395

ناشر: نیلوفران
تعداد صفحه: 502

نظام تبادالت بین المللی شبکه بانکی کشور ؛ تهدیدات، آسیب ها و راهکارهای مقاوم سازی
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در ایــن کتــاب بــه دو راهــکار اساســی بــا توجــه بــه واقعیــت هــای اقتصــاد پرداخته شــده اســت: 
ــن  ــع و مصــارف ارزی کشــور نظــارت داشــت و در عی ــه مناب ــوان ب ــه مــی ت اول آن کــه چگون
حــال از ســفته بــازی در بــازار ارز کشــور بــا روش کنونــی آن جلوگیــری نمــود؟  کــه پیشــنهاد 
تشــکیل ســامانه نظــارت بــر منابــع و مصــارف ارزی مطــرح گردیــد. توجــه بــه ایــن بخــش از 
آن جهــت اهمیــت دارد کــه اواًل مصــرف کننــدگان مصــارف ارزی کشــور مشــخص نمــی باشــند 
ــوان برنامــه ریــزی  ــذا نمــی ت ــران انجــام مــی پذیــرد ل ــه راحتــی در اقتصــاد ای و خــروج ارز ب
الزم جهــت مدیریــت آن را داشــت. ســفته بــازی در بــازار ارز کشــور بــه ســهولت میســر اســت 
کــه بــه راحتــی مــی توانــد نظــام برنامــه ریــزی را دچــار نوســان نمایــد کــه بــا ایجــاد ایــن ســامانه 
تــا حــدودی ایــن مالحظــات برطــرف خواهــد شــد. دوم آن کــه چگونــه مــی تــوان نظــام ارزی 
کشــور را قــوام داد، آن هــم بــه صورتــی کــه ارز بــه عنــوان یــک متغیــر از محاســبات بودجــه 
ای دولــت خــارج گــردد؟ کــه پیشــنهاد تشــکیل صنــدوق ثــروت ملــی بــا ســه کارکــرد مشــخص 
مطــرح گردیــد. ایــن صنــدوق بــا در نظــر گرفتــن کارکردهــای آن مــی توانــد اقتصــاد کشــور را 
در تمــام حــوزه هــا دچــار تغییــر و تحــول نمایــد و پیشــنهاد مــی گــردد مطالعــه جداگانــه ای در 

خصــوص آن صــورت پذیــرد.

نویسندگان:
 محمد شیریجیان، 

حسین نبی زاده، 
علیرضا نجفی جزه، 

حامد نجفی جزه
گروه پژوهشی: 

اقتصاد دانش بنیان
سال انتشار:  1395 

ناشر: نیلوفران
تعداد صفحه: 312

نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدات خارجی ؛ تهدیدات، آسیب ها و راهکارهای اجرایی
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ــر  ــرای فهــم عمیق ت ــوآور، حاصــل یــک مطالعــه مشــارکتی هشــت  ســاله ب ــاب دی ان ای ن کت
نــوآوران مرزشــکن اســت. ایــن افــراد چــه ویژگی هایــی دارنــد و چگونــه ســازمان هایی نــوآور 
ــد  ــه کرده ان ــا مصاحب ــوآور برجســته دنی ــا حــدود صــد ن ــاب ب ــن کت می ســازند؟ نویســندگان ای
و اطالعــات پانصــد نــوآور و بیــش از پنج هــزار مدیــر اجرایــی در بیــش از هفتادوپنــج کشــور 
ــا  ــه م ــن( ب ــن و کریستنس ــر، گرگرس ــاب )دای ــندگان کت ــد. نویس ــردآوری نموده ان ــان را گ جه
نشــان می دهنــد کــه کارآفرینــان و مدیــران نــوآور بــرای کشــف ایده هــای مرزشــکن، یکســان 
عمــل مــی کننــد. آن هــا پنــج مهــارت اکتشــافی )دی ان ای نــوآور( را در خــود و سازمان شــان 
ــارت پرسشــگری، مشــاهده گری، شبکه ســازی، آزمایشــگری و  ــت می کنند:مه ایجــاد و تقوی
تفکــر پیونــدی. پیــام ایــن کتــاب بــرای همــه  مــا ایــن اســت: »توانایــی خلــق ایده هــای نوآورانــه 
تنهــا تابــع عملکــرد ذهــن نیســت و بــه رفتــار مــا هــم بســتگی دارد. پــس اگــر رفتارهایمــان را 

ــوآور باشــیم.«  ــر دهیــم می توانیــم ن تغیی

نویسندگان: جف دایر، هال 
گرگرسن، کلیتون کریستنسن
مترجمین: عیسی پریزادی، 
سید محمدحسین شجاعی، 

مصطفی محسنی، 
جلیل غریبی

گروه پژوهشی: سیاست 
نوآوری و آینده نگاری
ناشر: موسسه خدمات 

فرهنگی رسا
سال انتشار: 1394 
تعداد صفحه: 264

دی ن ای نوآور، تسلط بر پنج مهارت نوآوران مرزشکن
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ــوع  ــن ن ــد. ای ــوآوری به شــمار می آین ــرای ن شــرکت های کوچــک و متوســط بســتر مناســبی ب
شــرکت ها بــه واســطه کوچکــی و چابکی شــان از مزیت هایــی همچــون انعطاف پذیــری و 
ــود  ــن حــال محدودیت هــای ناشــی از کمب ــا در عی ــد، ام ــری برخوردارن ســرعت در تصمیم گی
ــن  ــوآوری ای ــیر ن ــی را در مس ــاز، چالش های ــورد نی ــی م ــی و زیرســاخت های فن ــع مال مناب
شــرکت ها بــه وجــور مــی آورد. بررســی تجــارب شــرکت های موفــق نشــان می دهــد کــه یکــی 
ــاز  ــه مشــکالت، اتخــاذ رویکــردی ب ــر ایــن گون ــه ب ــرای غلب ــر و کارآمــد ب از راهبردهــای موث
ــاز« معیــن ایــن مطلــب اســت کــه شــرکت ها نبایــد در  در فرآینــد نــوآوری اســت. »نــوآری ب
فرآینــد نــوآوری خــود تنهــا بــه ایده هــا و منابــع درونــی خــود متکــی باشــند، بلکــه در عــوض، 
بایــد به صــورت هدفمنــد از جریان هــای ورودی و خروجــی دانــش بــرای تســریع در نــوآوری 
داخلــی و کســب ارزش اســتفاده نمایــد. هــر چنــد تاکنــون اکثــر مطالعــات و پژوهش هــای انجــام 
شــده در حــوزه »نــوآوری بــاز« بــه شــرکت های بــزرگ و چندملیتــی اختصــاص دارد، امــا در 
ــان شــرکت های کوچــک و  ــم در می ــن پاردای ــه ای ــه مطالع ــان ب ــر توجــه محقق ســال هــای اخی
ــات  ــزو اقدام ــوان ج ــاب را می ت ــن کت ــت، ای ــن جه ــت. و از ای ــده اس ــب ش ــز جل ــط نی متوس
جــدی صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه دانســت. بررســی نخســتین تجربیــات »نــوآوری بــاز« در 
ده شــرکت کوچــک و متوســط، در قالــب مطالعــه مــوردی در ایــن کتــاب نــکات ارزشــمندی 
ــت  ــوزه مدیری ــان ح ــط، محقق ــک و متوس ــب وکارهای کوچ ــران کس ــری مدی ــرای یادگی را ب

نــوآوری و سیاســتگذاران علــم و فنــاوری فراهــم آورده اســت. 

نویسنده : ویم ونهاوربیک
مترجمین: جواد مشایخ، 

مجید حسنی پارسا
گروه پژوهشی:

 مطالعات بین الملل علم 
وفناوری

ناشر: موسسه خدمات 
فرهنگی رسا

سال انتشار: ۱۳۹۴
تعداد صفحه: 198

نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط
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علم و فناوری مواد پیشرفته، ره نگاشت کشور چین تا سال 2050

مــواد نقــاط عطــف و بنیان هــای فیزیکــی تمــدن بشــر را تشــکیل می دهنــد. دوره هــای تمــدن 
ــز،  ــر برن ــنگی، عص ــر نوس ــنگی، عص ــر پارینه س ــده اند. عص ــذاری ش ــواد نام گ ــا م ــری ب بش
عصــر آهــن و عصــر ســیلیکون یــا عصــر الکترونیــک کــه تأثیــر بــاالی مــواد و فنــون مربوطــه 
را در توســعه  جوامــع بشــری نشــان می دهــد. امــروزه فنــاوری مــواد، در حمــل و نقــل، انــرژی 
و نیــرو، منابــع و محیــط زیســت، الکترونیــک و اطالعــات، کشــاورزی، ساخت وســاز، 
ــان  ــوده و بنی ــاع ملــی و نظامــی و بســیاری از پروژه هــای مهــم ملــی، پیشــرو ب ــوردی، دف هوان
ــوع و  ــه افزایــش تن ــاز ب ــل نی ــه  دلی ــع، ب ــا توســعه  جوام فیزیکــی آن هــا محســوب می شــود. ب
ــانی  ــه  حداقل رس ــع و ب ــد از مناب ــتفاده  کارآم ــف، اس ــای مختل ــن تقاضاه ــواد، تأمی ــت م کیفی
آلودگــی محیــط   زیســت، علــم و مهندســی مــواد، رســالت مهمــی را در تحقیــق و توســعه
ــک  ــا ی ــد ب ــد دارن ــی قص ــئوالن چین ــدی، مس ــت کلی ــن اهمی ــا درک ای ــده دارد. ب ــر عه  ب
ــاوری  ــم و فن ــوآوری عل ــع ن ــام جام ــک نظ ــال ۲۰۵۰، ی ــدود س ــا ح ــدت ت ــزی بلندم برنامه ری

ــد.  ــان نهن ــور بنی ــن کش ــواد را در ای م

تألیف: آکادمی علوم چین
مترجمین: جواد مشایخ، 

سید محمد حسین 
پیغمبرزاده،

 اعظم مطهری نسب
گروه پژوهشی: مطالعات 

بین الملل علم وفناوری
ناشر: روزگارنو

سال انتشار: 1393
تعداد صفحه:211
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جهت مشاهده فهرست کتاب ها لطفا  کد روبرو را اسکن نمایید.جهت اطالع از پروژه ها لطفًا  کد روبرو را اسکن نمایید.

جهت کسب اطالعات بیشتر لطفا به سایت پژوهشکده مراجعه نمایید.



ــه ــب ال ــر حبی ــهید دکت ــان ش ــتارخان- خیاب ــان س ــران- خیاب ــانی: ته نش
تقاطــع خیابان شــهید ســروش )یکم( پــاک 96 - پژوهشــکده مطالعــات فناوری

کدپستی: 1455693415
تلفن: 021-66500065
فکس:021-66500060

info@tsi.ir :ایمیل
www.tsi.ir :وب سایت


