
  »فناوري توسعه و رشد« بخش در نظام کلی هاي سیاست

 افزایش و ثروت کسب دانش، تولید جهانی، فناوري در ایران جایگاه ارتقاي هدف با فناوري توسعه -1
  :طریق از ملی قدرت
  فناوري توسعه و رشد براي ملی عزم تقویت -1-1
 به دستیابی براي مدیریتی نظام ساختار اصالح و راهبردي هاي برنامه تدوین و سیاستگذاري -2-1

  جمهوري ریاست نظر زیر آن، از حمایت و پیشرفته هاي فناوري
  کشور هاي ظرفیت و ها مزیت نیازها، اساس بر فناوري از حمایت در اولویت تعیین 3-1
 استعدادهاي پرورش نخبگان، شناسایی متعهد، و خالق کارآمد، انسانی نیروي تربیت بر کیدأت -4-1

  خوداتکایی و خودباوري روحیه ارتقاء و انسانی هاي سرمایه جذب و حفظ درخشان،
 هاي بخش با ها فرهنگستان و تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه میان همکاري ساماندهی و تقویت -5-1

  غیردولتی و دولتی خدماتی و فنی و صنعتی
 روند تغییر هدف با رکیگم و بازرگانی هاي بخش در بویژه مقررات و قوانین تکمیل و اصالح -6-1
 تولید براي ساخت و طراحی دانش کسب فناوري، انتقال فرآیند به خارج از خدمات و کاال ورود

 در افزاري نرم و افزاري سخت هاي لفهؤم میان تناسب ایجاد براي ریزي برنامه و کشور داخل در محصوالت
  فناوري توسعه
  کشور در فناوري هاي وانمنديت افزایش از ها دستگاه کلیه حمایت تقویت -7-1
 در نوآوري و اي توسعه و کاربردي تحقیقات توسعه براي بسترسازي و معنوي مالکیت از حمایت -8-1
  علوم مختلف هاي زمینه
  یعلم شکوفایی و فناوري توسعه در صحیح گیري سمت ارائه در ها فرهنگستان نقش ارتقاي -9-1

 افزاري نرم هاي بخش تقویت انسانی، منابع توسعه بر کیدأت با المللی بین هاي همکاري تقویت -10-1
 کیفیت ارتقاي و ایرانی فناوري براي بازاریابی غیرایرانی، و ایرانی نخبگان و ها سرمایه جذب داخلی، فناوري
  جهانی هاي شاخص با منطبق
  :اساس بر کشور در فناوري ملی هاي ظرفیت و ها زیرساخت تقویت -2
 روحیه تقویت و عملی هاي مهارت آموزش و پایه علوم کیفی سطح ارتقاي هب جدي اهتمام -1-2

 حوزه در تحقیقات به علمی دهی جهت و تحقیق کردن نهادینه و آموزشی نظام مراحل تمام در خالقیت
  فناوري

 داخلی نیازهاي رفع استقالل، تحکیم هدف با جدید هاي فناوري بر مبتنی خدمات و صنایع توسعه -2-2
  جهانی بازار از مناسب سهم کسب و

  مداوم بازنگري اساس بر موجود فناوري هاي ظرفیت تکمیل و اصالح و صنایع نوسازي -3-2



  رسانی اطالع و پردازش سازي، ذخیره آوري، جمع شامل کارآمد فناوري اطالعات نظام ایجاد -4-2
 مناسب بودجه اختصاص طریق از ملی ناخالص تولید از فناوري در تحقیق سهم افزایش بر کیدأت -5-2

 و ارزیابی پژوهش، توسعه براي مناسب هاي شاخص تنظیم و دولتیغیر هاي بخش معنوي و مالی تشویق و
  ها سیاست اجراي در مستمر نظارت

  سنتی و بومی هاي فناوري بر متکی محصوالت صدور و تولید از حمایت -6-2
  فناوري و علوم هاي اركپ و ها شهرك توسعه و سیسأت از حمایت -7-2
  :طریق از فناوري توسعه فرهنگی مبانی ترویج و تبیین -3
  کشور در فناوري و علم توسعه اهمیت به نسبت اجتماعی درك افزایش -1-3
  مصرف الگوي اصالح -2-3
 هايکاال از استفاده به مردم تشویق جهت تولید در کیفیت ارتقاي و سازياستاندارد فرهنگ ترویج -3-3

  کشور عمومی فرهنگ در داخل ساخت
 هاي تخصص دادن قرار مبنا و اشتغال و آموزش گزینش، نظام در استعداد و عالقه به دادن اهمیت -4-3

  مرتبط هاي استخدام در اي حرفه و فنی علمی،
 عمومی فرهنگ در اي حرفه و فنی مشاغل بخصوص مشاغل، کلیه به گذاري ارزش و تقویت -5-3
  کشور
  کشور در فنی کارآفرینی فرهنگ تشویق -6-3
  خودباوري و کاري وجدان جمعی، کار روحیه ترویج -7-3
 با مرتبط امور در صنفی و شخصی منافع بر ملی منافع به دادن اولویت جهت سازي فرهنگ -8-3

  فنی و تجهیزاتی خریدهاي و کاال واردات
 فناوري از استفاده در اسالمی موازین و اجتماعی فرهنگی، هاي ارزش حفظ به اهتمام -4


