
 

 

 

 ی و نوآور یبرنامه رسوخ فناور

 در بخش صنعت، معدن و تجارت 
 



 

 

 





4  

4 
 

 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 فهرست 

 5 ............................................................................................................................................................. مقدمه 1

 10 ................................................................................................................ ی شنهادیپ  یهاامه برن یشناسگونه 2

 12 .................................................................................................................. اهداف  و یزمان افق انداز،چشم 3

 13 ............................................................................................. دار تیاولو کالن یهاحوزه و هاتیفعال رشته 4

 13 ............................................................................................................................................... برنامه  رئوس 5

 14 ........................................................................................................................................... اقدام  یهابرنامه 6

 14 ............................................. یریپذرقابت  و ینوآور ،ی فناور منظر از  ی داخل شرویپ یهاشرکت   ییشناسا برنامه 6-1

 15 ...................................................... ی فناور توسعه یبرا  یعمود  و یافق یهای همکار ارتقاء  و  یسازشبکه برنامه 6-2

 16 ........................................................................ (CVC) ی شرکت ر یخطرپذ یهاصندوق یریگشکل  از تیحما  طرح 6-2-1

 18 ...................................................................................... ی تیفعال-رشته یفناور توسعه  یهاصندوق یاندازراه طرح 6-2-2

 19 ............................................................................................................................. یفناور تبادل شبکه  جادیا  طرح 6-2-3

 21 ..................................................................................بزرگ   یهاشرکت  توسعه و  قیتحق یهات یفعال تقاءرا برنامه 6-3

 23 .......................................................... تجارت  و معدن صنعت،  بخش  فناورانه یتقاضا کردن ریپذینیبش یپ برنامه 6-4

 24 .................................................................................................... ی فناور توسعه  ازین مورد  کار یروین نیتأم برنامه 6-5

 24 ....................................................................................................................................................... ...... تاپ  طرح 6-5-1

 26 .............................................................................. فناور کار ی تقاضا و  عرضه  یرسانهمبه  یهاپلتفرم توسعه  طرح 6-5-2

 27 .............................................................................................................. ی نوآور یهاخوشه  و  مناطق  توسعه برنامه 6-6

 28 .............................................................................. ی تجار و یمعدن ، یصنعت اختراعات ثبت رهیزنج توسعه برنامه 6-7

 29 ............................................................................................................. ی صنعت اختراعات ثبت زه یجا یاعطا طرح 6-7-1

 29 .................................................................................................................................... پتنت  ثبت از تیحما  طرح 6-7-2

 30 ...................................................................................................................... پتنت یساز یتجار از تیحما  طرح 6-7-3

 31 ........................................................................ اختراعات  ثبت مکمل  یکارها و کسب یریگشکل  از تیحما  طرح 6-7-4

 32 ............................................................ ینوآور یمال  نیتأم و  یداخل توانمند یهابنگاه یریپذرقابت  ارتقاء برنامه 6-8

 32 ............................................................................................ باال یفناور با  خدمات  و کاالها  صادرات توسعه  طرح 6-8-1

 33 ........................................................ یارجت و  یمعدن ،یصنعت یهاشرکت در انیبندانش یهاطرح  از تیحما  طرح 6-8-2

 34 .............................................................................................ی تجار و  یمعدن ،یصنعت ی استانداردها توسعه برنامه 6-9

 36 ................................................................ کشور در توسعه  و ق یتحق یهات یفعال آمار و  یابیارز  نظام بهبود برنامه 6-10

 36 .......................................... شرفته یپ ع یصنا  ییشناسا  یبرا یدی تول یهاوانه 4پر   و مجوزها نگیکد  نظام اصالح طرح 1-10-6

 37 ........................... ی ادوار یهاگزارش انتشار و توسعه  و قیتحق یهات یفعال یابیارز و  سنجش  نظام یسامانده طرح 6-10-2

 



5  

5 
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 چکیده 
و  های صنعتی، معدنی و تجاری کشور ما، ضعف توسعه فناوری و نووآوری اسوتکی از معضالت عمده در بخشی

و تجوارت  به بخش صونعت، معودن  ها،های توسعه یافته در دیگر بخشبرای غلبه بر این ضعف، الزم است فناوری

هوا و فنوون نووین توسو  چگوونگی و جوذف فناوری-انتشار اطالعات فنی و دانشبه  رسوخ فناوری، .رسوخ یابند

مخاطبوان، نماید ضمن شناسوایی تالش می  . برای تقویت این موضوع در کشور، برنامه حاضرشوداطالق میکاربران  

زیربرنامه برای توسعه فناوری و نوآوری در این بخوش در  18برنامه و   10ار،  دهای اولویتفعالیتانداز و رشتهچشم

 ارائه نماید. ایران 

 برنامهبخش صنعت، معدن و تجارت، رسوخ فناوری،   واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

One of the most important challenges in Iran's industry, mine and trade sector is weakness in 

innovation and technology development. One of the best ways to tackle this problem, is diffusion of 

technology developed in other sectors of the economy to the industrial firms. In order to do so, the 

present plan tries to identify the stakeholders, vision and prioritized industries in the country and 

propose 10 programs and 18 sub-programs.  

 

Keywords: Technology diffusion, Industry, mine and trade sector, Plan 

 



6  

6 
 

 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 

 مقدمه 
 

هوا و فنوون نووین توسو  و جوذف فناوریچگوونگی -انتشار اطالعات فنی و دانوشبه طور عام، به رسوخ فناوری 

هوای سوخت )ماننود ابزارهوای چارچوف، فناوری شوامل فناوری(. در این 1Shapira, 1996) شوداطالق میکاربران 

 و های آموزشی بهبود یافته( استش، کیفیت و رودساخت و تولیهای نرم )مانند  محور( و فناوریکاری رایانهماشین

عه . هر چند در نگاه کالسیک به توسوتوانند در قامت محصوالت یا فرایندها جلوه نمایندهای رسوخ یافته میفناوری

شود؛ لکن در عمول سازی و پذیرش فناوری ترسیم می، یک مسیر خطی از تحقیقات پایه و توسعه تا تجاریفناوری

بسته به نوع فناوری، زمان، فضا، شرکت و از همین رو است که تکرارشونده است. ی فرایندی پیچیده و ررسوخ فناو

 کند. طرق مختلفی اشاعه پیدا تواند از فناوری میصنعت مربوطه، 

توسعه دانش، محصوالت یوا فراینودهای جدیود که بر –باید توجه داشت که میان رسوخ فناوری با نوآوری فناورانه  

ها تأکید های توسعه یافته در آزمایشگاهسازی فناوریتجاریکه عمدتاً بر –و انتقال فناوری دولت محور   -دارد  تمرکز

یافته نه جدید هستند و نه لزوماً پیشورفته )هور های رسوختفاوت وجود دارد. در بسیاری از موارد فناوری  -نمایدمی

بخوش مشواوران، فروشوندگان  ماننوداست از منابع مختلفوی  نکاربر، جدید هستند( و ممک چند که اکثر موارد برای  

 به دست آیند. های همکار شرکت ها یاهای دولتی، دانشگاه، مراکز توسعه فناوری عمومی، آزمایشگاهخصوصی

های بخش خصوصی در تعامل بوا نهادهوای د، مکانیزمنها به بازار برسهنگامی که نوآوریپیشتر تصور بر این بود که 

مووارد در بسیاری از موارد نیز این فرضیه دست بود اما   های موجود شوند.توانند منجر به رسوخ فناوریمی  ،عمومی

های (. کاربران بالقوه با نااطمینانی، هزینهShapira, 1996بسیار دیگری نیز نشان از شکست بازار در این فرایند دارد )

ف جوذگذاری انود  در توانود منجور بوه سورمایهمیند کوه تاطالعات و یادگیری و سایر اثرات بیرونی مواجوه هسو

های یادگیری، کمبود تجربه کنندگان فناوری نیز ممکن است با هزینههای موجود شود. در سوی مقابل، عرضهفناوری

عوامول سوط  های توسعه داده شده مواجه شوند.  و تخصص در بازاریابی یا سایر موانع ساختاری در اشاعه فناوری

شورکتی ضوعیف نیوز -ای مکانیزم تأمین مالی و رواب  میانهانداردها، موانع مقرراتی، ضعفمانند کمبود است  ،سیستم

از همین رو، ابزارهوای سیاسوتی مختلفوی بورای ارتقواء توانند به عنوان محدودکننده رسوخ فناوری عمل نمایند.  می

 (:Shapira, 1996ها عبارتند از )نآترین رسوخ فناوری در کشورهای مختلف به کار رفته است که مهم

 بخشی و نمایش فناوریآگاهی •

 آموزش •

 
1  Shapira, P., & Rosenfeld, S. (1996). An overview of technology diffusion policies and programs to enhance the 

technological absorptive capabilities of small and medium enterprises. Background paper prepared for the 

Organization for Economic Cooperation and Development Directorate for Science, Technology and Industry  
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 های پژوهش و فناوری مشتر پروژه •

 جابجایی پرسنل و حمایت از پرسنل تحقیق و توسعه •

 استانداردسازی •

 حمایت مالی •

 تدارکات عمومی •

 همکاری میان شرکتی •

 پشتیبانی از انتقال فناوری •

 ایهای بخشی یا منطقهحمایت از خوشه •

 ابزارهای پشتیبان در سط  اقتصاد کالن •

ای صنعتی، معدنی و تجاری کشور ما، ضعف توسعه فنواوری و هکه یکی از معضالت عمده در بخشبا توجه به این

صنایع کوچک و متوس   ماشین آالت در درصد از 30حدود  ی موجود،هابر اساس آمارنوآوری است )به نحوی که  

ترش دامنوه و بوا گسو ده هسوتندفرسوو کشوور طوط تولید واحدهای صونعتی بوزرگ خدرصد از ماشین آالت   20و  

، تقویوت رسووخ فنواوری و ارتقواء (فنی نیز افوزایش خواهود یافوتها، این فرسودگی خطوط و ضعف دانشتحریم

وری و هسواز بهبوود بهورتواند زمینهها، میبخشدر این  های موجود در کشوربا استفاده از توانمندی  ظرفیت نوآوری

شود که آموار منتشور اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مییدشده در کشور باشد.  افزایش ارزش افزوده محصوالت تول

کارکن(، اگور چوه  150های بزرگ کشور )با بیش از بنگاه 1393دهد در سال شده از جانب مرکز آمار ایران نشان می

زش افوزوده ار %80صوادرات صونعتی،  %90، اموا بویش از دهای صنعتی را دارندرصدی از کل بنگاه  10سهم حدود  

سط  دانوش و اند و از همین رو، هر تغییر کوچک در اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده %60صنعتی و  

 ها، تأثیرات بزرگی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. توان فناورانه آن

در اقتصواد  یو توسعه فناور انیبناقتصاد دانش  تیبودن وضع  فاز نامطلو  یحاک  یالمللنیب  یها، شاخصحال  نیا  با

اشاره  ل یذ یبه آمارها توانیخصوص م نیاست. در ا یو تجار یمعدن ،یصنعت یهاکشور و به طور خاص در بخش

 کرد:

هوا بور در میوزان رسووخ فنواوری در بنگاه 118های روز و رتبه در میزان دسترسی به آخرین فناوری  105رتبه   •

 کشور(؛ 137)از میان  2018 سالدر  یجهان یریپذگزارش رقابت ساسا

 سوالدر  یجهوان یریپوذبر اساس گزارش رقابت ظرفیت نوآوری    88و رتبه  نوآور    یهاتعداد شرکت  75رتبه   •

 ؛2018

 ؛یجهان یبر اساس گزارش شاخص نوآور 2018در سال  65تبه ر •

 ؛2018در سال  یجهان ینوآور شهای تحقیق و توسعه بر اساس گزاردر هزینه 58رتبه  •

 یریپذگزارش رقابتالمللی بر اساس های بیندر ثبت پتنت 64ها در نوآوری و رتبه کرد بنگاهدر هزینه 66رتبه  •

 کشور(؛ 137)از میان  2018 سالدر  یجهان
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 درصد(؛ 3/0) 2018کشور در سال  GDPتوسعه از و  های تحقیقسهم هزینهدر کشور(  140 انی)در م 83رتبه  •

 ؛2018صنعتی بر مبنای گزارش یونیدو در سال  یریپذکشور( در شاخص رقابت 150 انی)در م 58رتبه  •

 ؛2018اقتصاد در سال  یمجمع جهان یجهان یریپذرقابت( در شاخص ایکشور دن 140 انی)از م 89رتبه  •

 9توا  7در مقابول سوهم ور شک یباال در سبد صادرات  یبا فناور  یصادرات کاالها  یدرصد  5/0سهم  و    81رتبه   •

 ؛1391-95دوره  یاز مجموع ارزش واردات ط محورفناوری یواردات کاالها یدرصد

پوذیری در میوان های الزم برای نوآوری، توسعه فنواوری و رقابتنهاین آمارها نشان دهنده این موضوع است که زمی

ورود فناوری بوه وان از دریچه مسیرهای تدالئل این ضعف را میهای بسیاری است.  های کشور دچار ضعفشرکت

شناسایی نمود طریق عمده  3توان از ها را میبه طور عام، منابع جریان یافتن فناوری به شرکتتحلیل کرد.    هاشرکت

  اند.ها در شکل زیر نمایش داده شدهکه این راه

 
 ها ه فناوری در بنگاه ی توسعمسیرها. 1  شکل

های ایرانی وضعیت مناسبی ندارد. از سوی دیگر، برای های تحقیق و توسعه در شرکتکه ذکر شد، میزان هزینهاننچ

به معنی توسعه فناوری، محصول یا فرایند جدید بوه صوورت اتفواقی در داخول شورکت( نیوز های شانسی )نوآوری

مسدود است. توا   فناوری در کشورتا حدود زیادیلذا مسیر منابع داخلی توسعه    باالیی در نظر گرفت.توان وزن  نمی

ها، عمده ورود فناوری )اعم از سخت و نورم( از طریوق خریود یوا در مووارد معودودی همکواری بوا پیش از تحریم

از و هوای نووآوری بواسوت. پلتفرمشوده هوا بسوته که این مسیر نیز به واسطه تحریمهای خارجی بوده است  شرکت

و از سووی   های ایرانی جای چندانی ندارددر فرهنگ شرکتسو  از یکی و نوآوری نیز  ناورهمکاری برای توسعه ف

 شرکت

 بیرونی منابع  درونی منابع 

 سرریزها

ق و  واحد تحقی

 توسعه

های جذف فناوری نوآوری شانسی 

 موجود 

نوآوری باز و  

 همکارانه

نیروی کار ماهر و  

 مجرف 

 معامالت بازاری 
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های صنعتی، معودنی و تجواری بوه وجوود نیاموده ها، مراکز پژوهشی و شرکتدیگر، ارتباطات مناسبی میان دانشگاه

کار ماهر و با تجربه از  یروید است. نهایتاً جابجایی نرجی نیز تا حد زیادی مسدومنابع خااست. از همین رو، مسیر  

های بزرگ نیز با موانع قوانونی )از جملوه توس  شرکت های توسعه دهنده فناوریهای فناور یا خرید شرکتشرکت

بوا دشوواری اه نیوز قوانین ضعیف ادغام و اکتساف در کشور( مواجه است و به همین دلیل، جذف فناوری از ایون ر

های نمنودی شورکتبه منابع خارجی توسعه فناوری و لوزوم تقویوت توا شدن دسترسی ست. با توجه به سدمواجه ا

هوا، ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متوولی اصولی ایون بخشداخلی برای توسعه فناوری،  

میوزان رسووخ فنواوری و جامعی در جهت ارتقاء  مههای تابعه خود، برناو سازمان هر بخشضمن شناخت وضعیت 

در وزارت  یبرناموه جوامع رسووخ فنواورصنعت، معدن و تجارت داشته باشد. از هموین رو،   هایحوزهر  ری دنوآو

وری و توسعه نوآوری بهبود بهرهبه  یابیتا بتوان در جهت دست  شودیم  نیتدو  ل یصنعت، معدن و تجارت به شرح ذ

 برداشت. یاساس یهاگام معدنی و تجاریهای صنعتی، ش افزوده بخشدر جهت ارتقاء ارز
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 پیشنهادی های  برنامه شناسی  گونه 
مناسبی برای اِشراف های صنعت، معدن و تجارت، الزم است چارچوف  رای تدوین برنامه رسوخ فناوری در بخشب

در قالوب یوک های پیشونهادی ، برناموهجوابر کلیه ابعاد فضای مورد بررسی مد نظر قرار گیرد. از همین رو در ایون 

توسوعه داخلوی فنواوری، توسوعه مسیرهای دسترسی به فنواوری )اعوم از  شامل  نی بر دو بُعد  گانه مبت9شناسی  گونه

بوا (. 2شود )شوکل ارائه میها )بزرگ، کوچک و متوس  و نوپا( زه شرکتفناوری از بیرون و سرریز فناوری( و اندا

در حووزه سیاسوتگذاری ،  نواوری و نووآوریهای اصلی توسعه ف، به عنوان پیشرانهای بزرگکه شرکتتوجه به این

و بنیوان، کارآفرینوان های دانشوزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشوته و بورای بوازیگران دیگور ماننود شورکت

های نوپا، نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری، وزارت ارتباطوات و فنواوری اطالعوات و وزارت علووم، شرکت

دهی بوه جهوتریزی هسوتند، تمرکوز اصولی ایون برناموه بور رناموهفناوری مشغول به سیاسوتگذاری و ب  تحقیقات و

 های بزرگ خواهد بود. در شرکت بوم نوآوری کشور در راستای رسوخ فناوریهای موجود در زیستفعالیت

 
 صنعت، معدن و تجارت بخش رسوخ فناوری و نوآوری در  تی سیاسهای برنامه  چارچوف. 2شکل 

هاشرکت 

 ی

 بزرگ

هاشرکت 

 ی

SME 

 هایشرکت 

کارآف

 رینان

نوپا 

 و 

درون 

 ی 
بیرون

 ی

سرری 

 ز

زیرسا 

-خت

 ها

های تقویت  برنامه 

R&D   داخلی در

 های بزرگ شرکت 

های تقویت  برنامه 

توسعه فناوری از  

 منابع بیرونی 

های تقویت  برنامه 

جابجایی نیروی کار  

 و نوآوری 

های تقویت  برنامه 

R&D   داخلی در

های کوچک و  شرکت 

 متوس  

های تقویت  برنامه 

های فناورانه  همکاری 

 ها SMEدر میان 

های تقویت  برنامه 

جذف و نگهداشت  

 نیروی کار متخصص 

های تقویت  برنامه 

یست بوم کارآفرینی  ز

   و نوآوری 

های تقویت  برنامه 

های  ارتباط شرکت 

فناور نوپا با  

   های بزرگشرکت 

های تقویت  برنامه 

تربیت متخصصان  

 ی آنان فناور و جابجای 

 های صمت تقویت نظام آمار و اطالعات فناوری و نوآوری در بخش  •

 ارتقاء عملکرد اجرایی نظام مالکیت فکری  •

 ی و نوآوری ندارد در راستای توسعه فناورارتقاء نظام استا •

 بهبود ظرفیت قوانین و مقررات  •

توسع 

 ه

فناور 

 ی

توسع 

 ه
فناور 

 ی
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

های ها و سیاسوتبرنامه مرتب  با توسعه فناوری، بخشوی نیوز تحوت عنووان زیرسواخت 9عالوه بر   ن ماتریسیادر  

نیازها و بستر بهبود وضعیت فناوری در به عنوان پیشسیستمی توسعه فناوری و نوآوری در نظر گرفته شده است که 

 بخش مورد نیاز هستند. این
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 

 انداز، افق زمانی و اهداف چشم 
 رح زیر است:انداز برنامه به شمچش.  1.3

دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و فناوری در منطقه با تأکید بر رشد مستمر اقتصادی و رشد ارزش افزوده   -الف

های انسوانی و توسوعه و شایسوتگی سورمایه  محور، ارتقاء توانمنودیگذاری و تولید صادراتبخش مبتنی بر سرمایه

برنامه راهبردی وزارت صنعت، در جهت ارتقاء سط  رفاه جامعه )عتی، معدنی و تجاری های صنها و فناوریظرفیت

 (1395معدن و تجارت در سال 

خالص افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید نا -ف

 های کلی علم و فناوری(ملی )نقشه جامع علمی کشور و سیاست

 های کلّی اقتصاد مقاومتی(پذیری در تولید )سیاستریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتبرنامه -ج

باشد و الزم است کلیه اقدامات به نحوی اجرا شوند که اهداف برناموه در افوق می  1404افق زمانی برنامه سال  .  2.3

 ی تعیین شده محقق شود.زمان

ذار از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلووف، اهوداف کمّوی گ  انداز ترسیم شده و برای. بر اساس چشم3.3

 شود:برنامه به شرح زیر تدوین می

 اهداف کمی برنامه رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت: 1جدول 

وضعیت کنونی بر اساس   کمّیاهداف عنوان  ردیف 

 های موجودداده 

هدفگذاری در  

 برنامه  هایانت

، معدن و  صنعت) سهم ارزش افزوده بخش  1

 GDPاز  تجارت(
 35 درصد 6/31

محصوالت با فناوری متوس  به باال از کل  درصد  2

 محصوالت ساخته شده )صنعتی( 
3/36 50 

کل   درصد صادرات محصوالت با فناوری باال از 3

 صادرات غیرنفتی 
 10 درصد 1کمتر از 

ناخالص  و توسعه به تولیدکرد تحقیق هزینه نسبت  4

 داخلی 
7/0 4 

های تجاری در بخش تحقیق کرد بنگاه درصد هزینه  5

 کرد تحقیق و توسعه کشورو توسعه به کل هزینه 
17 50 
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 دار های کالن اولویت ها و حوزه رشته فعالیت 
تعیوین شوده در برناموه ای  هدار در این برنامه که حاصل همگرایی اولویتاولویتهای کالن  وزهها و حفعالیتشته  ر

های صنعتی، معدنی و تجاری است  های فنی و دانشی صنایع و روندهای جهانی در حوزهراهبردی وزارتخانه، گلوگاه

 عبارتند از:

 های نفتوی،صنایع تولید فراورده :معدن و تجارت ی وزارت صنعت،برنامه راهبردرشته فعالیتی در های اولویت  -الف

وسایل نقلیه زمینی، ریلی و دریایی، معدن   تولید محصوالت کانی غیرفلزی،  ،و محصوالت شیمیاییصنایع تولید مواد  

بورق، موواد آالت مولد و انتقال آالت و تجهیزات تولیدی و صنعتی، ماشینماشینو استخراج معدنی، صنایع پیشرفته،  

 پالستیکی، فلزات اساسی، نساجی و پوشا  و محصوالت الستیکی و یی و آشامیدنیغذا

فنی و فناورانه برای ساخت داخول در   محدودیتدارای    گلوگاهی  محصوالت  :گلوگاهیمحصولی    هایاولویت  -ف

، صونایع نفت، گواز و پتروشویمیصنایع شیمیایی و مواد پیشرفته، صنعت صنایع فلزی، صنایع معدنی، صنایع هوایی، 

صنعت تولید انرژی خورشیدی و صنایع مورتب  سازی، صنایع خودروسازی، صنعت آف، صنعت برق، ریلی و کشتی

 با فناوری اطالعات و ارتباطات

لجستیک و های های صنعتی، معدنی و تجاری در بخشکاالها و خدمات فناورانه در حوزه  فناورانه:های  اولویت  -ج

ورزی پایودار، مدیریت بازیافت، کشاهای تجدیدپذیر،  انرژینقل هوشمند،    تال، حمل وسالمت دیجیهوشمند،  تأمین  

 ، گردشگری اشتراکی و اشتغال اشتراکیآف  مدیریت

 رئوس برنامه  
بوم نوآوری در راستای رسووخ فنواوری در دهی به فعالیت بازیگران زیستا عنایت به رویکرد برنامه مبنی بر جهتب

لی برناموه ای موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئوس اصهبا توجه به ظرفیتهای بزرگ کشور و  تشرک

 حاضر به شرح زیر خواهد بود:

 پذیریداخلی از منظر فناوری، نوآوری و رقابت پیشروهای برنامه شناسایی شرکت .1

 برای توسعه فناوریهای افقی و عمودی سازی و ارتقاء همکاریبرنامه شبکه .2

 های بزرگو توسعه شرکت های تحقیقعالیتبرنامه ارتقاء ف .3

 پذیر کردن تقاضای فناورانه بخش صنعت، معدن و تجارتبینیه پیشبرنام .4

 برنامه تأمین نیروی کار مورد نیاز توسعه فناوری  .5

 های نوآوریبرنامه توسعه مناطق و خوشه .6

 کریهای فاء حکمرانی شرکتی در حوزه حفاظت و درآمدزایی از دارائیبرنامه ارتق .7

 عت، معدن و تجارتهای صنوآوری در بخشبرنامه تأمین مالی ن .8

 معدنی و تجاری برنامه توسعه استانداردهای صنعتی، .9
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 های تحقیق و توسعه در کشوربرنامه بهبود نظام ارزیابی و آمار فعالیت  .10

سووخ ر کز برنامهتمر نقاطدهد که نشان می  2های فوق بر ماتریس ارائه شده در شکل  برنامه  مختصات مکانیترسیم  

 های بزرگ و از طریق توسعه داخلی و بیرونی فناوری قرار دارد.بیشتر بر شرکت

 
 رسوخ فناوری  پیشنهادیهای نقاط تمرکز برنامه .  3شکل 

 های اقدام برنامه 
الوذکر، بوه فوق  ی و نوآوری در صنعت در جهت تحقق اهداف عینیهای اقدام مربوط به افزایش رسوخ فناوررنامهب

 شود:شرح زیر تعیین می

 پذیری پیشرو داخلی از منظر فناوری، نوآوری و رقابت هایشرکتبرنامه شناسایی 

های اساسی در راستای های بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری است که گامدف اصلی از این برنامه، شناسایی شرکته

های مورتب  بوا رسووخ فنواوری سوازی برناموهم برای پیادهزو از ظرفیت جذف ال  ناوری و نوآوری برداشتهتوسعه ف

معیارهای الزم برای شناسایی ایون  برای این منظور، الزم است در هماهنگی با سازمان مدیریت صنعتی،.  برخوردارند

 .های ویژه قرار گیرندتقدیر و حمایترو مورد های پیشهای ساالنه، شرکتها استخراج شده و پس از ارزیابیشرکت

 در این راستا، ابعاد »طرح جام نوآوری« به شرح جدول زیر خواهد بود.

 سرریز  بیرونی درونی 

های شرکت 

 بزرگ

های ت شرک

SME 

نوپا  شرکت  های 

 کارآفرینان و 

 هازیرساخت 

1 

2 

3 

8 5 

5 

7 9 10 

6 

2 

4 
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 

 

 صنعتی، معدنی و تجاری نوآوری سرآمدان برنامه ابعاد ترین مهم. 2جدول 

 صنعتی، معدنی و تجاری  نوآوری سرآمدان  نام برنامه 

 معرفی

 ه: المس

های ظرفیت  دارایمعدنی و تجاری  های بزرگ صنعتی،  مشخص نبودن فهرست شرکت 

 جذف فناوری و نوآوری 

 هدف: 

به توسعه  سرآمدان  شناسایی   وتجارت  معدن  صنعت،  وزارت  در  نوآوری  و  فناوری 

 ی ویژههاارائه حمایت ترویج، تقدیر و منظور 

 ابزارها:

شاخص  ▪ به  نوآوری  سنجش  معیارهای  ارزیابی  اهافزودن   IMIو    IMI 100ی 

طرح   500 یا  دیو  وزاهای  شرکتگر  انتخاف  حوزه  در  قبیل  رتخانه  از  برتر  های 

 صادرکنندگان برتر و ... 

از شرکت اختصاص حمایت  ▪ برنامه های ویژه  برتر در قالب  پیشنهادی در های  های 

 برنامه حاضر 

   از وزارت صمت زهای صنعتی، معدنی و تجاری دارای مجوهمه شرکت  مشموالن طرح

 و   قانونیهای ظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت
 هماهنگی با سازمان مدیریت صنعتی  

 

 های افقی و عمودی برای توسعه فناوری سازی و ارتقاء همکاریبرنامه شبکه

از های بوزرگ تأمین نیازهای فناورانه )اعم از دانش فنی و تجهیزات( موورد نیواز شورکتدف اصلی از این برنامه،  ه

بنیوان از خریود محصووالت دانوش،  ری و اخذ تسهیالت مشوتر همکاهای  ظرفیتمنابع داخلی کشور با استفاده از  

هوای آالت صونعتی از شورکتتأمین نیازمندی ماشوینو    هابنیان داخلی یا خرید فناوری از دانشگاههای دانششرکت

 است.  داخلی
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 ،یو تجوار یبوزرگ صونعت یهاشورکت محوریفناور یازهایاز ن قیکامل و دق  ینبود شرح  ل یمختلف از قب  ل یدال  به

مسوائل مورتب  بوا   ان،یوبنکوچوک دانش  یهاشورکت  هیواول  یموال  نیکارآمد، مشکالت تأم  یارتباط  یهاکمبود کانال

 یهاطورف و انجوام تعهودات شورکت کیان از یبندانش یهاشرکت داتیبه تول ید کافنبود اعتما  ل یها از قبضمانت

 یهاشورکت انیوم یهمکوار ریو نبود اسوتانداردها، مسو گریاز طرف د انیبندانش یهادر قبال شرکت  یعتبزرگ صن

 نیواتصوال ا  یبورا  یپلتفرمو  جوادیا  ازمنودیاست کوه ن  ییهادر کشور، دچار چالش  انیبندانش  یهاو شرکت  یصنعت

چون وزارت هم یینهادها شتریب ینیرآفو نقش هایهمکار نیا یبرا داریپا  یستمیاکوسو توسعه    گریکدیها به  شرکت

 .باشدیم یجمهور استیر یو فناور یمانند معاونت علم ییو تجارت در کنار نهادهاصنعت، معدن 

در بخش  یواسط ینهادها نیچن یریگاز شکل  تواندیدولت خصوصاً وزارت صنعت، معدن و تجارت م  انیم  نیا  در

 نیا ،ینعتبزرگ ص یهاشرکت یازهایفهرست ن  ییشناساپس از   نهادها  نیکند. ا  تیحما یبخش خصوص  ایو   یدولت

واسو   ینهادهوا نیورا حل کننود. ا یصنعت یازهاین توانندیم ان،یبندانش یهاکه کدام شرکت کنندیم یریگ یامر را پ

و  یمعودن  ،یصنعت  یهاشرکت  نیارتباط ب  یریگزبان و هماهنگ کنند و به شکل هم  گریدو طرف را با همد  توانندیم

 دهند.  یشتریشتاف ب انیبندانش یهاو شرکت یتجار

وزارت صونعت، معودن و تجوارت در  یروشیپو ل یوبه شورح ذ  طرحراهکار و    3متشکل از  برنامه  زیر  نیا  ،نیبنابرا

 باشد:می یو تجار یمعدن ،یبزرگ صنعت یهابه شرکت انیبندانش یهاخصوص اتصال شرکت

 (CVC) یشرکت ریخطرپذ یهاصندوق یریگاز شکل  تیطرح حما .1

 اتصال یوروهش و فناصندوق پژ یاندازطرح راه .2

 یشبکه تبادل فناور جادیطرح ا .3

 

 (CVC)  یشرکت ریخطرپذ یهاصندوق  یریگاز شکل ت یطرح حما

های بزرگ ایجاد شده و درصودد ن شرکتوهای خطرپذیری هستند که که درهای خطرپذیر شرکتی، صندوقندوقص

ها باشوند. ایون صوندوقی آن شورکت میگذاری بر محصوالت نوآورانوه در حیطوه فعوالیتایهها و سرمجذف فناوری

های توسوعه یافتوه را گذاری نموده و محصوالت یا فناوریهای تولیدی یا تجهیزاتی سرمایهتوانند بر روی فناوریمی

گذاری بنیوان و سورمایهشهای دانشکل گرفته بوا شناسوایی شورکت  CVCگذار قرار دهد.  در اختیار شرکت سرمایه

 نماید.فته در جهت بهبود تولیدات شرکت استفاده میا، از محصول یا فناوری توسعه یاهبر روی آنهوشمندانه 

های بزرگ صنعتی، معدنی و ها در میان شرکتگیری این صندوقتوان طرح حمایت از شکل لذا در برنامه حاضر، می

 :تجاری را با مشخصات زیر پیشنهاد داد
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 

 

 ( CVC) یشرکت   ری خطرپذ یهاصندوق  یریگشکل حمایت از  ه بعاد برنامترین امهم. 3 جدول

 ( CVC) یشرکت ریخطرپذ یهاصندوق یریگاز شکل تیحما نام برنامه 

 معرفی

 مساله:

توجهی به های صنعتی، معدنی و تجاری به تحقیق و توسعه داخلی و کم تمرکز شرکت 

ایده یتظرف طریق  از  فناوریسازی  و  یافتها  توسعه  شرکت های  قالب  در  نوپای ه  های 

 محور فناوری

 هدف:  

شرکت بهره فناورانه  مندی  دستاوردهای  از  تجاری  و  معدنی  صنعتی،  بزرگ  های 

به نوآوری استارتو جهت   های نوپاشرکت  ارتقاء رقابتآپدهی  پذیری  ها در راستای 

 های بزرگ شرکت 

 ابزارها:

از جمله صندوق حمایت ▪ از صنایع پیشرفته و بانک   نهادهای مالی ذیل وزارتخانه 

 صنعت و معدن

 طرح  های همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأمین مالیظرفیت ▪

 CVC یاندازراه یبزرگ داوطلب برا یهاشرکت  یبرا ییهادر نظر گرفتن مشوق ▪

 های بزرگ شرکت  های شکل گرفته درCVCهای موفق ترویج نمونه  ▪

به و  بهره  کم   یهاوام  یاعطا ▪  ، معدنی و تجاری یبزرگ صنعت  یهاشرکت   مشروط 

فناور  یهاشرکت   د یخر  یبرا شرکت  ی فناورمحصول/  د یخر  ا ی  یدارنده    ی هااز 

 ان یبندانش

با اولویت    )مانند یارانه سود تسهیالت(  وجوه اداره شده و تسهیالت دولتی هدفمند ▪

 و تجاری مشمول طرح حاضر  های صنعتی، معدنیشرکت 

 نی و تجاری پیشرو نعتی، معدهای صشرکت  مشموالن طرح

 و   قانونیهای ظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت

 های نوپا و ادغام و اکتساف در قانون تجارتاصالح قوانین مرتب  با شرکت 

 ر کشو لیام نظام ارتقای و پذیر( قانون رفع موانع تولید رقابت44آیین نامه اجرایی ماده ) 
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 فعالیتی -رشته ی فناور توسعه های صندوق  یاندازطرح راه

 49های صنعتی، معدنی و تجاری مختلوف بوا سوهامداری فعالیتهای کوچک توسعه فناوری در رشتهیجاد صندوقا

توأمین درصدی فعاالن هر رشته فعالیت با هودف  51درصدی نهادهای مالی ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و  

های توأمین موالی توسوعه فنواوری در تواند هزینوهکه می ستها از منابع داخل کشور، راهکاری اآن ای فناورانهنیازه

شرکت جدیدی تحت عنوان »شرکت مادرتخصصی توسعه فناوری در این راستا، الزم است یا ها را کاهش دهد. بنگاه

 کننده منابع مالی الزمناظر و تأمیند مادرتخصصی، در وزارتخانه ایجاد شده و به عنوان نها  صنعتی، معدنی و تجاری«

های موجود در وزارتخانه مانند صندوق حمایت از صنایع فعالیتی باشد و یا از ظرفیت-های رشتهرای ایجاد صندوقب

 توانند با استفاده ازبه عنوان نمونه، فعاالن صنعت نساجی در کشور میپیشرفته و بانک صنعت و معدن استفاده شود.  

هوای دوق، از تسوهیالت ارزان قیموت بورای انجوام فعالیتصوناز منابع اولیوه    %51و آوردن    هاظرفیت این صندوق

 فناورانه، جذف دانش فنی یا خرید تجهیزات استفاده کنند. 

های شمالی کشور«، بخ نظام  ارتقای و  پذیررقابت  تولید موانع  رفع قانون 44نامه اجرایی ماده ( »آیین5بر اساس ماده )

گذاری کنند. عوالوه بور ایون، بوا توجوه بوه حضوور ها سرمایهوقه صندسرمایدرصد در تامین  49توانند تا دولتی می

های نامه مزبوور کوه وظیفوه اعطواء و لغوو مجووز صوندوق( آئین8نماینده وزارت صمت در کارگروه موضوع ماده )

 برای وزارت صمت نیز وجود خواهد داشت. پژوهش و فناوری را بر عهده دارد، امکان تسهیل اخذ مجوز 

معودنی و تجواری« وجوود  نیاز به مصوبه مجلس شورای اسالمی در زمینه »توسعه فناوری صنعتی،  نظور،این مبرای  

های به صورت قانونی تشکیل شده و اختیارات و مسووولیتالذکر دارد که ذیل آن، فعالیت شرکت مادرتخصصی فوق

 الزم را داشته باشد.

 ست.شده انمایش داده  4ترین ابعاد این طرح در جدول ممه
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 فعالیتی -رشته  یفناور  توسعه  هایصندوق یاندازراهترین ابعاد برنامه مهم. 4 جدول

 فعالیتی -رشته  یفناور توسعه های صندوق  یاندازراه نام برنامه 

 معرفی

 مساله:

نیاز مورد  مالی  منابع  فناوری و ضعف شرکت  باالبودن  توسعه  در  برای  منابع ها  تأمین 

 زم ال

 هدف:  

هزینه  و  کاهش  عمومی  بخش  مشارکت  طریق  از  فناوری  توسعه  برای  الزم  مالی  های 

 خصوصی 

 ابزارها:

 منابع مالی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و بانک صنعت و معدن ▪

ود تسهیالت( با اولویت  وجوه اداره شده و تسهیالت دولتی هدفمند )مانند یارانه س ▪

 ری مشمول طرح حاضر های صنعتی، معدنی و تجاشرکت 

  های مشابه فعالیتفعال در رشته های صنعتی، معدنی و تجاری شرکت  مشموالن طرح

 و   قانونیهای ظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت

 کشور ی نظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول 44ماده 

قانو س شورای  بخش صنعت، معدن و تجارت« در مجلناوری در  ن »توسعه فتصویب 

 اسالمی

 

 ی شبکه تبادل فناور جادیطرح ا 

بووده  «ی»شوبکه تبوادل فنواور جوادیا ،یصنعت یهانانومحور به شرکت یهاموفق در اتصال شرکت  اتیاز تجرب  یک ی

 یهابوه شورکتوسوعه فنواوری  ذیول سوتادهای تمحور  فناوری  یهادر خصوص اتصال شرکت  است. بر این اساس

 ییپاسخگو یبرا یشبکه جامع تبادل فناور کی  ل یجارت، اقدام به تشک عت، معدن و تدر وزارت صن  توانیم  یصنعت

، کارگزاران تبادل فناوری هسوتند کوه شبکهاین  ترین رکن  اصلی  نمود.  یمتقاض  یهافناورانه شرکت  یازهایبه انواع ن

های فناورانوه آنوان، معرفوی ی، معدنی و تجاری و پروفایل کردن نیازهای صنعتشرکتمل مستقیم با  ها، تعاوظیفه آن
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چنین ارتباط با ستادهای توسعه فناوری و مرکز امور های صمتی و همرکتبنیان به شهای دانشهای شرکتتوانمندی

کارگزاران باید در   ،بر اینی است. عالوه  ها و مراکز پژوهش، دانشگاهبنیان معاونت علمی و فناوریی دانشهاشرکت

مراه بوده و به ایجاد ارتباط مووثر میوان های بزرگ و کوچک نیز با آنان هلی میان شرکتطول فرایند همکاری احتما

 شیوه ارتباط این بازیگران در شکل زیر مشخص شده است. آنان کمک نمایند.

 

 
 

 در صنعت، معدن و تجارت یاورشبکه تبادل فن یمفهوممدل . 4شکل 

فناوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت در جدول زیر قابل مشواهده اندازی شبکه تبادل  راهترین ابعاد برنامه  مهم

 است.

 تجارتترین ابعاد برنامه شبکه تبادل فناوری در وزرات صنعت، معدن و مهم. 5 جدول

 ی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دل فناورتبا شبکهایجاد  نام برنامه 

 معرفی

 مساله:

بهره  توانمندیضعف  از  و  برداری  نوآوری  تقویت  جهت  در  داخلی  فناورانه  های 

 های صنعتی، معدنی و تجاری پذیری شرکترقابت

 هدف:  

به شرکت اتصال شرکت تسهیل   تجاری  و  معدنی  فناوردانشهای  های صنعتی،  و    بنیان 

 شور موجود در ک

 ابزارها:

 های بزرگ اورانه شرکتهای فنایجاد پایگاه داده از نیازمندی ▪

بردار از های صنعتی بهره اعطاء تسهیالت مرتب  با طرح نوسازی صنایع به شرکت  ▪
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 طرح 

های زیرمجموعه در صورت خرید  اعطاء اعتبار خریدار )اختصاص یارانه به شرکت ▪

ارائه از   و  داخلی  تأیید  مورد  بخش    تولیدکنندگان  خریداران  به  لیزینگ  تسهیالت 

 ( خصوصی

 های صنعتی، معدنی و تجاری دارای مجوز از وزارت صمت شرکت  رحمشموالن ط

 ی و  های قانونت ظرفی

 مورد نیاز یزیرساخت
- 

 

 های بزرگ های تحقیق و توسعه شرکتبرنامه ارتقاء فعالیت

های بوزرگ از طریوق پوذیرش حقیق و توسوعه در شورکتهای مرتب  با تترین هدف این برنامه، تشویق فعالیتهمم

 به رسمیت شناختن همکاری های قابل قبول مالیاتی و های تحقیق و توسعه به عنوان هزینهها در فعالیتهای آنهزینه

هوای مالیواتی ذکور ت توسعه فناوری در قالوب معافیتبنیان فعال در کشور در جههای دانشها با شرکتاین شرکت

 .قانون است شده در

و توسعه  قیتحق یبر رو  یگذارهیسرما  یبرا  یاقتصاد  یهابنگاه  قیتشوکه جهت    موجود در کشور  یاز ابزارها  یک ی

و توسوعه« بوه  قیو»تحق م،یمستق یهااتیقانون مال 148ماده  8است. در بند  یاتیمال یهامشوق شود،یبه کار گرفته م

 اتیوش مالسود موجوب کواه زانیکاهش م قیاز طر گرفته شده است که  قابل قبول در نظر  یهانهیاز هز  یک یعنوان  

 دیوقانون رفوع موانوع تول 31موضوع ماده   میمستق  یهااتیقانون مال  132ماده    "س". بر اساس بند  شودیها مشرکت

العمل . در دسوتورشوودیم دهیدر سال بخشو یابراز اتیدرصد از مال 10و توسعه تا   قیتحق  یهانهیهز  زین  ریپذرقابت

ها و مراکز است که با دانشگاه  یو پژوهش  یقاتیتحق  یدهاامل قرارداو توسعه ش  قیتحق  یهاتیفعال  ،فوق  یقانون  ماده

قانون  4د شوند. در ماده منعق یدرمان و آموزش پزشک  و بهداشت، یو فناور قاتیمجوز از وزارت علوم، تحق  یدارا

 ازیوو توسعه که منجر به حق امت قیتحق یهانهیدرصد از هز 50است تا    دهیمقرر گرد  زین  ریپذرقابت  دیرفع موانع تول

 یهااز شورکت تیوقوانون حما 9و  3در مواده   نیثبت اختراع شوند توس  دولوت پرداخوت شوود. همچنو  ای  دیتول

 اشاره شده است. انیبندانش یهاشرکت یاتیمال یهاتیبه معاف انیبندانش

های صونعتی، معودنی و عه در شورکتهوای تحقیوق و توسوای توسعه فعالیتی براتیمال  یهامشوق  تقویتبه منظور  

 تواند راهگشا باشد:در چارچوف برنامه حاضر میتجاری پیشنهادات ذیل 

علموی و معاونوت    دییوموورد تا  انیونبدانش  یهاشرکت»  م،یمستق  یهااتیقانون مال  132ماده    "س"در بند   •

م و بهداشوت اضوافه شووند و علوو  یهاوزارتخانوه  دییمورد تا  یقاتیقها و مراکز تحبه دانشگاهفناوری« نیز  

 شود.  یاتیمال یبه بخشودگ منجر زیها نبا آن یقاتیتحق یهمکار
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بر درآمد متعلقه  اتیاز مال یردولتیغ یو خدمات یدیتول یهاو توسعه بنگاه قیتحق یهانهیدرصد از هز 50تا  •

 . ابدیبه سال بعد انتقال  مازاد یاتیو اعتبار مال شدههمان سال کسر 

قابل انتقال به  یاتیدر قالب اعتبار مال انیبندانش یهااز شرکت تیقانون حما 3موضوع ماده   یاتیلما  تیمعاف •

 سال بعد باشند. 

 نیصوادارت مجواز بوه ارائوه تضوام  تیریمد  یهاشرکت  ان،یبنصادارت محصوالت دانش  شیبه منظور افزا •

 ه باشند.بر ارزش افزود اتیمال میپرداخت مستق یدار به جامعتبر مدت یبانک 

ی به شرح ذیل و تجار یمعدن ،یصنعت یهادر شرکت یتوسعه فناور  یبرا یاتیمالبرنامه جامع    ترین ابعادمهم  بنابراین

 گردد.تدوین می

 ی، معدنی و تجاریدر شرکت های صنعت ترین ابعاد برنامه ارتقاء تحقیق و توسعه مهم. 6جدول 

  نام برنامه 

 معرفی

 مساله: 

بهره مسیرهای  شرکت محدودیت  معافیتمندی  از  تجاری  و  معدنی  صنعتی،  های  های 

 توسعه های تحقیق و مالیاتی ناشی از فعالیت

 هدف: 

شرکت  در  فناوری  معافیت  توسعه  و  اعتبار  طریق  از  تجاری  و  معدنی  صنعتی،  های 

 مالیاتی تحقیق و توسعه 

 رها:ابزا

معافیت ارائه مشوق ▪ و  مالها  فناوری در شرکتهای  توسعه  برای  های صنعتی،  یاتی 

 معدنی و تجاری

ها و  تجاری با دانشگاههای صنعتی، معدنی و  انعقاد قرارداد تحقیق و توسعه شرکت  ▪

   درصد معافیت مالیاتی 10رداری از موسسات آموزش عالی و پژوهشی جهت برخو

 مشموالن طرح
شرکت  دارای  کلیه  تجاری  و  معدنی  صنعتی،  توسعه پروهای  و  تحقیق  وزارت   انه  از 

 صمت 

 ی و  نهای قانوظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت

 م یمستق یهاات یقانون مال 148و   147مواد نامه و مصوبه دولت در خصوص اصالح آئین

 ( یاتیقابل قبول مال یهانه یهز نه یدر زم 8)بند 

 )بند س(  میمستق یهاات یقانون مال 31ماده 
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مواد الحاق  طرح  تنظ  به   یقانون  مال   ی بخش   میقانون  مقررات  )ماده    یاز    32دولت 

 ( یاصالح

 ( 45و   44، 32، 4)مواد  ریپذرقابت دی قانون رفع موانع تول

 هماهنگی با سازمان امور مالیاتی کشور

 پذیر کردن تقاضای فناورانه بخش صنعت، معدن و تجارت بینیبرنامه پیش

ارتقاء از روندهای نوین در سط  جهانی برای    آوری داخلی،در جهت توسعه فناوری و نو  دهای دولتیوضوع خریم

شود. این موضوعی است که در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته سط  توانمندی فناورانه در کشورها محسوف می

و  تولیودی قانون حداکثر استفاده از توان،  های داخلییو توسعه توانمند  نامه پیوست فناوریتصویب و ابالغ نظامو  

تورین در وزارت صونعت، معودن و تجوارت از مهمایوران امانه ستاد اندازی سو راهدر تأمین نیازهای کشور   خدماتی

های توانمند داخلوی هنووز بوه موضوع ساماندهی خریدهای دولتی از شرکتهای بروز آن است. با این وجود،  جنبه

 های کوارگزارانمندی از ظرفیتتواند با بهرهت میاز همین رو، وزارت صنعت، معدن و تجارسرانجام نرسیده است. 

دهی بوه خریودهای دولتوی در راسوتای سواز جهوتزمینهبخش خصوصی و ایجاد بسترهای الزم برای این موضوع، 

الزم است اقدامات  های صنعتی، معدنی و تجاری باشد. برای دستیابی به این هدف،تقویت توسعه فناوری در شرکت

 ذیل انجام پذیرد:

 های صنعتی، معدنی و تجاریشرکتفعلی و آتی ی فناورانه تقاضاو اعالن عمومی پروفایل کردن  شناسایی،الف( 

 سازی و تجمیع خریدهای فناورانههمسانف( 

 (Vendor Listج( ایجاد فهرست واحد از فروشندگان دارای صالحیت داخلی )

 لینوین مالی برای حمایت از خریدهای داختوسعه ابزارهای د( 

 نیاز برای خرید داخلینامه استانداردهای مورد تدوین نظامه( 

 های منتخب ایرانیهای خارجی فعال در ایران به همکاری با شرکتنامه الزام شرکتتدوین آئینو( 

هوای توسوعه خریودهای های کارگزار بخش خصوصی بورای ایجواد پلتفرمگیری و رشد شرکتز( حمایت از شکل 

 ی توانمند داخلیهادولتی از شرکت

 پذیر کردن تقاضای فناورانه بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتست از:بینیبعاد برنام پیشترین ابا این اوصاف، مهم

 و تجاریدر شرکت های صنعتی، معدنی  ترین ابعاد برنامه ارتقاء تحقیق و توسعه مهم. 7جدول 

  نام برنامه 

 مساله:  معرفی
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راستای حمایت از تولیدات فناورانه داخلی در بخش  مند نبودن خریدهای دولتی در  نظام

 صنعت، معدن و تجارت

 هدف: 

بخشبینیپیش فناورانه  تقاضای  کردن  افزایش    پذیر  راستای  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 

 های داخلی با کیفیت خرید از شرکت 

 ابزارها:

 مانه ستاد سا ▪

تضمین ▪ خرید  ابزارهای  دایجاد  ساخت  استاندارد  دارای  کاالهای  برای  ی  اخل 

   وزارتخانه  های زیرمجموعه شرکت 

مشوق ▪ و  مجوز  بخش  اعطاء  کارگزاران  به  عملکرد  به  مشروط  و  هدفمند  های 

برای   پلتفرم خصوصی  شرکتایجاد  از  دولتی  خریدهای  توسعه  توانمند های  های 

 داخلی 

 حمشموالن طر
 های تابعه وزارت صمتشرکت 

 از وزارت صمت مجوزهای صنعتی، معدنی و تجاری دارای تکلیه شرک

 ی و  نهای قانوظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت

 نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت آئین

 های داخلی ینامه پیوست فناوری و توسعه توانمندنظام

 نیازهای کشور لیدی و خدماتی در تأمین قانون حداکثر استفاده از توان تو

 

 برنامه تأمین نیروی کار مورد نیاز توسعه فناوری  

تجاری کشور در راه توسعه فنواوری، دشوواری دسترسوی بوه   های بزرگ صنعتی، معدنی وکی از مشکالت شرکتی

گاهی هسوتند، الزم اسوت آموختگوان دانشوجا که ایون نیروهوا عمومواً دانشنیروی کار ماهر و با کیفیت است. از آن

های آنان بوا نیازهوای صونعتی، معودنی و سازی آموختهمتناسبآموختگان و ای ارتقاء کیفیت این دانشهایی بربرنامه

 تجاری انجام پذیرد. 

 طرح تاپ 

ملی توانمندسازی تولید و توسوعه اشوتغال پایودار )موسووم بوه تواپ( در وزارت طرح  ز همین رو، در حال حاضر  ا

های دانشوگاهی نامهیانها و پامحوریت بر هدفمند کردن رساله  عدن و تجارت در حال اجراست که در آن،صنعت، م

تمرکوز اندازی سامانه تواپ در وزارتخانوه، با عنایت به راهصنعت قرار دارد. متناسب با نیازهای اعالم شده از جانب 
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های تکمیلی، امهبه عنوان نمونه، یکی از برنانه است. های تکمیلی به این سامبرنامه پیشنهادی حاضر بر افزودن شاخه

های دانشگاهی است؛ بودین معنوی کوه تعودادی از صونایع یوا علوم پزشکی در سایر رشتهشی  سازی نظام آموزپیاده

های معدنی در همکاری با یک دانشگاه، به صورت مستقیم نیازهای علمی، پژوهشی و فناورانه خود را مرتفوع حوزه

دار در جودول زیور مشوخص توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایترین ابعاد طرح ملی  با این وصف، مهمنمایند.  

 شده است.

 توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار ترین ابعاد برنامه مهم. 8جدول   

 توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار نام برنامه 

 معرفی

 اله: مس

تناسب   مهارتعدم  و  دادانش  با  نشهای  دانشگاهی  بخش آموختگان  واقعی  نیازهای 

 صنعت، معدن و تجارت

 هدف: 

توانمندیبهره از  بهینه  دورهبرداری  دانشجویان  اعضاء  های  تکمیلی،  تحصیالت  های 

التحصیالن مشمول  ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فارغهیوت علمی دانشگاه

معدنی و    های صنعتی، شرکت فناورانه  یفه سربازی در رفع نیازهای پژوهشی و  نظام وظ

 تجاری

 ابزارها:

 سامانه تاپ  ▪

کمک  ▪ به پرداخت  دکتری  رساله  و  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  اجرای  برای  هزینه 

مشاور یا استادان تاپ و حقوق ماهیانه   ان، حق مشاوره به استادان راهنما،دانشجوب

 صنعت  به سربازان

 طرح سرباز صنعت ▪

 ی صنعتی طرح پسادکتر ▪

 یک دانشگاهرح اختصاص یک صنعت به ط ▪

 مشموالن طرح

 های صنعتی، معدنی و تجاری پیشرو شرکت 

 دانشجوی تاپ 

 استاد تاپ 
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 سرباز تاپ  

 و   قانونیهای ظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت

 ثبت نام در سامانه تاپ

فناوری و  تحقیقات  علوم،  وزارت  با  شرکت   مذاکره  و  و  معدنی  صنعتی،  بزرگ  های 

 تجاری

 

 فناور رسانی عرضه و تقاضای کارهمبههای پلتفرمح توسعه طر

هوای مختلفوی بورای توان به تکمیل آن پرداخت، پلتفرمدر وزارتخانه در حال اجراست و میالوه بر طرح تاپ که  ع

رسوانی ت که هم در عرصه اطالعمتخصص مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت قابل اجراسرساندن نیروی کار  

های قابل ارائه در این زمینه فرمترین پلتنمایند. مهمهای مورد نیاز صنایع، معادن و تجار فعالیت میرائه آموزشهم او  

 عبارتند از:

پوذیرد، در وهلوه اول نیازهوای های تخصصی: در این پلتفرم که به کارگزاری بخش خصوصی انجام میآزمونالف(  

شناسایی شده و بر این های مختلف صنعتی، تجاری و معدنی ن در بخشهای مورد انتظار از شاغالو توانمندیشغلی  

های متقاضوی های تخصصی مربوط به هر رشته فعالیت، افراد حائز صوالحیت بوه شورکتری آزموناساس، با برگزا

 شوند. معرفی می

هوای االن بخشتأیید در بخش خصوصوی همواهنگی در بوا فعوهای کار: در این پلتفرم، کارگزار مورد  نمایشگاهف(  

نمایود توا از ایون طریوق، هوم می  هاهای کوار در دانشوگاهنمایشوگاهصنعتی، معدنی و تجاری، اقودام بوه برگوزاری  

ها به اطالع دانشجویان برسد و هم امکان برگزاری جلسات مصاحبه اولیوه بوا متقاضویان های شغلی شرکتنیازمندی

 ها ایجاد شود.رای فعالیت در شرکتدانشگاهی ب

های خش خصوصی با گردآوری نیازهوای کواری شورکتآموختگان: در این پلتفرم، کارگزار بتوانمندسازی دانش  ج(

نماید و در ها میهای تخصصی توانمندسازی متناسب با نیاز شرکتبرگزاری دورهصنعتی، معدنی و تجاری، اقدام به 

 دهد.ها قرار میتیار شرکتآموخته و توانمند را در اخیروی دانشقالب قراردادهای متنوع، ن

های صنعتی، معدنی این پلتفرم، کارگزار بخش خصوصی در ارتباط با فعاالن بخش د( صادرات خدمات مهندسی: در

و های مورد نیاز که از طریق دورکاری است را شناسایی نمووده و بوا آمووزش و تجاری در خارج از کشور، فعالیت

جی قورار های مورد انتظار را دریافت نموده و در اختیوار شورکت خوارخروجیجذف نیروی کار متخصص داخلی،  

 دهد. می

صونعت،  رسانی عرضه و تقاضوای نیوروی کوار در بخوشهمهای بهترین ابعاد طرح توسعه پلتفرمبا این وصف، مهم

 معدن و تجارت عبارتند از:

 فناور  رضه و تقاضای نیروی کاررسانی عهمترین ابعاد طرح به مهم. 9جدول 
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 فناور  رسانی عرضه و تقاضای نیروی کارهمبه نام برنامه 

 معرفی

 مساله: 

شناسایی در  توانمند  معرفی  ،ضعف  بخش   سازیو  در  فناور  و  متخصص  کار  نیروی 

 صنعت، معدن و تجارت

 هدف: 

 ر بخش نیروی کار متخصص و فناور و عرضه آن دبهبود شرای  به هم رساندن تقاضای 

 ابزارها:

 کارگزاری به فعاالن بخش خصوصی فعال در این زمینه اعطاء مجوز  ▪

 های کارگزار حمایت معنوی از شرکت ▪

 گرفتهمند و مشروط به عملکرد به کارگزاران شکل اعطاء تسهیالت زمان ▪

 مشموالن طرح
 های صنعتی، معدنی و تجاری پیشرو شرکت 

 رگزاران دارای مجوز از وزارتخانهکا 

 و   قانونیهای فیت ظر

 مورد نیاز یزیرساخت

شرکت  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  با  و  مذاکره  معدنی  صنعتی،  بزرگ  های 

 تجاری

 

 های نوآوری برنامه توسعه مناطق و خوشه

ل مانده است، توجه به نووآوری و های صنعتی و معدنی شکل گرفته در کشور مغفوکی از ابعاد مهمی که در خوشهی

های های صنعتی موجود در کشور، عموماً نگاه به سمت گردهم آیی شرکتواقع، در خوشهفناوری است. در    توسعه

از هموین رو و دستی در زنجیره تأمین بوده اسوت. های باالدستی و پایینو شرکتمشابه  تولیدکننده محصوالت نسبتاً

های پیشورو، توالش شوود انتخاف برخی خوشوه ها، الزم است بانوآوری در این خوشه در راستای توسعه فناوری و

ها تکمیل شود. بدین معنی کوه امکانوات و فضوای الزم بورای منتخب نیز در این خوشهزنجیره ارزش رشته فعالیت  

های توسوعه کتشورخوشوه، پتانسیل برای سرریز فنواوری بوه بنیان دارای محور و دانشهای فناوریاستقرار شرکت

پوایش های تست و ارزیابی محصوالت فناورانه، بسوترهای امکانات و آزمایشگاهیزات تولید، دهنده و تولیدکننده تجه

فناوری  ، مراکز نوآوری و توسعهدر خوشه موجودهای فناورانه های نوین در سط  جهان و ایران و توانمندیفناوری

توسوعه فنواوری، در نظور   های واسو شرکتدر خوشه  های فعالرکتهای تحقیق و توسعه شبرای تجمیع فعالیت

الزم اسوت های نوآور، ها به خوشههای صنعتی و تبدیل آنبوم نوآورانه در خوشهبرای تحقق این زیستگرفته شود.  
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ای های دارتعدادی از خوشهری رئیس جمهور، معدن و تجارت در هماهنگی با معاونت علمی و فناو وزارت صنعت،

ابزارهوای های فناورانه موجود در کشور به عنوان پوایلوت انتخواف نمووده و  ظرفیت جذف را با توجه به توانمندی

تورین ابعواد برناموه توسوعه منواطق و مهم ها در نظر بگیرد. با ایون وصوف،تشویقی مستقیم و غیرمستقیم را برای آن

 ری در جدول زیر آورده شده است.های نوآوخوشه

 ی نوآور یهابرنامه توسعه مناطق و خوشه ابعاد ترین مهم. 10جدول 

 ینوآور یهاتوسعه مناطق و خوشه نام برنامه 

 معرفی

 مساله: 

 های صنعتی شکل گرفته در کشور ضعف نگاه توسعه فناوری و نوآوری در خوشه 

 هدف: 

وسعه فناوری و نوآوری در با هدف تهای مورد نیاز  و زیرساخت تکمیل زنجیره ارزش  

 جود در کشور های موخوشه 

 ابزارها:

های فنی  )اعم از کمک   های صنعتی های فعال در خوشه ابزارهای حمایت از شرکت  ▪

 ( هاها و ضمانت ای، تخصیص منابع ارزی، تسهیالت مالی، پوشش ریسک و مشاوره

 بنیانهای دانشحمایت از شرکت  ابزارهای  ▪

 های صنعتی منتخب صنعتی فعال در خوشه  هایشرکت  ▪ مشموالن طرح

  های منتخببنیان دارای پتانسیل فعالیت در خوشه های دانششرکت  ▪

 و   قانونیهای ظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت

 های کسب و کار نامه توسعه خوشه آئین ▪

 بنیانهای دانششرکت قانون حمایت از موسسات و  ▪

 

 معدنی و تجاری توسعه زنجیره ثبت اختراعات صنعتی،رنامه ب

های صنعتی، معدنی و تجاری دارای اهمیت است. نخست، به لحاظ ایجواد هت برای شرکتبت اختراعات از دو جث

های فکری خود و دوم، درآمدزایی از اختراعات ثبت شده از طریق فوروش حوق حفاظت از داراییچتر قانونی برای 

تورویج شامل منظر  4ز عتی، معدنی و تجاری اثبت اختراعات صناز همین رو در برنامه حاضر، توجه به برداری.  بهره

سوازی کننوده اختوراع، حمایوت از تجاریهای ثبتاهمیت موضوع ثبت اختراعات، حمایوت و پشوتیبانی از شورکت

 ثبت اختراعات، مورد توجه قرار گرفته است.دهی به کسب و کارهای مکمل در زنجیره اختراعات ثبت شده و شکل 
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 یعات صنعتثبت اخترا زهیجا یطرح اعطا

، وزارت صنعت، المللی و داخلییج اهمیت و جریان سازی موضوع ثبت اختراعات صنعتی در سط  بینا هدف تروب

المللی، جایزه ثبت اختراعات ارائه کورده بینهای ایرانی پیشرو در ثبت اختراعات تواند به شرکتمعدن و تجارت می

تووان بوا در این راسوتا، میتشار عمومی برساند. میان صنعتگران، به انویج این امر در  و نتایج آن را نیز در راستای تر

های برتر توس  سازمان مدیریت های موجود در ارزیابی شرکتهای مربوط به ثبت پتنت، از ظرفیتافزودن شاخص

 ست.ترین ابعاد این طرح در جدول زیر قابل مشاهده انیز بهره برد. مهم  (IMI 100صنعتی )

 ی ثبت اختراعات صنعت زهی جا  یطرح اعطاترین ابعاد مهم. 11جدول 

 یثبت اختراعات صنعت زهیجا نام برنامه 

 معرفی

 مساله: 

شرکت کم پتنتتوجهی  ثبت  به  ایرانی  از  های  مستحصل  در  فعالیتهای  نوآورانه  های 

 سط  جهانی و درآمدزایی از آن طریق 

 هدف: 

 المللی و داخلی راعات در سط  بینموضوع ثبت اختسازی در و جریان اهمیت ترویج 

 ابزارها: 

 IMI 100های ارزیابی  افزودن معیار ثبت پتنت به شاخص  ▪

 گر برتر اعطای جایزه پتنت برتر در جشنواره صنعت ▪

 المللی کننده پتنت بینهای ثبتشرکت  مشموالن طرح

 و   قانونیهای ظرفیت 

 نیازمورد  یزیرساخت
 تکمیل زنجیره ثبت پتنت در کشور

 

 از ثبت پتنت  ت یطرح حما

معودنی و  های صونعتی،المللی، از یک سو به عنوان خروجی فرایند نوآوری در شورکتبت اختراعات در سط  بینث

ه بوها تواند به عنوان منبع درآمدزایی بورای شورکتبرداری مناسب میتجاری محسوف شده و از سوی دیگر، با بهره

پوذیری ند در بلندمدت به توسعه فناوری و افزایش رقابتتوارتخانه از این امر میکار آید. از همین رو، پشتیبانی وزا

 ترین ابعاد این طرح، در جدول زیر مشخص شده است.المللی منجر شود. مهمهای ایرانی در سط  بینشرکت

 المللی تراعات بین اخاز ثبت  تیطرح حما . 12 جدول
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 از ثبت پتنت  تیحما نام برنامه 

 معرفی

 مساله:

بنگاه  ایرانی در سط   ضعف ثبت حقوق مالکیت فکری نوآوری و توسعه فناوری  های 

 المللی بین

 هدف: 

 المللی های نوآور و پیشرو به ثبت دستاورهای فکری خود در سط  بینترغیب شرکت 

 ابزار: 

 ی در خصوص مزایای ثبت اختراعات رسانی و اقدامات ترویجاطالع ▪

 سازی ثبت اختراعات ی فرایند و شیوه تجار آموزش ▪

 های ثبت اختراعات صنعتی % هزینه  50ارائه تسهیالت مالی تا   ▪

 پیشرو شناسایی شده در این برنامه های شرکت  مشموالن طرح

 و   قانونیهای ظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت

مالی  ارتقای نظام    پذیر وقانون رفع موانع تولید رقابت  (4آیین نامه اجرایی ماده )  6ماده  

 کشور 

 کانون پتنت ایران 

 

 پتنت  یساز  یاز تجار ت یطرح حما

های فکری است اما در صورتی که این که ذکر شد، ثبت اختراعات تنها یک مرحله از زنجیره حفاظت از دارایینانچ

یوت آمیوز دانسوت. از فرایند ثبوت پتنوت را موفقتوان  د، نمیاختراعات نتواند به نحوی به ارزش اقتصادی تبدیل شو

المللی ثبت شده نیز مد نظر قورار سازی اختراعات ملی و بینهایی برای حمایت از تجاریهمین رو، الزم است طرح

است، بینی شده تواند با استفاده از ابزارهایی که در قانون پیشگیرد. از همین رو، وزارت صنعت، معدن و تجارت می

صنعتی، معدنی و تجاری حمایت نماید. اهم ابعاد این طورح های  توس  شرکت  سازی اختراعات ثبت شدهیاز تجار

 در جدول زیر آورده شده است.

 سازی پتنت  تجاریاز  تیطرح حماترین ابعاد مهم. 13 جدول

 تجاری سازی پتنت از  تیحما نام برنامه 

 مساله: معرفی
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 های ایرانی   شرکت سازی اختراعات ثبت شده توستجاری ضعف 

 هدف:  

 ایجاد ارزش مالی از اختراعات صنعتی ثبت شده 

 ابزارها:

با هدف یافتن مشتری برای اختراعات  بازار  برگزاری رویدادهایی از قبیل سامانه فن   -1

 های صنعتی، معدنی و تجاری ثبت شده توس  شرکت

هزینه   50پرداخت    -2 از  اختراعات  %  خرید  شرکت های  صنعتیاز  و  های  معدنی   ،

 تجاری

 المللی های ثبت کننده اختراعات در سط  بینشرکت  مشموالن طرح

 و   قانونیهای ظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت

 پذیرانون رفع موانع تولید رقابتق 4ماده 

 قانون مذکور 4نامه اجرایی ماده  آیین  3ماده  "ت"بند 

 

 اعات ثبت اختر مکمل یکسب و کارها  یریگشکلاز  ت یطرح حما

گیری کسوب و کارهوای الذکر در زنجیره ثبت اختراعات، الزم است از شوکل های فوقنمودن برنامهه منظور اجراییب

)مانند  اختراعات ثبت شدههای تولیدکننده محتوا بر اساس مکمل از جمله وکالی تخصصی ثبت اختراعات و شرکت

نیوز  المللوی(های ثبت شده در سط  بینکوس پتنتمهندسی معو    های نوین در صنایع مختلفرصد و پیش فناوری

تواند در همکواری بوا مرکوز مالکیوت معنووی قووه حمایت شود. در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت می

 ها در نظر گیرد. این حوزههای فعال در تسهیالتی را برای شرکتقضائیه، 

  مکمل  ی کسب و کارها یریگاز شکل  تیحما طرح. 14 جدول

 مکمل  کارهای و  کسب گیریشکلاز  تیحما نام برنامه 

 معرفی

 مساله: 

تکمیل فقدان شرکت  بینهای خصوصی  و  ملی  اختراعات  ثبت  زنجیره  در  کننده  المللی 

 کشور 
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 هدف: 

تجاریتکمیل   و  ثبت  هدف  با  کشور  در  پتنت  ثبت  صنعتی،  ساززنجیره  اختراعات  ی 

 معدنی و تجاری

 ارها:ابز

دارای مجوز از    ثبت اختراع«  وکالی»شده توس   های ثبتدهی به درخواستاولویت  -1

 تعدن و تجارمنعت، وزارت ص

 %  50های وکال از محل  پرداخت بخشی از هزینه  -2

هزینه   -3 از  بخشی  توس  پرداخت  پتنت  ازتحلیل  حاصل  فنی  اطالعات  خرید  های 

 های صنعتی، معدنی و تجاریکت شر

 ن طرحمشموال 
 های صنعتی، معدنی و تجاری پیشرو شرکت 

 های مکمل زنجیره ثبت اختراعات های فعال در بخش شرکت 

 و   قانونیهای ظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت
 پذیررفع موانع تولید رقابتقانون  4نامه اجرایی ماده  آیین  3ماده  "ت"بند 

 

 و تأمین مالی نوآوری های توانمند داخلی پذیری بنگاهقابتبرنامه ارتقاء ر

های بزرگ، ارتقاء ظرفیت های جدید تولیدی و خدماتی در شرکتپشتیبانی از ایجاد طرحدف اصلی از این برنامه،  ه

های صونعتی، معودنی و تجواری بنیان در شورکتهای دانشصادراتی محصوالت فناوری محور و ارتقاء اجرای طرح

 رح زیر برای این برنامه در نظر گرفته شده است.زیربرنامه به ش 2و است. از همین رو، پیشر

 توسعه صادرات کاالها و خدمات با فناوری باال  طرح

، سهم صادرات کاالها و خودمات بوا فنواوری بواال از کول 1394ایران در سال  طابق آمار گمر  جمهوری اسالمی  م

بنیوان در کشوور، مرکوز اموور شها و محصووالت دانه است. با رشد شورکتدرصد بود  1صادرات غیرنفتی کمتر از  

هوای پلتفرم اندازی کریدور توسعه صادراتی نمووده والملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری، اقدام به راهبین

منظوور تشوریک بنیان ایجاد نموده است. از همین رو و بوه مناسبی را نیز برای حمایت از صادرات محصوالت دانش

حاضر از جنس هماهنگی نهادی است به نحوی که وزارت صونعت، معودن و تجوارت بوا مساعی، برنامه پیشنهادی  

محور، منابع خوود را بوا معاونوت علموی و فناوریهای محصولی یا شرکتی برای صادرات محصوالت  اعالم اولویت
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

اوری باال یوا ر راستای توسعه صادرات محصوالت با فنهای موجود این نهاد دفناوری به اشترا  گذاشته و از پلتفرم

توانود در زمینوه موذاکره بوا متوس  استفاده مشتر  نماید. عالوه بور ایون، همکواری میوان دو نهواد موذکور می-باال

بنیوان دارای بزرگ تجاری از جانب وزارت صنعت، معودن و تجوارت بورای افوزودن محصووالت دانشهای  شرکت

تورین ابعواد ایون زیربرناموه در ها باشد. از این رو، مهململلی به سبد صادراتی موجود این شرکتااستانداردهای بین

 جدول زیر نشان داده شده است.

 باال کاالها و خدمات با فناوریابعاد برنامه توسعه صادرات  ترینمهم. 15جدول 

 باال یو خدمات با فناوراز صادرات کاالها  تیبرنامه حما نام برنامه 

 معرفی

 : مساله

 تک از کل صادرات غیرنفتیپایین بودن سهم صادرات محصوالت های

 هدف: 

 افزایش میزان صادرات محصوالت با فناوری باال در کشور

 ابزارها:

 بنیان های موجود توسعه صادرات در کریدور صادرات محصوالت دانشپلتفرم  ▪

 زمان توسعه تجارتمنابع مالی حمایت از صادرات سا ▪

 صادرات ایران منابع صندوق ضمانت  ▪

 بنیان در سازمان توسعه تجارتمیز دانش ▪

   باال  اوریهای صنعتی، معدنی و تجاری تولیدکننده محصوالت با فنشرکت  مشموالن طرح

 ی و  نهای قانوظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت

دانش  11ماده   محصوالت  تولید  توسعه  )مادهبرنامه  تولید   43  بنیان  موانع  رفع  قانون 

 ر و ارتقاء نظام مالی کشور(پذیرقابت

 ایجاد زیرساخت همکاری مشتر  با معاونت علمی و فناوری

 

 های صنعتی، معدنی و تجاری بنیان در شرکتهای دانشحمایت از طرح طرح

ایی است کوه دارای مجووز هبنیان شرکتهای دانشهای صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت از طرحکی از برنامهی

رت در معاونت علمی و فناوری نیستند. در این راستا، ایجاد پلتفرمی در وزارت صنعت، معودن و تجوا  بنیان ازدانش

توانود هوا، میهمکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی برای شناسایی و اعطاء تسهیالت مصوف صندوق به این طرح

جوا کوه برداری قرار گیورد. از آنرههای این بخش مورد بهنوآوری در شرکت به عنوان ابزاری برای توسعه فناوری و
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

های بنیووان شوورکتهووای دانشمسووتقیم از طرح مطووابق اساسوونامه، صووندوق نوووآوری و شووکوفایی امکووان حمایووت

واهد بود؛ بنیان را ندارد، استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از صنایع پیشرفته نیز در این پلتفرم مورد نیاز خغیردانش

دار شناسایی شده توس  وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارزیوابی بوه صوندوق های اولویتبه نحوی که طرح

ی ارسال شده و در صورت تأیید در این صندوق، منابع حمایتی الزم از جانب صندوق نووآوری و نوآوری و شکوفای

و  هد گرفوت توا مطوابق ضوواب  صوندوق نووآوریشکوفایی در اختیار صندوق حمایت از صنایع پیشرفته قرار خوا

توان در قالب جدول زیر ه را میترین ابعاد این برنامشکوفایی، در اختیار شرکت ارائه دهنده طرح قرار گیرد. لذا، مهم

 خالصه نمود.

 بنیانهای دانشترین ابعاد برنامه حمایت از طرح مهم. 16جدول 

 بنیانهای دانش طرح از  تینامه حمابر نام برنامه 

 عرفیم

 مساله: 

از طرح  بنیان صنعتی،  غیردانشهای  بنیان شرکت های دانشضعف سازوکارهای حمایت 

 معدنی و تجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت

 هدف: 

از طرح  با بنیان شرکتهای دانشایجاد ظرفیت حمایت  های صنعتی، معدنی و تجاری 

 ع صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده از مناب

 ابزارها:

 نابع صندوق نوآوری و شکوفایی م ▪

 صندوق حمایت از صنایع پیشرفته  ▪

   های صنعتی، معدنی و تجاری پیشرو  شرکت  مشموالن طرح

 ی و  نهای قانوظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت
 هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی 

 ی و تجاری معدن برنامه توسعه استانداردهای صنعتی،

در بخش صونعت،   این محصوالتبنیان و بهبود نظام استاندارد پشتیبان تولید  والت دانشارتقای تولید محصمنظور  هب

 گیرد:، موارد ذیل در دستور کار قرار میمعدن و تجارت
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 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

محصوالت با محتوای فناورانوه بواال و   خصوصبهایجاد کدبندی و استانداردسازی کاالها و خدمات کشور   .1

نموودن بنیوان و معوین گیری اقتصاد دانشمحصوالت مشابه، اندازه  عنوان زیرساخت شناساییبنیان )بهانشد

 تقاضاهای مشابه(

المللوی شناسوی بینهای داخلی منطبق بر نظوام اندازهون تجهیزات و آزمایشگاهیارتقای استاندارد و کالیبراس .2

 بنیانابی کیفیت محصوالت دانشعنوان الزام مهم ارتقای کیفی نظام سنجش و ارزیبه

توسعه برنامه ساخت داخل تجهیزات توان کشور در حوزه آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی و    افزایش .3

موورد اسوتفاده در   آزمایشگاهی پیشرفته مورد نیاز کشوور و صوادرات تجهیوزات و خودمات آزمایشوگاهی

 صنعت، معدن و تجارت

دهنوده و موسسات بازرسی و گواهی هاهآزمایشگا  ارزیابی انطباق خصوصاًالمللی نهادهای  بهبود جایگاه بین .4

نتایج ارزیابی ای که به گونه)ها المللی آنبنیان و اعتباربخشی به جایگاه بیندانش  در حوزه کاالها و خدمات

 المللی قرار گیرد(انطباق داخلی مورد تایید نظام بین

بواالی دولوت و بخوش   های با تقاضوایگواهی انطباق برای بخشایجاد و توسعه نظام استاندارد و صدور   .5

ای که خرید از داخل دولت و بخش عموومی گونهنقل، بهونیرو و حمل عمومی خصوصا حوزه نفت و گاز،  

 بنیان نباشد.در حوزه محصوالت دانش ها و استاندارد خارجی خصوصاًمستلزم اخذ گواهینامه

 نداردهای صنعتی، معدنی و تجاری ترین ابعاد برنامه توسعه استامهم. 17جدول 

 توسعه استانداردهای صنعتی، معدنی و تجاری  نام برنامه 

 معرفی

 مساله: 

 بنیان در کشور ضعف نظام استاندارد پشتیبان تولید محصوالت دانش

  هدف:

راستای استانداردگذاری بخش صنعت، معدن و تجارت در  ارتقاء محتوای    ارتقاء نظام 

 یدی فناورانه محصوالت تول

 ابزارها:

 های دریافت استانداردهزینه حمایت مالی بخشی از  ▪

آزما  یابیارز  ینهادها ▪ خصوصا  بازرس  هاهشگا یانطباق  موسسات  و    یو 

 دهنده یگواه

   های صنعتی، معدنی و تجاری تولیدکننده محصوالت با فناوری باال شرکت  مشموالن طرح
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 ی و  نقانو هایظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت
 استانداردهای جهانی در کشورهای منطبق بر شگاهآزمای

 

 های تحقیق و توسعه در کشور برنامه بهبود نظام ارزیابی و آمار فعالیت

های بخوش صونعت، معودن و ین برنامه با هدف فراهم کردن آمار و اطالعات مربوط به تحقیق و توسعه در شرکتا

 مه به شرح زیر است: زیربرنا 2تر، شامل سیاستگذاری دقیق تجارت در جهت

 های تولیدی برای شناسایی صنایع پیشرفته اصالح نظام کدینگ مجوزها و پروانهطرح   

های اساسی در شناسایی محصوالت و صنایع پیشرفته، مشکالت کدگذاری ایون نووع محصووالت یوا کی از ضعفی

اید. از همین رو، الزم اسوت وزارت نمگذاری دقیق را با دشواری مواجه میها و سیاستصنایع است که رصد فعالیت

های زمینهها، محصوالت تولیدی آن  به صنایع پیشرفته و  HSصنعت، معدن و تجارت با اختصاص کدهای آیسیک و  

 ها اعم از تولید، واردات و صادرات را فراهم نماید. الزم برای شناسایی و پایش فعالیت

 های تولیدی طرح اصالح نظام کدینگ مجوزها و پروانه اد ترین ابعمهم. 18جدول 

 تجاری توسعه استانداردهای صنعتی، معدنی و  نام برنامه 

 معرفی

 مساله: 

 محصوالت و صنایع پیشرفته ضعف در شناسایی 

 هدف: 

 ری بهترتدقیق کدهای اختصاص یافته به صنایع پیشرفته در راستای سیاستگذا

 ابزارها:

 بنیان و پیشرفته ت دانشتعرفه واردات محصوال ▪

   صمتهای صنعتی، معدنی و تجاری دارای مجوز از وزارت همه شرکت  مشموالن طرح

 ی و  نهای قانوظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت
 نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و وارداتآئین 1کمیسیون ماده 
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 های ادواری ه و انتشار گزارشهای تحقیق و توسعش و ارزیابی فعالیتنظام سنجساماندهی  طرح 

این های صنعتی، معدنی و تجاری، الزم است های مرتب  با تحقیق و توسعه در شرکتسنجش دقیق فعالیته منظور ب

ها، کتهای تحقیق و توسعه در شورها قابل رصد و پیگیری باشند. در حال حاضر، تنها مرجع سنجش فعالیتفعالیت

نقودهایی بودان وارد های مورد سونجش، که هم در روش اجرا و هم در دقت فعالیت  است  ایران  آمار  مرکزهای  داده

هوا در وزارت صونعت، معودن و تجوارت، است. از همین رو، ساماندهی نظام سنجش و ارزیوابی ایون نووع فعالیت

دف بورای ای هوهبوه شناسوایی شورکتاطالعات دقیوق، ها بر پایه  ها و بناکردن آنتواند عالوه بر تدقیق سیاستمی

ارائوه تعریفوی دقیوق و واحود از هوایی ماننود حمایت بیشتر توس  وزارتخانه کموک نمایود. در ایون راسوتا، فعالیت

هوای تحقیوق و توسوعه آوردن بخشهای تحقیق و توسعه، ایجاد مراکز تحقیوق و توسوعه بوا هودف گوردهمفعالیت

همکاری با مرکز ملی آمار بورای راکز و در این م  ردهاکتر هزینهو تجاری و سنجش دقیق  معدنی  های صنعتی،شرکت

ترین ابعاد این طرح در جدول زیر قابل تواند راهگشا باشد. مهمهای تحقیق و توسعه، میتدقیق شیوه سنجش فعالیت

 مشاهده است.

 وسعههای تحقیق و تنظام سنجش فعالیت ترین ابعاد طرح ساماندهیمهم. 19جدول 

 توسعه استانداردهای صنعتی، معدنی و تجاری  نام برنامه 

 معرفی

 مساله: 

های صنعتی، معدنی  های تحقیق و توسعه در شرکت و رصد فعالیتضعف در شناسایی  

 و تجاری

 هدف: 

های صنعتی، معدنی و تجاری و ارائه گزارش  سنجش شدت تحقیق و توسعه در شرکت

 ساالنه 

 ابزارها:

 هتحقیق و توسعپروانه  ▪

 مشموالن طرح
شرکت  دارای  همه  تجاری  و  معدنی  صنعتی،  وزارت های  از  توسعه  و  تحقیق  پروانه 

   صمت

 ی و  نهای قانوظرفیت 

 مورد نیاز یزیرساخت

 های صنعتی اندازی مراکز تحقیق و توسعه در شهر  راه

 ایران  آمار مرکزهمکاری با 

 



38  

38 
 

 صنعت، معدن و تجارت  برنامه رسوخ فناوری ونوآوری در بخش 

 


