
گزارش عملکرد ده ساله ی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف





اگر سیاستگذاری به شکل درستی انجام بگیرد 
واقعا می تواند رسنوشت مطلوبی را برای کشور

 رقم بزند و از بروز تناقض و دوگانگی 
به طور جدی جلوگیری کند.

1376/01/19

الكافی، ثقة االسالم كلینی، ج  1، ص ۲66، ح ۴ 

َب نَِبیَُّه َفأَْحَسَن أََدبَُه  إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ
َفلَمَّ أَكَْمَل لَُه اْلََدَب َقاَل إِنََّك لََعىل  ُخلٍُق َعِظیمٍ  
ِة لَِیُسوَس ِعَباَدهُ . یِن َو اْلُمَّ َض إِلَْیِه أَْمَر الدِّ ثُمَّ َفوَّ

خداوند پیامربش را تربیت کرد و خوب تربیت کرد، 

وقتی که تربیت او را تکمیل منود، فرمود: 

تو دارای اخالق نیک و عظیمی هستی، 

سپس امر دین و امت را به پیامرب 

واگذار کرد، تا سیاست امور 

بندگان را به عهده بگیرد. 

امام صادق)ع(:



اسم خانی،  علی  جاملی فر،  مهدی  یزدی،  نجم الدین  کریمی،  امیرعلی  صادقی،  سعید  گردآورندگان: 

محمد اسامعیل زاده، بهزاد دوستی، نرسین قاسمی، علی اکرب اسدی، علی معصومی، هامون طهامسبی، 

اسامعیل عبدی، رسوش طالبی، مهشید منزه، صالح اسدزاده، علی سعیدانژاد، سعید مجرایی.

طراحان گرافیک: سوسن راعی، نرگس غیومیان.

سال نگارش: 1397

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب اله، خیابان شهید قاسمی، بعد از درب شاملی دانشگاه 

انرژی، بن بست گوهر، پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی  صنعتی رشیف، جنب دانشکده 

رشیف.

شامره تلفن: 0۲166065139

این کتاب در سه نسخه به منظور رومنایی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی تهیه 

گشته است. نسخه نهایی به زودی منترش خواهد شد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف می باشد.

10 سال پژوهش و تصمیم سازی؛ اثرگذاری الگوسازی
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منت 

خدای را که لطف خود را 

بر ما ارزانی داشت تا دهمین سال تاسیس 

پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف را گرامی 

داریم. پژوهشکده ای که با تالش فراوان مدیران و پژوهشگران خربه، 

در راستای رسالت اساسی خود در زمینه نوآفرینی برای حل مسایل فراگیر 

کشور، مرارت های فراوانی را پشت رس گذاشته است و اکنون با قدرت و صالبت 

در مسیر تعالی خود گام برمی دارد. سیاستگذاری مبتنی بر شواهد میدانی و نظریه های 

مستدل علمی، کمک به حل چالش ها و تعارضات سیاسی، اصالح فرایندهای حکمرانی  و 

قانونگذاری، تعامل فعال با ذیربطان دولتی و غیردولتی، از وظایف و ماموریت هایی است که 

این پژوهشکده برای خود تعریف منوده است. 

اکنون با ورود به دهه دوم حیات و با اتکا به خداوند متعال، پژوهشکده در جهت تعمیق 

هر چه بیشرت فعالیت های خود در سه عرصه پژوهش و تولید دانش بومی سیاستگذاری، 

سیاست سازی و اثرگذاری در فرایند حکمرانی و توسعه ظرفیت های انسانی و رسمایه 

اجتمعی گام خواهد برداشت و بر این اساس به مثابه یک سازمان منعطف و پویا، 

تغییرات و اصالحات الزم را در ساختار خود اعامل خواهد منود. در پایان از خداوند 

متعال بالندگی روزافزون میهن عزیزمان و توفیقات بیش از پیش برای همه 

ملت ایران، به ویژه خدمتگزاران آنها در عرصه سیاستگذاری و همچنین 

همکاران پرتالشم در پژوهشکده سیاستگذاری را 

خواستارم. 

سعید سهراب پور، 
رئیس پژوهشکده سیاستگذاری
 دانشگاه صنعتی رشیف



نخبگان روی مهم ترین مسئله  با اجامع  پژوهشکده سیاستگذاری می تواند 
سیاسی کشور که حکمرانی و سیاستگذاری است ان شاءالله دستاورد خوبی 

برای کشور، نظام و جامعه داشته باشد.

دکرت محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

این  انتظار  است.  نیازمند  پژوهشکده  تحقیقات  و  فعالیت ها  به  کشور 
است که پژوهشکده در عین خودکفایی نیازهای دانشگاه را نیز تامین 

کند و بتواند فعالیت های خود را گسرتش دهد.

دکرت محمود فتوحی
رئیس دانشگاه صنعتی رشیف



با وجود پیرشفت های علمی و فناورانه، همچنان برای بسیاری از نیازها و مسائل واقعی کشـور پاسخ روشنی ارائه مقدمه

نشده است. این چــالش به »ماهیت بین رشته ای«، »پیچیدگی مسائل فراگیر« و »نبود راه حل واحد برای آن ها« باز 

می گردد، که امکان ارائه پاسخ در انزوای آزمایشگاه ها و دانشگاه ها یا اتاق های دربسته سیاست گذاران را غیرممکن 

ساخته است.

به منظور یافنت راه حلی برای پاسخ به این چالش، پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی رشیف، طی یک همکاری 

مشرتک بین این دانشگاه و مجمـع تشخیص مصلحت نظام )به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در عرصه سیاست های 

کالن کشور( از سال 1387 آغاز به کار منوده است.

و  اجتامعی  فعاالن  کارآفرینان،  اجرایی،  مدیران  پژوهشگران،  مشارکت  برای  فضایی  ایجاد  طریق  از  مجموعه  این 

سیاست گذاران در فرآیند پژوهش، طـــراحی، آزمـــون عملی و ارزیابی درصدد طراحی و پیشربد الگوهای حل مسائل 

فراگیر جامعه می باشد. خروجی این فرآیند ممکن است یک سـازمان، موسسه و یا یک گروه داخلی ذیل پژوهشکده 

باشد که در طول دوره طراحی مفهومی اولیه، شکل گرفته و با همکاری عنارص اجرایی و مشارکت ذی نفعان تکامل 

می یابد. چنانکه تیم تشکیل شده پس از بلوغ حرفه ای امکان خروج از پژوهشکده و ادامه فعالیت به عنوان یک 

سازمان مستـقل را خـواهد داشت.

با  است.  اولویت در سطح ملی  دارای  برای حل مسائل  الگوسازی  و  اثرگذاری  و تصمیم سازی،  پژوهش  پژوهشکده،  ماموریت 

توجه به فلسفه وجودی، حوزه عمل پژوهشکده از منظر موضوعی محدود نیست و محدوده آن را مسائل فراگیر کشور در کنار 

قابلیت های داخلی تعریف می کند.  

در کتاب حارض عملکرد ده ساله پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب حاوی 

رویدادها،  مقاالت،  و  انتشارات  پروژه ها،  برنامه های مسئله محور،  تاثیرگذار،  افراد  و  با موسسان  قسمت های مختلف مصاحبه 

سیاستگذاری،  پژوهشکده  حیات  ادامه  و  تاسیس  فرایند  جمله  از  ارزشمندی  محتوای  حاوی  که  است  و...  بین املللی  تعامالت 

چگونگی اثرگذاری آن در حل مسائل کشور، دستاوردهای علمی و پژوهشی آن و... است. امید است مطالعه این کتاب چراغ راهی 

برای سیاستگذاران و سیاست پژوهان دغدغه مند کشور باشد.



اساسنامه پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف
مهرماه 1387

تفاهم نامه همکاری در تاسیس  پژوهشکده سیاستگذاری بین دانشگاه صنعتی رشیف و مجمع تشخیص مصلحت نظام
مهرماه 1387
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دانشکده مدیریت تاسیس 
و اقتصاد دانشگاه شریف 

138013821386 1381138313851389

 تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به
منظور مشارکت در تاسیس پژوهشکده

پژوهشکده  تاسیس 
دانشگاه شریف سیاستگذاری 
 

تغییر استراتژی و ساختار
پژوهشکده به سوی  گروه محوری 

 برگزاری دوره دکتری سیاستگذاری علم و
 فناوری در دانشگاه شریف

 تاسیس مدرسه نوآوری و حکمرانی و ایجاد
ساختار نهادی برای شبکه پیرامون پژوهشکده

 برگزاری کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

جذب دانشجوی ارشد سیاستگذاری
علم و فناوری در دانشگاه شریف 

 جذب هیات علمی مستقل برای پژوهشکده

مطالعات اندیشکده   تاسیس 
و سیاستگذاری    حاکمیت 

• لزوم آموزش علوم مدیریت و اقتصاد با رویکردی نو و متفاوت
• احساس نیاز مبرم سازمان های مختلف کشور به افراد متخصص

 در حوزه های بین رشته ای و مدیریتی 
• الگوبرداری دانشگاه صنعتی شریف از دانشگاه های با ماموریت 

MIT  و ساختار مشابه در جهان همچون

• عدم پرداختن رشته های مختلف حوزه مدیریت به موضوعات کالن 
کشوری و سیاست گذاری کالن تر از سطح بنگاه

• خال دانش در حوزه مسائل ملی و مدیریت سازمان های ملی
• انجام مطالعات اولیه جهت ایجاد رشته سیاستگذاری

• جلب موافقت رییس و معاون پژوهشی وقت دانشگاه صنعتی شریف 
• توافق با دانشگاه ساسکس انگلستان جهت تاسیس رشته به صورت مشترک

• حمایت مالی برخی از سازمان ها از دانشجویان این رشته

• تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مسئول تدوین سیاست های کلی نظام و ارزیابی آن ها
• ابالغ سیاست های مهم همچون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

• نیاز مجمع به نهادی دانشگاهی برای انجام سیاست پژوهی و امور علمی مربوط به سیاست گذاری

• وجود افراد تسهیلگر به منظور برقراری موثر ارتباطات و تعامالت مجمع و دانشگاه
• موافقت دانشگاه صنعتی شریف و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تاسیس پژوهشکده از نوع دوم

• اخذ مجوز موقت تاسیس پژوهشکده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
• شکل گیری شبکه ای از گروه های پژوهشی همکار پژوهشکده

• عدم توانایی مجمع برای حمایت از پژوهشکده به علت عدم دریافت 
بودجه مناسب از سوی دولت وقت

• تامین مالی پژوهشکده با پروژه های اخذ شده توسط خود پژوهشکده
• گروه بندی پژوهشکده و تامین مخارج توسط خود گروه ها 

• ایجاد فرصت ارتقای شغلی برای همکاران پژوهشکده
• پاسخ بهتر برای تقاضای خارج پژوهشکده شامل برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی

• لزوم افزایش تولیدات آکادمیک از دانش انباشته در شبکه
• هم افزایی بیشتر هسته های درون شبکه پژوهشکده

• نیاز به نیروی متخصص
• نبود رشته سیاستگذاری در دانشگاه صنعتی شریف

• جذب دانشجویان رشته های نزدیک به سیاستگذاری علم و فناوری و به تبع آن آماده سازی و آموزش آنان جهت ورود به پروژه ها
• لزوم حرفه ای و تخصصی شدن امر سیاست پژوهشی در دانشگاه

• تقویت روابط با دانشگاه و تثبیت جایگاه پژوهشکده 
• ایجاد اعتبار علمی برای پژوهشکده

• نبود دانشکده معادل برای پژوهشکده
• ماهیت میان رشته ای بودن پژوهشکده 

• تغییر و تحول دائم پژوهشکده ها با تغییر موضوعات علم و فناوری

• لزوم دارا بودن نگاه برونگرا در پژوهشکده
• رفتن به درون مسائل نهادها، سازمان های سیاست گذاری، ساختارهای حاکمیتی و وزارت خانه ها

• عرضه ظرفیت ها و توانایی های پژوهشکده به نهادهای سیاست گذار و تعامل با آن ها

• نتیجه بخش نبودن دانشگاه های سنتی در حل مسائل کالن کشوری
• انباشت سوابق تحصیلی و کسب تجریبات به 

دست آمده از تعامل با اندیشکده های خارج از کشور 
• فاصله داشتن پژوهشکده از ایده اثرگذاری خود به دالیل 

محدودیت های دانشگاه و ضوابط آکادمیک در مشورت دادن
 به نهادهای حاکمیتی در حوزه حکومت داری و کشورداری
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نگاه آماری به محصوالت
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نرشیات 
ISI

نرشیات
داخلی

کنفرانس
خارجی

کنفرانس 
داخلی

چاپ 11 مقاله در 
نرشیات معترب بین املللی

چاپ 43 مقاله در 
نرشیات معترب داخلی

چاپ 60 مقاله در 
کنفرانس های خارجی

چاپ 14 مقاله در 
کنفرانس های داخلی

Administrator
Highlight
12 مقاله
همچنین چاپ کتاب نیست
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داشته  مشارکت  ذیل  ملی  اسناد  نگارش  در  پژوهشکده 
است:

سند توسعه فناوری میکروالکرتونیک• 

و •  گاز  )نفت،  منتخب  صنایع  فناوری  پیوست  تدوین 
پرتوشیمی و صنایع دریایی

مشارکت فعال در اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده- • 
مجلس شورای اسالمی

 • - ربا  بدون  بانکداری  قانون  اصالح  در  فعال  مشارکت 
مجلس شورای اسالمی

های •  بررسی  مرکز   - گر  تنظیم  دولت  سند  تدوین 
اسرتاتژیک ریاست جمهوری

مشارکت فعال در ایجاد ساختار و طراحی معامری کالن • 
سازمان  فراگیر-  تصویر  و  مقرررات صوت  تنظیم  سازمان 

صدا وسیام

مشارکت فعال در اصالح ساختار و قوانین صندوق های • 
بازنشستگی کشوری - وزارت رفاه، کار و تامین اجتامعی 

انجام مطالعات تطبیقی و تهیه گزارش های کالن جهت • 
بازطراحی و اصالح نظام حکمرانی انرژی به ویژه صنعت 

نفت - وزرات نفت

انتخابات •  نظام  اصالح  برای  سیاستی  های  گزارش  تهیه 
کشور

و •  اسالمی  جمهوری  عمومی  دیپلامسی  گزارش  تهیه 
جمهوری  به  نسبت  متحده  ایاالت  جامعه  افکارسنجی 

اسالمی

مشارکت فعال در اصالح قانون بانک مرکزی جمهوری • 
اسالمی - مجلس شورای اسالمی

تدوین گزارش های تطبیقی و گزارش های سیاستی به • 
منظور بازطراحی و اصالح نظام حکمرانی و سیاستگذاری 

رسانه

صدا •  سازمان  ی  اداره  قانون  اصالح  در  فعال  مشارکت 
وسیام -سازمان صدا و سیام

تدوین گزارش حکمرانی و تنظیم گری خیریه ها در ایران • 
- سازمان اوقاف و امور خیریه

برای •  سیاستی  گزارش های  و  تطبیقی  گزارشهای  تدوین 
اصالح نظام قانونگذاری و پارملان

در •  فعال  مشارکت  و  سیاستی  گزارش های  تدوین 

اثرگذاری سیاستی

جمهوری  کالن  سیاستگذاری  فرآیند  و  ساختار  بازطراحی 
اسالمی - مجمع تشخیص مصلحت نظام

مشارکت در اصالح موادی از قانون اصل ۴۴ - مجلس • 
شورای اسالمی

تدوین سیاست های کاهش مرصف آب، ایجاد اشتغال و • 
معیشت جایگزین و احیای دریاچه ارومیه



سعید سهراب پور
رضا روستا آزاد

عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی
سید محمدصادق امامیان

حسین میرزاپور
ابراهیم سوزنچی

علی ملکی
روح ا... حمیدی مطلق

علی مروی

مصاحبه ها

تاسیس پژوهشکده سیاستگذاری و ادامه حیات 
آن، حاصل همکاری و تعامل جوانان دغدغه مند 
با مدیران شجاعی است که از نوآفریدن نرتسیدند 
و با تالش و پشتکار، مسیری ناهموار را در طی 
از  بخش  این  در  پیموده اند.  گذشته  سال   10
کتاب، با تعدادی از افراد کلیدی و موثر در زمینه 
تاسیس و فعالیت پژوهشکده گفت و گو شده 
است تا از زوایای مختلف نحوه شکل گیری این 
نهاد میانی مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه این 
آموزه های جالب توجهی  بخش می تواند حاوی 
افراد عالقمند به کار و پژوهش در حوزه  برای 

سیاستگذاری باشد.
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 مصاحبه با دکرت سعید سهراب  پور

 دکرت سهراب  پور در سال 13۲۲ و در شهر تهران به  دنیا آمد
الربز دبیرستان  از  اول  رتبه   با کسب  و  در سال 13۴0   وی 
در لیسانس  دوره  طی  از  پس  ایشان  شد.  التحصیل   فارغ  
تهران دانشگاه  فنی  دانشکده   در  مکانیک  مهندسی   رشته 
 در سال 13۴۴ با کسب رتبه  اول و بورس دولت وقت ایران
کارشناسی های  دوره   و  شدند  آمریکا  متحده  ایاالت   عازم 
 ارشد و دکرتا را در دانشگاه برکلی کالیفرنیا گذراندند دکرت
 سهراب  پور در سال 1376 با پیشنهاد اعضای هیأت علمی
 دانشگاه و از سوی وزیر علوم به ریاست دانشگاه صنعتی
1389 سال  تا  ایشان  ریاست  دوره  شدند.  برگزیده   رشیف 
زمان در  نظران،  صاحب  از  خیلی  اعتقاد  به  یافت.   ادامه 
زمینه  که  استقرار شد  و  ثبات  دارای  دانشگاه  ایشان   اداره  
 ساز گسرتش دانشگاه در ابعاد علمی، فرهنگی، آموزشی و
 امکانات فیزیکی شد، عالوه بر این پژوهشکده سیاستگذاری
گردید. تاسیس  ایشان  دوره  در  رشیف  صنعتی   دانشگاه 
 ایشان پس از پایان دوران ریاست بر دانشگاه رشیف، رییس

.پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف شدند

ریاست دیدگاه  از  سیاستگذاری  پژوهشکده  تاسیس   رضورت 
وقت دانشگاه

تاثیرگذاری پژوهشکده در حل مسائل کشور

 اولین بار که بحث سیاست گذاری علم و فناوری در ایران مطرح
نه دانشگاهی  هیچ  واقعا  زمان  آن  در  بود.   1383 سال   شد، 
نیز مطرح نبود. این رشته را نداشت بلکه اصال بحث آن   تنها 
در کشور بار  اولین  برای  و  بودم  دانشگاه  رئیس  زمان من    آن 
زمان آن  در  کنیم.  راه اندازی  را  رشته  این  تا  گرفتیم   تصمیم 
دنبال به  و  بودیم  کرده  برپا  را  اقتصاد  و  مدیریت   دانشکده 
فناوری و  علم  سیاستگذاری  رشته  در  بودیم.   رشته های جدید 
 اساتیدی که متخصص این حوزه باشند نداشتیم و اصال در کشور
 وجود نداشت. گفتیم بروند و بررسی کنند ببینیم در دنیا کدام
 دانشگاه یا موسسه در این زمینه بهرتین است که بعد از بررسی
یکی انگلیس  ساسکس  دانشگاه  در  اسپرو  موسسه  که   گفتند 
گروهی است.  فناوری  و  علم  سیاست گذاری  مراکز  بهرتین   از 
 را به آن جا فرستادیم و با آنان قراردادی بستیم که یک دوره
به باید  ما  قرارداد  بسته شدن  از  بعد  کنیم.  برگزار  را   مشرتک 
 آنها پول می دادیم. برای این مسئله در دانشگاه بودجه خاصی
 پیش بینی نشده بود ولی چون ما می دانستیم که این رشته به
 درد متام دستگاه های مملکت می خورد لذا با نهادهای مختلفی
از ما  لذا  کنند.  بورسیه  را  دانشجو  تعدادی  تا  کردیم   صحبت 
تعدادی ارشد،  کارشناسی  دوره  التحصیالن  فارغ  بهرتین   بین 
بورسیه را  دانشجویان  مذکور  موسسات  تا  کردیم  انتخاب   را 
ما دانشجویان  که  بود  این صورت  به  فرایند  این   کنند. رشوع 
 به مدت یک سال به دانشگاه ساسکس رفتند و دروسی را در
 آن جا فراگرفتند که این رشوع خوبی بود. در سال بعد قرار شد
از برخی  هم  خودمان  آن  بر  عالوه  و  بیاید  استاد  آن جا  از   تا 
 درس ها را ارائه بدهیم که یک مرتبه مدیریت در کشور عوض
 شد و متاسفانه وقتی مدیریت در کشور ما عوض می شود خیلی

برای حل مسائل کشور پروژه های مختلفی داشته  پژوهشکده 
 است ولی من عالقه دارم تا این پروژه را که بیشرت دوست دارم
 به عنوان مثال عرض کنم. ببینید صنعت نفت ما قدیمی ترین
 و مهمرتین صنعت این کشور است. فعال خیلی از امور کشور

 از طریق بودجه نفت اداره می شود. با اینکه ما صد سال
متام تهیه  در  متاسفانه  داریم،  را  صنعت  این  که   است 

 تجهیزات آن خودکفا نیستیم و به محض اینکه ما را
 تحریم کنند یک رسی از پروژه ها متوقف می شوند.
 وزیر محرتم نفت آقای مهندس زنگنه از چند سال
 قبل تصمیم گرفتند که 10 قلم کاالهای مهمی را
 که برای صنعت نفت حیاتی است در داخل تولید
 کنند. برای بررسی امکانات، سازندگان، پتانسیل ها
 و ارتباطات بین املللی، باید سازمان هایی باشند تا
ارزیابی و  بررسی  را   وضعیت رشکت های کشور 
 کنند و از بین آن ها رشکت هایی را که توامنندی

انتخاب کنند. را دارند،  اقالم  این  تولید  برای   الزم 
رشوع را  اول  قلم   ۴-5 فعال  کاال  قلم   10 از   البته 

 کرده اند و من یادم هست که اولین قلم این
 کاالها رسمته های حفاری چاه های

 نفت بود. لذا در وزارت نفت
رشکت ها ارزیابی   برای 

شد تعریف   پروژه ای 
خوشبختانه  که 

انجام این   برای 
، ه ژ و  پر

که بود  این  مدیریت  تغییر  نتیجه  می خورد  هم  به  کارها   از 
 تعدادی از موسسات بورس کننده اعالم کردند که ببخشید! ما
زیادی موضوع سبب مشکالت  این  و  بدهیم  ادامه   منی توانیم 
 شد. یک تعدادی از این دانشجویان منی دانستند که باید چه کار
 کنند. با این حال بسیاری از آنان به هر شکلی بود توانستند از
 دانشگاه های داخل و خارج بورس بگیرند که بروند و این رشته
 را ادامه دهند و حاال که من دارم با شام صحبت می کنم خیلی از
 این عزیزان فارغ التحصیل شده و به دانشگاه رشیف برگشته اند
در حین دیگر مشغول هستند.  دانشگاه های  در  برخی هم   و 
 این دوره من به وزارت علوم رفتم و مجوز رسمی دوره دکرتی
 سیاست گذاری را گرفتم. بعد در سال 86 به این فکر افتادیم که
 بیاییم پژوهشکده سیاست گذاری را راه اندازی کنیم و راجع به
 مسائل مختلف سیاست گذاری علم و فناوری رشوع به تحقیقات
 کنیم.  با این که ما نتوانستیم این رشته را در دانشکده مدیریت
فارغ می توانستیم  پژوهشکده  این  تاسیس  با  اما  کنیم    آغاز 
سال در  لذا  کنیم.  مشغول  پژوهشکده  در  را  خود   التحصیالن 
 87 از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری برای پژوهشکده مجوز
 موقت گرفتیم. همزمان در دانشگاه تاحدودی استخدام اعضای
 هیئت علمی برای پژوهشکده ها متوقف بود چون همه اعضای

دانشگاه صنعت  و  فناوری  علم،  سیاست گذاری   پژوهشکده 
 رشیف را انتخاب کردند. این پروژه، پروژه بزرگی هم بود و به
 نحو احسن کار آن را در عرض مدت مشخصی انجام و نتایج آن
 به وزارت نفت داده شد. خوشبختانه امروز، رشکت هایی که در
 ارزیابی موفق شدند، کار تولید را رشوع کرده اند به عنوان منونه
 خود من در تلویزیون دیدم که رشکتی در خوزستان با تالش زیاد
 موفق شده تا مته های حفاری چاه ها را تولید کند. این یکی از
 کارهایی بود که به قول شام در جهت حل مشکالت و مسائل

 کشور توسط پژوهشکده به نحو احسن انجام شد.

                                                     برای تاسیس 
هم  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  با  پژوهشکده 
صحبت های مختلفی صورت گرفت. زیرا به دلیل 
آن که مجمع مسئول تدوین سیاست های کلی نظام 
است، در مجمع به این موضوع عالقه وجود داشت 
نیز مفید  آنان  و وجود چنین پژوهشکده ای برای 

بود.

دانشگاه و  بودند  آموزشی  زمان  آن  تا  دانشگاه  علمی   هیئت 
 دراستخدام هیئت علمی پژوهشی تردید داشت. عالوه بر این
 برای تاسیس پژوهشکده با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم
 صحبت های مختلفی صورت گرفت. زیرا به دلیل آن که مجمع
 مسئول تدوین سیاست های کلی نظام است در مجمع هم به این
 موضوع عالقه وجود داشت و وجود همچین پژوهشکده ای برای
 آنان نیز مفید بود. در نهایت قرار شد از مجمع هم در هیئت
 امنا باشند و در عوض از ما کمک و حامیت مالی بکنند. از سال
 89 دیگر من مسئولیت دانشگاه را نداشتم و عزیز من آقای دکرت
ایشان در سال 90 موافقت  روستا آزاد رییس دانشگاه بودند. 
 قطعی وزارت علوم را برای پژوهشکده سیاست گذاری گرفتند.
فعالیت های گرفت،  را  قطعی اش  موافقت  وقتی   پژوهشکده 
افق در  آموزش  ملی  کنفرانس  اولین  و  داد  گسرتش  را   خود 
 1۴0۴ را در سال 90 برگزار کرد. پژوهشکده در هامن سال 90،
برگزار کرد. سپس را  فناوری   هامیش ملی مدیریت پژوهش و 

این در   فعالیت هایش 

وارد بیرون  از  پروژه  زیادی  تعداد  و  یافت  افزایش   فاصله 
دیگر پژوهشکده های  از   بسیاری  برخالف  شد.   پژوهشکده 
پژوهشکده این  بود،  کم  آن ها  بیرونی  پروژه های  خیلی   که 
دانشجویان اغلب  که  پژوهشگر   60-50 و  بود  فعال   خیلی 
 ارشد و دکرتی از دانشگاه صنعتی رشیف و سایر دانشگاه های
 کشور بودند در آن مشغول به فعالیت شدند. این پژوهشکده
از اینکه  یعنی  شناخته  می شود   ۲ نوع  پژوهشکده  عنوان   به 

 درآمدهای خود باید حقوق پرسنل را پرداخت مناید.
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مصاحبه با دکرت رضا روستا آزاد

دکرت رضا روستاآزاد سال 13۴0 در تهران متولد شد. وی دیپلم متوسطه 

را با رتبه اول از دبیرستان خوارزمی اخذ منوده و در هر سه مقطع 

کارشناسی )صنعتی اصفهان(، کارشناسی ارشد)METUترکیه( و دکرتی 

)واترلو کانادا( نیز با رتبه نخست فارغ التحصیل شده است.

او در سال 137۲ به ایران بازگشت و وارد دانشگاه صنعتی رشیف شد. 

پس از مدتی گروه بیوتکنولوژی را راه اندازی کرد و به عنوان اولین 

رییس گروه برگزیده شد. 

ایشان در سالهای 1385 تا 1389 عهده دار معاونت پژوهشی دانشگاه 

بود. نامربده متعاقبا در مرداد 1389 به عنوان رسپرست دانشگاه تعیین 

و اواخراسفند هامن سال با حکم مستقیم وزیرعلوم دولت وقت به 

ریاست دانشگاه صنعتی رشیف برگزیده شد و تا شهریور 1393 به 

مدت ۴ سال در دولت های دهم و یازدهم عهده دار این مسئولیت 

بود.  دکرت روستا آزاد چه در سمت معاونت پژوهشی و چه در سمت 

ریاست دانشگاه، نقش قابل توجهی در تاسیس و تثبیت پژوهشکده 

سیاستگذاری داشته است. ذیال تاریخچه تاسیس پژوهشکده را از بیان 

ایشان می شنویم.

پژوهشکده تاسیس  برای  جوان  چند  ایده  از  حامیت   علت 
سیاستگذاری

مهم ترین موانع بر رس راه تحقق اهداف پژوهشکده

یکی از مصادیق تاثیر مثبت پژوهشکده در مسائل کشور 

کالم آخر...

 مهم ترین اقداماتی که در افق 5 تا 10 سال آینده باید صورت
گیرد

 تاسیس پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت به سال
 1387 باز می گردد. تاسیس پژوهشکده در بازه زمانی سال های 85
برعهده را  دانشگاه  پژوهشی  بنده مسئولیت معاونت  که   تا 89 
 داشتم صورت گرفت. در واقع در تاسیس پژوهشکده چندین عامل
 نقش داشتند. یکی از این عوامل، حضور دوستانی همچون آقایان
 دکرت ابراهیم سوزنچی، دکرت علی ملکی و دکرتجواد نوری بود. پایه
این عزیزان همگی مهندسی بود ولی اطالعات خوبی  تحصیلی  
 از وضعیت روز دنیای علم داشتند و بدون هیچ گونه تعصبی بر
 اهمیت مهندسی دریافته بودند که دانش مدیریت و سیاستگذاری
در آن  اهمیت  و  پیرشفت  حال  در  روز  به  روز  فناوری  و   علم 
 حال افزایش است. لذا این عزیزان خودشان ابتکار عمل به خرج
 دادند و در مرکز خوشنام و پیشاهنگ اسپرو)SPRU( در دانشگاه
این این عزیزان  انگلستان ظرفیتی را محقق کردند.   ساسکس در 
بین مشرتک  دوره  یک  قالب  در  که  آوردند  وجود  به  را   امکان 
 دانشگاه صنعتی رشیف و دانشگاه ساسکس، رشته ای تحت عنوان
 سیاستگذاری علم و فناوری در دانشگاه صنعتی رشیف راه اندازی

 شود.
مجمع با  رشیف  صنعتی  دانشگاه  ارتباط  برقرار  دیگر   عامل 
 تشخیص مصلحت نظام بود. در آن سال ها اهمیت این موضوع
 که با استفاده از ظرفیت های داخلی بتوانیم نیازهای سیاستگذاری
 کشور را تامین کنیم، کامال احساس شده بود. به خصوص در این
 سال ها رهربی معظم انقالب بحث چشم انداز ۲0 ساله و سیاست
 گذاری را در کشور بر رس زبانها  انداخته بودند. بر اساس  مجمع
 تشخیص مصلحت تصمیم گرفت چندین پژوهشکده سیاستگذاری
 در دانشگاه های کشور و ازجمله دانشگاه صنعتی رشیف راه اندازی
 کند. این موضوع در قالب درخواستی که به امضای دبیر محرتم
 مجمع آقای دکرت محسن رضایی رسیده بود به دانشگاه اظهار شد

تا رشیف  صنعتی  دانشگاه  در  فضا  دانید  می  که   هامنطور 
 حدی محافظه کارانه است. برخی از دوستان از ورود مباحث
مهندسی دانشگاه  یک  که  دانشگاه  به  انسانی  علوم   حوزه 
 است نگرانند و علیرغم اینکه مالحظه می کنند در دانشگاهی
ولی است،  وارد شده  تی هم  چنین حوزه های  آی  ام   چون 
 بازهم بعضی از همکاران بویژه در شورای دانشگاه با محافظه
از یکی  دارم  یاد  به  نگرند.  می  موضوع  به  احتیاط  و   کاری 
 همکارامنان که در شورای دانشگاه حضور دارد یک بار بیان
 می داشت که بنده می ترسم روزی برسد که وقتی به دانشگاه
 بیایم و در خیابان های آن قدم بزنم کسانی را ببینم که آنها را
 منی شناسم. بنده به ایشان اینگونه پاسخ دادم که موردی ندارد
بزرگی است  که نشناسید  دانشگاه صنعتی رشیف دانشگاه 
 و هم از لحاظ تعداد دانشجویان و هم از لحاظ تعداد رشته
 ها در حال پیرشفت و بزرگ تر شدن است. متاسفانه چنین
  مواردی را می توان همچون ترمزی برای پژوهشکده دانست.
 با این حال علیرغم متام محافظه کاری ها و نگرانی ها، در یک

 یکی از اقدامات خوبی که در پژوهشکده صورت گرفته است،
است. سیاستگذاری  و  حاکمیت  مطالعات  اندیشکده   تاسیس 
فعالیت های راستای  در  اندیشکده  این  بار  دارم یک   به خاطر 
 خود، گزارشی را در مورد FTAF  خدمت مقام معظم رهربی
و اقتصادی  امور  وزیر  نیا  طیب  آقای  زمان  آن  در   فرستادند. 

 در پایان، نکته ای که می خواهم بر روی آن تأکید کنم این است که همچون
ایران از  بیشرت  دنیا  در  هم  سیاستگذاری  و  مدیریت  دانش  علوم،   سایر 
بنده یافته اند.  سکوالر  و  الییک  ماهیت  غالبا  لذا  و  است  یافته   توسعه 
این این را داشته ام که  وقتی جوان های ما می خواهند به   همیشه بیم 
 عرصه وارد شوند راه های ساده تر و مدون تر را پیدا کنند و طی کنند.  به
 قول معروف ممکن است پای آن ها رس بخورد و به سمت سیاستگذاری
توانایی علمی غیر با قوت و  این در حالی است که  بروند.   الییک پیش 
 قابل انکار جوانان ما،  انتظار می رود سعی کنند واقعاً هرن سیاست گذاری
 را نه به صورت الییک و سکوالر بلکه به صورت اسالمی و ارزشی توسعه

بدهند. انشاالله.

تقویت بگیرد،  انجام  آینده  در  باید  که  اقداماتی  مهم ترین   از 
 ارتباط دانشگاه صنعتی رشیف با پژوهشکده و همکاری بهرت
 با آن به منظور جذب هیئت علمی است. همچنین پژوهشکده
انتشار به  آکادمیک و منجر  انجام دادن کارهای رصفا  از   باید 
 مقاالت  ISI اجتناب کند. این موضوع یک انحراف بزرگ است
 که آن را به صورت انتزاعی جلو می برد و افراد را مجبور می کند
 تا کارهایی انجام دهند که به درد حل مسائل جامعه  منی خورد.

  پژوهشکده باید درگیر مسائل واقعی کشور و حل آنان شود.
 ارتباطی که در روز اول با مجمع تشخیص مصلحت ایجاد شد در
 حال حارض در حال توسعه به دولت، مجلس و قوه قضاییه است
 و هر چقدر این روابط بیشرت شوند  کارهایی که این مجموعه
 انجام می دهد قطعاً بیشرت به درد مملکت خواهد  خورد. البته
 اگر پژوهشکده به صورت جدی  برای حل مسائل واقعی کشور
 وارد شود، درنهایت دستاوردهایی که به صورت واقعی به دست
 آورده می تواند در قالب گزارش و مقاالت هم ارائه شود و از این

رهگذر کم کم تبدیل به برند معتربی گردد.

 و پی گیری آن توسط رئیس وقت دانشگاه یعنی آقای دکرت سهراب
 پور به بنده ارجاع گردید. در راستای اجابت درخواست آقای دکرت
 سهراب پور، بنده از یکی از دوستان یعنی آقای دکرت امامیان که
و نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  با  خوبی  ارتباط  زمان  آن   در 
 آقای دکرت رضایی داشتند کمک خواستم. این درخواست از طرف
 ایشان  موافقت شد و به این ترتیب فرآیندی آغاز شد که حاصل
 آن تاسیس پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت برای

اولین بار در کشور و آن هم در دانشگاه صنعتی رشیف بود.
داشت، وجود  نهاد  این  تاسیس  ابتدای  در  که  مسائلی  از  یکی    

 یافنت افرادی از دانشگاه برای حضور در هیئت مدیره پژوهشکده
 بود. در دانشگاهی ماهیتا مهندسی چون دانشگاه صنعتی رشیف
در که  کنیم   استفاده  افرادی  از  که  بود  این  توجه  قابل   ابتکار 
 واقع متخصصان حوزه مهندسی بودند ولی به دلیل کارهایی که
پیدا مدیریت  و  سیاستگذاری  منش  و  تجربه  بودند  داده   انجام 
 کرده بودند. آقایان دکرت بیژن رشیدیان، دکرت علی کرمانشاه، دکرت
 جامل الدین هاشمیان از جمله این افراد بودند. در واقع هدف ما
 این بود تا زمانی که متخصصان جوان ما در دانشگاه ساسکس و
 دیگر دانشگاه  ها مشغول تحصیل هستند، کارها از طریق همین
به این جوانان تحصیل کرده  به پیش برود و سپس   هیئت مدیره 
 تدریج جایگزین این هسته اولیه هیئت مدیره شوند. اتفاقا همین
 گونه هم شد و عزیزانی همچون دکرت سوزنچی، ملکی، امامیان،
 حمیدی و میرزاپور به تدریج پس از امتام تحصیالت حود به ایران
 بازگشتند و جایگزین حلقه اولیه مدیریتی که تحصیالت آکادمیک
خوب بسیار  اتفاق  این  بر  عالوه  شدند.  نداشتند   سیاستگذاری 
 دیگری که افتاد این است که آقای دکرت سهراب پور که در واقع
 موسس و پدر معنوی پژوهشکده  هستند،  پس از پایان دوران
بنده و دیگر بر دانشگاه، رییس پژوهشکده شدند و   ریاستشان 

 دوستان در خدمت ایشان در پژوهشکده فعالیت منودیم.

             فضا در دانشگاه صنعتی رشیف تا حدی 
ورود  از  دوستان  از  برخی  است.  کارانه  محافظه 
صنعتی  دانشگاه  به  انسانی  علوم  حوزه  مباحث 
رشیف که یک دانشگاه مهندسی است ترس دارند. 
هر چه ما استدالل می آوریم که خواهر خوانده این 
این دانشگاه  ام آی تی است و  دانشگاه، دانشگاه 
نیز در چنین حوزه های وارد شده است، ولی بازهم 
بعضی از همکاران در شورای دانشگاه با محافظه 

کاری و احتیاط وارد این حوزه ها می شوند.

 دارایی بودند و متاسفانه در مورد این موضوع، امضای نامناسبی
آقای طیب از جلساتی که  بودند. در یکی   به خارجی ها داده 
امضا این  پیرامون  ایشان  بودند  آقا رسیده   نیا خدمت حرضت 
 سوال کردند و اینکه آیا این امضا مشکل ساز می شود یا خیر؟
پاسخ عنوان داشته بودند که مشکلی پیش نیا در   آقای طیب 
 نخواهد آمد. حرضت آقا اشاره کرده بودند که بچه های جوان
برای نیز  گزارش  یک  و  گفته اند  دیگری  چیز  رشیف   دانشگاه 
 بنده فرستاده اند و هامن جا آقا از دکرت طیب نیا خواسته بودند
 که نگاهی به آن گزارش تحلیلی بیاندازد. آقای طیب نیا زحمت
 کشیدند و هامن جا گزارش را خواندند. در نهایت ایشان با آن
 صداقتی که داشتند اظهار داشتند  که  بچه های دانشگاه رشیف
 درست گفته اند  و به نظر می رسد که ایشان اشتباه کرده اند.

این البته  است.  داشته  خوبی  رشد  پژوهشکده  گذشته   دهه 
موانع بنده  که  االن  و  باشد  این   از  بیشرت  می توانست   رشد 
 رشد را می دانم می توانم بگویم رشدی که داشته قابل قبول

بوده است.

از پژوهشکده در سطح به عنوان جزئی  اندیشکده  یعنی   این 
 عالی نظام در مورد یک بحث خیلی جدی توانسته است یک
 خروجی خیلی خوب به مقام معظم رهربی بدهد. البته موارد
 مشابه دیگری هم  هست و این مثال به صورت فی البداهه به

ذهنم رسید.
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مصاحبه با دکرت عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی

نخستین  نجف آبادی،  روح االمینی  عبدالحسین  دکرت  آقای 
رشیف  صنعتی  دانشگاه  سیاستگذاری  پژوهشکده  مدیر 
بوده است و تالش های فراوانی در زمینه تاسیس و تثبیت 

پژوهشکده انجام داده است.
اصلی ترین هدف مجمع از مشارکت در این پژوهشکده، تربیت 
سیاست گذاران آینده است تا آنان بتوانند مانند خون جدیدی 
در رگ های سیاست گذاری کشور که باالترین موقعیت آن در 
مجمع، دولت و قوای مختلف است تزریق شود. به همین دلیل 
باید یک کانون نخبه پرور و نخبه گرایی ایجاد می شد که بتواند 
برای آینده خود، مجمع و کشور کادرسازی کند. هدف دیگر 
این بود که افراد و نخبگان از طریق درگیر شدن با پروژه های 
در  بتوانند  کشور،  و  جامعه  ملموس  مسائل  درک  و  واقعی 

به نظر من، به عنوان فردی که در سال های اولیه زمان زیادی 
را برای پژوهشکده گذاشتم، رسعت رشد ما در مسائل داخلی 
خیلی بیشرت از حضور در مسائل منطقه بوده است؛ در واقع 
فعالیت ما در منطقه نزدیک به صفر بوده است. با توجه به 
بحث چشم انداز 1۴0۴، کشور ما باید جایگاه اول را در منطقه 
داشته باشد که حوزه علم و فناوری نیز یکی از حوزه های بسیار 

پروژه های پژوهشکده باید به هم مرتبط بوده و خرد و پراکنده 
به  باید  تخصصی  و  موضوعی  لحاظ  به  پروژه ها  این  نباشند. 
مثال  باشد.  پازل  یک  از  مختلف  گوشه های  که  باشد  گونه ای 
حوزه  مختلف  بخش های  در  یا  کشاورزی،  و  آب  حوزه  در 
مستمر  طور  به  کارشناسان  که  شود  این  نتیجه   باید  صنعت، 
ورزیده شوند و  بدین ترتیب در خدمت مجمع و کشور قرار 
ماست  کشور  مسئله  مهم ترین  که  آب  مسئله  در  مثال  گیرند. 
باید تیم هایی داشته باشیم که چندین سال   کار کرده باشند، 
به نحوی که سخن آنان از منظر کارشناسی برای همگان حجت 
شود. با وجود پیرشفت ها اما به نظر من با اهداف فاصله داریم 
البته ناامید نیستیم زیرا با متام این مسائل، پژوهشکده سد را 
شکست و این راه باز شد و موسسات مشابهی در دانشگاه های 

کشور تاسیس شده است.

من برای دوستان پژوهشکده آرزوی توفیق می کنم و هر گونه 
ابتدا  از هامن  ندارم.  دریغ  همچنان  برمی آید  دستم  از  کاری 
بنای مدیریت یا ریاست نداشتم، بلکه بیشرت به عنوان واسط 
مجموعه با مجموعه های دیگر  فعالیت می کردم و مدیریت 
را بر عهده جوانان می گذاشتم زیرا  به بحث میدان دادن به 
کردن  عمل  انقالبی  عمل،  در  و  کارها  منائی  رشد  و  جوان ها 
اعتقاد داشتم . با علم به همه محدودیت ها و موانع و مسائلی 

که وجود دارد، انشاءلله به پیش بروید و موفق باشید.

                                              اصلی ترین هدف 
تربیت  پژوهشکده،  این  در  مشارکت  از  مجمع 
مانند  بتواند  آنان  تا  است  آینده  سیاست گذاران 
کشور  سیاست گذاری  رگ های  در  جدیدی  خون 
که باالترین موقعیت آن در مجمع، دولت و قوای 

مختلف است تزریق شوند.

یک از ایده هایی که آن را دنبال منودیم، بحث بررسی آموزش در 

ورود دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت به همکاری

هدف مجمع از مشارکت در تاسیس پژوهشکده

لزوم بین املللی کردن فعالیت های پژوهشکده

لزوم عدم پراکندگی در فعالیت های پژوهشکده

سخن انتهایی

 کنفرانس آموزش در افق 1404، یکی از اولین اقدامات بزرگ
پژوهشکده و دیدار با مقام معظم رهربی

علت نام گذاری پژوهشکده سیاستگذاری

مجمع  دبیر  عنوان  به  رضایی  محسن  دکرت  انتصاب  از  پس 
دچار  مجمع،  دبیرخانه   ،67 سال  در  نظام  مصلحت  تشخیص 
داخلی  آیین نامه  گام،  اولین  عنوان  به  شد.  مهمی  تحوالت 
دبیرخانه مجمع و اختیارات دبیر وضع شد. در این آیین نامه با 
توجه به نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی 
مشورتی مقام معظم رهربی،  مجمع در دو حوزه نقش مهمی بر 
عهده داشت: اول بحث سیاست گذاری و دوم نظارت بر حسن 
وظایف،  این  موثر  انجام  برای  نظام.  کلی  سیاست های  اجرای 
مجموعه های  با  ارتباط  برقراری  به  اقدام  رضایی  محسن  دکرت 
از دانشجویان  دانشگاهی و کارشناسی منود. همزمان تعدادی 
به  رشیف  دانشگاه  مدیریت  دانشکده  در  ارشد  کارشناسی 
صورت جدی مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری و تاسیس 
این  از  تشخیص  مجمع  لذا  می کردند.  پیگیری  را  پژوهشکده 
سیاستگذاری  پژوهشکده  تاسیس  بر  مبنی  آنان  ایده  و  افراد 
حامیت کرد. در اینجا حامیت مجمع خیلی راهگشا بود چون در 
ارشافیت علمی حاکم بر رشیف )مترکز رصف بر علوم مهندسی( 
انقالبی،  جوان  یک رسی  که  داده منی شد  ایده  این  به  مجالی 
در  شوند.  وارد  حوزه  این  در  و  بیایند  عالقمند  و  دغدغه مند 
واقع نام مجمع و حامیت آن ولو اینکه حامیت اندکی بود، به 
و  بگیرد  کار شکل  این  که  اداری سدشکنی کرد  و  مالی  لحاظ 
جلو برود و بحمدلله موفق نیز بود. البته رییس وقت دانشگاه 
این  از  نیز  پژوهشی  آزاد، معاون  دکرت سهرابپور و دکرت روستا 
ایده حامیت می کردند ولی این حامیت ها فردی بود و شورای 
نداشتند  خیلی حامیتی  دانشکده ها  و  رئیسه  هیئت  دانشگاه، 
توانایی  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده  که  داشتند  اعتقاد  زیرا 
انجام این امور را دارد. حال آنکه مترکز دانشکده مدیریت بیشرت 

بر مباحث آموزشی بود تا حل مسائل کشور.
دانشگاه،  رییس  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیرخانه 
معاون پژوهشی دانشگاه و مجموعه ای از دانشجویان دغدغه 
بودند که  به خوبی دریافته  اقتصاد  و  دانشکده مدیریت  مند 
جایگاه چنین نهادی در کشور خالی است. لذا در پی تاسیس 

آن برآمدند.

اعتقاد پژوهشکده  تاسیس  فرایند  در  درگیر  افراد  از   برخی 
 داشتند که نام مجموعه، سیاستگذاری به مفهوم عام باشد حال
 آنکه در مجموعه دانشگاه رشیف و مجمع، خصوصا تاکید دکرت
 رضایی بر این بود که این همکاری کامال روشن و واضح باشد
 زیرا بنای مجمع بر این بود که با قطب های متناظر علمی در
 کشور )که دانشگاه رشیف لزوما در متامی آن ها مطرح نبود(

منطقه چشم انداز،  می گوییم  وقتی  است.  زمینه  این  در  مهم 
منظور آسیای جنوب غربی با جمعیت ۴00-500 میلیونی است. 
کشورهای این حوزه شامل ترکیه، عراق، کشورهای CIS شامل 
ایران، خلیج فارس، کشورهای جنوب خلیج فارس، افغانستان و 
پاکستان می شوند. ما باید در حوزه علم، فناوری و صنعت در 
این منطقه مرجع و برترین باشیم. به طور مثال یمن دیر یا زود 
با این استقامتی که مردم آن دارند، پیروز می شود و حکومتی 
تشکیل می شود که می خواهد برای 10-۲0 سال آینده کشور 
خود برنامه ریزی کند. این موارد موضوعات و سوژه های خیلی 

خوبی هستند که پژوهشکده باید در آن فعال گردد.

پژوهشکده برای  لذا  باشد.  داشته  مشرتک   پژوهشکده های 
علم، سیاستگذاری  نام  رشیف،  صنعتی  دانشگاه  با   مشرتک 

فناوری و صنعت انتخاب گردید.

افق چشم انداز 1۴0۴ بود که حدود سال 90 به ذهن دوستان 
رسید. ماه های زیادی برای برگزاری این هامیش کار شد و نهایتا 
هامیش خیلی خوبی برگزار شد. وقتی گزارش این کار را خدمت 
مقام معظم رهربی دادیم و از ایشان درخواست کردیم برای آن 
پیام دهند و یا در دیداری خدمت ایشان برسیم، بالفاصله چند 
روز بعد از هامیش مالقات اختصاصی دادند که به نظرم ۲3 
آبان ماه سال 90 بود که در آنجا آقای دکرت رضایی،  دکرت روستا 
آزاد و بنده گزارشی از هامیش دادیم. به نظرم حدود 18 نفر 
از دست اندرکاران هامیش در جلسه حارض بودند. خاطره ای 
که من از جلسه آن روز دارم، عکس بیاد ماندنی و غیرمعمولی 
است که ما از آقا درخواست کردیم به صورتی که دوستان مثل 
تیم فوتبال ایستادند و از آقا درخواست کردیم که آمدند و در 
کانون تجمع ایستادند و عکس گرفتیم. آن  عکس را هنوز به ما 

ندادند و کسی نتوانسته بگیرد. 

تهرانی مقدم  از شهادت شهید  بعد  که دو روز  آن جلسه  در 
آرزویی  یک  دادم،  ارائه  که  گزارشی  از  پس  من  شد،   برگزار 
را  آن  کاش  ای  ولی  دارم  باور  را  آن  هنوز  که  کردم  مطرح  را 
مطرح منی کردم. گفتم این جوانانی که در این جلسه هستند 
انشاءالله تهرانی مقدم های شام در حوزه علم و فناوری شوند. 
در اینجا حرضت آقا تذکری دادند به این مضمون: این دوستان 
در نقطه اوج هستند. من از ۲3 سال پیش در جریان کارهای 
تهرانی مقدم قرار دادم، او  از صفر رشوع کرد. این جوانان باید 
را  بدانند دستاوردها  باید  و  بدانند  را قدر  نظام  دستاوردهای 

نقطه ی صفر تحویل منی گیرند.

میدان عمل و دنیای واقعی نیز سیاست گذاری را تجربه کنند.
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مصاحبه با دکرت سید محمدصادق امامیان

دکرتای  فارغ التحصیل  امامیان،  محمدصادق  سید  دکرت 
ادینربگ  دانشگاه  از  حکمرانی  و  عمومی  سیاست گذاری 
مدیره  هیئت  عضو  و  قائم مقام  اولین  وی  است.  بریتانیا 
اندیشکده  موسس  همین طور  و  سیاستگذاری  پژوهشکده 
حکمرانی بوده است. ایشان هم اکنون معاون رئیس سازمان 
و  صوت  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس  و  سیام  و  صدا 
تصویر فراگیر در فضای مجازی، معاون توسعه مدیریت در 
مدیره  هیئت  رئیس  هم چنین  و  سیاستگذاری  پژوهشکده 

اندیشکده حکمرانی است. 

حضور موثر در تاسیس

تجربه تاسیس نهاد میانی مابین دستگاه حاکمیتی و دانشگاهی

تاسیس اندیشکده حکمرانی

 ایده تاسیس پژوهشکده در واقع یک نقطه رشوع مشخص و
اینکه افراد مختلفی سعی  منحرص به فردی نداشت. به خاطر 
 کردند به تاسیس چنین مجموعه ای کمک کنند. بعضی ها در
 مسیر منرصف شدند یا نتوانستند ادامه بدهند و دوستانی هم
تا هم  بعضی  و  پژوهشکده  تشکیل  تاسیس،  انتهای  تا   نهایتا 
 همین االن در حال همکاری هستند. لذا باید گفت لزوما همه
 یک نظر واحد نداشتند ولی ماحصلی که اتفاق افتاده، حاصل
 این ایده ها و انگیزه های متفاوت است و از آن ها ایجاد شده

است.
 اما در مورد نقش خودمان، ما در یک جمع کوچکی که بنده
  هم عضوی از آن بودم، از زاویه حل مسائل کشور وارد شدیم
 با توجه به تجارب  و تعامالت متعدد و درگیر شدن در مسائل
 نهادهای ملی، ما به این جمع بندی رسیدیم که نیازمند توسعه
 دانشی هستیم. دقیقا روزی که سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون
 اساسی در سال 8۴ ابالغ شده بود، جرقه ای به ذهنم زد و متاسی
 با دوستان در مجمع تشخیص گرفتم و گفتم اتفاق به این مهمی
 در کشور افتاده است و چرا جریانات دانشگاهی را در آن دخیل
 نکنیم؟ اگر ما جریان دانشگاهی با  توان علمی داریم، باید در
آن باشند.  داشته  نقش  اهمیت  این  به  سیاست هایی   پیش برد 
با یا چند جلسه  بنده تبدیل شد به یک  از زاویه  تلفنی   متاس 
 دوستان مجمع تشخیص مصلحت نظام حول موضوع نیاز کشور
 به یک نهاد دانشگاهی در موضوع سیاستگذاری که جمع بندی
 اولیه برای تاسیس آن در همین جلسات شکل گرفت. به هر حال
 از ایده تا عمل راه بسیار زیادی است و حدود سه سال فرایند
 تاسیس پژوهشکده طول کشید. در این راه  آقای دکرت سهراب
 پور که آن زمان رئیس دانشگاه بودند و  اقای دکرت روستا آزاد
 که معاون پژوهشی بودند زحامت زیادی متقبل شدند. نهایتا
همچون مهمی  موضوعات  برای  تا  پیمودیم  طوالنی  راهی   ما 
الزم توافقات  و  پژوهشکده، ساختار  تاسیس   وضعیت حقوقی 
آخرین در  نهایتا  برسیم.  عملیاتی  حل  راه  یک  به  ایجاد   برای 
 مرحله در سال 1387 به جمع بندی رسیدیم و جلسه ای را در
که سهرابپور  دکرت  آقای  جلسه  آن  در  کردیم.  برگزار   دانشگاه 
 رییس وقت دانشگاه بودند، ترشیف داشتند، اگر اشتباه نکنم
 از مجمع تشخیص هم آقای سیف الهی آمدند. 9 نفر از اعضای
 محرتم هیئت علمی دانشگاه نیز در این جلسه حضور داشتند.

تجربه  آیا  که  ندارم  ذهن  حضور  االن  کشور  در  خیلی  من 
مشابهی هامنند آنچه در پژوهشکده شکل گرفته است، بوده 
یا نه. ولی اصل این ایده سال ها است که در دنیا مورد استفاده 
صنعت  و  دانشگاه  رابطه  مقطعی  در  واقع  در  می گیرد.  قرار 
شکل گرفت  و نهادهای مشرتکی بین دانشگاه و صنعت ایجاد 
به  میانی  نهادهای  نقش  و  اشرتاکات  این  زمانی  یک  از  شد. 
اساسی  های  حل  راه  از  یکی  االن  شاید  و  شد  پررنگ  شدت 
برای حل بعضی از مسائل جوامع برشی، تاسیس نهادهای میانی 
بین دانشگاه ها و بخش های مختلف است. نهادهای میانی که 
عرض کردم ابتدا بین دانشگاه و صنعت شکل گرفت، بعد بین 
دانشگاه و نهادهای حاکمیتی، سپس بین دانشگاه و نهادهای 
اجتامعی،  نهادهای  و  دانشگاه  بین  حتی  و  خصوصی  بخش 
به  را  نفعی  که  شده  تاسیس  دانشگاه  اگر  NGOها.  مانند 
با گروه های مختلف جامعه همکاری  باید  برساند پس  جامعه 
کند. یکی از نهادهایی که همواره عالقمند است که حداقل در 
نهادهای  کند،  استفاده  دانشگاه  نهاد  از  و حرف،  تئوری  مقام 
حاکمیتی و حکومتی و فعال در حوزه های حکومت داری و 
که  است  ای  تجربه  تجربه،  این  به هر حال  است.  کشورداری 
در دنیا پیاده می شود. عالوه بر این ما یک مدل دانشگاه سنتی 
داریم که معموال نتوانستند خدمات خوبی بدهند و خیلی هم 
این موضوع عجیب نیست. در اکرث جاهای دنیا همینگونه بوده 
است. عالوه بر این، دانشگاه های حکومتی هم داشتیم که رفتند 
در بطن نهادهای حکومتی دانشگاه تاسیس کردند که آنها هم 
فوایدی داشتند ولی به هر حال همچنان خالهایی وجود داشته 
می  ایجاد  حکومتی  نهادهای  دل  در  که  دانشگاه های  است. 

  اندیشکده ایده ای بود که بعضی از نواقص مدل را پوشش دهد.
 بنده به دو علت به ایده اندیشکده عالقمند شدم. یک سوابق
در که  بود  دکرتا  دوره  امتام  از  بعد  دیگری سوابق  و   تحصیلی 
 اندیشکده های غالبا انگلیسی- بریتانیایی در شهرهای مختلف
 به ویژه در لندن وقت قابل توجهی را گذاشتم و این ایده در
با وجودی بازگشتم  بنابراین، وقتی به کشور   من شکل گرفت. 
 اینکه پژوهشکده را نهادی بسیار موفق و تثبیت شده در یک
 دانشگاه سنتی مثل دانشگاه رشیف دیدم که توانسته بود هم
 مجوزهای الزم را بگیرد و هم جایگاه خود را تثبیت بکند و هم
 هیئت علمی بگیرد، اما با این حال دیدم که از هدف اثرگذاری
 خود، فاصله قابل توجهی دارد که خیلی هم غیرطبیعی نبود. به
درگیر مسئله ناخودآگاه  دانشگاه  به  وابسته  نهاد  یک   هرحال 
این ... است که  و  اداری  آکادمیک، مالی و    و محدودیت های 
به آن  انعطاف پذیری  از  و  می افکند  سایه  مجموعه  بر   موارد 
 شدت می کاهد. به همین دلیل من به این جمع بندی رسیدم که
 شاید بشود کمک کرد و یک ایده تکمیلی دادکه این ایده اصال
هم پژوهشکده  که  گونه  هامن  نیست،  پژوهشکده   جایگزین 
 جایگزین دانشکده نبود. به هر حال ما طبق این ایده به دنبال
 ایجاد نهادی  بودیم که کار آن اصطالحا پالیسی بروکری است.

 بنده هم بودم آن جلسه در دفرت ریاست دانشگاه تشکیل شد و
 تفاهم نامه ای که منت اولیه اش تهیه شده بود بین طرفین امضا

شد و استارت واقعی آغاز کار پژوهشکده بود.

شوند و دانشگاههای دولتی و مراکز آموزشی-پژوهشی وابسته 
دانشجوی  وجود  از  معموال  دولتی،  حاکمیتی  دستگاههای  به 
توامنند و جریان دانشجویی خربه خالی می شوند. هر چند نه 

به صورت مطلق، ولی به صورت نسبی این اتفاق می افتد. 
ما  که  است  این  زنجیره  این  تکمیل  برای  حل ها  راه  از  یکی 
دانشگاه  با محوریت  مراکز  آن  و  دانشگاه  بین  نهادی  بتوانیم 
ایجاد کنیم. یعنی چنین نهادی در دانشگاه مطرحی ایجاد بشود 
کنیم.  استفاده  انسانی هم خوب  نیروی  جریان  از  بتوانیم  که 
البته باید گفت نهادهایی که نزدیک تر به نهادهای حاکمیتی 
شکل می گیرند نیز منافعی دارند و من عرض کردم مدل منحرص 
به فردی نداریم. به خاطر همین من اجامال این مدل را در این 
زمینه در جایگاه خود مدل موفقی می بینم. ولو اینکه نواقص 

زیادی هم همچنان بر آن حاکم است.

 هدف این نهاد، پوشش چند خال و نقیصه عملیاتی پژوهشکده
نهادی بود  این  آن  هدف  ابتدا  در  یعنی  بود.  خود  زمان   در 
 تشکیل شود که فارغ از دغدغه های دانشگاهی، بیشرت متایل به
 اثرگذاری داشته باشد. یعنی معیار سنجش آن این نباشد چند
 هیئت علمی گرفته است یا چه تعداد مقاله منترش کرده است،
آن ارزیابی  معیار  کشور  مسائل  آن جهت حل  توامنندی   بلکه 
 باشد. این اهداف نیازمند تاسیس نهاد دیگری بود زیرا عملکرد
 پژوهشکده اینگونه ارزیابی منی شد، االن هم این گونه ارزیابی
 منی شود.  عالوه بر این،  اندیشکده می خواست که به نحوی
و بود  بخشی  بین  پژوهشکده  خود  بکند.  کار  تر  بخشی   بین 
 حوزه سیاستگذاری حوزه ای بین بخشی است ولی به هرحال ما
اینجا در حوزه علم و فناوری که در نام پژوهشکده آمده  در 
 بود منی توانستیم محدود باشیم. خیلی از مسائل کشور، حتی
 ابعاد سیاسی، اجتامعی و اقتصادی و ... داردکه لزوما در علم
 و فناوری منی گنجید و بعضی از آن ها تفاوت زیادی با  رشته
 هایی که در دانشگاه رشیف سابقه آکادمیک دارند، داشت. در
 عین حال در ادبیات اندیشکده ها،  نهادهای سیاستی و  سیاست
 پژوهی و سیاست سازی هم مدل های مختلفی وجود دارد. ما
وابسته پژوهی  سیاست  نهاد  یک  یا  اندیشکده  یک   اصطالحا 
یک کارهایامن  حتام  خاطر  همین  به  که  هستیم  دانشگاه   به 
 رنگ و بوی دانشگاهی دارد. در واقع دوز علمی کارها باالتر
اندیشکده ها  از کارهایی است که ممکن است نهادهای حتی 
 یا مجموعه های مشاوره ای انجام بدهند. سومین موضوعی که
 در اینجا وجود داشت این بود که این نهاد، یک نهاد اجتامعی
 بود و پژوهشکده یک نهاد دانشگاهی است و مالکیت آن برای
 دانشگاه است. اندیشکده به عبارتی توسعه مفهوم پژوهشکده
همه است.  اجتامعی  مفهوم  یک  مفهومش  کامال  منتها   است 
 اندیشکده ها در دنیا مجموعه هایی هستند که نه برای منافع
حتی نه  و  سیاسی  منافع  برای  لزوما  نه  و  می کنند  کار   مالی 
 برای منافع علمی مانند انتشارات ،بلکه اندیشکده ها نهادهای
 اجتامعی اند و اهداف اجتامعی شان خیلی پررنگ تر می شود.
برای مکمل  نهاد  یک  بعنوان  اندیشکده  شد  باعث  موارد   این 
 پژوهشکده شکل بگیرد که احتامال تنها نهاد نبود و نخواهد بود.
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دکرت حسین میرزاپور دارای مدرک کارشناسی مکانیک از دانشگاه صنعتی رشیف و کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت سازمان 
از IFP School فرانسه است.  وی مقطع دکرتا را در رشته مدیریت، گرایش تصمیم گیری در مدرسه عالی اقتصاد دانشگاه 
مونرتال گذراند. از سوابق کاری وی می توان به مدیریت پروژه »الزامات و چالش های اجرای سیاست های اصل ۴۴ در صنعت 
نفت« )1386-1387(، مناینده وزارت صنایع در کارگروه اقتصادی کمیته تدوین برنامه پنجم توسعه )1387-1388( و تخمین 
پژوهشکده  قائم مقام  تابستان 89  تا  پاییز 87  از  ایشان  اشاره کرد.  انرژی جهان در سال ۲050 میالدی  سناریو-پایه مرصف 
سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف بوده است و هم اکنون نیز سمت معاونت ارزیابی و برنامه ریزی  این پژوهشکده را بر 

عهده دارد.

انگیزه تشکیل پژوهشکده

از فرانسه تا ملحق شدن به پژوهشکده
خروج مجدد از کشور برای ادامه تحصیل

به و  می شوند  گلچین  کشور  استعدادهای  بهرتین  که   دهه هاست 
 دانشگاه صنعتی رشیف می آیند با این حال بسیاری از این دانشجویان
 پس از فارغ التحصیل شدن از مقطع کارشناسی  برای ادامه تحصیل و
 یا حتی ادامه زندگی به آن سوی آب ها می روند. یکی از مسائلی که
 سال ها مطرح بوده است،  فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان است. باید
 دید که آیا دانشجویان برای حل مسائل بومی کشور درست تربیت
 شده اند یا خیر؟! ادعایی وجود دارد که براساس آن دانشجویان اصوال
 درست تربیت نشده اند ولی نظر دیگری هم هست که دانشجویان
 درست تربیت شده اند و دانش کافی و استعداد خوبی هم دارند
 ولی فضایی برای آنها وجود ندارد که بخواهند برای حل مسائل کالن
 کشور و سیاست گذاری مفید باشند. هامنطور که می دانید بعضی
کنند می  تحصیل  دنیا  علمی  مراکز  بهرتین  در  دانشجویان  این   از 
استفاده مورد  پیچیده  بسیار  های  فناوری  توسعه  در  آنها  دانش   و 
و شود  می  تبدیل  صنعت  به  فناوری  مدتی  از  پس  می گیرد.   قرار 
 باعث افزایش رسعت انباشت ثروت در آن حوزه و کشور می گردد.
 چگونگی طی این مسیر و اینکه چه کسی باید برای آن کاوش کرده و
 راه حل پیدا کند، برای یک عده از بچه هایی که در دانشگاه رشیف
را تشکیل دهند. تا محفلی  انگیزه جدی شد  به یک  تبدیل   بودند، 
 این محفل در ابتدا با تاسیس رشته سیاستگذاری علم و فناوری در
 دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی رشیف شکل گرفت. از هامن جا
 به منظور پرداخنت آکادمیک تر ، سازمان یافته تر و نهادینه تر به این
عالوه گرفت.  شکل  سیاستگذاری  پژوهشکده  تأسیس  ایده   پرسش، 
تشخیص مجمع  گرفت،  شکل  دانشگاه  داخل  در  که  تالش هایی   بر 
 مصلحت نظام به صورت خاص به دلیل اینکه متولی سیاست های
 کلی نظام است و بعضاً هم در طول این سال ها ارزیابی سیاست ها
دنبال به  و  داشته  مشابهی  دغدغه  است  شده  نهاده  آن  عهده   به 
این به  مجمع  بود.  سیاستگذاری  حوزه  در  خود  سواالت  به   پاسخ 
 نتیجه رسید که چه نهادی بهرت از دانشگاه رشیف که باالخره یکی از
 دانشگاه هایی است که نسبتاً سعی کرده فرا جناحی باشد و خیلی
 سیاسی نیست. عالوه بر این دانشگاه رشیف به قولی محفل جناحها
 نبوده و توانسته بچه های نخبه را به بیرون معرفی کند.  درنهایت
 می توان گفت جریان داخلی دانشگاه صنعتی رشیف و جریان ناشی
 از مجمع تشخیص مصلحت نظام به هم رسیدند و بنده فکر می کنم

در اینجا پژوهشکده سیاست گذاری تاسیس شد.

 در خاطرم هست سال 78 بود که تازه دوره کارشناسی ارشد خود را
 در کشور فرانسه متام کرده بودم. زمانی که برگشتم بزرگرتین پروژه
 آن زمان را که در حوزه اصل ۴۴ بود، رشکت ملی نفت به دانشگاه
 رشیف و مرکز مطالعات تکنولوژی داده بود. آن موقع اصل ۴۴ که

توضیح سخت  بشود  شاید  را  اتفاقات  بعضی  و  موضوعات   بعضی 
انسان رخ می دهد و در منت آن قرار برای  اتفاقاتی که   داد مانند 
 می گیرد، یا به قولی با آنها زندگی می کند. بنده چند سالی مشغول
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مقایسه وضعیت فعلی پژوهشکده با وضعیت 8 سال قبل آن

یک انتقاد

 وقتی در مورد پژوهشکده صحبت می کنیم چون که یک نهال نوپا
 است، هر شش ماه آن با گذشته فرق می کند، و همین طور در حال
 رشد کردن و در حال دادن برگ ها و میوه های جدید است. از این
 جهت باید دقت کرد آن موقع که بنده پژوهشکده را ترک کردم در
 مقایسه با االن پژوهشکده بزرگرت شده است. امروز در پژوهشکده
یعنی کنیم،  برقرار  ارتباط  اجرا و مطالعه  بین حوزه  توانسته ایم   ما 
 دقیقاً از کف اجتامع سوال تولید کنیم و به دانشگاه بیاوریم و آن را
 به پژوهشگرانی بدهیم که مهمرتین منبع آنها مقاالت و کتب است.
 پژوهشکده سعی کرده است که بین این دو،  یک پل بزند. وقتی شام
 برای مدت یک هفته در پژوهشکده هستید و اتفاقات را می نگرید،
 از هر دوی این گروه ها در پژوهشکده پژوهشگر رفت و آمد می

باید بگویم در کنار تعریف و متجید نکرده باشم  اینکه رصفاً   برای 
 عالقه قلبی ای که به اینجا دارم، چالش هایی وجود دارد که غلبه بر
 آن ها از مهم ترین دالیل بازگشت من به پژوهشکده است. از معدود
 مواردی که  به غیر از موضوعات مالی، علیرغم زحامت زیادی که
 دوستان کشیده اند همچنان وجود دارد این است دوستان یک مقدار
 از آن چیزی که بنده انتظار داشتم محافظه کار تر بودند یعنی ما در
منابع و  بودیم  واحد خیلی کوچکی  اینکه  با وجود  تأسیس   ابتدای 
را ما  تا  رفتیم  می  راه  عصا  به  دست  خیلی  باید  و  داشتیم   اندکی 
 به رسمیت بشناسند در آن زمان پژوهشکده هنوز در وزارت علوم
یک هفته  سه  دو  هر  حال   این  با  ولی   بود.  نشده  رسمی   ثبت 
در تا  بود  این  بر  ما  بنای  می کردیم.  برگزار  علمی  ارائه  جلسه   بار 
 این جلسات، محققی که می آمد و بحث خود را ارائه می کرد و آن
بحث یک  خواستند  می  و  آمدند  جلسه  به  که  کارشناسی   دوستان 
 جدی داشته باشند، فضای امنی احساس کرده و بدون محافظه کاری
 مطالب خود را بیان کنند و آن مطالب به طور کامل چکش بخورد و
 ایده های نوینی  شکل بگیرد. وقتی جریانات و نهادها و موسسات
 بزرگ میشوند یک نگرانی که وجود دارد این است که تحت تاثیر
، اولویت های روزمره،  دیگر بحث  یا   کارفرماهای خرد و متوسط 
این بدنه اخالقی و انسانی و متعهد اینکه   فضا و زمان کافی برای 
در را  ایده های خود  و  بیایند  آن  پیرامون  ی  و شبکه   پژوهشکده 
باقی کنند  بیان  رودربایستی  و  محافظه کاری  بدون  فکر  اتاق   یک 
از آن چیزهایی است که این یکی  بنده می توانم بگویم   منی ماند. 
 بنده به دنبال آن هستم و دوست دارم ببینم و فکر می کنم زمانی
این را بیشرت داشتیم ولی االن اطالعی  که پژوهشکده کوچکرت بود 
در را  علمی  فضای  این  دارم  انتظار  و  است  صورت  چه  به   ندارم 

پژوهشکده ببینم.
 یک مثال و تشبیه بگویم به عنوان حسن ختام. زمانی صدا و سیامی
 ایران ۲ کانال داشت کانال یک و کانال دو؛ زمان پخش آنها نیز بعد از
 ظهر ها بود با وجود این چند ساعتی که این دو شبکه برنامه پخش
 می کردند بخشی از آن به مناظره بین رسان اختصاص داشت مثالً
 یک طرف مناظره آقای دکرت بهشتی بودند و خیلی آزادانه با افراد
ما شاید  را  کانالها  تعداد  االن  ولی  می کردند،  مناظره   مخالف خود 
 نتوانیم بشامریم ولی آن نشاط سابق دیگر وجود ندارد حال ممکن
 است که این نشاط و رصاحت در فضای مجازی باشد ولی در کانال
پژوهشکده برای  بنده  را  نگرانی  این  و  نیست   رسمی صدا و سیام 
 دارم که ما با وجود اینکه توسعه پیدا کرده ایم ولی از آن طرف نکند

 کند و این واقعا موضوع خیلی مهمی است زیرا در نهایت موجب
پیرشفت نیز طعم  ما  مردم  پیرشو،  کشورهای  مانند  تا  می شود   آن 
 دانش بنیان را بچشند و به نحوی برکت توسعه علمی بر رس سفره ها
 آن ها بیاید. بنده امروز می بینم که پژوهشکده در چند حوزه مانند
این دادن  انجام  حال  در  منطقه ای  توسعه  بحث های  و  آب   بحث 
 کارها است و این شباهتی است که باید پژوهشکده و مجموعه های

 خارجی مشابه آن وجود دارد. آرمان اصلی اش نیستند.

 مربوط به خصوصی سازی در کشور است، تازه مطرح شده و از طرف
 مقام معظم رهربی ابالغ شده بود. چون بنده در فرانسه درس خوانده
 بودم و تجربیات مشابهی داشتم، بعد از اینکه بازگشتم درگیر این
 پروژه شدم. این پروژه برای بنده تجربه خیلی خوب شد و باعث شد
 درگیر یک رسی از مسائل کالن ساختاری کشور شوم. آقای دکرت علی
 ملکی که در آن زمان تازه کارشناسی ارشد خود را به امتام رسانده بود
 به بنده اعالم کرد که ما قصد تاسیس یک پژوهشکده سیاستگذاری
 داریم. در آن زمان آقای امامیان که جا دارد از ایشان نیز یادی کنیم
رشیف دانشگاه  و  مصلحت  تشخیص  مجمع  بین  تا  می کرد   تالش 
ایشان در واقع سعی می کردند مجمع را که ایجاد کند.   هامهنگی 
کشور سیاستگذاری  زمینه  در  که  است  نهاد هایی  باالترین  از   یکی 
 فعالیت می کند، برای پشتیبانی از این پروپوزال توجیه کند. هر دو
 نفر این بزرگواران، اول آقای ملکی و بعد آقای امامیان برای ادامه
 تحصیل عازم خارج از کشور شدند و طبیعتاً یک خالء بعد از این دو
 بزرگوار به وجود آمد. این موضوع را آقای دکرت روستا آزاد که معاون
 پژوهشی بودند با من مطرح کردند.  بنده با توجه به آن نگاهی که
 از اصل ۴۴ و خصوصی سازی داشتم پذیرش این مسئولیت قائم مقامی
 را کامالً با دغدغه های شخصی و نیازهایی که در کشور یافته بودم
 هم راستا دیدم و توفیق پیدا کردم که مقداری کمک کنم و به صورت

جدی تر موضوع را پیگیری کردم.

                                  امروز در پژوهشکده ما توانسته ایم بین حوزه اجرا و مطالعه ارتباط برقرار کنیم، یعنی دقیقاً از کف اجتامع 
سوال تولید کنیم و به دانشگاه بیاوریم و آن را به پژوهشگرانی بدهیم که مهمرتین منبع آنها مقاالت و کتب است. پژوهشکده 

سعی کرده است که بین این دو،  یک پل بزند.

 خدای ناکرده محافظه کار شده باشیم و این باعث می شود نشاط و
خالقیت ما از دست برود.

 به کار بر روی مباحث اصل ۴۴ و خصوصی سازی رشکت های دولتی
این حوزه ها در  که  و مشکالتی  مسائل  کردم  می  احساس  و   بودم 
 در کشور هست و مانع پیرشفت ما شده است، خیلی ابتدایی تر از
 علوم روز حوزه سیاستگذاری و اقتصادی دنیا است. در آن زمان فکر
 می کردم که ما اندازه کافی دانش علمی داریم و مشکل در بخش
 اجرایی است. با چنین دیدگاهی برای بازگشت به جامعه آکادمیک
 برای ادامه تحصیل احساس نیاز منی کردم. دیگاه من این بود که  باید
 پل هایی بسازیم بین بچه هایی که این دانش را با خود از خارج
 آورده اند یا در همین جا کسب کرده اند با آن مراکزی که واقعاً قصد
نظر من به  پژوهشکده  دارند.  دانش  به  نیاز  و  دارند  کردن   اصالح 
 یک پل ایده آل بود بین یکی از بهرتین دانشگاه های کشور و نهاد
این وقتی  نظام.  مصلحت  تشخیص  مجمع  مثل  مهمی   سیاستگذار 
 پل را تاسیس و راه اندازی کردیم، به برکت آن به جلسات متعددی
 رفتیم. در این رفت و آمدها بنده آرام آرام به این نتیجه رسیدم که
 مسئله فقط از جنس اجرا نیست، چرا که بعضی از مواردی که خیلی
 بدیهی به نظر می آیند، در ساختار اداره رسمی کشور معطل می ماند
اینها آرام  آرام برای  و حکمرانی ما در جاهایی بهینه عمل منی کند 
 بنده تبدیل به یک رسی سواالت علمی، نظری و فلسفی شدند. لذا
 به دنبال این بودم که چگونه می توانم برای این سواالت پاسخ بهینه
 پیدا کنم و احساس کردم متدهایی که برای روش تحقیقم دارم شاید
 کامل نباشند و به روش تحقیق های پیرشفته تر و کاملرت و داشنت
عدم چالش های  بتوانم  تا  دارم  نیاز  تر  دقیق  سازی  مدل   ابزارهای 
 وجود نسخه های دانشی در بخش های مختلف کشور را بهرت مدل
 کنم لذا تصمیم گرفتم که یک بار دیگر به سمت دانشگاه ولی این

  بار در آمریکای شاملی بروم.
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مصاحبه با دکرت ابراهیم سوزنچی

دکرت ابراهیم سوزنچی دارای مدرک کارشناسی برق الکرتونیک، 
ارشد  دانشگاه صنعتی رشیف در سال 81 و کارشناسی  از 
MBA در سال 8۴ از همین دانشگاه است. وی در همین 
سال وارد دوره دکرتای مشرتک سیاستگذاری علم و تکنولوژی 
مابین دانشگاه صنعتی رشیف و دانشگاه ساسکس گردید 
و در سال 1387 به صورت مستقل به انگلستان رفت تا در 
مرکز تحقیقات سیاست علم و فناوری، SPRU، به تحصیل 
دکرتای این رشته بپردازد. وی در سال 1390 فارغ التحصیل 
شده و به ایران بازگشت و از سال 139۲ به عضویت هیات 
علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد درآمد. وی بین سال های 

90-9۲ سومین قائم مقام  پژوهشکده سیاستگذاری بود.

تالش های ناموفق برای تاسیس پژوهشکده....

بازگشت به ایران و حضور در پژوهشکده...

 از اوایل زمانی که ما در دوره دکرت سیاستگذاری دانشگاه رشیف
که می کردیم  فکر  این  به  ملکی  دکرت   آقای  با  شدیم   پذیرفته 
 چگونه می شود نهادی برای سیاستگذاری تاسیس کنیم . جلسات
 زیادی می رفتیم، هر کسی که به ذهنامن می رسید به رساغ او
که گفتیم  تقوی  دکرت  به  بار  یک  که  دارم  خاطر  به   می رفتیم. 
 ما چنین قصد و نیتی داریم و ایشان به ما گفتند که به دکرت
 گلشنی مراجعه کنید. به اتفاق دکرت ملکی ساعت 6 یا 7 صبح از
 آقای دکرت گلشنی در مرکز فیزیک نظری وقت گرفته بودیم، لذا
 صبح زود به دفرت ایشان رفتیم و موضوع تاسیس پژوهشکده را

مطرح کردیم ولی ایشان خیلی استقبال نکردند.
زمان در  که  است  این  دارم  خاطر  به  که  دیگری  تالش های   از 
 ریاست جمهوری دکرت احمدی نژاد، به جلسه ای رفتیم که ایشان
با او صحبت کردیم. در نهایت بنده یک  نیز حضور داشت و 
 نوشته به او دادم و گفتم که انجام دادن این کار و تاسیس این
 پژوهشکده چقدر مهم است، به خاطر دارم آن زمان معاونت
آقای به  را  موضوع  ایشان  و  بود،  شده  درست  تازه   علمی 
 واعظ زاده ارجاع داد. بعد از مدتی از دفرت آقای واعظ زاده که
 در زعفرانیه تهران بود با ما متاس گرفتند، ایشان از من پرسید که
 هدف و قصدتان چیست. پس از بحث ایشان گفتند که نیازی به
 تاسیس پژوهشکده جدید نیست و عمال همکاری شکل نگرفت.

   در نهایت و با اوصاف ذکر شده، در اکترب ۲008 برای ادامه
شد زمانی  با  مصادف  تقریبا  و  شدم  خارج  کشور  از   تحصیل 
با به همکاری  دوستان حارض  تالشهای  با  مجمع  دبیرخانه   که 

دانشگاه شده بود که من عمال دیگر ایران نبودم.

از  از دو سال  با وجود آنکه بیش  بنده در فضایی برگشتم که 
بود.  نشده  تثبیت  هنوز  اما  می گذشت،  پژوهشکده  تاسیس 
نیز درخواست خود را برای عضو شدن در  از طرفی خود من 
که  میرزاپور  آقای  و  بودم  کرده  ارائه  دانشکده  علمی  هیئت 
به  من،  ورود  با  همزمان  بود.  رفته  کانادا  به  بود  قائم مقام 
صورت جدی درگیر کنفرانس ایران 1۴0۴ شده بودیم. با اینکه 
آقایان قاسم نژاد، حمیدی و رفیعی در حال انجام دادن کارهای 

دوران قائم مقامی در پژوهشکده....
کلی طور  به  شدم  پژوهشکده  قائم  مقام  بنده  که   زمانی 
 اسرتاتژی و ساختار پژوهشکده را تغییر دادم، یعنی حدود 6 ماه
 طول کشید تا ما سیستم را از حالت معاونتی که دارای معاونت
 پژوهشی و آموزشی بود خارج کردیم و آن را به صورت گروهی
تغییرات، هر این  کردن  نهایی  برای  و  منظور  بدین   درآوردیم. 
این دلیل   . داشتیم  جلسه  صبحانه  رصف  به  صبح   پنجشنبه 
به مجمع پول منی داد آقای احمدی  نژاد  این بود که   تغییرات 
 و آنها نیز پولی نداشتند و حامیت های خود را به ناچار از ما
 برداشته بودند، و ما مجبور بودیم منابع مالی را از پروژه های
 خود تامین کنیم. لذا پژوهشکده را گروه بندی کردیم و گفتیم
 هر گروه باید مخارج خود را تامین کند. در نهایت به ۴ گروه
 تقسیم شدیم. در آن دوران و به دلیل رشایط خاصی که داشتیم،
به صورت مالی خود  منابع  تامین  برای   قرار شد که هر گروه 
 مستقل عمل کند. اگر به خاطر داشته باشید در سال 19 یعنی

کنفرانس بودند و آن را جلو می بردند ولی خیلی از بخش های 
دادن  انجام  درگیر  بنده  لذا  بود.  مانده  زمین  روی  آن  علمی 
بحث های علمی شدم؛ به طور مثال داوری انجام شده بر روی 
بسیاری از مقاالت ضعیف بود و من به آنها رسوسامان دادم، 
وقت  اینکه  بودم. خالصه  پژوهشکده  ۲ شب  ساعت  تا  بعضاً 
زیادی بر روی این کنفرانس گذاشتیم و توانستیم آن را برگزار 
کنیم که اتفاقا کنفرانس خوبی هم از آب درآمد و افراد شاخصی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  پرورش،  و  آموزش  وزیر  مانند 
در  همگی  و...  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  اعضای  نظام، 

کنفرانس حضور یافتند. 
که  شد  پژوهشکده  برند  شدن  برجسته  سبب  کنفرانس  این 
به  ماه 1390  آبان   30 تاریخ  در  ما  کنفرانس  از  بعد  بالفاصله 
مالقات ایشان رفتیم.  پس از کنفرانس، آقای دکرت روح االمینی 
به بنده پیشنهاد دادند که قائم مقام پژوهشکده شوم و خیلی 
پژوهشکده  قائم مقام  عنوان  به  بنده  برای  را  حکمی  فوری 
صادر منودند. ایشان بعد از انتصاب بنده به عنوان قائم مقام، 
یک  قائم  مقام  بنده  و  نشدند  پژوهشکده  درگیر  دیگر  خیلی 
متعلق  یکی  که  داشت  واحد   ۲ تنها  که  شدم  پژوهشکده ای 
دکرتای  دانشجویان  به  متعلق  یکی  و  بود  آزاد  آموزشهای  به 
دانشکده مدیریت و انتظار داشتیم یکرسی پروژه های مشرتک 

با مجمع بگیریم و کارفرمایی غیر از مجمع نداشتیم. 
مأموریت  و  مسئولیت  که  بود  این  اصلی  داستان  زمان  آن 
پژوهشکده چیست؟ البته یکی از دوستان که حاال نام منی بریم 
رفته بودند با یکرسی از اساتید صحبت کرده و نظرخواهی کرده 
بودند که مأموریت اصلی پژوهشکده چه باید باشد. بنده متام 
آن مطالب را کنار گذاشتم و گفتم اینها به درد منی خورند، خالصه 
ما از اینجا رشوع کردیم که اسرتاتژی پژوهشکده چه چیزی باید 
باشد و چه کار باید بکنیم. به خاطر دارم که در جلسات هیئت 
مدیره آقای دکرت روستا آزاد که رئیس دانشگاه بودند آن اوایل، 
نسبت به پژوهشکده مقداری ناامید شده بودند و می گفتند که 

                   از تالش های دیگری که به خاطر دارم این
 است که در زمان ریاست جمهوری دکرت احمدی نژاد، یکبار
 به جلسه ای رفتیم که ایشان نیز حضور داشت و با او صحبت
او دادم و گفتم که  کردیم. در نهایت بنده یک نوشته به 
 انجام دادن این کار و تاسیس این پژوهشکده چقدر مهم
 است، به خاطر دارم که آن زمان معاونت علمی تازه درست
ارجاع زاده  واعظ  آقای  به  را  موضوع  ایشان  و  بود،   شده 
 داد.  بعد از مدتی از دفرت آقای واعظ زاده که در زعفرانیه
 تهران بود با ما متاس گرفتند، ایشان از من پرسید که هدف
. دهید  انجام  می خواهید  کاری  چه  و  قصدتان چیست   و 
 بنده در جواب گفتم که ما قصد تاسیس یک پژوهشکده را
 داریم. ایشان گفتند که نیازی به تاسیس پژوهشکده جدید

نیست.

احمدی آقای  جمهوری  ریاست  دوره  امتام  به  مانده  سال   یک 
 نژاد، دالر به یکباره 3 برابر شد و ناگزیر از بودجه های پژوهشی
 کاسته شد. آن سال، سال بسیار سختی بود و مجمع نیز به خاطر
 آن مسائلی که خدمت شام عرض کردم مبلغ خیلی کمی به ما
 می داد که بعدا صفر شد. در نهایت رشوع کردیم به گرفنت پروژه
 از جاهای مختلف که البته گرفنت پروژه واقعاً سخت بود، البته
 آن موقع معاونت علمی خوب پروژه می داد وقتی ما به خانم
 سلطان خواه مراجعه  کردیم، خانم سلطان خواه به ما گفتند که
 شام به مجمع متصل هستید و ما به شام پروژه منی دهیم. عالوه
 بر این برای برگزاری هامیش  مدیریت پژوهش و فناوری وزرات
 علوم و شخص آقای دکرت مهدی نژاد که آن موقع معاون پژوهش
آن حال  این  با  ولی  کردند.  ما  به  کمک خوبی  بود  فناوری   و 
 دوران، واقعا دوران خیلی سختی بود و ما از دو طرف رضبه می
 خوردیم، این اتفاقات همزمان شد با هیئت علمی شدن بنده در

 دانشکده که فرآیندش بیش از یک سال به طول انجامید.

 با توجه به مشکالت ایجاد شده در مسیر حامیت مجمع ، روزی
 بنده به اتفاق آقای دکرت روستاآزاد و در حضور دکرت روح االمینی
 خدمت آقای دکرت رضایی رفتیم و گفتیم که میخواهیم ارتباط را
 کال قطع کنیم. ایشان این انتظار را نداشت و در نهایت از ایشان
 درخواست کردیم تا یکی از منایندگان خود در هیئت مدیره را
 به پژوهشکده بدهد )دو مناینده مجمع و سه مناینده دانشگاه
 داشت و رئیس از طرف مناینده مجمع و رئیس هیات مدیره از
این پیشنهاد با   طرف مناینده دانشگاه بود(. آقای دکرت رضایی 
 موافقت کردند. لذا آقای باقری مقدم از هیئت مدیره خارج شد
 و به جای ایشان دکرت سهرابپور وارد شدند. همزمان با ریاست
عنوان به  را  ایشان دکرت سهرابپور  دانشگاه،  بر   دکرت روستاآزاد 
ارتقا جدی انتصاب سبب  این  برگزیدند که  پژوهشکده   رییس 

 پژوهشکده و حل بسیاری از مشکالت آن شد.
 موضوع بعدی که مد نظر قرار داشت انتخاب  قائم  مقام بعدی
دانشکده به  ماه 9۲  تیر  از  که  بنده  بود. چون که   پژوهشکده 
مبانم، قائم  مقام  عمالً  منی توانستم  دیگر   بودم  رفته   مدیریت 
 گزینه های زیادی مطرح شد و جلسه های زیادی گذاشتیم. در
آقای دکرت ملکی رسیدیم و دکرت سهرابپور حکم به  نهایت   در 
قائم  مقام ایشان  و  زدند  ملکی  دکرت  آقای  برای  را   قائم مقامی 
از  شدند و ما نیز پژوهشکده را به ایشان تحویل دادیم. بعد 
 این نقش بنده کمرنگ شد و فقط در یک رسی امور از نظر من

 استفاده می شود.
بیان شد، فضایی بود که در دوران  در هر صورت مواردی که 
 ما در پژوهشکده وجود داشت. ما آمدیم مأموریت و ساختار
دوران مالی  لحاظ  از  اینکه  با  و  دادیم  تغییر  را   پژوهشکده 
 بسیار سختی داشتیم، توانستیم پژوهشکده را زنده نگه داریم و
 کارهای مهم دیگری نیز انجام دادیم. برای مثال از هیئت امنای
 دانشگاه مجوز 7 نفر هیئت علمی را گرفتیم.  اتفاق دیگر اینکه
 پژوهشکده مجوز رسمی و قطعی خود را از وزارت علوم گرفت.
 روی هم رفته در دوران من با وجود سختی فراوان توانستیم با

ابتکارهایی پژوهشکده را به ثبات نسبی برسانیم.

ورود دکرت سهراب پور به مدیریت پژوهشکده و تغییر قائم مقام

ما این پژوهشکده را تاسیس کرده ایم و تاثیری نداشته است، 
و هامنطور که خدمت شام عرض کردم از لحاظ مکانی جایی 
نداشتیم و هم اینکه پژوهشکده تا آن زمان کار خاصی انجام 
نکرده و فقط چند پروژه کوچک برای مجمع انجام داده بود. در 
حقیقت در آن زمان اختالف  نظر اصلی بین دوستان این بود که 
یکرسی می گفتند پژوهشکده باید به عنوان یک جایی باشد که 
از مجمع پروژه بگیرد و بین نهادهای دیگر تقسیم کند، لذا عمالً 
پژوهشکده باید مدیریت پروژه کند و پژوهش انجام ندهد. ما 
اینجا پژوهشکده  با این ایده مخالف بودیم، و بنده گفتم که 
است هدف ما از اول انجام پژوهش بوده نه مدیریت پروژه و 
ما خودمان میخواهیم پژوهش کنیم، آن هم پژوهش جدی و این 
طور شد که ما نظر خود را آوردیم و رشوع کردیم به پیاده کردن 

آن. دید ما این بود که اینجا بایستی یک پژوهش رسای درست 
و حسابی باشد و بنده آن را با اسپرو مقایسه می کردم و می 
گفتم که اینجا باید شبیه یک مرکز پژوهش با کالس جهانی باشد 
و هدف ما فقط این نباشد که یکرسی پروژه بگیریم و بدهیم 
بنده  با  که  آنهایی  فضا  این  در  دهند،  انجام  سفارشی  بیرون 

مخالف بودند کم کم کمرنگ شدند.
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مصاحبه با دکرت علی ملکی

دکرت ملکی مدرک دکرتی مطالعات علم و فناوری از دانشگاه 
ادینبورو )بریتانیا( و مدرک کارشناسی ارشد MBA، گرایش 
دانشگاه  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده  از  فناوری  مدیریت 
صنعتی رشیف است. وی از سال 139۲ تا 1397 قائم مقام 
پژوهشکده سیاستگذاری بوده است. ایشان هم اکنون عضو 
پژوهشی  معاون  و  رشیف  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیأت 
ایشان  کاری  سابقه  در  است.  سیاستگذاری  پژوهشکده 
مدیریت  سازمان  عامل  مدیر  مشاور  و  آموزشی  معاونت 
دیده  بسیاری  اجرایی  و  علمی  مسئولیت های  و  صنعتی 

می شود.

از تهران تا پکن و برایتون به دنبال تاسیس رشته سیاستگذاری

بازگشت به ایران

 پس از تحصیل در رشته برق در دوره کارشناسی، به این نتیجه
- فنی  دانش  از سطح  فراتر  کشور  ریشه مشکالت  که   رسیدم 
  مهندسی است، به همین دلیل به رساغ رشته های مدیریتی رفتم.
 در آن زمان پس از مطالعه رشته ها و دانشگاه های مختلف،  به
 بهرتین گزینه ای که رسیدم، رشته MBA دانشگاه رشیف بود.
این رشته در از ورودی های دومین دوره  به عنوان یکی   بنده 

سال 1380 وارد دانشکده شدم.
ارائه ما  به   در آن دوران دریافتیم که مجموعه درس هایی که 
 می شد متاما حول و حوش نحوه اداره یک بنگاه و سازمان بود
اگر بخواهید مدیر اینکه شام   اصالً MBA یعنی همین، یعنی 
 توامنندی باشید باید چه حوزه های تخصصی و چه دانش هایی
 را بدانید که بتوانید یک سازمان را به خوبی اداره کنید. با این
 حال تحصیل در این رشته به شام اطالعاتی در مورد اینکه که
 چه نوع صنایع و رشته هایی برای یک کشور شکل می گیرند،
 چرا شکل می گیرند، چرا رشد و منو می کنند و اینکه چه مسائلی
شود می  صنعتی  های  رشته  رسی  یک  توقف  و  رکود   باعث 
ما بنگاه است. پس  از سطح   ارائه منی کند چون مسائل کالنرت 
 به این جمع بندی رسیدیم که تحصیل در رشته MBA با گرایش
 تکنولوژی به تنهایی کفایت منی کند. در واقع در پی پاسخ به
تری گسرتده  تأثیرگذاری  بخواهیم  اگر   که   بودیم  سوال   این 
 روی آینده تحوالت تکنولوژیک کشور و استفاده از فناوری در
 حل مسائل و رشد کشور داشته باشیم باید از چه دانشی کمک
 بگیریم. ما این موضوع را با رییس وقت دانشگاه دکرت سهرابپور
 در میان گذاشتیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که دانشگاه
بوده پیرشو  همیشه  که  دانشگاهی  عنوان  به  رشیف   صنعتی 
تاسیس رشته بانی  باشد و  این زمینه هم پیرشو  تواند در   می 
 سیاستگذاری علم و فناوری در کشور باشد. اگر اشتباه نکنم در
 حدود سال ۲003 میالدی، من در کنفرانس مشهور گلوبیلیکس
که تانزملن  پروفسور  آقای  با  جا  آن  در  کردم.  پکن رشکت   در 
 آن موقع از اساتید برجسته دانشگاه ساسکس بود یک صحبت
 اولیه ای در مورد تاسیس رشته به صورت مشرتک کردم  که او نیز
 استقبال کرد  و گفت تجارب مشابهی در  کشورهای آمریکای
از بازگشت  از  پس  است.  داشته  وجود  با  برزیل  مثالً   التین 

 کل دورانی که ما برای ادامه تحصیل در خارج از کشور بودیم،  با
 دوستامنان در در پژوهشکده در تعامل بودیم. به نظر من اتفاقا
 این یک الگوی جالب است که بقیه دستگاه ها هم می توانند از

 آن پیروی کنند یعنی اگر افراد در دوران تحصیل در خارج

 کنفرانس، موضوع را مسئول روابط بین امللل وقت مطرح کردم.
دانشگاه آن  با  رسمی  جلسه  یک  می روم  من  گفتتند   ایشان  
 مذاکره می کنم. ایشان رفتند و اتفاقا موفق هم شدند تا برای

یک دوره مشرتک موافقت آنان را جلب کنند.
به تقریبا  بود  سال 8۲ رشوع شده  از  که  فرآیند  این   8۴  سال 
 جمع بندی و نتیجه رسید و مجوز برگزاری دوره سیاستگذاری
 علم و فناوری به شکل مشرتک بین دانشگاه صنعتی رشیف و
 دانشگاه ساسکس صادر شد. همزمان یک تعدادی از ارگان ها
 نیز آمدند و در حقیقت پروژه های دانشجو های این رشته را
  فاند کردند که از این فاند برای هزینه های دوره استفاده گردد.
این فکر می کردیم که اگر ایجاد دوره خوب ما به  با   همزمان 
 بخواهیم این رشته قوام پیدا کند و بعد به حل مسائل کشور
 نیز کمک کند، باید یک جایی وجود داشته باشد که کسانی که
 فارغ التحصیل می شوند و م خواهند مطالعه کنند عمالً بیایند
 و فعالیت علمی انجام بدهند. بنابراین آن موقع صحبت هایی
 با دکرت سهراب پور رئیس وقت دانشگاه و آقای دکرت روستا آزاد
بر اولیه  توافق  و  دانشگاه شد  وفناوری وقت  پژوهش   معاون 
 رس ایجاد محلی به عنوان پژوهشکده صورت گرفت که بعد از
 فارغ التحصیلی یا حتی حین تحصیل دانشجویان به عنوان محل
باید نهایت  در  پس  گیرد.   قرار  استفاده  مورد  آنان   تحقیقات 
 گفت، در سال 83 ایده تأسیس رشته سیاستگذاری در دانشگاه
 شکل گرفت و همزمان با آن، این بحث هم پیگیری شد تا اینکه
 در سال 87 به نتیجه رسید. با این حال همزمان با طی فرایند
 دریافت مجوز رسمی در سال 87، بنده برای ادامه تحصیل از

 کشور خارج شدم.

دوران قائم مقامی
زمانی که بنده به ایران بازگشتم، پژوهشکده همچنان از نظر 
 90 سال  پژوهشکده  مجوز  اینکه  با  بود،  اولیه  مراحل  در  من 
تعداد  و  نداشت  مستقری  ساختار  هنوز  اما  بود  شده  صادر 
همکارها خیلی محدود بود. اگر اشتباه نکنم بین 10 تا 15 نفر 
انجام  زیادی  کار  اینکه  با  می دانند  تشکیل  را  پژوهشکده  کل 
دلیل  به دو  بودند ولی  فعالیت کرده  بود و همه خیلی  شده 
مشکالت قابل توجهی وجود داشت، اوال منابع مالی پژوهشکده 
که مجمع تشخیص قول آن را داده بود، به خاطر محدودیت های 
مالی کشور محقق نشده بود و عمالً تا حدی رشد پژوهشکده 
را تحت الشعاع خودش قرار داده بود . دوما  بعد از تغییرات 
مدیریتی که در دانشگاه به وجود آمد، بسیاری از مدیران جدید 
دانشگاه دید روشنی نسبت به اهمیت ،جایگاه و اصالً ارتباط 
دانشگاه رشیف همواره  نداشتند.  دانشگاه  با  پژوهشکده  این 
مهندسی بوده و قدرت تصمیم گیری در دانشگاه هم در شورای 
دانشگاه و در دانشکده ها تقریبا متمرکز  است و اساتید هم 
غالباً در رشته های فنی  تخصص دارند و به رشته های غیر فنی 

دید خاصی ندارند. در این زمینه ها ما با دانشکده مدیریت و 
گروه فلسفه علم مشرتک هستیم یعنی هامن دیدی که به گروه 
فلسفه علم و دانشکده مدیریت و اقتصاد داشتند که خیلی این 
گروه ها ارتباطی به دانشگاه صنعتی رشیف ندارد، چنین دیدی 
به ما هم داشتند. عالوه بر این مسئله ای که بیشرت کار را سخت 
صنعتی  دانشگاه  در  پژوهشکده ها  اصوالً  که  بود  این  می کرد 
رشیف خیلی جایگاه باالیی نداشتند و همچنان هم به نظر من 
ندارند یعنی همین االن هم که داریم با هم صحبت می کنیم 
نوعی  به  دانشگاه  پژوهشکده های  و  پژوهشی  های  مجموعه 
تاریخی  لحاظ  به  زیرا  می شوند  محسوب  دو  درجه  شهروند 
دانشگاه ، دانشگاه آموزشی بوده است. البته دانشگاه در بحث 
های پژوهش و فناوری ورود کرده ولی ساختار های تخصصی 
پژوهشکده های  آن ها  از  یکی  که  فناوری  و  پژوهش  حوزه 
قدرمتند و میان رشته ای است، رشد چندان جدی نداشته است. 
تأملی نسبت به  تایک نوع شک و  این موارد باعث شده بود 
این که اصالً وجود پژوهشکده رضوری هست یا نه و ثانیا باید 
ادامه فعالیت بدهد یا نه و ثالثا اگر قرار باشد ادامه فعالیت 
بدهد چگونه و در چه ساختاری باید این کار را انجام دهد، به 
وجود اید. این سواالت جدی بود که عمالً بنده در بدو ورود با 
آن مواجه شدم.  پس تقویت و استقرار جایگاه پژوهشکده در 
دانشگاه و نشان دادن مرشوعیت و رضورت پژوهشکده برای 

تبدیل به مأموریت اصلی من شد.
یعنی من  بود  امکان جذب هیات علمی مستقل  مسئله دوم، 
همزمان با اینکه مرشوعیت دانشگاه و پژوهشکده را پیگیری 
این استدالل هم جلو می بردم که  می کردم در داخل دانشگاه 
به خوبی کار کند و  پژوهشکده بدون هیئت علمی منی تواند 
دانشگاه  رئیس  های  همکاری  و  پیگیری ها  با  پارسال  بنابراین 
پژوهشی،   معاون  خصوص  به  دانشگاه  معاونین  از  خیلی  و 
پژوهشکده برای اولین بار وارد فراخوان جذب شد و در نهایت 
عضویت آقای دکرت میرنظامی به عنوان هیئت علمی دوم مستقر 
در پژوهشکده، مورد تصویب کمیته جذب دانشگاه قرار گرفت 
پس این هم شد کار دومی که من پیگیری کردم که هر دو با 

دانشگاه بود. 
مسئله ی سوم که ما پیگیری می کردیم تامین نیروی متخصص 
های  پژوهشکده  در  ای  متخصص حرفه  نیروی  بود.  ای  حرفه 
تحصیالت  دانشجوی  یعنی  دنیا  خوب  های  دانشگاه  همه 
رسباز  بدون  لشکر  مثل  دانشجو  بدون  پژوهشکده  تکمیلی. 
است چون هیچ وقت دانشگاه رشیف بعد از دوره دکرتا دیگر 
خود  تخصصی  کادر  اغلب  ما  نگرفت  سیاست گذاری  دانشجو 
را از بقیه دانشگاه ها تامین می کردیم برای تحقق این مهم و 
تامین نیروی انسانی در دانشگاه صنعتی رشیف، برای اولین بار 
رشته کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری تاسیس شد و 
مهر سال 97 دانشکده مدیریت و اقتصاد ورودی جدید گرفت. 
پس این سه موضوع را به نوعی می توان گفت من مأموریت 
اصلی خودم قرار دادم به خاطر اینکه من احساس می کردم که 
در  باشد  نداشته  3 مورد وجود  این  اگر  پژوهشکده  پایه های 

بلندمدت متزلزل می شود.

 از کشور، با یک یا چند مجموعه در داخل کشور ارتباطاتشان
 برقرار مباند و درگیر مسائل کشور باشند،  به شدت در تصمیم
 آن ها برای بازگشت موثر است. از طرف دیگر، بچه هایی که به
 شکل کامل منفک می شوند و تعامالتشان درطول دوران تحصیل
 با مجموعه های داخلی برقرار نیست وقتی که تحصیلشان متام
 می شود در یک ابهام کامل هستند و از اوضاع و احوال داخل
کنند را رشوع  کارشان  بروند  می توانند  کجا  اینکه  از  و   کشور 
تصمیم ها  خیلی  اتفاقاً  که  دالیلی  از  یکی  هستند.  اطالع   بی 
این است که چون وقتی خارج هستند برنگردند   می گیرند که 
 بالفاصله بعد از فارغ التحصیلی کار پسا دکرتا را می توانند رشوع
درخواست می توانند  دکرتا هم  پسا  دوم  و  اول  سال  در   کنند، 
 بدهند برای اینکه در دانشگاهی استاد بشوند و همه چیز کامال
 روال روشنی دارد . در حالی که وقتی شام می خواهید تصمیم
 به بازگشت بگیرید منی دانید باید کجا بروید و چگونه کار خود

 را آغاز کنید.
 به هر حال در آن زمان ما طبیعتا در کارهای اجرایی منی توانستیم
 کمکی بکنیم اما در کارهای محتوایی مثل نگارش مقاالت فعال
از هامن را  فناوری  و  علم  نامه  سیاست  مجله  تدوین   بودیم. 
را دانشگاه  اسرتاتژی  پروژه  این  بر  عالوه  کردیم.   موقع رشوع 
 داشتیم و اینکه دانشگاه در آینده چه روندی را باید طی کند.
 برای این پروژه، ما مرتب جلسات هفتگی اسکایپی با دوستانی
 که اینجا مشغول کار بودند برگزار می کردیم و مطالعات تطبیقی

خودمان بر روی دانشگاه های بریتانیا را ارائه می کردیم.
 یکی از دالیل اساسی که حاال در حل بسیاری از چالش ها موثر
 بود، وجود ارتباطات غیررسمی زمان دانشجویی بین اعضای اولیه
 آن هسته اولیه موسس بود، این نوع ارتباطات باعث می شد که
 این تیم حتی در بدترین حالت ها هم که هیچ پشتیبانی مالی
 وجود نداشت یا بخشی از اعضای تیم اصال اینجا حضور نداشتند
 انسجام خود را حفظ کنند و هر کس یک بخشی از این کار را

گرفته، جلو برده و به رسانجام برساند.
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دکرت روح ا... حمیدی مطلق، دارای مدرک دکرتای مشرتک سیاستگذاری علم و تکنولوژی مابین دانشگاه صنعتی رشیف و 
دانشگاه ساسکس است. در سابقه کاری وی عناوینی همچون مدیر کانون تفکر و مشاور رییس انستیتو پاستور ایران، مشاور 

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت و مشاور اجتامعی ستاد احیا دریاچه ارومیه دیده می شود. دکرت حمیدی از سال 1389 
وارد پژوهشکده سیاستگذاری شد. وی اکنون سمت مدیریت آکادمی نوآوری رشیف -از مجموعه های ذیل پژوهشکده 

سیاستگذاری- را عهده دار است. 

 ادوار مختلف پژوهشکده سیاستگذاری

سخت ترین دوره

 پژوهشکده سیاستگذاری از دیدگاه من، چهار دوره مختلف به
 خود دیده است. دوره اول، دوره شکل گیری و از نیست هست
 شدن ما بود که از سال 83 تا 87 به طول انجامید. دوره دوم
 دوره کودکی یا خردسالی بود که در آن تالش کردیم تا حیات
 خود را ادامه دهیم. این دوره از سال 87 تا 93 ادامه داشت.
تاثیرگذاری از سال 93 آغاز شد که در آن دوره  ما   دوره سوم 
 مهم ترین موضوع  بود. دوره چهارم که از نیمه دوم امسال آغاز
 شده است، دوره تثبیت و تاثیرگذاری بیشرت در قالب ساختارهای
 جدید است که حول 3 حوزه قوانین، مقررات و نهادها، مسائل
 حوزه آکادمیک و آموزش و توسعه رسمایه انسانی شکل گرفته

 است.

دوران سخت ترین  خردسالی،  یا  کودکی  دوران  من  نظر   از 
ما تعریف کنم،  برایتان  را  بگذارید خاطره ای  بود.   پژوهشکده 
بلوار ابتدای  و  اله  فضل  شیخ  اتوبان  در  ساختامنی  در   ابتدا 
پیرشفته سیستم های  پژوهشکده  اسمش  که  بودیم   تیموری 
 صنعتی بود . ما در آن ساختامن۲ واحد را اجاره کرده و مشغول
 به کار بودیم. مطابق روال جاری کشور، در روز ۲8 اسفند ماه
 کار را تعطیل کردیم و برای تعطیالت عید رفتیم وقتی روز 1۴
دیگری نهاد  به  آنکه کل ساختامن  دلیل  به  برگشتیم   فروردین 
اسنادی و  تجهیزات  و  وسایل  همه  اینکه  با  بود،  شده   واگذار 
 که داشتیم درون ساختامن باقی مانده بود، ما را به ساختامن
 راه ندادند. پس از چندین روز و با تالش فراوان وسایل را خارج
کار برای  ما محلی  نیروهای  ماه   5-۴ این حال،  با  ولی   کردیم 
این در  دارم  به خاطر  کار می کردند.  منازلشان  در  و   نداشتند 
 زمان مرکز مطالعات اتاقی را به ما قرض داد. با قرض گرفنت اتاق
 داشتیم پژوهشکده را اداره می کردیم. در واقع در این دوران،
افتاده ترین مسائل، واقعا دچار سختی و پا   در برآوردن پیش 

مصاحبه با دکرت روح ا... حمیدی مطلق

 مشکل بودیم. دلیل چنین اتفاقی هم این بود که در کشور ما
 این گونه موسساتی که یک طرف موسسه و دستگاه حکومتی
 یا دولتی و طرف دیگر آن دانشگاه  باشد، تست نشده بود. در
 این دوران سواالتی مانند اینکه چه کسی باید این مراکز را اداره
 کند، هویت آنان چیست، منابع آن ها از کجا تامین می شود و
 چطور باید کار کنند همواره وجود داشت.  با این حال جدیت و
 انگیزه فراوان به قدری در پژوهشکده وجود داشت که نداشنت
 ساختامن در چند ماه اول سال، هرگز مانعی برای کار نکردن
  همکاران نشد. در هامن رشایط نیز همگی کار می کردیم و هر
اینگونه با تحمل  بود.  یافته و مشغول شده  را   کسی گوشه ای 
 سختی ها، هویت جمعی ما حفظ شد. در پژوهشکده افرادی
 بودند که فراتر از خواسته های شخصی  خود، توانستند هویت
 جمعی را شکل دهند، از مشکالت نرتسیدند و واقعا از جان مایه
 گذاشتند. شاید این نقطه قوتی است که ما را امروز به نقطه ای
 رسانده که حدود 100 نفر هستیم که می توانیم در سخت ترین
و کار  نباشد  چه  و  باشد  منابع  و  پول  چه  کنیم.  کار   رشایط 
 تالش می کنیم. چنین روش کاری سبب شد تا این مجموعه، در
 برابر حوادث و اتفاقات پیرامونی مقاوم شود به شکلی که اگر
 ساختامن آن را هم بگیرند تکان نخورد و همچنان به کار خود

 ادامه دهد.

 وجود فرهنگ سامل و با ثبات در پژوهشکده الگویی برای دیگر
سازمان ها

 به نظر من مهم ترین ویژگی که یک مجموعه بتواند دوره های
 گذار را طی کند تا تبدیل به یک سازمان انجام پروژه بی تاثیر
 نشود، داشنت فرهنگ سامل و با ثبات از روز اول است. افرادی
  که از روز اول با پژوهشکده بودند افراد بسیار بلندنظری بودند
 که به دنبال منافع شخصی شان نبودند. انتخاب افرادی که در
هستند، فعالیت  به  مشغول  سال   10 این  در  پژوهشکده   این 
همگی آمدند  که  افرادی  است.  شده  انجام  زیادی  دقت   با 
من که  چند  هر  بودند.  فرهنگ  این  کننده  نوعی ضامنت   به 
 معتقدم اگر ما روحیه جمعی خودمان را حفظ کنیم برای تک
رفتند و  آمد  اول  روز  که  افرادی  همه  است.  بهرت  هم   تکامن 
از قبل  من  نظر  به  داشتند.  جمعی  نگاه  توسعه  به   بالاستثنا، 
 اینکه ببینیم پژوهشکده در کشور چه کاری انجام داده است
یا کند  عملی  را  می کند  که  ادعایی  توانسته  که  بپرسیم   باید 
بدهد نشان  است  توانسته  پژوهشکده  این  من  نظر  به   خیر. 
فرایند این  در  که  و هرچند  است  فرایندی جمعی  توسعه   که 
 جمعی  امکان دارد تعارضاتی بوجود بیاید با این وجود باید با

اهم فعالیت ها در پنج سال آینده
 نوآفرینی و یا نوآوری برای حل مسائل کشور هامن کاری است
 که داریم سعی می کنیم که این وظیفه را به خوبی انجام دهیم.
جمله از  است  متعددی  مسائل  درگیر  حارض  حال  در   کشور 
 رفتارهای بروکراتیک متعدد، بزرگ و نفتی بودن دولت و وجود
 ساختارهای متعددی و موازی . در هر حوزه ای که می خواهیم
 وارد یک مسئله ای شویم ده ها سازمان حضور دارند و مدعی 
 هستند ولی وقتی  به خروجی این  سازمان ها می نگریم می بینیم
 که حداقل های نوآورانه برای حل مسائل کشور وجود ندارد و
ایده  به عبارتی فرایندی در کشور وجود ندارد که در آن یک 
 جدید برای حل مسائل کشور خلق شود، تست شود و اشکاالتش
 گرفته شود و در ساختار اجرایی کشور بنشیند. غالبا می بینیم
 که یک رسی ایده های پراکنده بدون تست شدن در قالب قانون
دستگاه ها که  چندگاهی  از  هر  و  می  شوند  ابالغ  مقررات   و 
ناامید منی رسند  حل  راه  به  چون  می روند،  ایده ها  این   دنبال 
این یک مسئله بر می گردند.  اول خود   می شوند و   رس نقطه 
 ساختاری است. اگر ما بخواهیم مسائل کشور را حل کنیم باید
برای حل آن چه بپرسیم که در حوزه هر مسئله،   از خودمان 
 ایده هایی می تواند مطرح باشد؟ آن مسئله چه ذینفعانی دارد؟
 چگونه می  شود ایده جدید را با ساختار موجود در حد کوچک
 پیاده سازی کرد و نتایج آن را در عرصه عمل ملس منود و بعد
 آن را در مقیاس بزرگ پیاده کرد و تبدیل به یک راه حل منود.
را حل اگر می خواهیم مسئله ای  که  رسیدیم  نتیجه  این  به   ما 
 کنیم باید این چرخه را اصالح کنیم. این موضوع تئوری پایه ای

 این پژوهشکده در کل این ده سال گذشته است. راجع به این
مثال کنیم.  فاز می توانیم صحبت  به  فاز  و  گام  به  گام   مسائل 
 اینکه چرا دستگاه های اجرایی منی توانند یک ایده را در درون
 خود هضم کنند دالیل متعددی دارد. یکی از دالیل این است
آن ها منی دهد. به  را  اجازه  این  دارند و ضوآبط  بروکراسی   که 
شکل را  منافعی  قدیم  ساختارهای  که  است  این  دیگر   دلیل 
از غیر رسمی  و  به صورت رسمی  افراد  که یک رسی   داده اند 
 آن ها  بهره مند می شوند وجود این منافع سبب می شود تا هیچ
 انگیزه ای برای پیاده سازی ایده جدید ایجاد نشود  بلکه انگیزه
 برای وتو کردن آن نیز ایجاد شود. مثال های فراوانی برای این
 موضوع وجود دارند مثال در حوزه آب وقتی مطالعه می کنید
 می بینید که سازمان های منطقه ای آب و رشکت های آب که در
 سطح شهرستانها کار می کنند باید تنظیم گران و اجزای اجرایی

 تنظیم گری آب در کشور باشند.
آب رشکت های  منآبع  ساختار  به  بیندازید  نگاهی  شام   اما 
احداث آن ها  غالب  درامد  محل  که  می بینید   منطقه ای، 
 شبکه های آبیاری کشور است. یعنی رشکتی که وظیفه اش این
 است که مرصف آب را به حداقل برساند، نفع خودش در این
 است که یک شبکه آبیاری برای خودش تولید کند. لذا می بینیم
 بین نگاه تنظیم گرانه به آب که آب را حفظ می کند و نگاهی که
 آب را می خواهد بفروشد و مرصف بکند یک تناقض کامال روشن
آبیاری نتیجه را در کشور می بینیم که یک شبکه   وجود دارد. 
برای حاکمیت نه  برای کشاورز،  نه  اقتصادی   توجیه   که هیچ 
در و  شده  مصوب   ، است  نداشته  زیست   محیط  برای  نه   و 
 طی 15-10 سال اجرا شده است و امروز منی تواند حتی هزینه
 برق خود را تامین کند. این قوانین باید عوض شود به گونه ای
با قومیتی  و  منطقه ای، شهرستانی  فردی، شخصی،  اهداف   که 
 اهداف ملی همخوانی داشته باشد نه اینکه در تناقض باشند.
 از جمله کارهایی که در این مدت انجام شد، کارهایی است که
 در حوزه ایجاد اشتغال و توسعه محلی انجام دادیم و نتیجه  آن
 در عمل دیده شد و تاثیرگذاری خاص خود را هم داشت. در
 حال حارض در اندیشکده در بخش های رگوالتوری فعالیت ها و
 مطالعاتی که ما انجام دادیم در اصالحیه سیاست های کلی اصل
که در هر حوزه ای که دستگاه های بدین گونه  اعامل شد   ۴۴ 
 اجرایی کار می کنند باید یک نهاد رگوالتور وجود داشته باشند.
 در زمینه توسعه منطقه ای با تاسیس اندیشکده ای در منطقه
 آزاد ماکو در حال فعالیت هستیم همچنین ما یک مجموعه ای
 را به نام روشنا درست کردیم که در حال حارض مدعی است که
 به بهرتین شکل ممکن می تواند مبانی توسعه ای و کارآفرینی را
با گفتگو آموزش بدهد. همین افراد بدون حضور استاد و   در 
 االن با دانشگاه آزاد استان تهران همکاری داریم که از همین
 مدل استفاده کنیم برای اینکه آموزش را در بحث های کارافرینی
 و در بخش های توسعه ای متحول کنیم. نتایج کار ما امروز در
دارند وجود  زیادی  خیلی  مثال های  می شود.  پیاده سازی   عمل 
 که نشان دهنده تاثیرگذاری پژوهشکده است که امیدوارم این
و عمیق تر  روز  به  روز  چهارم  مرحله  به  ورود  با   تاثیرگذاری 

موثرتر گردد.

 صبوری به حل تعارضات پرداخت. با یکدندگی و سلسله مراتب
 و دستور دادن توسعه اتفاق منی افتد. توسعه فرایند به اجامع
افرادی است که دور یک میز می نشینند و برای  رسیدن همه 
دنبال به  کس  هر  و  بود  منیت ها  اگر  می کنند.  تالش   توسعه 
امروز من  نظر  به  نبودیم.  ما  امروز  بود،  خود   منافع شخصی 
توسعه ای الگوی  یک  ایم،  داده  پرورش  توسعه  الگوی  یک   ما 
با ذهنیت های مختلف، حول یک را  افراد   که چگونه می شود 
 حرکت گروهی جمع کرد. ما به دیگران هم توصیه می کنیم این
 کار را بکنند.  دور هم جمع شوند و دیدگاه هایشان را به اشرتاک
فرمول ها این  با  که  برسند  فرمول هایی  به  بتوانند  تا   بگذارند 

منافع بخش زیادی از جامعه را تامین کنند.
 بنابراین ما یاد گرفتیم که هرن سیاست گذاری هرن تولید مکتوبات
 نیست. هرن سیاست گذاری هرن گفتگو، فهم دیگران و شکل دادن
بین را  زمان دار  و  متعدد  گفتگوهای  بتوانند  که   ساختارهایی 
 ذینفعان و ذیربطان یک مسئله ایجاد کنند. هر جا که ما فضای
برسیم، همدلی  به  بتوانیم  که  جا  هر  و  باشیم  داشته   گفتگو 
 سوء تفاهامت را رفع کنیم و راه حل های مشرتک توصیه کنیم،
انجام را  کار  این  نتوانیم  جا  هر  ولی  می شود.  حل   مسائلامن 
 دهیم و بخواهیم یک جانبه و باال به پایین رصفا ذهنیت های
 خود را در نظر بگیریم، شکست خورده ایم. بنابراین به صورت
 خیلی ساده در پژوهشکده یک فرهنگ ایجاد کردیم که فرهنگ

گفتگو با دیدگاه های مختلف است.
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دکرت مروی فارغ التحصیل در مقطع دکرتا اقتصاد از دانشگاه 
به کشور، سابقه  بازگشت  از  ایتالیا است. وی پس  باکنی 
همکاری با مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون اقتصادی 
کار  تعاون،  وزارت  و  مجلس   ۴۴ اصل  کمیسیون  مجلس، 
و رفاه اجتامعی را در کارنامه خود دارد. هم چنین دکرت 
مروی، در سال 97 عهده دار مدیریت اندیشکده حکمرانی 

رشیف شد.

لزوم تاسیس اندیشکده
 در دهه های گذشته، طی فرایند الگو برداری از نهادهای مدرن
 کشورهای غربی، نهادهای اجرایی و دانشگاهها نیز وارد کشور
از می کرد،  تکمیل  را  زنجیره  که  آنها  واسط  حلقه  اما   شدند، 
یا خانه ها  وزارت  مانند  نهادهایی  دیگر،  عبارت  به  افتاد.   قلم 
دولتی ساختار  از  برگرفته  داریم،  امروزه  ما  که   دانشگاه هایی 
 کشورهای غربی بوده است که قبل از انقالب و در زمان رضاشاه
 ایجاد شد. منتها در این فرایند وارداتی، یک رسی نهادهایی که
 مکمل عملکرد این نهادها بودند، از قلم افتاده و الگو برداری
 نشدند. این موضوع باعث شده که دستگاههای موجود نتوانند
ساختارهای هم  انقالب  از  بعد  دهند.  ارائه  مطلوبی   کارکرد 
 دولتی دقیقا به همین شکل ادامه یافتند. این خال نهادی کامکان
 وجود دارد و کمرت نهادیست که یافته های محیط دانشگاهی را
 دریافت کرده و به سیاست گذار و یا مقام اجرا برساند، از آنها
 بازخورد بگیرد و با انتقال این بازخورد به دانشگاه باعث شود
 که محیط های دانشگاهی دور از واقعیت های جامعه و کشور
 نباشند. برای جربان چنین کاستی هایی، اندیشکده راه اندازی
 شد. اما از آنجا که برای این نوع از کارها و خدمات منی توان
اندیشکده ها چالش  اصلی ترین  مالی  تامین  کرد،  پیدا   کارفرما 
 است. در حالت کلی در دنیا دو مدل اندیشکده بر اساس نوع
به وابسته  اندیشکده  های  اول  نوع  دارد؛  وجود  مالی   تامین 
 احزاب هستند که تامین مالی آن ها را احزاب خاص و مشخصی
 تقبل کرده و در مقابل، اندیشکده هم برنامه اداره کشور حزب

را تدوین می کند.
  نوع دوم، اندیشکده  های بی طرف هستند، یعنی از نظر  سیاسی
 و تحلیلی مستقل هستند و برای تامین این هدف، استقالل مالی
 هم نیاز دارند. اندیشکده حکمرانی رشیف هم که از نوع دوم
 است، برای تامین مالی، ایده سبد مالی متنوعی را راه اندازی
 کرد که از حق عضویت برای کسانی که عالقمند به محصوالت

هستند تا استفاده از منابع خیر و وقف را در بر می گیرد.
 برای راه اندازی اندیشکده حاکمیت رشیف مقدماتی طی شد؛
در و  دغدغه  فکر  این  که  بیازماییم  اینکه  برای  قدم  اولین   در 
 عمل تا چه حد امکان پذیر است، با تالش تنی چند از دوستان،
 طرح اولیه ای بنا شده و افتان و  خیزان تا جایی پیش رفت که
 مقدمات و جرم اولیه اندیشکده گرد آمد و جریان مالی نسبتا
 تضمین شده ای از طریق افراد خیّر، فارغ التحصیالن و صاحبان
 رشکت هایی  که به نوعی به دانشگاه رشیف مرتبط هستند برای

مدتی محدود فراهم شد.
به مرور و  داده  ادامه  راه خود  به  بیشرتی  توان  با   اندیشکده 
از مطلوبی  تصویر  شده  ارائه  پروژه های  و  کارها   کیفیت 
جا به  حکومتی  نهادهای  و  گذاران  سیاست  بین   اندیشکده 
را محصوالتش  از  بعضی  تا  توانست  اندیشکده  و   گذاشت 

 بفروش رساند.
 اینک بعد از گذشت سومین سالگرد تاسیس اندیشکده حاکمیت
پایدارسازی به  مان  مالی  تامین  منابع  هم  هنوز   رشیف، 
 صددرصدی نرسیده و این یکی از مسائل جدی پیش روی ماست

که به دنبال حل آن هستیم.
ایران کمی سخت است چرا  که خود تامین مالی در   این نوع 
 مفهوم اندیشکده و در کنار آن یک اندیشکده مستقل و غیر
 وابسته هنوز در بین مردم، مبهم و جانیفتاده است. بسیاری از
 خیرین در تامین مالی مدرسه سازی و مسجد سازی، مشارکت
 می کنند اما فرهنگ و دغدغه رسمایه گذاری برای راه اندازی

موسساتی از قبیل اندیشکده در بین ایشان جایی ندارد.
 با همه مسائل پیش رو، ما در مسیر شدن هستیم ولی خوب تا
 کنون از مسیری که طی کردیم راضی بودیم و کارمان از آنچه

 که فکرش را می کردیم بهرت پیش رفته است.

تاثیرگذاری اندیشکده
موارد در  توانسته  اندیشکده  سال  چند  این  در  خدا  لطف   به 
اگرچه که  کند  ایجاد  تحوالتی  و  شده  واقع  اثر  منشا   زیادی 
از مورد  دو  به  میتوان  اما  است  سخت  آنها  بین  از   انتخاب 

مهمرتین آنها اشاره کرد:
  پشتیبانی از تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده که اتفاقا این
 روزها هنوز هم بخشی از آن در دستور کار صحن علنی مجلس
با خرب شدیم دوستان پیش  از دو سال  دارد. حدود کمرت   قرار 
 مرکز پژوهش های مجلس برای پیشربد این الیحه که به مجلس
 ارسال شده بود، نیاز به کمک دارند. لذا تیمی از اندیشکده با
 همکاری مرکز پژوهش ها، تغییرات خیلی گسرتده ای در الیحه

 مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد کرد که ناظر به تغییر در الگوی
 حکمرانی نظام مالیاتی بود و در واقع سیستم مالیاتی کشور را
 از این حالت ممیز محوری و سنتی به یک حالت هوشمندانه
اقتصادی کمیسیون  در  الگو  آن  خوشبختانه  می داد.   تغییر 

 مجلس، علیرغم موانع و مخالفت ها تصویب شد.
 عالوه بر این، بخش های قابل توجه مربوط به صندوق مکانیزه
نیز بود  شده  طراحی  الیحه  آن  برای  که  سامانه ای  و   فروش 
 خوشبختانه در صحن علنی مجلس تصویب شد. این در حالی
فرایند کردن  سیستمی  و  هوشمندسازی   در صورت  که   است 
 اخذ مالیات و استفاده از ظرفیت های مالیاتی برای تنظیم گری
 کل اقتصاد و همچنین وصل کردن مالیات به بقیه زیرنظام های
برای انداز وجود دارد که  این چشم  بانکی،   اقتصاد مثل نظام 
 اصالح نظام مالیاتی کشور و به تبع آن اصالح کل نظام اقتصادی

کشور گام بلندی برداشته شود.
 بحث تنظیم گری موضوع دیگری است که اندیشکده پرچم دار
 آن است. تنظیم گری در واقع یک نوع تغییر رویکرد در اعامل
 حکمرانی کشور و ناظر به این موضوع است که دولت تا جایی
 که می تواند و امکان دارد، باید تصدی گری های خود را کاهش
بازارهای را در عرصه ها و  تنظیم گری   داده و بجای آن نقش 

مختلف ایفا مناید.
  بحث تنظیم گری تا دو سه سال گذشته و قبل از ورود اندیشکده
 به آن، چندان در کشور شناخته شده نبود. لذا یکی از کارهایی
 که در دستور کار اندیشکده قرار گرفت این بود که ابتدا باید
 این رویکرد در کشور و در  بین مسئولین و سیاست مداران جای

گرفته و گفتامن مربوط به آن شکل بگیرد.
قانونی باید زیرساخت های    دوم عالوه بر شکل گیری گفتامن، 

این با  ایجاد میشد.  نیز  برای کاهش تصدی گری حکومت   الزم 
 تاکید که قبل از اقدام حکومت برای کاهش تصدی گری خود،
این برای  باشد.  کرده  ایجاد  را  گری  تنظیم  های  ظرفیت   باید 
درست دولت  اجتامعی  کمیسیون  در  دوستان  ابتدا    منظور، 

دوران مدیریت شام و تغییرات مورد انتظار
 در حال حارض هم اندیشکده با اولویتهایی روبروست.  اولین
و شوک کشور  اقتصادی  نابسامان  به رشایط  توجه  با   موضوع 
 تحریم ها بحث بسته نجات اقتصادی یا هامن برنامه اقتصادی
 برای تحول در اقتصاد کشور و گذار از وضعیت موجود  است .
 عالوه بر این، پروژه هایی هم هست که از قبل رشوع شده و
مثال تکمیل شود.  باید  اینک  و  رسیده،  اثربخشی هایی هم   به 
اثربخشی های دیگری تا   دارد  تنظیم گری هنوز ظرفیت   بحث 
 در حوزه هایی مانند رسانه و تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر
 داشته باشد. عالوه بر این گروه حکمرانی ما در حال تدوین یک
ارائه و  برای تحلیل وضعیت موجود حکمرانی   الگوی منسجم 
 پیشنهادهایی جهت حرکت به سمت الگوی مطلوب حکمرانی
 با توجه به مالحظات بومی و دینی از یک سو و آخرین یافته

های علمی دنیا از سوی دیگر است.
  موضوع دیگر ما هم در مورد گروه علوم سیاسی و روابط بین

 امللل است که بحث مدیریت تصویر جمهوری اسالمی ایران در
 عرصه بین امللل خصوصا در کشورهای غربی را پیگیری می کند.
 به طور کلی چشم انداز ما در اندیشکده این است که بتوانیم
جامع دست برنامه  یک  به  انشاءا..  کشور  مطلوب  اداره   برای 

یابیم.

 زمانی که منت الیحه مدیریت جامعه خدمات کشوری تهیه می
 شد، یک رسی از مواد قانونی کلیدی برای بحث تنظیم گری را
 در منت تعبیه کردند. بعدا که این الیحه از دولت گذشت و به
 مجلس فرستاده شد، مجددا دوستان به کمک مرکز پژوهش های
 مجلس آمده و با مشاوره های تخصصی ایشان را مدد رساندند.
 اکنون دیگر این مواد در نهادهای مختلف پذیرفته شده است و
 حتی اگر دقت کرده باشید در ادبیات و گفتامن مقامات ارشد
 نظام هم اخیراً لفظ دولت تنظیم گر و تنظیم گری جا افتاده

 است و خوشبختانه این نگاه در حال نهادینه شدن است.

مصاحبه با دکرت علی مروی
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پژوهشکده از دیدگاه همکاران و مشاوران

دکرت علی کرمانشاه
نیازی و  شده اند  زاییده  سیاست گذار  معتقدند  سیاست گذاران  میکنم  احساس   بنده 
امثالهم و  وزیر  معاون  وزیر،  که  کسانی  و  باشند  داشته  مرجعی  یک  که   منی بینند 
 می شوند انگار متام دانش های سیاسی را به قلب آن ها نازل می کنند که نشان دهنده
 این است که سیاست گذاری ما خیلی مسئله دارد. لذا تدوین تجربیات سیاست گذاری
 یکی از خالء هایی هست که در امر سیاست گذاری کشور وجود دارد و شان پژوهشکده

این است که این کارها را جدی تر بگیرد و در کشور منشأ اثر باشد.

میثم قاسم نژاد
 آنچه که نخ تسبیح حل همه مسائل کشور است، مسئله سیاست گذاری و علمی انجام
 شدن بحث سیاست گذاری در داخل کشور است؛ به همین دلیل  است که هم رشته
 سیاست گذاری علم و فناوری و هم  پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت

در کشور تشکیل شد.

علی بابایی
بر یعنی  است.  آن  نوآور  بسیار  ساختار  من  نظر  از  پژوهشکده  ویژگی   مهمرتین 
 خالف پژوهشکده های دیگر که خیلی ساختار بروکرات بر آن ها حاکم است ساختار
 پژوهشکده دقیقا مصداق آتوکراسی است. عالوه بر این،  ورودی پژوهشکده افرادی
 هستند که دنبال تغییرند و به وضعیت موجود راضی نیستند. شام اگر با تک تک بچه
 ها صحبت بکنید، وقتی می پرسید که دغدغه شام چیست و به چه چیزی فکر می کنید

اولین دغدغه  آن ها ایجاد تغییر بیشرت است.

جواد نوری
دانشگاه صنعتی رشیف که خوشنام ترین و معتربترین دانشگاه کشور می باشد مبدا و 
مبدع بسیاری از نوآوری های فنی و سازمانی بوده و افراد موثر و جریان سازی را تحویل 

جامعه داده است.
از سوی دیگر کشور عزیزمان ایران در چند دهه گذشته زیرساختهای ارزشمند و مهمی 
را در زمینه های مختلف و بویژه حوزه فنی و سخت افزاری تدارک و مهیا منوده است. با 
این وجود، کشور ایران آن گونه که شایسته و ممکن است به پیرشفت الزم دست نیافته 
و از عقب افتادگی های جدی رنج می برد که ریشه خیلی از اینها را در سیاستگذاری و 

مدیریت کالن کشور باید جستجو منود.
از همین رو است که بنده پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت را به خاطر 
قرار داشنت در بطن دانشگاه صنعتی رشیف، توجه همزمان نظری و میدانی به حوزه 
سیاستگذاری و برخورداری از شبکه پژوهشگران پرتوان و متعهد برای محل خدمت خود 

انتخاب منوده ام.

سعید حسین رفیعی
 فعالیت پژوهشکده سیاست گذاری در یک دانشگاه صنعتی با مترکز بر روی موضوعات
 علوم انسانی و مدیریت موضوعی بی سابقه است که باعث شکل گیری هم افزایی در
باید در سایر دانگاه ها و در بلکه  تنها در دانشگاه رشیف  نه   دانشگاه می شود که 

تعامل با آن ها نیز این هم افزایی ایجاد شود.
 نتیجه تالش و فعالیت زیاد در سال های گذشته برای ایجاد یک نهاد فعال نه در حوزه
 فنی بلکه در حوزه علوم انسانی و مدیریت در دانشگاه صنعتی رشیف، شکل گیری

موجودیتی در قالب پژوهشکده سیاست گذاری بوده است.

بهرام صلواتی
موضوع فعالیت این پژوهشکده، هم جذاب و هم نو است و خیلی با حوزه کاری ما 
مرتبط است و وابسته بودن به دانشگاه رشیف به عنوان یکی از کانون های مرتبط با 
مهاجرت نخبگان و تحصیلکردگان یکی از انگیزه های اصلی بنده در پژوهشکده است.

پژوهشکده به شدت منعطف، پویا و دارای نیروهای جوان با انگیزه است، مضاف بر 
اینکه رویکرد مدیریت پژوهشکده، ورود به عرصه های جدید حوزه پژوهش و فناوری 
است، همچنین ارتباط سازمانی با دانشگاه رشیف و ورودی نیروهای مستعدی که 
دانشگاه رشیف دارد، باعث می شود که اگر شام بخواهید کار تحقیقاتی جدید، انجام 

دهید، دسرتسی خیلی خوبی داشته باشید.

حمزه امیری
حداقل دو ویژگی متامیز سیاستگزاری را می شود در اندیشکده تجربه کرد.یکی اینکه 
سیاستگزاری پشت درهای بسته و فارغ از میدان اجرا ابدا امکان پذیر نیست,بلکه باید 
ابدا فرمول  اینکه سیاستگزاری  تا سیاستگزاری دقیق محقق شود.دوم  وسط میدان بود 
بردار نیست و هر نظام و سیستمی سیاستگزاری منحرص بفرد خود را می طلبد. غلبه 
ای حتام  در هر حوزه  سیاستگزاری  و  مختلف حکمرانی  ابعاد  درک  و  چالشها  این  بر 
نیازمند نگاه بین رشته ای است.اینها مسائلی هستند که در بسرت اندیشکده به خوبی 
به سیاستگزاران جوان منتقل می شود. مجموعه ای با این ویژگیها به ندرت در کشور 

موجود است.

مهدی فاتح راد
 سیاست، حلقه واسط بین نظر و عمل است و این امر عمیق و دقیق، نیازمند پژوهش
این است.  متمرکز  نوآورانه  امر  این  بر  سیاستگذاری  پژوهشکده  که  است   متناسب 
افق مبیّن  که  می رسد  ظهور  به  سیاست ها  یکپارچه  و  ملی  منظر  در  بویژه   حرکت 
 فعالیت های پژوهشکده در ارشاف بر مسائل و نظام مسائل کشور و ارائه راه  حل های

متناسب است.

سعید سلیمنی
 پژوهشکده، رصفا یک پژوهشکده نیست، یک بسرت و کانون تفکر هست برای پژوهش
 در حوزه های مختلف فناوری، اجتامع و نهایتا تاثیرگذاری بر سیاست هایی که در سطح
 کالن می خواهد اتخاذ شود، در واقع اتصال حوزه نظر به عمل از طریق این کانون
 تفکر اتفاق می افتد و تاثیرگذاری فعالیت ها و پژوهش هایی که در پژوهشکده انجام
برای  گوشه پیدا می کند، پژوهش های ما رصفا  افزایش  این بسرت  از طریق   می شود، 
 کتابخانه نیست، بلکه در حوزه های سیاستگذاری و حاکمیتی کشور، تاثیرات خود را

نشان می دهند.

سید رضا میرنظامی
 در پژوهشکده و اندیشکده تالش می شود، تحقیقات از الیه نظر خارج شوند و

 کاربست عملی پیدا کنند، به عبارت دیگر تحقیقات از ابتدای کارشان که در ادبیات
 موضوع و تحلیل داده ها هست، منی مانند و عالوه بر اینکه متکی به ادبیات ، مدل
و داده است، در عین حال راه های کاربست نتایج را هم سعی می کنند، احصاء کنند.



رویدادها
گزارش همیش آموزش در ایران 1404

گزارش دومین همیش ملی مدیریت پژوهش
اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

از رسالت های مهم پژوهشکده سیاستگذاری، تالش  یکی 
در جهت ایجاد بسرتهای مختلف برای حضور کارشناسان، 
نخبگان، اساتید دانشگاه، سیاستگذاران، اصحاب رسانه و 
... به منظور گفت و گو، تعامل و به اشرتاک گذاری دانش 
سیاستگذاری است. به همین منظور پژوهشکده از ابتدای 
تاسیس تاکنون، برگزاری رویدادهای مختلف علمی را در 
دستور کار داشته و دارد. همیش هایی از جمله پژوهش 
در افق 1404، آموزش در افق 1404 و کنفرانس حکمرانی 
و سیاستگذاری عمومی، سه مورد از بزرگرتین رویدادهای 
پژوهشکده بوده است. عالوه بر این، برگزاری نشست های 
سخرنانی های  و  آموزشی  کارگاه های  تخصصی،  متعدد 
زمینه  در  پژوهشکده  فعالیت های  از  بخشی  تنها  علمی، 

ترویج دانش سیاستگذاری در کشور را در بر می گیرد.
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گزارش همیش آموزش در ایران 1404

محورهای اصلی انتخاب شده برای هامیش، مبتنی بر یک مدل 
نظری ساده بود که ابتدا آموزش را در سطوح مختلف مورد 

بررسی قرار می داد )آموزش و پرورش و آموزش عالی(، سپس 
به بحث آموزش در حوزه همگانی و کارکردهای آن نظیر 

اشتغال و کارآفرینی پرداخته و در نهایت مساله سیاستگذاری 
آموزش، به عنوان بحث کلیدی مورد بررسی قرار می گرفت و 

راهکارهای سیاستی ارائه شده جمع بندی  می شد.
 محور های اصلی این هامیش، موارد زیر را در بر می گرفت: 

1. فلسفه و اهداف آموزش )فلسفه تربیتی اسالم/ رابطه تزکیه 
و تعلیم/ رویکردهای مختلف در فلسفه تربیت/ فلسفه کنونی 

تربیت در ایران/ اهداف نظام های آموزشی و ویژگی های 
مطلوب دانش آموختگان/ الزامات الگوی اسالمی- ایرانی 

توسعه برای نظام های آموزشی(
2. رویکردهای نوین در آموزش )آینده نگری روش های 

آموزشی/ ترکیب بهینه روش های آموزشی در جهت تحقق 
اهداف آموزشی کشور/ رویکردهای آموزش بین رشته ای و چند 

رشته ای(
3. اقتصاد آموزش )مدل های مطرح در اقتصاد آموزش/ 

اشکاالت مدل فعلی اقتصاد آموزش کشور و راهکارها/ نقش 
بایسته مشارکت های مردمی در اقتصاد آموزش(

ساختار برگزاری »اولین هامیش ملی آموزش در ایران 1404« از 
4 بخش تشکیل و تدوین شد که عبارت بودند از:

1. شورای راهربدی: رئیس )رئیس هیات رئیسه دبیرخانه 
مجمع(، نایب رئیس )دبیر علمی هامیش( و دبیر )مدیر کل 

هامیش و پژوهش دبیرخانه(
2. کمیته علمی: رئیس )دبیر هامیش(، دبیر )معاونت آموزشی 

پژوهشکده سیاست گذاری علم ، فناوری و صنعت( و حضور 
کارشناسان پژوهشکده و برخی متخصصان و صاحب نظران 

حوزه آموزش به عنوان مشاور 
3. ستاد برگزاری: مدیر کل هامیش های دبیرخانه، رئیس کمیته 

علمی، تحقیقاتی و فناوری دبیرخانه، مناینده پژوهشکده 
سیاست گذاری علم ، فناوری و صنعت و دانشگاه آزاد اسالمی

4. کمیته داوران

در این هامیش حدود 700 مقاله دریافت شد که در مرحله 
اول 600 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که از این تعداد نیز، 
79 مقاله در 4 حوزه آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش 

همگانی، کارآفرینی و اشتغال و سیاست گذاری آموزش در 
کتاب چکیده مقاالت هامیش به چاپ رسید.

نهادها و سازمان های مختلفی از حامیان این هامیش بودند که 
از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
2. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

3. شورای عالی انقالب فرهنگی
4. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

5. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7. وزارت آموزش و پرورش
8. مجلس شورای اسالمی

9. صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران

محورهای همیشمقدمه

ساختار همیش

مقاالت دریافتی

حامیان همیش

4. آموزش و مرجعیت علمی )چیستی و ابعاد مختلف 
مرجعیت علمی/ نقش آموزش در کسب مرجعیت علمی(

5. آموزش و نخبگان )آموزش و مهاجرت نخبگان/ آموزش و 
جذب نخبگان سایر کشورها(

6. آموزش و روابط بین امللل )الزامات روابط بین املللی 
آموزشی/ جایگاه نهادهای بین املللی در توسعه آموزش(

7. توسعه کیفی آموزش در کنار توسعه کّمی )توسعه 
هدفمند نظام های آموزشی/ کیفیت مطلوب نظام آموزشی 

و راهکارهای اجرایی رسیدن به آن/ شاخص های کیفی نظام 
آموزشی/ نظام انگیزشی و توامنندسازی آموزشگران/ نظارت و 

ارزیابی آموزشی(
8. آمایش رسزمینی و آموزش )مترکز زدایی از مدیریت نظام 

آموزشی/ مدیریت نظام آموزشی مبتنی بر استعدادها و 
نیازها(

9. عدالت آموزشی و دسرتسی اقشار مختلف )الزامات آموزش 
همگانی و مشکالت پیش روی آن/ مدل های مختلف در 

فراهم آوردن آموزش همگانی(
10. آموزش های همگانی و حرفه ای )نقش رسانه ها در آموزش/ 

شبکه های اجتامعی، فرهنگ عمومی و آموزش(
11. اخالق و آموزش )نقش آموزش در توسعه اخالقی- فرهنگی 

جامعه/ کدهای اخالقی در نظام آموزشی(
12. آموزش حوزوی )مدل های نظام آموزش حوزوی و 

الگوگیری از آن ها در سایر نظام های آموزشی/ آسیب شناسی 

نظام آموزشی حوزه های علمیه(
13. آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به نظام های 

آموزشی
14. آموزش، اشتغال و کارآفرینی

15. بررسی الگوهای متفاوت در آموزش عالی؛ مطالعه موردی 
دانشگاه امام صادق )ع( و دانشگاه شیخ  مفید

16. نهادها و ساختارهای آموزش عالی؛ مطالعه موردی شورای 
عتف

17. تجربه ادغام آموزش  و خدمات؛ مطالعه  موردی 
بیامرستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی

18. آموزش شهروندی و توسعه پایدار )نقش آموزش در 
ارتقاء فرهنگ شهروندی/ بررسی چالش ها و آسیب شناسی 

آموزش های شهروندی

 یکی از الزامات اساسی پیرشفت، آموزش و تربیت افرادی است
بازی جامعه  در  را  نیاز  مورد  و  مختلف  نقش های  بتوانند   که 
 کرده و به عنوان بازوهایی توامنند، جامعه را در سطوح مختلف
 به سوی آینده هدایت کنند. این عنرص با توجه به چشم انداز
اول منطقه در حوزه های علم و را در سطح  ایران   1۴0۴ که 
این و  می کند  جلوه  رضوری تر  بسیاری  می دهد،  قرار   فناوری 
 سوال را مطرح می سازد که سیستم ها و نهادهای آموزشی برای
داشته باید  را  ویژگی هایی  چه  چشم انداز  اهداف  به   رسیدن 

باشند؟
یکی عنوان  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  روی،  این   از 
برگزاری به  اقدام  کشور،  سیاستگذاری   نهادهای  مهم ترین   از 
 نخستین هامیش ملی آموزش در ایران 1۴0۴ کرد. هدف از این
 هامیش، نه تنها بررسی چالش ها و مشکالت پیش روی در حوزه
برگزارکنندگان بلکه  بود،  انداز  اهداف چشم  به  نیل  و   آموزش 
 آن تالش داشتند تا با شبکه سازی و برقراری ارتباط میان نخبگان
 کشور در این حوزه، مساله آموزش در کشور را به یک مطالبه

:همگانی تبدیل کنند. اهم اهداف هامیش به رشح زیر بود
1. مترکز بر الگوهای اصلی رشد و ارتقای آموزش در کشور

۲. ارائه چشم اندازی روشن از وضعیت آموزش در ایران 1۴0۴
3. بررسی مسیرهای رسیدن به چشم انداز آموزش در ایران 1۴0۴

۴. شناسایی چالش های وضعیت فعلی آموزش در کشور
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گزارش دومین همیش ملی مدیریت پژوهش

کشور ایران بر اساس سند چشم انداز بیست ساله در صدد است 
اقتصادی در منطقه را به خود اختصاص  جایگاه اول علمی و 
بهبود مستمر  اجرای دقیق و  اتخاذ،  نیز بدون  این مهم  دهد. 
و  فناورانه  تولیدات  شد.  نخواهد  حاصل  مناسب  سیاست های 
رشد اقتصادی یک کشور، به نوعی دستاورد رشد علمی و کسب 
دانش فنی در بخش دانشگاهی و صنعتی است و میزان رشد 
علمی و فناورانه یک کشور تحت تأثیر قابلیت آن در مدیریت 

پژوهش و فناوری است.
سال  در  موضوع،  این  اهمیت  پیش  از  بیش  شدن  روشن  با 
به  فناوری«  و  پژوهش  »مدیریت  ملی  هامیش  اولین   1389
بر  تأکید  با  و  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاونت  همت 
در  علمی«  تحقیقات  تجاری سازی  و  علوم  ملی  »ثروت آفرینی 
تهران برگزار گردید. در همین راستا پژوهشکده سیاست گذاری 
علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی رشیف، بنا به رسالت 
ابتدای  از  است،  ترسیم شده  آن  برای  که  و چشم اندازی  خود 
تاسیس توجه ویژه ای به مقوله ی »اقتصاد دانش محور« داشته و 
در حال حارض نیز در حال انجام پروژه های ملی در این حوزه 

می باشد. 
از این رو در تاریخ ۲7 آذرماه سال 1390 نیز با توجه به نام گذاری 
سال به نام »جهاد اقتصادی«، فرصتی مغتنم برای پژوهشکده به 
شامر می رفت تا برای پرداخنت به موضوع پژوهش و فناوری و با 
تأکید بر »اقتصاد دانش محور«، دومین هامیش ملی »مدیریت 
پژوهش و فناوری« را در با دنبال کردن اهداف ذیل برگزار کند:

تجربه  و  دانش  از  بهره مندی  و  حضور  برای  بسرتی  ایجاد   .1
به  مختلف،  عرصه های  در  کشور  فناوری  و  پژوهش  مدیران 

خصوص تجربیات برتر 
۲. ایجاد بسرتی برای ارائه ی برنامه ها و راهربدهای ملی مدیریت 

پژوهش و فناوری و اخذ نظرات صاحب نظران و خربگان
3. بحث و تبادل نظر پیرامون نقاط گلوگاهی و چالش های رشد 

پژوهش و فناوری در کشور
ذی نفعان  موثرتر  و  نزدیک تر  تعامل  برای  بسرتی  ایجاد   .۴
پژوهش و فناوری کشور از بخش های مختلف نظیر وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
وزارتخانه های اقتصادی و صنعتی، سازمان های مردم نهاد، بخش 

خصوصی و سایر ذی نفعان.
فناوری  و  پژوهش  رشد  مدل  بومی سازی  برای  زمینه سازی   .5

کشور در راستای تحقق چشم انداز و اقتصاد دانش محور.

1- جهاد اقتصادی و اقتصاد مبتنی بر دانش؛ مفاهیم، چالش ها 
و دستاوردها

اقتصاد دانش محور مفهومی است که در سال های اخیر به کرات 
در کشور مورد استفاده قرار گرفته و تلقی های متفاوتی از این 
عبارت وجود دارد و این برداشت ها می توانند بر سیاست های 

مقدمه

محورهای همیش

علم و فناوری کشور تأثیر بگذارد. از آنجا که در آن زمان )سال 
به  کشور  سیاست گذاران  توجه  از  دهه  یک  از  بیش   )1390
تا مفاهیم  بود  اقتصاد دانش محور می گذشت، جای آن  مقوله 
این حوزه مورد بررسی دقیق تر قرار گرفته و نیز عملکرد کشور 

و چالش های پیش رو سنجیده شوند.
کشور  فناوری  و  پژوهش  برنامه های  و  سیاست ها  بررسی   -۲
کشور،  علمی  جامع  نقشه ی  دانش بنیان،  رشکت های  )قانون 

برنامه های پنج ساله توسعه و ...(
این هامیش فرصتی بود تا اندیشمندان و متخصصان از زوایای 
دیدگاه های  بیان  با  و  پرداخته  اسناد  این  بررسی  به  گوناگون 

خود، زمینه را برای اصالح برنامه های آتی کشور فراهم کنند.
مالی  تأمین  و  فعالیت  در  غیردولتی  بخش  نقش  تحلیل   -3

پژوهش و فناوری در ایران و جهان
در این هامیش تالش شد تا به بررسی جایگاه بنگاه های بزرگ، 
رشکت های خطرپذیر و بنگاه های کوچک در نظام علم و فناوری 
و  رسمایه گذاری  علل  نیز  و  شود  پرداخته  پیرشفته  کشورهای 
فعالیت ناچیز بخش خصوصی کشور در تحقیق و توسعه مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
فناوری  توسعه  و  پژوهش  نهادهای  و  ساختارها  بررسی   -۴
دانش بنیان،  رشکت های  فناوری،  و  علم  )پارک های  کشور  در 

شهرک های صنعتی، ستادهای ملی توسعه فناوری(
تحقق  در  فوق الذکر  نهادهای  جایگاه  بررسی  محور  این  در 
اهداف علم و فناوری کشور و فرصت ها و چالش های پیرامون 
رشد و توسعه این مراکز، مد نظر بود تا به این واسطه ظرفیت 
سیاستی  پیشنهادهای  ارائه  جهت  مناسب  پژوهشی  علمی 

پیرامون این مراکز در برنامه های آتی کشور فراهم شود.
5- مدیریت نوآوری و رشد توامنندی های فناوری در صنایع و 

بنگاه ها؛ مفاهیم، تجارب و چالش ها
به  بنگاه ها  بر  مهم  عوامل  تأثیر  اصلی،  دغدغه  محور  این  در 
انجام فعالیت های نوآورانه بود و نقش و فعالیت های  منظور 
مورد  بنگاه ها  در  نوآورانه  فعالیت های  انجام  در  مدیریتی 
ارائه  محور،  این  در  برگزارکنندکان  هدف  گرفت.  قرار  بررسی 

به  هامیش،  گوناگون  محورهای  در  مقاله   157 مجموع  در 
دبیرخانه ارسال گردید که پس از داوری توسط داوران هامیش، 
پوسرت  صورت  به  مقاله   80 و  سخرنانی  عنوان  به  مقاله   16

پذیرفته شدند.

معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم • 
دانشگاه صنعتی رشیف• 

مقاالت دریافتی

حامیان

پوسرت دومین هامیش ملی مدیریت پژوهش

دومین هامیش ملی مدیریت پژوهش، کتابخانه ملی، 1390

تجارب  همچنین  و  انجام شده  پژوهش های  از  مناسبی  تصویر 
مفید بنگاه های کشور در این زمینه بود.

6- مدیریت پژوهش و فناوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی؛ 
مفاهیم، تجارب و چالش ها

در این محور، موضوع اصلی مورد توجه، بازمهندسی دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی، با هدف برقراری ارتباط مؤثر آن ها  با جامعه و 
صنعت بود. همچنین تجارب مفید دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
و  تئوریک  چالش های  این،  بر  عالوه  گرفت؛  قرار  نظر  مد  نیز 
عملیاتی پیرامون این محور بررسی شده و پیشنهادهای راهربدی 
سمت  به  دانشگاه ها  حرکت  روند  ترسیع  جهت  عملیاتی  و 

اصالحات و تغییرات مثبت جمع بندی شد.
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اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

ــی در  ــت گذاری عموم ــی و سیاس ــس حکمران ــتین کنفران نخس
تاریــخ 13 و 14 دی مــاه 1396، بــه همــت دانشــگاه صنعتــی 
ــات  ــف، پژوهشــکده سیاســت گذاری و اندیشــکده مطالع رشی
حاکمیــت و سیاســت گذاری برگــزار گردیــد. مقدمــات علمــی و 
اجرایــی ایــن کنفرانــس از فروردیــن مــاه 1396 و بــا تشــکیل 18 
کمیتــه علمــی- تخصصــی آغــاز شــد. از اهــداف برگــزاری ایــن 

کنفرانــس می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره منــود:
. مطــرح شــدن جدیدتریــن دســتاوردها و چالش هــای سیاســت 

 گــذاری در عرصــه نظــر و عمــل
. پیونــد نظــر سیاســت گذاری عمومــی بــا مســائل و مشــکالت 

ــی کشــور عرصه هــای عموم
. ایجــاد فضــای بحــث و گفتــامن بین رشــته ای در بیــن محققــان 

رشــته های مختلــف عالقه منــد بــه مســائل عمومــی
ــت  ــوزه مدیری ــگران ح ــگاه و پژوهش ــط دانش ــرتش رواب . گس
مراکــز  و  حکومــت  بــا  مشــی گذاری  خــط  و  دولتــی 

کشــور اداره  و  سیاســت گذاری 
ــی گذاری  ــی و خط مش ــت دولت ــات مدیری ــازی ادبی . عمومی س

عمومــی در میــان آحــاد جامعــه
ــی  ــت گذاری عموم ــارب سیاس ــی تج ــی بعض ــل و بررس . تحلی

ــران در ای

مقدمه

اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
سالن هامیش های صدا و سیام، 1396

محورهای همیش

کارگاه های برگزارشده

ــت گذاری  ــی و سیاس ــوع حکمران ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
و بین رشــته ای بــودن آن، تــالش گردیــد تــا در کمیته هــای 
18گانــه ذی نفعــان مختلــف شــامل مســئولین کشــوری، نخبگان 
دانشــگاهی، فعــاالن اجتامعــی، دانشــجویان دکــرتا و ... حضــور 

ــد: ــر بودن ــه رشح زی ــه ب داشــته باشــند. کمیته هــای 18 گان
1. آموزش و پرورش

2. آموزش عالی
3. نظریه ها و ساختارهای سیاستگذاری

4. جمعیت
5. علم و فناوری

6. مالیات
7. جمعیت

8. اشتغال و کارآفرینی
9. آب، کشاورزی و محیط زیست

10. توسعه منطقه ای
11. صنعت و تجارت

12. انرژی
13. رسانه و فضای مجازی
14. رفاه و تامین اجتامعی

در  سیاســت گذاری  گــروه  دو  در  ایــن هامیــش  محورهــای 
ــد  ــری ش ــت  گذاری پیگی ــاختارهای سیاس ــوری و س ــل و تئ عم
کــه در سیاســت گذاری در عمــل بــه مباحــث اشــتغال ، انــرژی، 
آب و کشــاورزی، آمــوزش عالــی، آمــوزش و پــرورش، جمعیــت 
ــت و  ــت، صنع ــی، بهداش ــن اجتامع ــاه و تأمی ــرت، رف و مهاج
ــام  ــالمی، نظ ــی و اس ــاوری، ارزش و مبان ــم و فن ــی، عل بازرگان
پولــی و رســانه توجــه شــد و در ســاختار سیاســت گذاری 
بــه مباحــث نظــام اداری، پارملــان و قانون گــذاری، ســاختار 

تنظیم گــری و پاســخگویی و شــفافیت پرداختــه شــد.

ساختار همیش

15. سالمت
16. ورزش

17. مبانی اسالمی سیاست گذاری
18. سیاست گذاری فرهنگی

سیاســت گذاری  و  حکمرانــی  کنفرانــس  اولیــن  حاشــیه  در 
محوریــت  بــا  نیــز  تخصصــی  کارگاه هــای  عمومــی، 
سیاســت گذاری در حوزه هــای مختلــف برگــزار شــدند کــه 

کــرد: اشــاره  ذیــل  کارگاه هــای  بــه  می تــوان 
1. چالش هــا و فرصت هــای پیــری جمعیــت در سیاســت گذاری 

اجتامعــی و رفاه ســاملندان.
تحلیــل  بــرای  ســامانه ها  پویایی شناســی  مدل ســازی   .2

تهــران. ترافیــک  مــوردکاوی  سیاســت گذاری: 
3. استفاده از اقتصاد رفتاری در سیاست گذاری عمومی.

4. سیاست گذاری داده محور در حوزه سالمت.
5. نحــوه سیاســت گذاری موثــر در زمینــه اصــالح مــرصف 

انــرژی بــه منظــور حامیــت از طبقــات کم درآمــد.
اقتصــادی و چالش هــای  6. بررســی مزایــای تکنولوژیکــی- 
شــبکه های  از  بهره بــرداری  و  برنامه ریــزی  در  تنظیم گــری 

ترکیبــی بــرق و گاز.
7. ابــزار و روش هــای آینده پژوهــی راهــربدی در سیاســت گذاری 

و حکمرانی.

مقاالت دریافتی
در مجمــوع 208 مقالــه بــه دبیرخانــه کنفرانــس ارســال گردیــد 
کــه 20 مقالــه آن بــه صــورت شــفاهی و 80 مقالــه دیگــر آن بــه 

صــورت پوســرتی در کنفرانــس ارائــه شــد.
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حامیان برنامه

آنچه گذشت

پوسرت اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

عــالوه بــر دانشــگاه صنعتــی رشیــف، نهادهایــی همچــون 
دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، صداوســیامی 
جمهــوری اســالمی ایــران، بانــک قرض الحســنه رســالت بــه 
عنــوان همــکاران و حامیــان ویــژه و بیش از 40 نهاد و ســازمان 

ــتند. ــس داش ــزاری کنفران ــزایی در برگ ــه س ــش ب ــر، نق دیگ

همکاران و حامیان اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

در جلســه افتتاحیــه ایــن کنفرانــس پــس از قرائــت آیاتــی چنــد 
ــد و پخــش رسود مقــدس جمهــوری اســالمی  ــه مجی از کالم الل
ایــران، دکــرت محمــود فتوحــی رییــس دانشــگاه صنعتــی رشیف، 
دکــرت حمیــد علی عســگری رئیــس ســازمان صــدا و ســیام، دکــرت 
ســعید ســهراب پور رییــس کنفرانــس و رئیــس پژوهشــکده 
سیاســت گذاری علــم، فنــاوری و صنعــت، دکــرت محســن رضایــی 
دبیــر مجمــع  تشــخیص مصلحــت نظــام و دکــرت کاظــم جاللــی 
ــوان  ــالمی عن ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــس مرک رئی

ســخرنان کلیــدی بــه ایــراد ســخرنانی پرداختنــد. 
در جلســه دوم کنفرانــس پنلــی بــا عنــوان »از دولــت تنظیم گــر 
تــا حکمرانــی تنظیم گرانــه«  بــا حضــور  دکــرت حمیدرضــا 
فوالدگــر، رییــس کمیســیون اصــل ۴۴ مجلــس شــورای اســالمی، 
دکــرت رضــا شــیوا، رییــس شــورای رقابــت، دکــرت فرشــاد فاطمــی 
اردســتانی، اســتاد دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد دانشــگاه 
ــر اندیشــکده  ــان، مدی رشیــف، دکــرت ســید محمدصــادق امامی
ــرت  ــی دک ــارکت ویدیوی ــا مش ــت گذاری و ب ــت و سیاس حاکمی

اســتفان لیتــل چایلــد، اســتاد دانشــگاه کمربیــج برگــزار گردیــد، 
ــان مثال هــای  ــه بی ــد ب ــل چایل ــرت لیت ــدا دک ــن جلســه ابت در ای
متعــدد از تنظیم گــری در رسارس جهــان پرداخــت و ســپس 
ــان دیدگاه هــای خــود پیرامــون مباحــث و  ــه بی اعضــای پنــل ب

چالش هــای تنظیم گــری در کشــور پرداختنــد. 
علمی-تخصصــی  کمیته هــای  جلســات  اول  روز  عــرص  از 
نیــم روز اول کمیته هــای آمــوزش عالــی،  آغــاز گردیــد. در 
نظریه هــای و ســاختارهای سیاســت گذاری، آمــوزش و پــرورش، 
ــات و  ــی، مالی ــتغال و کارآفرین ــاوری، اش ــم و فن ــرت، عل مهاج
پولــی و بانکــی برگــزار شــد. از مهم تریــن وقایــع ایــن نیــم روز 
ــاوری در  ــوم، تحقیقــات و فن ــور وزیــر عل ــه حض ــوان ب می ت
جلســه کمیتــه تخصصــی آمــوزش عالــی و جلســه پویــا و 
ــار  ــدود چه ــه در ح ــی ک ــتغال و کارآفرین ــه اش ــی کمیت چالش
ســاعت بــدون وقفــه پیگیــری شــد، اشــاره منــود. عــالوه بــر ایــن 
مباحــث مهــم مطــرح شــده در کمیتــه پولــی و بانکــی پیرامــون 
ــا  ــرت کــه ب ــه مهاج ــزی و جلســه کمیت ــک مرک اســتقالل بان
دربرداشــنت دو موضــوع مهاجــرت ایرانیــان بــه خــارج از کشــور 
و مهاجــرت اتبــاع دیگــر کشــورها بــه ایــران، توجهــات زیــادی را 
در رســانه ها بــه خــود جلــب کــرد، بســیار جالــب توجــه بــود. 
ــه  ــی- تخصصــی در س ــای علم  در روز دوم، جلســات کمیته ه
ــازه زمانــی ادامــه یافــت. جلســات کمیته هــای آموزش عالــی،  ب
ــت گذاری،  ــاختارهای سیاس ــا و س ــرژی، نظریه ه ورزش، آب، ان
رســانه و فضــای مجــازی، جمعیــت، توســعه منطقــه ای، صنعــت 

و تجــارت و رفــاه و تامیــن اجتامعــی برگــزار گردیــد. در این روز 
جلســه چالشــی کمیتــه آب و هم چنیــن جلســه ارائــه مقــاالت 
کمیتــه نظریه هــا و ســاختارهای سیاســت گذاری، از آن جــا کــه 
نویــد ظهــور پژوهشــگران جــوان در حــوزه سیاســت گذاری در 

کشــور را مــی داد، بســیار حائــز اهمیــت بــود.
در بخــش پایانــی روز دوم، اختتامیــه کنفرانــس برگــزار گردیــد. 
در ایــن جلســه دکــرت علــی ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
ــدی  ــی وینوگــرادف اســتاد دانشــگاه دان اجتامعــی، دکــرت رسگئ
اســکاتلند، دکــرت اشــرتیان دبیــر علمــی ، دکــرت علــی ملکــی دبیــر 
اجرایــی و دکــرت امامیــان دبیــر شــورای سیاســت گذاری بــه ایــراد 
ســخرنانی پرداختنــد. دکــرت علــی ملکــی در ایــن جلســه موضوع 
محــوری کنفرانــس ســال آتــی را »سیاســت گذاری بــاز« عنــوان 
منــود و بیــان داشــت کــه سیاســت گذاری بــاز رویکــردی نظــام 
منــد، علمــی و روش شــناختی اســت کــه کنفرانــس ســال آینــده 
ــی و  ــش مل ــه و دان ــه واکاوری تجرب ــا ب ــرد ت ــد ک ــالش خواه ت

ــردازد. ــه بپ بین املللــی در ایــن زمین
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــور وزی ــا حض ــز ب ــم نی ــان مراس در پای
ــی- ــای علم ــران کمیته ه ــس، دبی ــان کنفران ــی از حامی اجتامع

ــا اهــدای لــوح یادبــود،  تخصصــی و هم چنیــن تیــم اجرایــی، ب
تقدیــر بــه عمــل آمــد و نهایتــا کمیتــه آموزش-عالــی بــه عنــوان 

ــد. ــر انتخــاب گردی ــه برت کمیت



55 5۴

عالوه بر موارد بیان شده، پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه رشیف رویدادهای متنوع دیگری نیز برگزار منوده است که عناوین 
آن ها بیان شده است:

پیچیدگی  آنها  ویژگی همه  که  است  از معضالت مواجه  با طیف وسیعی  ایران  جامعه 
و بین رشته ای بودن است. این محور تخصصی از زوایای مختلف به توسعه راه حل های 

جدید و نوآورانه برای مواجهه با این مسائل می پردازد.

خرداد 

ــب و کار 95 ــی و کس ــی اجتامع ــم روزه کارآفرین ــش نی هامی

ــران ــی در ای اجتامع

مهر

96 

شهریور

96

شهریور

96

فروردین

96

سخرنانی علمی با موضوع

»مدلسازی عامل مبنای مسایل اجتامعی«

ارائه کنندگان: سید علیرضا نیکبخت، آرمان رضایتی

مشــارکت در تهیــه پورتــال مســئولیت اجتامعــی ســازمانی 

شــهر تهــران

ــارج از  ــالن خ ــاتید و فارغ التحصی ــی اس ــزاری گردهامی برگ

کشــور

ــل خــروج و  ــا موضــوع »بررســی عوام ــی ب ســخرنانی علم

ــرده« ــران تحصیلک ــت مهاج بازگش

ارائه: بهرام صلواتی

حوزه1:
علم، نوآوری و جامعه

ــی  ــای اجتامع ــش مرجعیت ه ــل 11: نق ــی در عم حکمران

ــه ــای ترکی در کودت

دسرتسی به آموزش و نرخ بازدهی آن در ایران

ارائه: عطیه وحید منش 

هامیش ماندن، رفنت یا بازگشنت؟ مساله این است!

ارائه: دکرت ستاری

ــت  ــه صنع ــاختاری ب ــی س ــل ۴۲ »نگاه ــی در عم حکمران

ــت  ــه از وضعی ــت پژوهان ــی سیاس ــران؛ ارزیاب ــینامی ای س

ــور ــم غالم پ ــرت ابراهی ــینام« دک س

سخرنانی علمی: باز اندیشی در مذهب و فناوری

ارائه: پروفسور بابک رحیمی

رشکــت در ســخرنانی علمــی بــا موضــوع:  »از هوشــمندی 

تــا هوشــیاری تصمیم گیــری: درآمــدی بــر تحــول در الگــوی 

حکمروایــی«

مرداد

95 

فروردین

97 

آذر

96 

اردیبهشت 

97

اردیبهشت 

97

شهریور

97
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آذر

97
گزارش نشست بانک های اجتامعی

شهریور

97 

شهریور

97 

مهر

97

آبان

97

آذر

97

رشکــت در ســخرنانی علمــی بــا موضــوع »انتشــار مقــاالت 

بــا رضیــب نفــوذ بــاال در مجامــع علمــی جهانــی بــا مترکــز 

بــر دوران تحریــم«

سمینار تخصصی استعداد ناب 

گــزارش رویــداد روز جهانــی مهاجــران در پژوهشــکده 

سیاســت گــذاری دانشــگاه رشیــف

ــوآوری  ــی ن ــی آکادم ــم اندیش ــه ه ــن جلس ــزاری اولی برگ

رشیــف بــا موضــوع تدویــن چارچــوب آموزشــی در حــوزه 

ــی ــتگذاری عموم سیاس

جشنواره پژوهشگران نوجوان گلباف

کارگاه ها

تحلیــل  بــرای  ســامانه ها  پویایی شناســی  مدلســازی 

تهــران ترافیــک  مــوردکاوی  سیاســتگذاری: 
ارائه: دکرت محمد جاللی

محقق دانشکده مدیریت دانشگاه MIT امریکا

ــت در سیاســت  ــری جمعی ــش هــای و فرصــت هــا پی چال

ــاملندان ــاه س ــی و رف ــذاری اجتامع گ

ارائه: پروفسور اصغر زیدی

نوآوری اجتامعی

ارائه: هامون طهامسبی

رشکــت در کارگاه »گذشــته، حــال و آینــده ٔ آزمایشــات 

عمومــی« سیاســت گذاری  در  میدانــی 

ابزار و روش های آینده پژوهی راهربدی در

 سیاستگذاری و حکمرانی

ارائه: دکرت محمود دلفانی

کارگاه آموزشی ارزیابی اثربخشی در جامعه هدف

آذر

96 

آبان

96 

خرداد

96 

تیر

97

دی

96 

خرداد

97
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بهار و تابستان

ــتان  96 ــاف اس ــهر گلب ــدار در ش ــعه پای ــی توس کارگاه  آموزش

کرمــان

ارائه: سیدرضا طبیب زاده

کارگاه آموزشی تسهیل گری و توسعه پایدار

ارائه: سید کامل الدین میرنظامی

کارآفرینی اجتامعی و کسب و کار اجتامعی

ارائه: هامون طهامسبی، سید رضا طبیب زاده،

حسین عنربستانی

ارزیابــی سیاســت در معاونــت علمــی  کارگاه آمــوزش 

ریاســت جمهــوری

برگزاری کارگاه نوآوری اجتامعی

ارائه: دوستی و شادلی

کارگاه آشنایی با مبانی آینده پژوهی

ارائه: دکرت مصطفی تقوی

کارگاه تسهیلگری

ارائه: میرنظامی، دوستی، قاسمی، شادلی

برگــزاری دوره آمــوزش مهــارت هــای مذاکــره در سیاســت 

ــدی روشــن  ــب طــرح شــهید احم ــی در قال ــذاری عموم گ

بنیــاد ملــی نخبــگان

کارگاه آموزش مهارت های عمومی فن بیان و سخرنانی

محمدامیــن  معصومــی،  علــی  حمیــدی،  دکــرت  ارائــه: 

ســهرابی منصــور  یوســفی، 

کارگاه مبانی آینده پژوهی

ارائه: دکرت مصطفی تقوی

نوآوری اجتامعی

ارائه: نوید خنوه

علی سعیدانژاد

نوآوری اجتامعی

ارائه: دکرت روح الله حمیدی مطلق

نوید خنوه

کارآفرینی اجتامعی

ارائه: نوید خنوه

امین یوسفی

کارآفرینی اجتامعی در سازمانهای مردم نهاد

ارائه: نوید خنوه

مجتبی مهدی پور

مبانی مسئوایت اجتامعی بنگاه های اقتصادی

ارائه: دکرت روح الله حمیدی مطلق

امین یوسفی

کارگاه مهارتهای سخرنانی و سخنوری

ارائه: دکرت فرزاد جمشیدی

مهر

96

اسفند

96

دی

95

شهریور

97

مهر

97

بهمن

95 

مرداد

97

مرداد

97

مهر

97

مرداد

96

دی

96

اردیبهشت

96

آبان

96

آبان

96

اسفند

96
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کارگاه آموزش مهارت های عمومی فن بیان و سخرنانی

محمدامیــن  معصومــی،  علــی  حمیــدی،  دکــرت  ارائــه: 

ســهرابی منصــور  یوســفی، 

ــجویان  ــرای دانش ــی ب ــای ارتباط ــزاری کارگاه مهارت ه برگ

ــران ــگاه های ته ــتانی دانش ــتان و بلوچس سیس

محمدامیــن  معصومــی،  علــی  حمیــدی،  دکــرت  ارائــه: 

صادقــی ســعید  یوســفی، 

برگــزاری دوره آمــوزش مهــارت هــای ســخنوری و مذاکــره 

در قــرارگاه پیرشفــت و آبادانــی ســپاه

ــی،  ــی معصوم ــور، عل ــرت میرزاپ ــدی، دک ــرت حمی ــه: دک ارائ

ــی ــعید صادق ــهرابی، س ــور س ــفی، منص ــن یوس محمدامی

دی

97

دی

97

آذر

97

نشست های تخصصی

نظــام ترفیــع و ارتقــاء مرتبــه علمــی اعضــای هیــات علمــی: 

ــت و کارآمدی؟ کیفی

)محمدمهــدی زاهــدی، محمدرضــا حســنی آهنگــر، حمیــد 

جاودانــی، نــارص باقــری مقــدم، عبدالحســین طاهــری، 

ــو ــح رشــید حاجــی خواجــه ل صال

حکمرانــی و سیاســت گــذاری در حــوزه اشــتغال و کار 

ــی آفرین

ارائــه: خانــم دکــرت فرزیــن معتمــد،  دکــرت یگانــه موســوی، 

دکــرت فرزیــن،  دکــرت نورالــه زاده، دکــرت علیپــور

بهمن

97

دی

96

دولتمردان و حکمرانی در حوزه اشتغال و کارآفرینی

ارائه: دکرتطایی، دکرت غضنفری،دکرتشافعی، 

دکرت جهرمی، دکرت منصوری، دکرت تیمور محمدی، 

دکرت به نیا، دکرت حمزه ای

انسجام بخشی حکمرانی و سیاست گذاری آموزش عالی

ارائــه: دکــرت محمــد مهــدی زاهــدی، دکــرت جعفــر توفیقــی، 

ــی،   ــدی طهرانچ ــد مه ــرت محم ــی،  دک ــر الریجان ــرت باق دک

دکــرت نــارص باقــری مقــدم

دی

96

دی

96

ورزش قهرمانی

ــد احمــدی، دکــرت محمدرضــا  ــه: دکــرت ســید عبدالحمی ارائ

ــی  ــم رمضان ــرت رحی ــان، دک ــا محمدی ــرت فریب ــی، دک داورزن

ــرت رشــید خدابخــش ــژاد،  دک ن

دی

96

دی

96

آسیب شناسی طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش

ــی،  ــرت کاظم ــرت نفیســی، دک ــد ادهــم، دک ــرت نوی ــه: دک ارائ

ــود  ــرت محم ــددی، دک ــرت م ــی، دک ــرت فان ــدری، دک ــرت ص دک

ــدی ــر محم مه

بررسی و تحلیل سیاست های گسرتش آموزش عالی

دی

96

دی

96 سیاستگذاری و تنظیم گری جمعیت

ارائــه: دکــرت عباســی شــوازی، دکــرت سلحشــوری، دکــرت 

محمــد  دکــرت  اصــل،  مســعودی  ایــروان  دکــرت  مافــی، 

برکاتــی اســحاقی، دکــرت 
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ورزش همگانی

ــرت رضــا شــجیع،  ــار، دک ــرت غالمرضــا شــعبانی به ــه: دک ارائ

ــرت  ــان، دک ــدا رحیمی ــرت یل ــاف هاشــمی،  دک ــرت ســید من دک

ــاورز ــامن کش ــرت لق ــی،  دک ــهرام میرزمان ش

ــدام ســمت  ــه ک ــی را ب ــی آمــوزش حکمران تحــول حکمران

ــرد؟ خواهــد ب

ارائــه: ســعید ســهراب پــور، احمــد میــدری، روح اللــه 

حمیــدی مطلــق، محســن حاجــی میرزایــی، علــی ملکــی، 

ــور ــدی مجیدپ مه

 » ازدواج هــای فراملــی و رسنوشــت هویتــی فرزنــدان 

حاصــل از آن )تجــارب بیــن املللــی و ایــران(«

ارائه: دکرت میدری، دکرت ثقفی، دکرت صادقی 

رضورت و اهمیــت آمــوزش حکمرانــی: آیــا حکمرانــی 

آموختنــی اســت؟

مهــدی غضنفــری، غالمرضــا شــافعی، غالمرضــا  ارائــه: 

ســلیمی، علیرضــا حمــزه ای، مهــدی عبدالحمیــد، علــی 

اصغــر پورعــزت

نظــام ســنجش، ارزشــیابی و تضمیــن کیفیــت آمــوزش 

عالــی: بررســی مســائل یکپارچگــی

کاظمــی،  طهامســب  بهــروز  خدایــی،  ابراهیــم  ارائــه: 

میرحامیــت میــرزاده، مقصــود فراســتخواه، رضــا محمــدی، 

عبدالرســول عــامدی

دی

96
بهمن

97 

بهمن

97 

بهمن

97 

مهر

97

تحلیل تعارض در میدان سیاستگذاری اجتامعی

ارائه: دکرت احمد میدری، دکرت سید مرتضی افقه،

دکرت حسین راغفر 

حکمرانــی و سیاســتگذاری بــاز در آمــوزش عالــی؛ بررســی 

جایــگاه نخبــگان و کنشــگران تخصصــی 

ــه: منصــور غالمــی، محمدمهــدی طهرانچــی، اباصلــت  ارائ

ــی،  ــا ذاکرصالح ــمی، غالمرض ــود ابوالقاس ــانی، محم خراس

رضامهــدی، علــی خورســندی طاســکوه، ســعید غیاثــی 

ــن ندوش

ــر  ــای غی نشســت تخصصــی آســیب شناســی مهاجــرت ه

ــارف متع

ارائه: سعیده سعیدی، الیزابتا پراتزلی

ــی  ــرای متخصصــان ایران ــت ب ــه حاکمی مســوولیت و برنام

ــا و چالشــها ــه کشــور: فرصته بازگشــته ب

ــیاوش  ــی، س ــرام صلوات ــگ، به ــی بیرن ــی مرتض ــه: عل ارائ

ســعیده  مروتــی،  محمــد  کریمــی،  محمــود  خالــدان، 

ســعیدی

دی

96

آذر

97

مسائل و سیاستهای مهاجرت های بین املللی ایرانیان

ــایخی،  ــرت مش ــی، دک ــرت عباس ــاالرآملی، دک ــرت س ــه: دک ارائ

ــگ  ــرت بیرن دک

مسائل و سیاستهای  مهاجران خارجی  در ایران

ــدس  ــی، مهن ــن ازوج ــالء الدی ــی، دکرتع ــرت عباس ــه: دک ارائ

ــی ــرت اقبال ــر، دک ــدی ف ــرت محم ــری، دک ــجادی نی س

مسایل و چالشهای جمعیتی

ارائــه:  دکــرت محمــد میرزایــی، دکــرت رســتمعلی زاده، دکــرت 

کوششــی، دکرتخلــج آبــادی فراهانــی، دکــرت مدیــری

دی

96

دی

96

دی

96

بهمن

97 

بهمن

97 
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ــا  ــد ی ــران: تهدی ــران در ای ــور مهاج ــادی حض ــرات اقتص اث

ــت؟ فرص

ارائــه: حســین ســاالر آملــی، محســن همدانــی، علــی 

مزیکــی، محســن شــهرابی فراهانــی، علــی اقبالــی

مشــکالت تعامــل نهــاد فقاهــت بــا نهــاد دولــت و نخبــگان 

در سیاســتگذاری عمومــی 

)علیرضــا پیروزمنــد، حســینعلی ســعدی، علــی ذوعلــم، 

مرتضــی جوانعلــی آذر، سیدمحمدحســین هاشــمیان

ــت و بخــش خصوصــی در  ــی، حاکمی ــه مدن ــل جامع تعام

ــور؟ ــعه ورزش کش ــوده توس ــه مفق ورزش، حلق

ارائــه: ژالــه فرامرزیــان، محمدرضــا داورزنــی، ســیدرضا 

ــزاده،  ــن مهرعلی ــدی، محس ــرزاد حمی ــری، مه ــی امی صالح

ــدی ــد احم ــید عبدالحمی س

بهمن

97 

بهمن

97 

بهمن

97 

بررســی آســیب هــای اجتامعــی در ایــران: مشــارکت مــردم 

بــه عنــوان راه حــل؟

ارائــه: دکــرت فرهــادی، محمــد زهرایــی، فرهــاد اقطــار، 

حمداللــه رســتمی، محمــود حاجیلویــی

ــه  ــی در عرص ــارکت عموم ــتگذاری مش ــی و سیاس حکمران

ــت  ــم و تربی تعلی

ارائــه: مهــدی نویــد ادهــم، علــی اصغــر احمــدی، مجتبــی 

زینــی ونــد، علیرضــا چیــت ســازیان، شــهال رسخابــی 

ــن ــد آذی ــکال، محم دزی

بهمن

97 

بهمن

97 
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این حوزه تخصصی به دنبال توسعه مفهوم حکمرانی صنعتی در ابعاد نظری و کاربردی و 
یافنت راهکارهای نوآورانه و کارایی محور، جهت اصالح ساختارهای صنعتی موجود است.

حوزه۲:
حکمرانی صنعتی و نوآوری

شهریور

96

دی

96

مرداد

96

ــت  ــی مدیری ــد جهان ــا موضــوع »رون ســمینار تخصصــی ب

ــی« ــوژی داروی ــت بیوتکنول ــوآوری درصنع ن

ارائه: دکرت محمدصالح فرازی

ســخرنانی علمــی بــا موضــوع سیاســت نــوآوری: چیســتی، 

چرایــی و چگونگــی

ارائه: نجم الدین یزدی

رسریــز  بیــن  »رابطــه  موضــوع  بــا  علمــی  ســخرنانی 

ادغــام« بــه  رشکت هــا  تصمیــم  و  تحقیق وتوســعه 

ارائه: مهدیه انتظار خیر

سخرنانی علمی با موضوع

 Investment literacy and Choice of Electric  

Appliances

M. Filippini :ارائه

ارائــه کلیــدی بــا موضــوع نوآورانــه و فناورانــه کــردن 

تــدارکات دولتــی حــوزه ســالمت

ارائه: علی ملکی

شهریور

96

دی

96

کارگاه »اسرتاتژی تحول آفرین و نوآورانه«

ارائه: علی بابایی

کارگاه مدیریت در عمل

 ارائه: علی بابایی

کارگاه علمــی بــا موضــوع بررســی چارچــوب نویــن پایــش 

و ارزیابــی مراکــز پژوهشــی 

ارائه: نجم الدین یزدی

شهریور

96

مرداد

96

مرداد

96

خرداد

96

کارگاه  آشــنایی بــا نهادهــا و ابزارهــای مالــی در ایــران 

ــب ــی تع ــی ب ــرت عل ــه: دک ارائ

کارگاه علمــی بــا موضــوع »شبیه ســازی چندمقیاســی بــرای 

سیاستگذاری« 

ارائه: رضا حسان

کارگاه ها

شهریور

96
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پیوست فناوری 

ارائــه: دکــرت باقــری مقــدم، دکــرت شــاکری، دکــرت امیــری نیــا، 

دکــرت محمــد نقــی زاده، دکــرت نــوری

سیاســت های صنعتــی- تجــاری منســجم در جهــت توســعه 

صنایــع صادرات گــرا

ــی،   ــدس امان ــی، مهن ــرت کیان ــی، دک ــرت ضیابیگدل ــه: دک  ارائ

دکــرت علــی ســلیم

ــران و  ــوآوری در ای ــاوری و ن ــم، فن ــی عل ــاختار حکمران س

جهــان

 ارائــه: دکــرت مهــدی الیاســی، دکــرت رضــا نقــی زاده،  دکــرت 

امیــر ناظمــی، دکــرت قاســم عمــو عابدینــی،  دکرت شــاهوردی

نشست های تخصصی

دی

96

دی

96

دی

96
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رسالت اساسی این حوزه اصالح نظام حکمرانی و تنظیم گری در صنایع باالدست نفت 
در  گری  تنظیم  نظام  توسعه  پایین دست،  در صنایع  داخلی  بنگاه های  توسعه  گاز،  و 
بخش برق کشور و تالش برای توسعه ظرفیت های گفتامنی کشور و همچنین استفاده از 

ظرفیت های ملی و بین املللی برای تحقق توسعه پایدار است.  

حوزه3:
انرژی و توسعه پایدار

ــا در  ــالح یارانه ه ــای اص ــوع »آموزه ه ــا موض ــخرنانی ب س

ایــران بــرای ادبیــات سیاســتگذاری در اقتصادهــای در حــال 

توســعه«

ارائه : حسین میرزاپور

حکمرانی در عمل 36 

 Sanctions and Export Deflection: Evidence from

Iran

 Jamal Ibrahim Haidar

ــای تکنولوژیکــی - اقتصــادی و چالــش هــای  بررســی مزای

ــرداری از شــبکه  ــره ب ــزی و به ــه ری ــری در برنام ــم گ تنظی

ــرق و گاز ــی ب هــای ترکیب

ارائه: دکرت میثم قدردان

نشســت توســعه پایــدار بــرای ایــران: داســتان یــک کســب 

و کار عاشــقانه

ارائه: علی مصطفوی، سلیامن شادروان

نشســت آســیب شناســی فعالیــت هــای توســعه محلــی و 

منطقــه ای در مرکــز پژوهــش هــای مجلــس

ــون  ــن قان ــگاری تدوی ــه ن ــل 3۲ »تجرب ــی در عم حکمران

ــت« ــی نف ــت مل ــنامه رشک ــت و اساس نف

 ارائه: مهندس محمد رضا محمد خانی

سمنار تخصصی با موضوع

 some lessons from environmental economics for 

reviving Urmia lake

Cameron Hepburn :ارائه

حکمرانــی در عمــل 38 »برنامــه پنج ســاله توســعه صنایــع 

باالدســتی نفــت، تحلیــل و ارزیابــی« 

ارائه: مهندس حسین نورالدین موسی

ــرصف  ــالح م ــه اص ــر در زمین ــذاری موث ــت گ ــوه سیاس نح

ــد  ــم درآم ــات ک ــت از طبق ــور حامی ــه منظ ــرژی ب ان

ارائه: مجید احمدی

حکمرانی و پایداری

ارائه: دکرت عامد یغامیی 
سلسله نشست های فعالین توسعه محلی در ایران

شهریور

96

شهریور

96

دی

96

مهر

97

فروردین

97

اردیبهشت

96

اردیبهشت

96

خرداد

96

شهریور

96

شهریور

96

دی

96

آبان، دی

و بهمن 95
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کارگاه آموزشی تسهیل گری و توسعه پایدار

ارائه: سید کامل الدین میرنظامی 

کارگاه ها

آشنایی با مفاهیم پایه ای توسعه پایدار

ارائه: هامون طهامسبی

برگزاری مدرسه تابستانی توسعه پایدار

ارائه: هامون طهامسبی

ــتان  ــاف اس ــهر گلب ــدار در ش ــعه پای ــی توس کارگاه  آموزش

کرمــان

ارائه: سیدرضا طبیب زاده، هامون طهامسبی

کارگاه رسنخ هایی به توسعه پایدار

ارائه: هامون طهامسبی 

 مدرسه پاییزه توسعه پایدار

ارائه: هامون طهامسبی

اسفند

96

دی

96

شهریور

97

شهریور

97

شهریور

97

دی

96

ــب و  ــای کس ــی فض ــئولیت اجتامع ــی مس ــمینار آموزش س

ــدار ــعه پای ــق توس کار در تحق

ارائه: هامون طهامسبی

سمینار آموزشی دریچه ای به توسعه پایدار

ارائه: هامون طهامسبی

شهریور

96

شهریور

96
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ترشیــح مــدل و نتایــج ســتاد مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی 

رشکــت ملــی صنایــع مــس ایــران در 

توسعه پایدار محلی منطقه ای شهربابک

ارائه: مرادعلیزاده، دالوری، محبی

گــره ناگشــوده اقتصــاد بــرق: تنظیــم گــری کارآمــد راهــکار 

سی سا ا

ارائــه: حمیدرضــا فوالدگــر، محمدعلــی وحدتــی، کیومــرث 

حیــدری، ســید فرشــاد فاطمــی، علــی بختیــار

نشست تخصصی مهاجرت اکولوژیک

ــرت  ــه، دک ــی افق ــرت مرتض ــدی، دک ــدالله نق ــرت اس ــه: دک ارائ

ــه رســتم علــی  فــرزام پوراصغــر ســنگاچین، دکــرت ولــی الل

زاده

نتایــج شــبکه کارآفرینــی رســالت در  ترشیــح مــدل و 

پایــدار محلــی منطقــه ای گلبــاف توســعه 

ــدری،  ــتانی، حی ــین زاده، گلس ــین حس ــد حس ــه: محم ارائ

ــق ــدی مطل ــرت حمی دک

نشســت »11 ســال تجربــه مدیریــت توســعه انســانی 

پایــدار در رشکــت کیســون«

بهمــن  نگهــدار،  فرانــک  طهامســبی،  هامــون  ارائــه: 

خانــی حاجــی  یلــدا  اســامعیلی، 

حکمرانــی و ســاختار صنعــت گاز: تاثیــر مثبــت یــا منفــی 

بــر عملکــرد بلنــد مــدت؟

ــا  ــی، رض ــدی رحمت ــی، محمدمه ــا صدیق ــه: محمدرض ارائ

ــده ــین آفری ــینی، حس ــد حس ــی، محم عالی

ــت راه  ــورس نف ــا ب ــت: آی ــارت نف ــکنی در تج ــار ش انحص

حــل اســت؟

اســکندری،  محمــد  تبیانیــان،  امیرحســین  ارائــه: 

خطیبــی محمدعلــی  کریمــی،  محمدصــادق 

اردیبهشت

97

دی

96

بهمن

97

بهمن

97

بهمن

97

بهمن

97

بهمن

97

نشست های تخصصی

آســیب شناســی جمــع آوری و ســامان دهــی و انتشــار 

ــت ــط زیس ــه محی ــات پای اطالع

ارائــه: دکــرت کاوه مدنــی، دکــرت فهمــی، دکــرت ترابــی، 

مهنــدس عالیــی، دکــرت رشیفــی، دکــرت مریــد، دکــرت فاطمــی، 

ــی  ــرت حاجیان دک

ــه  ــات دریاچ ــی نج ــروه مل ــه کارگ ــی تجرب ــیب شناس آس

ــری ــم گ ــش تنظی ــای نق ــه در ایف ارومی

دکــرت  مــرادی،  حاجــی  مهنــدس  تجریشــی،  ارائه:دکــرت 

هاشــمی، مهنــدس موســوی، دکــرت دهقانــی ســانیج، دکــرت 

ــنی ــرت محس ــدی، دک ــرت حمی ــی ، دک ــرزاده کریم باق

دی

96

دی

96

تنظیم گری در ساختار حکمرانی انرژی ایران

ارائــه: دکــرت فــاروق الکاظــم، مهنــدس رکــن الدیــن جــوادی، 

محمــد علــی عــامدی، دکــرت داود منظــور، دکــرت وطــن 

خــواه، دکــرت مبینــی دهکــردی 

دی

96
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ــا  ــراه ب ــص هم ــاز تخصی ــده رود: ب ــائل زاین ــت مس مدیری

شــفافیت و ایجــاد ارزش

ارائــه: نــارص حاجیــان خیادانــی، محمدعلــی طرفــه، رسوش 

ســجاد  هرنــدی،  فصیحــی  مهــدی  اســکندری،  طالبــی 

ــاری انتش

بهمن

97

ــاز و دیپلامســی رودخانه هــای  ــاز سیاســتگذاری ب ــش نی پی

فرامــرزی؛ مــوردکاوی رودخانــه هیرمنــد

ــدی  ــی، مه ــدی رضغام ــه: محمدرضــا شــهبازبگیان، مه ارائ

فصیحــی  هرنــدی، حجــت میــان آبــادی، محبوبــه زارع زاده 

مهریــزی، جاویــد حســینی

بهمن

97
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این حوزه بر بازطراحی الگوی حکمرانی کشور با توجه به رضورت عبور از دایره سنتی 
دولت و افزایش نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اجرای سیاست های دولتی 
می پردازد. تغییر رویکرد حاکمیت از تصدی گری به تنظیم گری دیگر موضوع این حوزه 

تخصصی است.

حوزه۴ :
الگوهای حکمرانی و

تنظیم گری

برگزاری دومین هامیش

حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

حکمرانــی در عمــل 30 »چالش هــای نظــام جامــع رفاهــی 

ــی نامزدهــای  ــه وعده هــای حامیت ــا نگاهــی ب ــران؛ ب در ای

انتخابــات 96«

 ارائه: دکرت علی اصغر سعیدی

حکمرانــی در عمــل 8: بررســی نقــش مرکــز پژوهش هــای 

مجلــس شــورای اســالمی در فرآینــد سیاســت گذاری کشــور

سیاســت گذاری  تخصصــی  نشســت های  دوره  اولیــن 

عمومــی بــا رویکــرد رفتــاری )1۲ جلســه(

حکمرانــی در عمــل 35 »بحثــی در حکمرانــی؛ عامــل 

بحران هــای کشــور « مزمــن شــدن 

 ارائه: دکرت پویان ناظران

دی

96

اردیبهشت

96

اردیبهشت

96

اردیبهشت

96

مرداد

96

آبان

96

بهمن

97

مرداد

95

سال

96

سال

95

شهریور

96

برگزاری اولین هامیش

حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

ــای  ــه و رضورت ه ــدم ترکی ــل ۲9 »رفران ــی در عم حکمران

ــی« حاکمیت

 ارائــه: آقــای ســید علــی قائم مقامی،آقــای رحمت اللــه 

فــالح

کرســی بررســی هــای راهــربدی نظــام سیاســتگذاری و 

حکمرانــی ) 5 جلســه(

حکمرانــی در عمــل 3۴ »نقشــه راه اصــالح نظــام اداری « 

ارائــه: دکــرت علیرضــا شــاهپری

نشست یک روزه ی شفافیت و مبارزه با فساد

ارائــه: دکــرت محمدرضــا واعــظ مهــدوی/ دکــرت احمــد 

ــرث  ــرت کیوم ــان/ دک ــد پژم ــدس محم ــای مهن ــی/ آق توکل

اشــرتیان

حکمرانــی در عمــل ۴0 »نهــاد انتخابــات؛ کارکردهــا و کــج 

ــی و سیاســت گذاری«  کاکردهــای حکمران

ارائه: دکرت حجت کاظمی
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حکمرانــی در عمــل ۴۴ »آسیب شناســی پارملــان ایــران؛ 

چــرا وظایــف مجلــس شــورای اســالمی بــر زمیــن می مانــد؟ « 

ــه: دکــرت غالمحســین الهــام ارائ

کارگاه آموزشی آشنایی با  نگارش متون  سیاستی

ارائه: دکرت  مرتضی زمانیان و دکرت نریامن

ــل سیســتمی و نگاشــت  ــا تحلی کارگاه آموزشــی آشــنایی ب

نهــادی

ارائه: دکرت مصطفی زمانیان

کارگاه علمــی بــا موضــوع »شبیه ســازی چندمقیاســی بــرای 

سیاستگذاری«

ارائه: رضا حسان

دی

96

شهریور

95

اردیبهشت

95

تیر

95

بهمن

97

اسفند

95

خرداد

95

خرداد

96 

سیاســت گذاری؛  و  »انتخابــات   ۴3 عمــل  در  حکمرانــی 

» فرصت هــا  و  چالش هــا 

 ارائه: دکرت نورالله قیرصی

کارگاه آشنایی با تنظیم گری

ارائه: دکرت مرتضی زمانیان

کارگاه آموزشی آشنایی با  نگارش متون  سیاستی

ارائه: دکرت علی مروی

ــای آن  ــکده و کارکرده ــا اندیش ــنایی ب ــی آش کارگاه آموزش

سیاســت گذاری در 

ارائه: دکرت سید محمدصادق امامیان

حکمرانــی در عمــل ۴1 »حکمرانــی و ســالمت؛ معرفــی 

ــران« ــالمت در ای ــرای س ــی ب ــی حکمران ــدل مفهوم م

 ارائه: دکرت ولی ا.. وحدانی نیا

آبان

96

بهار و

تابستان

96
کارگاه  آموزشی توسعه پایدار در شهر

گلباف استان کرمان

ارائه: سیدرضا طبیب زاده

کارگاه ها
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نظــام حکمرانــی نــوآوری در کشــور: نارســایی هــا یــا هــم 

فرســایی هــا؟ 

ارائــه: حســین ســاالر آملــی، حمیدرضــا شــاهوردی، ســپهر 

قاضــی نــوری، محمــد صاحبــکار، محمدصــادق خیاطیــان

بهمن

97

کــرثت پرونــده هــای ملکــی در قــوه قضاییــه: اســناد عــادی 

یــا اســناد رســمی؟

رضــا  فروشــانی،  شــاهنوش  عبدالصالــح  ارائــه: محمــد 

ــد  ــین صعی ــی زاده، حس ــین حاج ــر، امیرحس ــعودی ف مس

ــدی زرن

توامنندســازی حاکمیــت و جامعــه: شــفاف ســازی بودجــه 

بــه عنــوان یــک راه حــل؟

ــری،  ــی امی ــدری، محمــود صادقــی، مجتب ــه: احمــد می ارائ

ــر ــزاده، حســین زاغف ــی، محمدرضــا علی احمــد توکل

و  ادغام هــا  تجربــه  و  دولــت  ســاختار  اداری،  نظــام 

گــذاری سیاســت  ســاختارهای  و  نظریــه  انحاللها 

ارائــه: دکــرت صفــدری، دکــرت عســگری آزاد، دکــرت قلــی پــور، 

دکــرت عزیــزی، حجــت االســالم ابوترابــی

نقش خیریه ها در ارتقای حکمرانی و سیاستگذاری

ارائــه: ســعید ســهراب پــور، ابراهیــم جمیلــی، محمدمهــدی 

نایبــی، عبــاس مصلــی نــژاد، محمدحســین امیــد

ــام  ــه نظ ــر تجرب ــی ب ــروری تطبیق ــری؛ م ــم گ ــام تنظی نظ

ــتان ــران و انگلس ــری در ای ــم گ تنظی

ارائــه: دکــرت امامیــان، پرفســور لیتــل چایلــد، پرفســور 

همپلینــگ، دکــرت شــیوا

اختــالل نقــش حاکمیــت و نظامهــای صنفــی: چالــش 

تعــارض منافــع در نظــام وکالــت و ســالمت؟

محمدمهــدی  منفــرد،  طریقــت  حســن  محمــد  ارائــه: 

ــی ــی روحان ــید عل ــانی، س ــری فروش ــد مجی ــی، حام توکل

شفافیت؛ ابعاد و راهکاری اجرای آن در نظام اداری

ــرت  ــی، دک ــد توکل ــرت احم ــدی، دک ــک محم ــرت مل ــه: دک ارائ

ــود  ــرت محم ــی، دک ــد فاضل ــرت محم ــدم، دک ــی مق مصباح

ــه ــص االمئ ــرت مخل ــی، دک صادق

بهمن

97

دی

96

دی

96

دی

96

بهمن

97

بهمن

97

بهمن

97

ــا،  ــیب ه ــالمی: آس ــورای اس ــس ش ــات مجل ــام انتخاب نظ

راهکارهــا و الزامــات کلیــدی

ارائــه: محمدجــواد کولیونــد، بیــژن عباســی، محمــد بهادری 

جهرمــی، علــی صناعی

نظام حکمرانی، سیاستهای کالن و چالش اجرایی سازیی

ارائــه: دکــرت اشــرتیان، دکــرت احمــدی، مهنــدس نبــوی، 

مهنــدس باهــرن، دکــرت قاســمی، دکــرت ســید مجتبــی امامــی

واکاوی نظریه های دولت از منظر تئوری و عمل 

ــت  ــایخی، رحم ــی مش ــی نق ــاری، عل ــید انص ــه: جمش ارائ

ــع  ــن رفی ــور، محمــود عســگری آزاد، عالءالدی ــی پ ــه قل الل

زاده

ــوردکاوی  ــرم؟ م ــی ن ــا حکمران ــه ای ی ــذاری توصی قانون گ

ــون چــک ــن اصــالح قان آخری

ارائــه: حمیدرضــا غنــی آبــادی، محمدرضــا یــزدی زاده، 

ــدم ــری اق ــی نصی ــی، عل ــدی عبدامللک ــوری، مه ــد ن محم

بهمن

97

بهمن

97

بهمن

97

نشست های تخصصی

دی

96
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از جمله هوش  ارتباطات(  )فناوری اطالعات و  فاوا  فناوری های نوظهور  رشد چشمگیر 
مصنوعی، زنجیره بلوکی، رایانش ابری و کالن داده، نظام مدیریت، تولید و حکمرانی را 
دچار تحوالت گسرتده ای کرده است. این حوزه تخصصی، احصا نحوه مواجهه هوشمندانه 

نظام حکمرانی کشور با این پدیده ها را دنبال می کند.

حوزه5 :
حکمرانی در
عرص دیجیتال

مفاهیم حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در حوزه 

 ارتباطات حکمرانی فاوا در عرص همگرایی

ارائه: دکرت منتظر القائم، دکرت حمیدی

سیاست گذاری داده محور در حوزه سالمت

ارائه: دکرتسمیه سادات

ــاختار  ــازار و س ــاختار ب ــی س ــوع بررس ــا موض ــخرنانی ب س

ــاوا ــت ف ــوآوری در صنع ن

ارائه: محمد پاک نیت

اردیبشهت 

96

بهمن

96

دی

96

کارگاه ها

بهمن

بــالک چیــن و حکمرانــی: چالشــها و  97 آموزشــی  کارگاه 

کاربردهــا 

محمدعلی مداح علی
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نشست های تخصصی

تجربــه حکمرانــی ملــی در فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات: 

الگــو یــا عــربت؟

ــور،  ــی، محمــد فرجــود، حســین میرزاپ ــه: رســول جلیل ارائ

ــه جهانگــرد ــر پوررنجــرب، نرصالل مظف

چالشهای بنیادین حکمرانی در عرص دیجیتال؟

ارائــه: امیــر ناظمــی، میــالد دخانچــی، یــارس جاللــی، 

ســلجوقی خــرسو 

بهمن

97 

بهمن

97 

ــرای  ــا ب ــا و فرصــت ه ــش ه ــال؛ چال ــی هــای دیجیت دارای

اقتصــاد کشــور

ــد  ــی، مجی ــا میرزاخان ــی، رض ــاه میرزای ــا ش ــه: علیرض ارائ

ــدی ــم حام ــی، میث کریم

بهمن

97
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پیچیدگی های حکمرانی در حوزه رسانه و اثرات آن بر سایر ابعاد حکمرانی و کشورداری، 
این اساس تحلیل ساختاری نظام  بر  این حوزه تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.  در 
رسانه ای کشور مشتمل بر بازیگران این نظام و نگاشت کارکردی و نهادی آن در دستور 

کار این حوزه قرار گرفته است.

حوزه6:
حکمرانی رسانه

نشست های تخصصی

تنظیم گری رسانه، الزام یا انتخاب

ــرت  ــور، دک ــدی پ ــای مه ــان، آق ــی زمانی ــرت مرتض ــه: دک ارائ

محمــد رشیفخانــی

نظــام  اصــالح  و  تدویــن  فرآینــد  صداوســیام:  قانــون 

ایــران در  رســانه  حکمرانــی 

ارائــه: ســید احســان قاضــی زاده هاشــمی، باقــر انصــاری، 

حســین رضــی، ســینا کلهــر

بهمن

97 

بهمن

97 

ــهای  ــادی: چالش ــی نه ــا همگرای ــانه ای ت ــی رس از همگرای

ــران ــری در ای ــی و تصوی ــانه هــای صوت ــری رس ــم گ تنظی

فــالح  حســین  امامیــان،  محمدصــادق  ســید  ارائــه: 

انتظامــی حســین  جوشــقانی، 

دی

96
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دارند، مترکز  بین املللی  یا  اساسی کشور که ماهیتی سیاسی  بر حل معضالت  این حوزه 
کرده است. در حال حارض، مدیریت تصویر جمهوری اسالمی ایران در خارج از مرزها، 
ارتقای دیپلامسی اقتصادی و اصالح نظام انتخابات کشور سه موضوع اصلی در این حوزه 

تخصصی است.

حوزه7 :
مطالعات سیاسی

و بین امللل

بهمن

96 

بهمن

96 

بهمن

97 

حکمرانــی در عمــل ۴5 »دیپلامســی عمومــی جمهــوری 

ــران «  ــالمی ای اس

ارائه: آقای علیرضا شیخ عطار

مدرســه تابســتانه روش تحقیــق در علــوم سیاســی و روابــط 

ــن امللل بی

ارائــه: آرمــان رضایتــی، دمــرت علــی صناعــی، دکــرت مهــرداد 

ملکــی، دکــرت ابراهیــم محســنی، ســیدعلیرضا نیکبخــت

تصویــر بین املللــی کشــور:  وضعیــت، چشــم انــداز و 

سیاســتگذاری  الزامــات 

بهــرام قاســمی، پیــامن جبلــی، صمــد علــی لکــی زاده، 

ابــوذر ابراهیمــی ترکــامن، فــواد ایــزدی
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این حوزه مترکز خود را بر حل معضالت اصلی و عمدتا دیرینه اقتصاد کشور قرار داده 
است؛ معضالتی همچون سیاست های ناکارآمد یارانه ای، بحران مالی دولت )کرسی بودجه 
مزمن و فزاینده در سالهای اخیر(، مبب نقدینگی و بحران بانکی، سیاست های ناکارای 

ارزی و تجاری، بحران صندوق های بازنشستگی و محیط نامساعد کسب وکار

حوزه8: 
سیاستگذاری اقتصادی

مرداد

95 

خرداد

96 

مهر

97 

بهمن

96 

شهریور

96 

مرداد

95 

مهر

96 

تیر

96 

دی

96 

خرداد

96 

حکمرانــی در عمــل 9: بررســی تاریخــی - تحلیلــی برنامــه 

ریــزی اقتصــادی در ایــران

حکمرانی در عمل 31 »اقتصاد سیاسی ابر

پروژه اصالح نظام بانکی کشور «

ارائه: دکرت حسین عیوضلو

برگــزاری نخســتین جلســه هیئــت موســس انجمــن توســعه 

مشــارکت عمومی-خصوصــی ایــران

حکمرانــی در عمــل ۴6 »الزامــات بســته نجــات نظــام 

بازنشســتگی کشــور «

ارائــه: آقــای اســامعیل گرجــی پــور، دکــرت ســید رضــا 

میرنظامــی، دکــرت علــی مــروی

ــاد  ــره در اقتص ــرخ به ــش ن ــل 37 »چال ــی در عم حکمران

ــران« ای

ارائه: دکرت کامران ندری

حکمرانی در عمل10: جلسه دوم بررسی

تاریخی - تحلیلی برنامه ریزی اقتصادی در ایران

ــاد ۲017 و  ــل اقتص ــی نوب ــل 39 »بررس ــی در عم حکمران

داللت هــای آن در سیاســت گذاری عمومــی «

ارائه: دکرت حسین جوشقانی

حکمرانــی در عمــل 33 »بحــران مالــی و آرامــش در اقتصاد 

کالن، بررســی کتــاب *آنچــه اقتصــاد از بحــران آموخــت*« 

ارائــه: دکــرت ســید احســان خانــدوزی

استفاده از اقتصاد رفتاری در سیاست گذاری عمومی

ارائه: دکرت نرگس حاجی موال درویش

حکمرانی در عمل10: جلسه دوم بررسی

ــز در  ــا موضــوع »نحــوه انجــام مطالعــات متاآنالی کارگاه ب

علــوم اجتامعــی ماننــد مدیریــت و اقتصــاد«

ارائه: هادی فریربزی

کارگاه ها
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نشست های تخصصی

دی

96 

بهمن

96 

بهمن

96 

بهمن

96 

بهمن

97 

بهمن

97 

بهمن

97 

بهمن

97 

بهمن

97 

بهمن

97 

اســتقالل بانــک مرکــزی در طــرح پیشــنهادی بانــک مرکــزی 

جمهــوری اســالمی ایــران

ارائه: دکرت سیدعلی مدنی زاده، دکرت حسین درودیان

مهم تریــن اصالحــات پیشــنهادی بــرای قانــون مالیــات بــر 

ارزش افــزوده

ارائــه: محمــود شــکری، احمــد غفــارزاده، حمــد مســیحی، 

اللــه محمــد آقایــی، محمــود توالیــی

ــی: بررســی  ــوزش عال ــی آم ــی و سیاســتگذاری مال حکمران

ــع مالــی ــه مناب مســائل تنــوع بخشــی ب

ارائــه: محمدتقــی نظرپــور، ابراهیــم صالحــی عمــران، 

ــز ســاکتی،  ــژاد، یعقــوب انتظــاری، پروی غالمرضــا گرائــی ن

ــن ــا روش ــد رض احم

سیاستهای پولی و مالی: بودجه و مبب نقدینگی

ــت  ــینی دول ــدی حس ــید مه ــان، س ــرج توتونچی ــه: ای ارائ

آبــادی، علــی رسزعیــم، علــی ســعدوندی

مولفــه هــای حقوقــی -قضایــی محیــط کســب و کار؛ حلقه 

مفقــوده رونــق اقتصادی

ارائــه: محمدرضــا حســینی، علــی بــی تعــب، محمــد امیــن 

بوجــاری، علیرضــا شمشــیری

چارچــوب پیشــنهادی نظارتــی در طــرح بانــک مرکــزی 

جمهــوری اســالمی ایــران

ارائــه: محمــد امیــن آزاد، دکــرت محمــد جــواد رشیــف زاده، 

دکــرت علــی رسزعیــم

سیاستهای حامیتی و یارانه ای: چالشهای حکمرانی

ارائــه: مســعود خوانســاری، محمدرضــا جالئــی پــور، علــی 

مــروی، عبــاس عبــدی، ســید محمدصــادق الحســینی

نقش اطالعات در حکمرانی نظام مالیاتی

علــی  دکــرت  رحیمی کیــا،  اقبــال  خانــی،  هــادی  ارائــه: 

ــی،  ــد زمان ــدی، احم ــا عب ــرت محمدرض ــدم، دک ــری اق نصی

دکــرت محمــد وصــال

سیاســت هــای ارزی و تجــاری: چالــش هــای رشایــط 

تحریــم

ــی راد،  ــو کیان ــاکری، مین ــد ش ــی، مجی ــد توکل ــه: احم ارائ

ــدوزی ــان خان ــید احس س

سیاست های حامیتی و یارانه ای: دولت یا بازار؟

ارائــه: حســینعلی حاجــی دلیگانــی، مرتضــی زمانیــان، ســید 

علــی مدنــی زاده، علــی صناعــی
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فعالیت های جانبی

مشارکت در تهیه پورتال 

مسئولیت اجتامعی سازمانی 

شهر تهران

مشاوره در جایزه تاثیرات 

اجتامعی در جشنواره

شیخ بهایی

به همت پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه رشیف، بخشی از سال گذشته به جشنواره 

شیخ بهایی اضافه شده است که به ارزیابی طرح های دریافتی از نظر جنبه های اجتامعی 

می پردازد. پژوهشکده کمک کرد که مدل ارزیابی این جشنواره در بخش اجتامعی طراحی 

شود. این رویداد ملی در اردیبهشت 1396 برگزار شد

به منظور ارائه خدمات ترویجی و اطالع رسانی رویدادهای مرتبط به حوزه مسئولیت 

اجتامعی سازمانی، پورتالی طراحی و در تاریخ 20 شهریور رومنایی شد که پژوهشکده 

به عنوان مشاور این رویداد در جنبه های مختلف همکاری و حضوری فعال داشت و در 

مراسم رسمی برگزار شده با حضور مسئولین شهری تهران نیز سخرنانی داشت.

در راستای کمک به توسعه پایدار گلباف، پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه رشیف در 

کنار دیگر تعهداتی که ذیل قرارداد توسعه منطقه ای بر عهده دارد، در راستای ارتقای 

سیستم آموزش و پرورش گلباف به عنوان یک نهاد اصلی در تربیت نسل های آینده این 

منطقه، در قالب تسهیلگیر ایفای نقش کرده است. در این راستا پژوهشکده برای نگارش 

مجموعه های داستانی و شعری مخصوص گلباف، ایجاد دو کارگروه در مقاطع ابتدایی و 

پیش داستانی و برنامه ریزی برای برگزاری یک جشنواره پژوهشی در رده سنی دانش آموزان 

مقطع اول متوسطه در موضوعاتی پیرامون گلباف، به عنوان تسهیلگر ایفای نقش 

کرده است.

در 20 اردیبهشت در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، هامهنگی و مدیریت 

جلسه ای را بر عهده داشتیم که میزبان فعالین و گروه های دارای تجربه در حوزه توسعه 

محلی و منطقه ای بود تا با حامیت ستاد احیای دریاچه ارومیه و نیز مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی بتوانیم از خالل یک گردهامیی و هم اندیشی یک روزه، به نقاطی 

دست یابیم که در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری می تواند تسهیلگر فعالیت های 

توسعه محلی در کشور باشد.

این برنامه در بهمن 96 توسط بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان برگزار شد که دو نفر از 

اعضای پژوهشکده )نوید خنوه و علی سعیدانژاد( به عنوان مربی در این رویداد حضور 

داشتند.

این برنامه در تاریخ 30 آذر و 1 دی 1396 در شهر گلباف استان کرمان و در راستای 

برنامه توسعه منطقه ای گلباف برگزار شد. مخاطبین این برنامه مربیان، معلامن، والدین و 

کودکان شهر گلباف استان کرمان بودند و پژوهشکده به عنوان مشاور و پشتیبان علمی، در 

طراحی جشنواره به منظور دستیابی به اهداف توسعه انسانی مدنظر در برنامه های توسعه 

منطقه ای، ایفای نقش داشت. این رویداد در خربگزاری ها منعکس شده و قرار است به 

صورت ساالنه در گلباف برگزار شود.

نشست آسیب شناسی 

فعالیت های توسعه محلی و 

منطقه ای در مرکز پژوهش های 

مجلس
تسهیلگری ارتقای نظام تعلیم 

و تربیت در گلباف

مشاوره در برگزاری جشنواره 

صد دانه بازی/صد دانه شادی

هم نت ساملندی
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میان  واسط  نقش  ایفای  با  اندیشکده ها  مطلوب،  حالت  در 
اهداف  تحقق  دنبال  به  حکمرانی،  نهادهای  و  علمی  جوامع 
دوگانه استفاده از یافته های علمی در اعامل حکمرانی و طرح 
آنها  را هستند.  علمی  برای جوامع  واقعی  و  عینی  مساله های 
پیچیده  از مشکالت  نظام مند  و  به شناختی عمیق  از یک سو 
آنها را به مسائلی خوش  جامعه و حکومتها دست می یابند و 
تعریف تبدیل می منایند، و از سوی دیگر عزم نخبگانی و سیاسی 
جامعه را در جهت حل آن مسائل جهت دهی و هدایت می کنند 
با  سیاستی«،  ایده های  تولید  »ماشینهای  مثابه  به  درنهایت  و 
پذیر، »ظرفیت حکمرانی  اجرا  ارائه بسته راهکارهای سیاستی 

ملی« را ارتقاء می بخشند.  

تاسیس  دغدغه  همین  با  نیز  رشیف  حکمرانی  اندیشکده 
پژوهشکده  ارزشمند  تجارب  ادامه یک دهه  در  و  است  شده 
از  نفره   70 جمعی  اراده  از  است  منادی  سیاستگذاری، 
فارغ التحصیالن دغدغه مند بهرتین دانشگاههای داخل و خارج 

برای ورود به عرصه ارتقاء الگوی حکمرانی و سیاستگذاری ایران 
قواعد  به  التزام  با  است  کرده  تالش  اندیشکده  این  اسالمی.  
رعایت  از »سوگیریهای سیاسی«،  دوری  با  و  اصول حرفه ای  و 
مبتنی  تحلیل  و  »مسئله محوری  تحلیلی«،  استقالل  و  »انصاف 
بر شواهد»، توجه به »ماهیت بین رشته ای مسائل«، تأکید بر 
رویکردهای  و  اسالمی  »ارزشهای  با  توصیه ها  داشنت  مطابقت 
بومی« و با استفاده از «ظرفیت دانش آموختگان و نخبگان داخل 
وسیع  علمی-سیاستی  »ارتباطات  توسعه  و  از کشور«  و خارج 
بین املللی«، ضمن ارتباط گیری و جلب اعتامد بخشهای مختلف 
نظام حکمرانی و نخبگان سیاسی، پیشنهادهای سیاستی موثر و 
راهگشایی را برای ارتقای نظام سیاستگذاری و کشورداری ایران 

اسالمی ارائه مناید.

اندیشکده  تاسیس  از  که  کمی  عمر  همین  در  خدا،  لطف  به 
اهداف مورد  قابل توجهی در راستای  اثربخشی های  می گذرد، 
اندیشکده حاصل شده است. به عنوان منونه می توان به  نظر 

اندیشکده حکمرانی رشیفاندیشکده حکمرانی رشیف

مواردی همچون راه اندازی و تعمیق گفتامن دولت تنظیمگر به 
جای دولت تصدی گر یا دولت حداقلی در عرصه های سیاستی 
و حکمرانی کشور، مشارکت فعال در ایجاد ساختار و طراحی 
معامری کالن سازمان تنظیم مقرررات صوت و تصویر فراگیر، 
و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  الیحه  اصالح  در  فعال  مشارکت 
تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تدوین 
بازنشستگی کشوری، تدوین گزارش  بسته نجات صندوق های 
های سیاستی و مشارکت فعال در بازطراحی ساختار و فرآیند 
تشخیص  مجمع  برای  اسالمی  جمهوری  کالن  سیاستگذاری 
اقتصاد  در  تحول  کوتاه مدت  برنامه  تدوین  و  نظام  مصلحت 

کشور اشاره کرد. 

اولویت های ملی  به مقتضای  اندیشکده،   حوزه های تخصصی 
گرفته اند:  شکل  مالی  منابع  و  انسانی  نیروی  ظرفیت های  و 
تنظیمگری،  و  حکمرانی  الگوهای  اقتصادی،  سیاست گذاری 
حکمرانی انرژی، مطالعات سیاسی و بین امللل، حکمرانی رسانه، 

تاسیس اندیشکده حکمرانی، 139۴

سیاستگذاری اجتامع و نوآوری، توسعه پایدار و حکمرانی عرص 
توسط  حوزه ها  این  سیاست سازی  و  اثربخشی  بعد  دیجیتال. 

اندیشکده پشتیبانی می شود.
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ارائه خواهد شد.

مدرسه نوآوری اجتامعی روشنا: نوآوری اجتامعی رویکرد جدیدی 
رشطی  به  است؛  جامعه  اجتامعی  نیازهای  کردن  برطرف  برای 
از  استفاده  با  نیز  نوآوری  این  اجرای  روش  هدف،  بر  عالوه  که 
املان های اجتامعی محقق شود. در نوآوری اجتامعی، سعی بر آن 
است که منافع ذینفعان مختلف تا حد ممکن در نظر گرفته شده 
و در کنار آن اثرگذاری اجتامعی مورد نظر نیز به وقوع بپیوندد. 
خدمات  ارائه  هم چون  مختلفی  قالب های  در  می تواند  کار  این 
یا محصوالت جدید، فرآیندهای جدید، قوانین و مقررات جدید، 

ساختارهای سازمانی جدید، پویشها و کمپینها و ... صورت گیرد.

برای  اجتامعی روشنا  نوآوری  راستا ماموریتی که مدرسه  این  در 
ظرفیت  فعالسازی  از  است  عبارت  است  گرفته  نظر  در  خود 
برای  پیچیده.  اجتامعی  مسائل  با  مواجهه  برای  کشور  نخبگانی 
نیاز جامعه  با توجه به  این منظور روشنا کارگاه های مختلفی را 
مخاطب خود طراحی منوده و در مناطق مختلف کشور اجرا منوده 
رویکرد  اثربخشی  از  نشان  مخاطبین  مثبت  بازخوردهای  است. 
کالس ها  آموزشی  محتوای  تامین  و  طراحی  در  روشنا  نوآورانه 

می باشد.

معرفی مدرسه نوآوری و حکمرانی رشیفمعرفی مدرسه نوآوری و حکمرانی رشیف

نیازهای  پیش  از  اجتامعی  انسانی و رسمایه  توسعه ظرفیت های 
توسعه  انسان های  وجود  بدون  است.  بخشی  هر  در  توسعه 
یافته با دانش و مهارت مورد نیاز، امکان حل مسائل فراگیر یک 
ظرفیت  و  آموزشی  فعالیت های  رو  این  از  ندارد.  وجود  جامعه 
دنبال  حکمرانی  و  نوآوری  مدرسه  معرفی  در  پژوهشکده  سازی 
خواهد شد تا زمینه شکل گیری و پیاده سازی نوآوری های سیاستی 
و اجتامعی را از طریق پرورش استعدادهای مناسب و برتر فراهم 

مناید.

انجام  از  آمده  دست  به  علمی  محتوای  انباشت  و  تولید 
یک  از  پژوهی  سیاست  مختلف  حوزه های  در  متعدد  تحقیقات 
نیازهای مختلف کارشناسان فعال در حوزه  طرف و مراجعات و 
سیاستگذاری به آشنایی با جنبه های نظری و عملی سیاستگذاری 
در  آموزشی  فعالیت های  برای  درخواست  تا  است  شده  باعث 
زمینه سیاستگذاری و تغییرات اجتامعی افزایش یابد. اگرچه وجود 
اثر بسیار زیادی بر روی کیفیت برگزاری  محتوای غنی آموزشی، 
دوره های آموزشی دارد، اما »فعالیت های آموزشی و توامنندسازی« 
یک  خود  اجتامعی  رسمایه  و  انسانی  ظرفیت  توسعه  هدف  با 
کارکرد تخصصی است که نیازمند طراحی و اجرای حرفه ای است. 

از طرف دیگر ارایه دوره های آموزشی به شیوه سنتی دانشگاه ها 
روز به روز از رونق افتادن می افتد و رویکردهای جدید آموزشی 
و نوآورانه در قالب های جدید که مبتنی بر مشارکت و فعالیت 
فراگیران است در حال توسعه می باشد. از همین رو نیاز به یک 
توامنندسازی  و  آموزش  متامیز  کارکرد  بر  که  تخصصی  مجموعه 
رضورت های  به  توجه  با  می رسد.  نظر  به  رضوری  باشد  متمرکز 
با  توامندسازی  و  آموزشی  تخصصی  مجموعه  یک  تشکیل  فوق 
مجموعه  یک  عنوان  به  یادگیری  و  یاددهی  جدید  رویکردهای 
وابسته به پژوهشکده در اولویت قرار می گیرد. مدرسه نوآوری 
امور  برای  پژوهشکده  زیرمجموعه تخصصی  و حکمرانی رشیف 
اجتامعی  تغییرات  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با  است.  آموزشی 
بزرگ مقیاس عالوه بر سیاستگذاری نیازمند جهت دهی به فعاالن 
اجتامعی و نوآوری اجتامعی است، این مجموعه عالوه بر آموزش 
اجتامعی  نوآوری های  آموزش  از  سیاستی،  نوآوری های  بر  مبتنی 
نیز جهت پیشربد تغییرات و اصالحات مورد نظر بهره خواهد برد. 

اهم وظایف مدرسه به رشح ذیل است:

• پشتیبانی از تولید محتوای آموزشی غنی، به روز و برخواسته از 
پژوهش های عملی

قالب  در  پژوهشکده  عملی  و  نظری  اصلی  مبانی  تبدیل   •
مکتب  قوام  و  شکل گیری  ترسیع  هدف  با  آموزشی  برنامه های 

فکری پژوهشکده

• تسهیل و پشتیبانی از طراحی و اجرای دوره های آموزشی مبتنی 
بر نوآوری های سیاستی و اجتامعی؛

و  اجتامعی  حکمرانی،  سیاستی،  شتابدهی  رویدادهای  برگزاری 
تیم های  توسعه  هدف  با  پژوهشکده  نیاز  مورد  حوزه های  سایر 

فعال در این حوزه در کشور

با سایر دانشگاه ها و موسسات  پیگیری همکاری های آموزشی   •
آموزش عالی کشور در داخل و خارج؛

• بازاریابی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و با کیفیت باال

ساختار مدرسه نوآوری و حکمرانی رشیف

انسانی  ظرفیت های  توسعه  مدرسه،  ذاتی  وظیفه  که  آنجایی  از 
در  نوآورانه  ایده های  بلوغ  و  شکل گیری  به  کمک  هم چنین  و 
کاری  حوزه  به  توجه  با  و  می باشد؛  جامعه  فراگیر  مسائل  حل 
پژوهشکده که غالب فعالیت های خود را در دو حوزه اجتامعی و 
حکمرانی-سیاستی تعریف منوده است؛ ساختار مدرسه به گونه ای 
طراحی شده است که بتواند همه این نیازها را پوشش دهد. به 
این منظور دو مدرسه و دو شتابدهنده در ذیل مدرسه تعریف 
شده است. یک مدرسه و شتابدهنده با موضوع سیاستی و یک 
مدرسه و شتابدهنده با موضوع اجتامعی در این ساختار در نظر 
گرفته شده است که در ادامه رشح مخترصی از هر یک از آن ها 

پیچیدگی  شد  ذکر  که  هامن گونه  هم نو:  اجتامعی  شتابدهنده 
مقابله  در  موجود  ابزار  ناکارآمدی  و  جامعه  روی  پیش  مسائل 
و  می طلبد؛  را  جدیدی  رویکردهای  چالش ها،  این  با  مواجهه  و 
نوآوری اجتامعی می تواند کارکرد مد نظر به عنوان یک رویکرد 
نوین و کارآمد برای مقابله با مسائل فراگیر و پیچیده جامعه را 

ایفا کند

شتابدهنده یکی از مهمرتین اجزای زیست بوم نوآوری اجتامعی 
است  ایده هایی  رشد  فرآیند  ترسیعِ  شتابدهنده،  کارکرد  است. 
کاری  مدل  است.  گرفته  شکل  اجتامعی  مسائل  پیرامون حل  که 
کاری  و  کسب  شتابدهنده های  مدل  با  اجتامعی،  شتابدهنده 
تفاوت های عمده ای دارد. در این شتابدهنده یک مساله )چالش( 
مشخص اجتامعی انتخاب می شود. سپس طی چند پیش رویداد، 
از افراد با تجربه در آن حوزه خواسته می شود تا به تبیین دقیق 
اجتامعی،  موضوع  یک  از  ناقص  فهم  که  چرا  بپردازند.  مساله 
می تواند راهکارهای پیشنهاد شده را ناکارآمد مناید. پس از اطمینان 
مشخص  موضوع  حول  داوطلب  تیم های  مساله،  دقیق  تبیین  از 
شده تشکیل شده و فرآیند شتابدهی برای آن ها در یک دوره 1 تا 
3 ماهه اجرا می شود. سپس ایده برتر که توانایی اجرایی شدن در 
بسرت جامعه را دارد انتخاب شده و پشتیبانی ها و آموزش های الزم 
به آن ها داده می شود تا بتوانند به عنوان یک نوپای اجتامعی در 
حل مساله مد نظر، تاثیرگذار باشند. آموزش هایی که در این فرآیند 

به گروه ها داده می شود به گونه ای است که عالوه بر 
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مساله مشخص هر رویداد، به آن ها قدرت و روشمندی حل سایر 
مسائل اجتامعی را نیز خواهد داد.

مدرسه حکمرانی: 

یکی از معضالت نظام آموزشی کشور، عدم تطابق نیازهای اجرایی 
کشور با آموزش های رسمی دانشگاهی است. در حوزه حکمرانی 
موارد  جز  )به  عمال  و  بوده  بغرنج تر  وضعیت  سیاستگذاری  و 
معدودی در سال های اخیر( هیچ رشته ای در دانشگاه های کشور 
ارائه  مخاطبین  به  را  آموزش هایی  چنین  بتواند  که  ندارد  وجود 
با چنین احساس  ایده طراحی و تاسیس مدرسه حکمرانی  دهد. 
نیازی شکل گرفته و در جهت رفع بخشی از این نیازها اقدامات 

موثری انجام شده است. 

واقعی  نیازهای  بر  مبتنی  مدرسه  این  برای  شده  طراحی  مدل 
حکمرانی و سیاستگذاری است. در یک فرآیند سیاستگذاری افرادی 
با ویژگی های مختلف درگیر مساله هستند. گروهی از افراد هستند 
که باید توانایی تحلیل داده های سیاستی را داشته باشند؛ گروهی 
دیگر باید توانایی طراحی و خلق ایده ها و راهکارهای سیاستی را 
داشته باشند؛ بعضی از افراد که اصطالحا به کارآفرینان سیاستی 
آن  پیاده سازی  و  اجامع سازی حول مساله  توانایی  باید  مشهورند 
در جامعه را داشته باشند و ...؛ لذا، مدرسه حکمرانی دوره های 
مخاطبین  است.  منوده  طراحی  موضوع  این  به  توجه  با  را  خود 
مدرسه حکمرانی به دانش عمومی از همه مسائل الزم در فرآیند 
سیاستگذاری مجهز می شوند ؛ و در کنار آن با توجه به عالیق و 
از حوزه های طراحی  یکی  در  آموزش های الزم  توانایی های خود 

سیاست، تحلیل سیاست و ... را پشت رس خواهند گذاشت. 

شتاب دهنده سیاستی حسنی: 

به  دسرتسی  کشور  در  سیاستگذاری  نهادهای  خالهای  از  یکی 
ایده های سیاستی موثر و نوآورانه است که موجب منحرص ماندن 
از  که  است  پیشنهاداتی  به  وزارتخانه ها  و  سازمان ها  مدیران 
آن ها می رسد.  به  پژوهشی  یا بخش های  نیروهای درون سازمان 
یکی از تجارب موفق دنیا برای برون رفت از این چالش، استفاده 
از شتابندهنده های سیاستی است که وظیفه غربال گری، پرورش 
و به رسانجام رساندن طرح های نوآورانه در زمینه های سیاستی را 
با همین هدف  نیز  بر عهده دارد. شتاب دهنده سیاستی حسنی 
تشکیل شده و ماموریت خود را متصل منودن ایده های نوآورانه 

به دستگاه های سیاستگذار قرار داده است. 

شتاب دهنده  مشابه  حسنی  سیاستی  شتاب دهنده  کاری  مدل 
دارای  دو،  این  در  بحث  مورد  سوژه های  اما  است؛  اجتامعی 
شتابدهنده  خروجی  اصلی  مخاطب  است.  ماهوی  تفاوت های 
سیاستی، نهادها و دستگاه های سیاستگذار می باشند؛ در حالی که 
مخاطب و سوژه شتابدهنده اجتامعی عام تر بوده و خروجی آن 

نیز ناظر به نیازهای اجتامعی کف جامعه می باشد.

حوزه  در  موجود  دغدغه های  از  یکی  شده،  یاد  موارد  کنار  در 
آموزشی )هر دو بعد آموزش و پرورش و آموزش عالی(، جهت دهی 
و  دانش آموزان  تربیت  جهت  در  کشور  آموزشی  سیستم  به 
دانشجویان خالق و فعال می باشد. برای پوشاندن این مساله دو 
ساختار مدرسه کارآفرین و رسای نوآوری دانشگاه در ذیل مدرسه 

و با اهداف ذیل تشکیل گردیدند:

مدرسه کارآفرین: 

و  نیست؛  پوشیده  بر کسی  پرورش  و  آموزش  در  تحول  رضورِت 
بسیاری از رویکردهای از باال به پایین به ایجاد تحول در آموزش 
و پرورش، که در این سال ها امتحان شده اند، موفقیت چشمگیری 
ایجاد  در  تسهیل گری  هدف  با  کارآفرین،  مدرسه  نداشته اند. 
تحول در آموزش و پرورش فعالیتش را آغاز منوده و تالش می کند 

افزایی معلامن مدارس که خط  توان  از طریق  را  ماموریت خود 
مقدم تعلیم و تربیت بوده و مهم ترین عنارص برای تحقق تغییر 

در آموزش و پرورش هستند محقق مناید.

مدرسه کارآفرین، بسرتی برای رشد و توان افزایی معلامن از طریق 
فعالین  با  آن ها  ارتباطات  تسهیل  آموزشی،  دورههای  برگزاری 
از  پشتیبانی  و  کشور  در سطح  تربیت  و  تعلیم  حوزه ی  پیشگام 
آن هاست تا بتوانند متناسب با رشایط و اقتضائات منطقه ی خود، 

کیفیت آموزش و پرورش را در حوزه کاری خود ارتقاء دهند. 

رسای نوآوری دانشگاه:

کنند  می  ایفا  مسائل  این  فرآیند حل  در  ها  دانشگاه  که  نقشی 
مسائل،  درحل  توامنند  انسانی  رسمایه  ی  برتوسعه  گذاری  تاثیر 

ایجاد اکوسیستم حل مسأله و شکل دادن به گفتامن های موثر بر 
روند حل مسائل است. نظام آموزش عالی کشور از جهات مختلف 
تحول  نیازمند  مساله  حل  نظام  در  مناسب  آفرینی  نقش  جهت 
است، که از جمله میتوان به ایجاد تحول در سیاستهای پژوهشی 
اثربخشی  و  پژوهشها  کیفیت  ارتقاء  منظور  به  دانشگاهها  در 
ایجاد  نوآوری  رسای  برنامه  از  هدف  این،  بنابر  منود.  اشاره  آنها 
مسائل  کمک صنعت،  به  دانشگاه  آن  در  که  است  اکوسیستمی 
مناید.  حل  و...  صنعتی  اقتصادی،  اجتامعی،  ابعاد  در  را  جامعه 
نوآوری های حاصل از پژوهش های دانشگاهیان را به منصه ظهور 
صنعت  و  بازار  در  را  دانشگاه  از  حاصل  های  فناوری  و  رساند 

اشاعه دهد.

معرفی مدرسه نوآوری و حکمرانی رشیفمعرفی مدرسه نوآوری و حکمرانی رشیف



برنامه ها

ساله   10 تجربه  همچنین  و  بین املللی  تجربیات  مطالعه 
است  داده  نشان  ایران  سیاستگذاری  حوزه  در  پژوهشکده 
لذا  است،  میان رشته ای  و  بعدی  چند  غالبا  کشور  مسائل  که 
حوزه های  متخصصان  و  ذینفعان  از  از  باید  آن ها  حل  برای 
مختلف بهره برد تا از طریق مشاهده جوانب مختلف، مسئله 
به صورت عمیق موشکافی شده و به بهرتین شکل ممکن برای 
آن  چاره اندیشی کرد. به همین دلیل پژوهشکده سیاستگذاری 
دانشگاه صنعتی رشیف، ساختار خود را به صورت برنامه های 
مسئله محور تغییر داده است تا بتواند اثرگذاری خود را در حل 
مسائل کشور به صورت روز افزودن افزایش دهد. هر برنامه 
عالوه بر مترکز بر مسئله محوری خود، دارای سه بال آموزشی، 
پژوهشی و حکمرانی است که متناسب با تقاضا و نیاز کشور 
آن ها را به کار می گیرد. در ادامه برنامه های فعلی پژوهشکده 

سیاستگذاری به صورت مخترص توضیح داده می شوند.

آب و توسعه
آزمایشگاه فقر و توسعه

انرژی
بازطراحی فرآیندهای سیاستگذاری کالن

بسته های حمیتی انرژی
پیوست فناوری

تنظیم گری
تنظیم گری رسانه

راهربد مزیت گرایی هوشمند
رصد نظام های علم و فناوری و نوآوری

رسای نوآوری
سیاستگذاری توسعه علم، فناوری و نوآوری

سیاستگذاری توسعه امور زیرساختی
سیاستگذاری مهاجرت

سیاست های پولی
سیاست های مالی

شتاب دهنده نوآوری اجتمعی هم نو
مدرسه توسعه پایدار

مدیریت استعداد
مربی یکدیگر باشیم
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برنامه آب و توسعه
فعالیت های برنامهمعرفی مخترص برنامه

فعالیت های  طریق  از  تا  می کوشد  توسعه  و  آب  برنامه 
انجام  متنوعی  محورهای  قالب  در  که  خود  مختلف 
خواهند شد، عالوه بر ایجاد درک و دانش مناسب نسبت 
به چالش های مختلف مرتبط با آب و توسعه، به تعامل و 
همراهی با متخصصین و همینطور سیاستگذاران بپردازد 
و بر روی جوامع تخصصی و تصمیم گیری اثرگذاری داشته 
باشد. در ایران، مطالعات پیرامون موضوع آب و توسعه 
آب  برنامه  که  می رود  انتظار  لذا  و  است  بوده  ضعیف 
و توسعه پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری بتواند 
در  اثرگذاری  همینطور  و  علم  تقویت  در  بسزایی  نقش 
یک سو  از  این هدف  به  دستیابی  مناید. الزمه  ایفا  اجرا 
و  موانع  شناسایی  و  جامعه  با  مداوم  و  گسرتده  تعامل 
حفاظت  سیاست های  اجرای  پیش روی  اجتامعی  مسائل 
پیشنهادهای  ارائه  دیگر  طرف  از  و  است  آب  منابع  از 
در  و  کشور  مجریان  و  سیاستگذاران  به  موثر  و  اجرایی 
دستاوردهای  ارائه  برای  علمی  مجامع  در  نهایت حضور 
پژوهشی و علمی خواهد بود. به همین جهت شبکه ای 
علوم  مختلف  تخصص های  و  نگرش ها  با  همکاران  از 
منابع  مهندسی  حقوق،  اقتصاد،  سیاستگذاری،  اجتامعی، 
خواهند  مشارکت  برنامه  این  در   ... و  کشاورزی  آب، 

داشت.

مجموعه ی فعالیت های گروه آب و توسعه را می توان در 
و  توسعه ای،  اقدامات  مطالعات،  اصلی  دسته ی  قالب سه 

برگزاری رویدادهای علمی تقسیم منود.

مقاالت  تهیه  مقاله،  تک  خالصه نویسی  مطالعات:   •
ساماندهی  و  معرفی  خرد،  سواالت  به  پاسخ  تلخیصی، 
پایگاه های مطالب مرتبط، معرفی سازمان های مربوطه و 
و  مستندسازی  آنها،  اجرایی  و  تصمیم گیری  سازوکارهای 

مصاحبه )تاریخ شفاهی از مناطق و مسائل مختلف(

• رویدادها: کارگاه های آموزشی، جلسات مباحثه تخصصی، 
جلسات نیمه تخصصی )عمومی(

• اقدامات توسعه ای: به عنوان مشاور در سطح میانی برای 
فعالیت های  انجام  همینطور  و  مختلف،  اجرایی  سطوح 
مداخله گرانه در سطح محلی و در تعامل با جامعه محلی.

این فعالیت ها در قالب چندین تم مختلف انجام خواهند 
شد:

و  سیاستگذاری  مختلف  ابعاد  به  تم  این  در  • حکمرانی: 
خواهد  پرداخته  بازیگران  و  حکمرانی  سطوح  همینطور 
شد، همینطور ابعاد مختلف نهادی رسمی و غیررسمی در 
نظر  در  تم  این  در  نیز  توسعه  و  آب  حکمرانی  عرصه ی 

گرفته می شوند.

اقتصادی و همینطور  ابزارهای  به  این تم  اقتصادی: در   •
آب  چالش  با  اقتصادی  توسعه ی  مختلف  ابعاد  ارتباط 

پرداخته خواهد شد.

•  اجتامعی: در این تم به ابعاد جامعه شناسی، رفتارهای 
فردی و جمعی، شکل گیری تشکل ها و ... پرداخته می شود.
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برنامه آزمایشگاه فقر و توسعه
سیاست گذاری  حوزه  در  مسائل  پیچیده  ماهیت  به  توجه  با 
اثربخشی  بهبود  و  گذشته  سیاست های  از  یادگیری  عمومی، 
فراگیر  مشکالت  به  پاسخ  راه  تنها  آینده  تصمیم گیری های 
از  یکی  شواهد  بر  مبتنی  سیاست گذاری  است.  جامعه  در 
افزایش  را  سیاست ها  کیفیت  می تواند  که  است  راهکارهایی 
دهد. نتایج و اثرات یک سیاست از طریق ارزیابی های علمی با 

روش های متنوعی قابل سنجش هستند. 

در همین راستا و با هدف ترویج نظام "سیاست گذاری مبتنی 
بر شواهد"، برنامه "سنجش" توسط جمعی از فارغ التحصیالن 
دانشگاه  گذاری  سیاست  پژوهشکده  در  معترب  دانشگاه های 
رشیف و با همکاری اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد شکل 
فضای  بین  واسطی  حلقه  دارد  قصد  سنجش  برنامه  گرفت. 
آکادمیک و فضای اجرایی کشور باشد. تجربه های سیاست های 
از  هستند.  دانش  تولید  و  یادگیری  برای  منبعی  شده  اجرا 
طرف دیگر دانش تولید شده خوراکی برای اتخاذ تصمیامت با 

کیفیت تر توسط سیاستگذار هستند.

اما  می گیرد  انجام  سیاست ها  ارزیابی  حارض  حال  در  اگرچه 
آتی  سیاست های  تدوین  فرایند  در  ارزیابی ها  این  نتایج  اوال 
از ارزیابی های انجام گرفته  ثانیا هیچ کدام  استفاده منی شود، 
با روش های  و  میدانی  داده های  اساس  بر  تجربی،  به صورت 
علمی نبوده است و غالبا حاصل نظرات جمعی خربه است. از 
طرف دیگر ارزیابی ها عموما پیرامون میزان تحقق سیاست ها و 
خروجی های اجرایی آن صورت می گیرد و وارد سنجش اثرگذاری 

آن ها نشده اند.

علمی  اندازه گیری  با  تا  است  آن  دنبال  به  »سنجش«  برنامه 
میدان،  در  شده  اجرا  برنامه های  و  طرح ها  اثرات  کّمی  و 
تجربه های موجود را تبدیل به گزاره هایی آموزنده کند که چراغ 
به  نیل  و  اثربخشی  میزان  باشد؛  آینده  مشابه  برنامه های  راه 
اهداف هر برنامه اجرا شده را مشخص مناید؛ منجر به اصالح و 
بهبود مدل نظری و تئوری پشت مداخالت شود و در نهایت بر 
اساس نتایج میدانی سیاست گذاران را به سمت سیاست گذاری 

تجربه محور سوق دهد.

فعالیت های برنامه

طرح مساله

در این برنامه به دنبال ترویج اهمیت ارزیابی و اندازه گیری 
در  را  ارزیابی  روش های  و  فرایند  تجارب،  هستیم،  اثرات 
می کنیم،  ارائه  مداخله گر  گروه های  برای  عمومی  کارگاه های 
ارزیابی های  فضای  مختلف  پروژه های  انجام  با  داریم  سعی 
را  مداخالت  آزمایشی  اجرای  کنیم،  ایجاد  کشور  در  را  علمی 
ارزیابی مناییم تا اجرای گسرتده آن ها با کیفیت بیشرتی صورت 
پذیرد و نتایج یک ارزیابی، چراغ راه طراحی مدل های مداخله 
آتی و روش های بهبود و ارتقای مدل های توسعه فعلی را به 

دست دهد.

فقرزدایی و کاهش نابرابری ها از شعارهای مهم 
پیش از انقالب اسالمی و از اهداف اصلی 

انقالب  از  پس  سال های  در  نظام 
بوده است. سازمان های متنوع 

با بودجه های فراوان چند 
این  دهه است که در 

مشغول  حوزه 
فعالیت  به 

اما  هستند، 
نگاهی  با 

به 

وضعیت 
و  فقر 

کیفیت 
در  زندگی 

مختلف  مناطق 
میان  نسبتی  کشور، 

موجود  مشکالت  حجم 
و  بودجه ها  و  شعارها  با 

یک  منی شود.  دیده  سیاست ها 
تصمیم گیری  پایین  کیفیت  مهم  دلیل 

است.  متولی  نهادهای  در  سیاست گذاری  و 
فکر،  اتاق های  در  سنتی  تصمیم گیری  رویکردهای 

بدون داشنت اطالعات از دل جامعه کارایی بسیار پایینی 
دارند. عموما سیاست ها و برنامه های جدیدی که 
توجه  اجرا می شوند،  یا  در کشور تصویب 
چندانی به نتایج طرح ها و تجربیات 
این  دلیل  ندارند.  قبلی  مشابه 
بی  می توان  را  موضوع 
اهمیت  به  توجهی 
و  اثرات  ارزیابی 
طرح های  نتایج 
عدم  پیشین، 
یت  یر مد
و  دانش 
م  نجا ا

ن  نشد

طرح های 
بی  یا ز ر ا
برای  اثرات 
ی  ه گیر ز ا ند ا
کارآیی  میزان 
دانست.  سیاست ها 
به  توسعه  ادبیات  امروزه 
به  پایین  رویکردهای  سمت 
هر  مبنا  این  بر  و  کرده  حرکت  باال 
تصمیمی بر مبنای شواهد میدانی به دست 
آمده از جامعه هدف گرفته می شود، بدین ترتیب 

چرخه  یک  برنامه ها  و  سیاست ها  اثرات  میدانی  ارزیابی  با 
آتی  تصمیم گیری های  بهبود  به  که  می شود  فعال  علم  تولید 
منجر می گردد. الزمه تصمیم گیری مبتنی بر شواهد تجربی یا 
در  سیاست ها  آزمایش  و  ارزیابی  تجربه محور،  سیاست گذاری 
رویکردی  تجربی  ارزیابی  آن هاست.  نتایج  مشاهده  و  میدان 
نوظهور و رو به رشد در توسعه است که بر مبنای آن به جای 
و  بگذاریم  میدان  در  را  پا  است  کافی  پایان،  بی  بحث های 
دقیقی  جواب  به  تا  کنیم  ارزیابی  را  گذشته  تصمیامت  نتایج 
برای بسیاری از سواالت کوچک برسیم. با کنار هم قرار گرفنت 
جواب های کوچک، کیفیت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های 
آتی بهبود می یابند و تنها اثربخش ترین طرح ها اجرا می شوند. 
این رویکرد می تواند نقطه رشوعی برای بازنگری در برنامه های 

ناکارای پیشین و آزمایش اقدامات آتی باشد.
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موضوعات  از  یکی  انرژی،  بخش  و  دولت  بین  رابطه  نظری،  دیدگاه  از 

و  سیاسی  اقتصاد  و  فلسفه  حوزههای  در  بحث  مورد  اصلی  و  کالسیک 

در  مختلف  کشورهای  حاکمیت  است.  عمومی  سیاستگذاری  همینطور 

راستای تأمین منفعت عمومی در حوزه انرژی برای بهبود رشایط حکمرانی 

اول، تغییرات  انرژی خود دو رویکرد مختلف را دنبال کردهاند. رویکرد 

شکلی و ساختاری را راه حلی برای حل کل مشکالت حکمرانی انرژی می 

داند . رویکرد دوم، معتقد است که تغییرات الزم باید به صورت یکپارچه 

پارادایمها،  اهداف،  برنامهها،  ساختارها،  مختلف  بخشهای  در  عمیق  و 

کارکردها و ابزارهای سیاستی ایجاد شود. در همین راستا، ساختارها باید 

بر مبنای پارادایمها و اهداف سیاستی ایجاد شود، از سوی دیگر ساختارها 

نظام  در  خود  نقش  اعامل  جهت  مناسب  سیاستی  ابزارهای  دارای  باید 

حکمرانی باشند. گروه انرژی، رویکرد دوم را بر گزیده و تدوین سیاستهای 

ایجابی با قید قابلیت اجرایی شدن در فضای حکمرانی حوزه انرژی کشور 

و تالش جهت به مثر نشسنت این سیاستها، مأموریت اصلی این گروه تعیین 

شده است. 

در ادامه فعالیت های گروه انرژی در بخش حکمرانی و تنظیم گری صنایع 

باالدستی نفت و گاز و بخش برق بیان شده و در انتها بخشی از فعالیتهای 

این گروه معرفی خواهد شد:

حکمرانی صنعت باالدست نفت و گاز ایران

بخش باالدستی صنعت نفت و گاز ایران را می توان مهم ترین بخش انرژی 

دانست زیرا 98.9 درصد از منبع تامین کننده انرژی کشور از منابع نفت 

و گاز است. از سوی دیگر دالیلی دیگری از قبیل: وابستگی بودجه دولت 

به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، حجم بزرگ ذخایر نفت و گاز 

ایران و وابستگی صنایع مختلف تجهیزات و صنایع پاالیشی و پرتوشیمی 

به سیاست های این بخش را می توان از جمله دالیلی نام برد که ایجاب 

بخش  به  مناسب  توجه  از  انرژی  حکمرانی  نظام  اصالح  مسیر  میکند 

باالدستی نفتوگاز آغاز گردد. از این رو، ارائه مسیر اصالح حکمرانی بخش 

باالدستی نفتوگاز اولین برنامه این گروه از ابتدای تاسیس بوده است که 

در مراحل اثربخشی قرار دارد.

نظام تنظیم گری صنعت نفت و گاز ایران

منظور  به  دولت  مداخالت  انواع  شامل  خود  عام  معنای  در  تنظیمگری 

نفت  صنعت  در  است.  حاکمیت  اجتامعی  و  اقتصادی  اهداف  تحقق 

قرادادهای  در  صیانتی  تولید  تحقق  عدم  قبیل  از  مشکالتی  ایران  گاز  و 

نفتی، انحصار رشکت های دولتی و عدم انگیزه برای رسمایه گذاری بخش 

خصوصی واقعی و پیچیدگی فنی و تخصصی وجود دارد که لزوم حضور 

تنظیم گر در دو بخش باالدستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز ایران را 

به عنوان یک نهاد متخصص، مستقل، مقتدر و پاسخگو که به دنبال پیاده 

نشان  پیش  از  بیش  است  گاز  و  نفت  کالن صنعت  های  سیاست  سازی 

از تنظیمگری در صنعت نفت و گاز بر  الگویی مطلوب  ارائه  می دهد. 

مبنای مطالعات تجربههای موفق و ناموفق و مسیر ایجاد تنظیمگر بخش 

باالدستی نفتوگاز ایران، از دیگر برنامههای در دستور کار این گروه میباشد.

حکمرانی صنعت برق ایران

با گذشت بیش از 15 سال از تجدیدساختار صنعت برق و کسب رکورد 

باالترین ظرفیت اسمی در منطقه خاورمیانه، اکنون این صنعت با چالشهای 

کوتاهمدت  در  چارهاندیشی  عدم  که  میکند  نرم  پنجه  و  دست  بزرگی 

این  پیکر  بر  ناپذیری  جربان  خسارتهای  میتواند  بلندمدت  برنامهریزی  و 

در  حتی  مشکالتی  بروز  باعث  و  آورده  وارد  مادر  و  زیرساختی  صنعت 

اخیر  تابستانهای  در  متعدد  گردد. خاموشیهای  و سیاسی  اجتامعی  ابعاد 

ریشههای  که  نشانههای مشکالتی هستند  نیرو،  وزارت  کالن  بدهیهای  و 

آن را بایستی در مجموعه عواملی جستجو کرد که از ضعف تنظیمگری 

مشکالتی  ایجاد  در  میشود.  ناشی  حوزه،  این  در  کارآمد  سیاستگذاری  و 

که صنعت برق ایران با آن روبروست، عوامل متعددی تاثیرگذار بوده و 

هستند که از مهمرتین آنها، اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی 

و یکپارچه ندیدن مسائل مربوطه در یک چارچوب کالن و بهم پیوسته 

)علیرغم تالشهایی مثل ایجاد شورای عالی انرژی، تدوین طرح جامع انرژی 

یا ایده تشکیل وزارت انرژی( میباشد. اصالح نظام تنظیمگری در صنعت 

مسیر  ارائه  و  حوزه  این  در  ناموفق  و  موفق  تجربههای  مطالعه  با  برق 

اصالح نظام حکمرانی این صنعت در دستور کار این برنامه در گروه انرژی 

قرار دارد.

مطالعات بازار نفت:

دور جدید تحریم های امریکا علیه فروش نفت خام ایران، مشکالتی را در 

راه فروش نفت خام و فراورده های نفتی برای کشور به وجود آورده است. 

نظر به این امر گروه انرژی، بر آن شد تا با رصد اخبار و گزارشات مرتبط با 

تحوالت بازار نفت، سلسله گزارشاتی را بصورت مستقل و به منظور پیش 

بینی و رصد بازار نفت خام به انجام رساند.

اصالح قیمت حامل های انرژی:

پنهان  یارانه  فشار  مساله  دیگر  بار  ارز،  قیمت  در  داده  رخ  جهش  با 

پرداختی دولت به حامل های انرژی و لزوم اصالح قیمت های ان مورد 

اما تجربه دور قبل طرح  توجه مسئولین و کارشناسان قرار گرفته است. 

هدفمندی یارانه ها نشان داد که در این طرح الزامات خاص بخش انرژی 

مورد توجه کافی قرار نگرفته است. با توجه به این سابقه و با همکاری 

گروه های دیگر اندیشکده حکمرانی، طرح اصالح قیمت حامل های انرژی 

با تکیه بر الزامات و پیش نیازهای بازیگران و رشکت های تامین کننده در 

بخش انرژی تهیه و تدوین شد.

شامری از فعالیت های انجام گرفته:

• گزارش تاریخچه تحلیلی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز در 6 کشور: 

نروژ، برزیل، انگلستان، چین، روسیه و مکزیک

• گزارش تاریخچه حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران

• گزارش مطالعه قراردادهای نفتی ایران به عنوان یک ابزار سیاستی در 

نظام حکمرانی و مطالعه موردی ۴ کشور: نروژ، برزیل، چین و مکزیک

• ارائه الگوی مطوب از مدل رشد و تجاری سازی رشکت ملی نفت ایران و 

مطالعه موردی: نروژ، برزیل، چین، روسیه

• ارائه الگوی مطلوب نظام تنظیم گری صنعت نفت و گاز ایران و مطالعه 

موردی: نروژ، برزیل، چین، انگلستان

• ارزیابی عملکرد حکمرانی صنعت برق ایران-همکاری با معاونت نظارت 

بر منابع هیدروکربوری، مرکز پژوهشهای مجلس، موسسه مطالعات انرژی 

و انجمن نفت ایران

• همکاری با وزارت نیرو در آسیب شناسی حکمرانی صنعت برق )بخش 

توزیع( در اجرای سیاست مدیریت تقاضا

• الگوی مطلوب تنظیم گری بخش توزیع و مرصف در صنعت برق

• گزارش بررسی الزامات تشکیل وزارت انرژی در ایران در همکاری با مرکز 

پژوهش های مجلس

مرکز  با  ایران  گاز  ملی  رشکت  اساسنامه  بازطراحی  در  همکاری   •

پژوهش های مجلس

کمیسیون  با  برق  بخش  گر  تنظیم  نهاد  اساسنامه  تدوین  در  همکاری   •

اقتصادی دولت

کره  و  بریتانیا  کشورهای  برق  صنعت  حکمرانی  نظام  مطالعه  گزارش   •

جنوبی

• سلسله گزارشات بازیگران اصلی بازار نفت و مطالعه موردی: تولید نفت 

اوپک و نفت شیل و آینده آن

نظرگرفنت  در  با  انرژی  یارانه های  اصالح  طرح  تدوین  در  همکاری   •

مالحظات ساختاری طرح

• انتشار کتاب الگوی حکمرانی صنعت نفت و گاز؛ مطالعه موردی نروژ

• انتشار کتاب تجربه نگاری سیاستگذاری صنعت نفت نروژ

برنامه انرژی
معرفی مخترص برنامه
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   معرفی مخترص برنامه

نظام  اساسی  قانون   177 و   11۲  ،111  ،110 اصول  موجب  به 
جمهوری اسالمی ایران، وظایفی برای مجمع تشخیص مصلحت 
و  عمومی  نوع  از  برخی  که  است،  شده  گرفته  نظر  در  نظام 
مستمر بوده و مابقی در رشایط خاص انجام می شود و مقطعی 
به  مهمی  موارد  مجمع،  این  عمومی  وظایف  میان  در  است؛ 
چشم می خورد که تهیه و پیشنهاد پیش نویس سیاست های کلی 
نظام در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی یکی از مهمرتین 
به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  آن  موجب  به  که  آنهاست 
اساسی  قانون  در  فراقوه ای«  »سیاستگذار  نهاد  یک  عنوان 
 33 کنون  تا  راستا،  همین  در  است.  شده  شناخته  رسمیت  به 
سیاست کلی توسط این مجمع تدوین گردیده و جهت تنفیذ و 
ابالغ به مقام معظم رهربی پیشنهاد شده است؛ به رغم تصویب 
برخی  منشاء  که  مهمی  سیاست های  از  انگشت شامر  تعدادی 
تحوالت بوده اند اما متاسفانه بخش عمده ای از سیاست ها عمال 
نتوانسته اند آن گونه که باید در ساختار رسمی و عرفی کشوری 
جاری شده و منشا اقداماتی ملموس و تاثیرگذار در جهت رشد 

و پیرشفت همه جانبه کشور باشند. 

همین امر، و همچنین نیاز مربم کشور به تدوین ساز و کارهای 
گردید  موجب  ملی،  کالن  سیاست گذاری های  فرآیند  در  نوین 
که مقارن با انتصاب آیت الله شاهرودی)ره( به عنوان ریاست 
مجمع، رهرب معظم انقالب طی حکم مهمی این مجمع را ملزم 
منایند که به منظور سامان بخشیدن به حسن اجرای سیاست های 
کلی نظام، مجمع تشخیص الزامات کلی تحقق و عملیاتی شدن 
)بند ۴-۲ پیوست حکم( و همچنین فرآیند و ساز و کار ارزیابی 
کارآمدی و اثربخشی سیاست های کلی )بند 5 پیوست حکم( را 
تدوین و پیشنهاد کرده و همچنین با ارزیابی اقدامات نظارتی 
گذشته، مقررات نظارت را مورد بازنگری قرار داده و اصالحات 
این  بدون شک  پیوست حکم(.  مناید)بند ۴-3  پیشنهاد  را  الزم 
حکم نه تنها نقطه عطفی مهم در روند کارکرد سیاست گذاری 
یک  برای  مهم  بلکه رسآغازی  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
جهت گیری جدید در نحوه سیاست گذاری کالن نظام جمهوری 

اسالمی خواهد بود.   

فعالیت های برنامه

فرآیند  اصالح  جهت  در  گرفته  صورت  فعالیت های  مجموعه 
سیاست گذاری کالن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رشح 

ذیل است:

    اصالح فرآیندهای سیاست گذاری:

1-  تشکیل کمیته سیاست گذاری در مجمع تشخیص و برگزاری 
بیش از 30 جلسه در مدت زمان 8 ماه

۲- اجامع بر تعریف واحدی از سیاست کلی

3- ارائه شاخص های سیاست های کلی )بایدها و نبایدها(

۴- ارزیابی 33 سیاست کلی ابالغ شده و 9 عنوان سیاست های 
پیشنهادی جدید

5- پیشنهاد سناریوهای اصالح فرآیند

بازطراحی فرآیند سیاست گذاری کالن
6- ارائه پیشنهادهای مشخص با عنوان »الزامات اجرایی فرآیند 
نظام  اجزاء  با  تعامل  نحوه  برای  بازطراحی سیاست های کلی« 

حکمرانی

اجرایی  الزامات  با  کلی  سیاست های  از  منونه هایی  تطابق   -7
پیشنهادی

8- اصالح آیین نامه داخلی مجمع )مطالعه تطبیقی ـ مصاحبه و 
گفتگو با بعضی از اعضاء و نفرات کمیسیون ها(

دفرتمقام  و  مجمع  مشرتک  کمیسیون  جلسات  در  حضور   -9
معظم رهربی برای اقناع و اجامع سازی در خصوص رضورت و 

شیوه بازطراحی فرآیند سیاست گذاری

هدف  با  مجمع  دبیرخانه  پژوهشی  فرآیندهای  اصالح   -10
همگرایی پژوهش ها با سیاست های کلی

 ارتقاء اعضاء:

اعضاء  انتصاب  آیین نامه  در خصوص  مقدماتی  کار  انجام   -11
مجمع و ترکیب اعضاء

1۲- پیشنهاد تدوین کردارنامه یا مجموعه قواعد رفتاری اعضاء 
رسانه،  در  حضور  شیوه نامه  دارایی ها،  قبیل  از  موضوعاتی  با 

محدودیت های شغلی، تعارض منافع و عملکردهای سیاسی

داخلی  آیین نامه  از  بخشی  به عنوان  کردارنامه  گنجاندن   -13
مجمع و یا پیوست الزم االجرا
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برنامه بسته های حمایتی و یارانه های انرژی
معرفی مخترص برنامه

لزوم حامیت  به  برنامه مربوط  این  در  مساله سیاستی کشور 
از دهک های پایین درآمدی است، چرا که با تورم تجربه شده 
سال جاری و احتامل افزایش این نرخ در ماه های آینده، و با 
توجه به بیش تر بودن این نرخ برای دهک های پایین تر، قدرت 
پیدا کرده است.  افراد بسیار کاهش  این  اولیه  خرید مایحتاج 
نیازهای  تامین  تا چهار درآمدی در  به عبارتی دهک های یک 
اولیه معیشتی خود با چالش جدی روبه رو هستند. این اتفاق 
با گذر زمان بسیار بغرنج تر خواهد شد و دارای تبعات سیاسی 
و امنیتی بوده و ممکن است باعث بروز شورش های اجتامعی 
گسرتده در بین توده های مردم شود. از آن جایی که جنس این 
حفظ  بنابراین  بود،  خواهد  خطرناک  بسیار  شورش ها  از  نوع 
اقتصادی  نوسانات شدید  این  با  افراد در مواجه  قدرت خرید 

بسیار حائز اهمیت است.

اضطراری ترین راه کار برای انجام حامیت های گسرتده از اقشار 
پایدار است. به گونه ای  با منابع  نیازمند یک برنامه  کم درآمد 
که برنامه حامیتی نباید باعث کرسی بودجه بیشرت دولت شده 
و عمال حامیت صورت گرفته را در طول زمان بی اثر کند. در 
نتیجه یکی از اصلی ترین منابعی که وجود داشته و در محل 
بسیار غیر بهینه و ظاملانه ای در حال مرصف است، یارانه های 
حامل های انرژی است که با طراحی یک برنامه بهم پیوسته و 
منسجم می توان همزمان با انجام حامیت موثر از دهک های 
پایین درآمدی، اصالح بازار حامل های انرژی را نیز به مثر رساند. 
در این راستا برنامه مورد نظر برای حل مشکل حامیت از اقشار 
فقیر جامعه با محوریت اصالح یارانه های انرژی در حال انجام 
است. الزم به ذکر است که این برنامه ارتباطی منسجم با دیگر 

برنامه های گروه اقتصاد دارد.

فعالیت های برنامه
اقدامات مربوط به تحقق اهداف برنامه در سه سطح دنبال 

شده است:

• سطح اول - سلسله جلسات با نخبگان و صاحبنظران اقتصادی 
مرتبط با اندیشکده: این اقدامات به صورت سلسله جلسات با 
برای  هم افزایی  منظور  به  جوان  اقتصاددانان  شبکه  با  منظم 
است. همچنین جلسات  بوده  دقیق  و  منسجم  پیشنهاد  ارائه 
تخصصی با دوستان آشنا به زمینه اقتصاد انرژی و ارائه پیشنهاد 
طراحی شده و بحث و دریافت نقطه نظرات این افراد برگزار 

شده است. 

• سطح دوم - فعالیت های رسانه ای: برای اقناع هر چه بیشرت 
افکار عمومی برنامه های رسانه ای نیز در نظر گرفته شده است. 
به منظور همراه سازی افکار عمومی در فضای مجازی با برنامه 
در  و  توییرت رشوع شده  در  گروه  اعضای  فعالیت  تهیه شده، 
تهیه بسته های گرافیکی  پیگیری مستمر است. همچنین  حال 
برای ارائه موضوعات به هم پیوسته در دستور کار قرار دارد. از 
دیگر اقدامات موثر در زمینه رسانه، تهیه خوراک برای شورای 
بیشرت  آشنایی هرچه  اقتصادی سازمان صدا و سیام در جهت 
اصالح  رویکرد  با  دهک ها  از  حامیت  لزوم  با  عمومی  افکار 
یارانه های انرژی از طریق این سازمان است. همچنین حضور 
در  سیام  و  صدا  برنامه های  در  مرتبط،  کارشناسان  بسته های حامیتی انرژیمستمر 

9۴

دستور کار قرار گرفته است. از دیگر اقدامات برگزاری جلسات 
و  اقتصادی  مستندهای  تهیه  برای  اوج  گروه  مستندسازان  با 

مشاوره دادن به این گروه بوده است.

اثربخشی هرچه  ارائه به مسئولین به منظور   - • سطح سوم 
به  برنامه  ارائه  و  اثربخشی  برای  پیشنهادی:  بسته  بیشرت 
نظر،  مورد  برنامه  با  هم سو  تصمیامت  اتخاذ  و  سیاست گذار 
کشور  اجرایی  و  سیاسی  سطوح  باالترین  با  جلساتی  سلسله 

برگزار شده است.
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برنامه پیوست فناوری
معرفی مخترص برنامه

فعالیت های برنامه

جریان شناسی سیاست های چند دهه گذشته حاکمیت در مسیر 
توسعه صنعت و فناوری، نشان می دهد که تالش های صورت 
گرفته عمدتا بر سیاست های سمت عرضه متمرکز بوده است که 
از این میان می توان به ترویج مقاله نویسی، دایر شدن دفاتر 
ارتباط صنعت و دانشگاه و ایجاد مراکز رشد در دانشگاه ها، 
تاسیس پارک های علم فناوری، تشکیل بنیاد نخبگان و تصویب 

و اجرای قانون رشکت های دانش بنیان اشاره منود.

از آنجائیکه این سیاستها عمده مترکز خود را بر سمت عرضه 
بوده اند،  تقاضا غافل  از سمت  و  قرارداده  فناوری  و  محصول 
دارای  و  بپوشاند  عمل  جامه  خود  ماموریت  به  نتوانسته اند 
کمبود اساسی هستند. از این رو رضوری است سیاستهای سمت 
تقاضا به فوریت و جدیت در دستور کار بخشهای پژوهشی، 
تقنینی و اجرایی کشور باشند. چرا که بدون همراهی بازار و 
اهرم کردن تجارت، صنعت و فناوری توان و تکیه گاه کافی برای 
رشد و منو نخواهند داشت. در این راستا نظام پیوست فناوری 
انقالب فرهنگی  نقشه جامع علمی شورای عالی  که در ستاد 
و قرارگاه اقتصاد مقاومتی دولت تصویب و ابالغ شده است، 

چنین ظرفیتی را دارا می باشد.

برای درک میزان اثرگذاری این سیاست، به همین مقدار بسنده 
ایران حدود ۴50 میلیارد دالر است  اقتصاد  می شود که حجم 
اقتصاد  حجم  برابر  چندین  کشور،  سالیانه  مناقصات  حجم  و 
می باشد. لذا اگر بخش کوچکی از این مناقصات، فناورانه انجام 
کاال،  بر  عالوه   ، پیامنکار  و  کارفرما  تجاری  رابطه  در  و  شود 
فناوری هم مورد مطالبه کارفرما قرار گیرد، بخش قابل توجهی 
از اقتصاد ایران بدون نیاز به ایجاد زیرساخت جدید و تزریق 
مالی مستقل، در خدمت توسعه صنعت و فناوری خواهد بود. 
در همین راستا می توان مدعی بود که ۲50 هزار میلیارد تومان 
فرصت پیش روی سیاست »بازار در مقابل فناوری« قرار دارد.

موارد زیر در دستور کار برنامه پیوست فناوری قرار دارد که در 
صنایع مهمی نظیر صنعت نفت، صنعت کشتی سازی، صنعت 
خودرو، صنعت فضایی تحت عنوان صنایع هدف انجام خواهد 

تفصیل  است.  شده  ارائه  برنامه های  رسفصل  ادامه  در  شد. 
برنامه ها نیز تدوین شده است که در صورت لزوم ارائه می شود.

•  تدوین پیوست فناوری بخشی در صنایع منتخب )کشتی سازی، 
فضایی و ...(

• تدوین پیوست فناوری بنگاهی در چند پروژه منتخب

اجرای  نهادهای مرتبط در زمینه تدوین و  به  ارائه مشاوره   •
پیوست فناوری: شورای عالی انقالب فرهنگی، مرکز پژوهش های 
نقشه  ستاد  مقاومتی،  اقتصاد  قرارگاه  اسالمی،  شورای  مجلس 
جامع علمی کشور ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

و  مدل  طراحی  برای  تحقیقاتی  و  پژوهشی  خدمات  ارائه   •
اجرای ارزیابی توامنندی فناورانه و ساخت سازندگان در صنایع 

هدف

• تدوین دستورالعمل ارزیابی صالحیت و رتبه بندی فناورانه و 
کیفی سازندگان محصوالت صنعتی و تامین کنندگان و کمک به 
صدور گواهینامه کیفیت سازندگان محصوالت صنعتی مهم و 

اقالم تشکیل دهنده آن.

و  دانشگاهی  مراکز  فناورانه  و   دانشی  توامنندی  ارزیابی   •
پژوهشی متقاضی همکاری در طرح توسعه فناوری های صنایع 

هدف به منظور قطب بندی حوزه های دانش و فناوری.

استقرار  و  راه  نقشه  ترسیم  جهت  پژوهشی  خدمات  ارائه   •
صدور  جهت  کیفیت  گواهینامه  دریافت  منظور  به  سیستم 
گواهی کیفیت کاالها و تجهیزات در صنایع هدف: پیاده سازی 

در تجهیزات متخب ده گروه کاالیی.

فناورانه  تکوین  فرایند  در  نظارت  و  مشاوره  خدمات  ارائه   •
همراه  به  نظارت(  و  )توامنندسازی  هدف  صنایع  تجهیزات 

طرح های مرتبط با رویکرد فرابنگاهی در توسعه صنعتی.

• ارزیابی تهدیدات و فرصت های مناطق و استان های مختلف 
با مشارکت مراکز   به مزیت های رقابتی  تبدیل آن ها  کشور و 

دانشگاهی و پژوهشی استان.

از  استفاده  با  استان  فناورانه  های  توامنندی  بالفعل سازی   •
مشارکت ذی نفعان حارض در نظام نوآوری منطقه ای.

90
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 برنامه تنظیم گری
    معرفی مخترص برنامه

تنظیم گری از جمله مهمرتین ظرفیت های حکمرانی مدرن برای 
اقتدار و ورود  تنها منشأ  به معنای  از دولت  جدایی مفهومی 
به مفهوم نظام حکمرانی به معنای نظام توزیع قدرت اعامل 
حاکمیت است. در رشایط کنونی که از یک سو با اصالح قانون 
تسهیل شده  تنظیم گران بخشی  ایجاد  اساسی،  قانون  اصل ۴۴ 
تنظیمگر  نهادهای  شکل گیری  تقاضای  دیگر  سوی  از  و  است 
مطالعات  به  نیاز  دارد،  وجود  بخشی  تخصصی  حوزه های  در 
و شبکه سازی نظام مند با محوریت مفهوم تنظیم گری احساس 
خود  مترکز  حکمرانی رشیف  اندیشکده  راستا  این  در  میشود. 
در  تنظیم گری  خصوص  به  و  تنظیمگری  نظام  طراحی  بر  را 
فضای  در  فراگیر  تصویر  و  صوت  و  بازنشستگی  حوزه های 

مجازی قرار داده است. 

فعالیت های برنامه

قالب  در  می توان  را  تنظیمگری  گروه  فعالیت های  مجموعه ی 
ترویجی- فعالیتهای  انتشارات،  و  پژوهش  اصلی  دسته ی  سه 

آموزشی و اثربخشی تقسیم منود.

مقاالت  نگارش  کتاب،  ترجمه  و  تالیف  انتشارات:  و  پژوهش 
آکادمیک

شهید  طرح  نوآوری،  آکادمی  ترویجی-آموزشی:  فعالیتهای 
احمدی روشن بنیاد نخبگان، رویدادهای حکمرانی در عمل

اثربخشی

گفتامن سازی: نگارش مقاالت و گزارش های سیاستی

شبکه سازی: تعامل با نهادهای تصمیم گیر در حوزه تنظیم گری

قانون  اصالح  الیحه  پیشنهاد  مثال  عنوان  به  تصمیم سازی: 
ایجاد  پیشنهاد  به کمیسیون اجتامعی دولت،  خدمات کشوری 
نهاد تنظیم گر صندوق های بازنشستگی به معاونت رفاه وزارت 
در  تصویر  و  صوت  مقررات  تنظیم  سازمان  با  تعامل  کار، 
فضای مجازی، مشارکت در اصالح مواد 59 و 63 قانون اجرای 
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد ایجاد نهادهای 

تنظیمگر بخشی توسط شورای رقابت.

    فعالیت های برنامه

فرآیند  اصالح  جهت  در  گرفته  صورت  فعالیت های  مجموعه 
سیاست-گذاری کالن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رشح 

ذیل است:

الف- اصالح فرآیندهای سیاست گذاری:

تشکیل کمیته سیاستگذاری در مجمع تشخیص و برگزاری بیش 
از 30 جلسه در مدت زمان 8 ماه

اجامع بر تعریف واحدی از سیاستکلی

ارائه شاخصهای سیاستهای کلی )بایدها و نبایدها(

سیاستهای  عنوان   9 و  ابالغشده  کلی  سیاست   33 ارزیابی 
پیشنهادی جدید

پیشنهاد سناریوهای اصالح فرآیند

فرآیند  اجرایی  »الزامات  عنوان  با  مشخص  پیشنهادهای  ارائه 
نظام  اجزاء  با  تعامل  نحوه  برای  کلی«  سیاستهای  بازطراحی 

حکمرانی

اجرایی  الزامات  با  کلی  سیاست های  از  منونه هایی  تطابق 
پیشنهادی

و  مصاحبه  ـ  تطبیقی  )مطالعه  مجمع  داخلی  آیین نامه  اصالح 
گفتگو با بعضی از اعضاء و نفرات کمیسیون ها(

حضور در جلسات کمیسیون مشرتک مجمع و دفرتمقام معظم 
و شیوه  اجامع سازی در خصوص رضورت  و  اقناع  برای  رهربی 

بازطراحی فرآیند سیاستگذاری

اصالح فرآیندهای پژوهشی دبیرخانه مجمع با هدف همگرایی 
پژوهش ها با سیاست های کلی

ب- ارتقاء اعضاء

اعضاء  انتصاب  آیین نامه  خصوص  در  مقدماتی  کار  انجام   •
مجمع و ترکیب اعضاء

اعضاء  رفتاری  قواعد  مجموعه  یا  کردارنامه  تدوین  پیشنهاد   •
رسانه،  در  حضور  شیوهنامه  دارایی ها،  قبیل  از  موضوعاتی  با 

محدودیتهای شغلی، تعارض منافع و عملکردهای سیاسی

• گنجاندن کردارنامه به عنوان بخشی از آیین نامه داخلی مجمع 
و یا پیوست الزم االجرا

مساله سیاستی کشور در این برنامه مربوط به لزوم حامیت از 
دهکهای پایین درآمدی است، چرا که با تورم تجربه شده سال 
جاری و احتامل افزایش این نرخ در ماههای آینده، و با توجه 
خرید  قدرت  پایینرت،  دهک های  برای  نرخ  این  بودن  بیشرت  به 
مایحتاج اولیه این افراد بسیار کاهش پیدا کرده است. به عبارتی 
دهک های یک تا چهار درآمدی در تامین نیازهای اولیه معیشتی 
زمان  گذر  با  اتفاق  این  هستند.  روبه رو  جدی  چالش  با  خود 
بسیار بغرنجرت خواهد شد و دارای تبعات سیاسی و امنیتی بوده 
و ممکن است باعث بروز شورش های اجتامعی گسرتده در بین 
تودههای مردم شود. از آنجایی که جنس این نوع از شورش ها 
افراد  بنابراین حفظ قدرت خرید  بود،  بسیار خطرناک خواهد 
در مواجه با این نوسانات شدید اقتصادی بسیار حائز اهمیت 

است.

اقشار  از  گسرتده  انجام حامیتهای  برای  راهکار  اضطراری ترین 
گونهای  به  است.  پایدار  منابع  با  برنامه  یک  نیازمند  کمدرآمد 
که برنامه حامیتی نباید باعث کرسی بودجه بیشرت دولت شده 
در  کند.  بیاثر  زمان  طول  در  را  گرفته  عمال حامیت صورت  و 
محل  در  و  داشته  وجود  که  منابعی  اصلیرتین  از  یکی  نتیجه 
بسیار غیر بهینه و ظاملانه ای در حال مرصف است، یارانه های 
پیوسته و  بهم  برنامه  با طراحی یک  انرژی است که  حاملهای 
دهکهای  از  موثر  حامیت  انجام  با  همزمان  می توان  منسجم 
پایین درآمدی، اصالح بازار حاملهای انرژی را نیز به مثر رساند. 

در این راستا برنامه مورد نظر برای حل 
جامعه  فقیر  اقشار  از  حامیت  مشکل 
انرژی در  یارانههای  با محوریت اصالح 
حال انجام است. الزم به ذکر است که 
دیگر  با  منسجم  ارتباطی  برنامه  این 

برنامههای گروه اقتصاد دارد.

فعالیت های برنامه

اهداف  تحقق  به  مربوط  اقدامات 
برنامه در سه سطح دنبال شده است:

با  جلسات  سلسله   - اول  سطح   •
نخبگان و صاحبنظران اقتصادی مرتبط 
صورت  به  اقدامات  این  اندیشکده:  با 

سلسله جلسات با منظم با شبکه اقتصاددانان جوان به منظور 
است.  بوده  دقیق  و  منسجم  پیشنهاد  ارائه  برای  هامفزایی 
اقتصاد  زمینه  به  آشنا  دوستان  با  تخصصی  جلسات  همچنین 
پیشنهاد طراحی شده و بحث و دریافت نقطه  ارائه  انرژی و 

نظرات این افراد برگزار شده است. 

• سطح دوم - فعالیت های رسانه ای: برای اقناع هر چه بیشرت 
افکار عمومی برنامه های رسانهای نیز در نظر گرفته شده است. 
به منظور همراه سازی افکار عمومی در فضای مجازی با برنامه 
تهیه شده، فعالیت اعضای گروه در توییرت رشوع شده و در حال 
برای  گرافیکی  بسته های  تهیه  است. همچنین  مستمر  پیگیری 
ارائه موضوعات به هم پیوسته در دستور کار قرار دارد. از دیگر 
اقدامات موثر در زمینه رسانه، تهیه خوراک برای شورای اقتصادی 
سازمان صدا و سیام در جهت آشنایی هرچه بیشرت افکار عمومی 
انرژی  یارانه های  با رویکرد اصالح  از دهک ها  با لزوم حامیت 
از طریق این سازمان است. همچنین حضور مستمر کارشناسان 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  و سیام  برنامه های صدا  در  مرتبط، 
است. از دیگر اقدامات برگزاری جلسات با مستندسازان گروه 
اوج برای تهیه مستندهای اقتصادی و مشاوره دادن به این گروه 

بوده است.

• سطح سوم - ارائه به مسئولین به منظور اثربخشی هرچه بیشرت 
بسته پیشنهادی: برای اثربخشی و ارائه برنامه به سیاستگذار و 
اتخاذ تصمیامت همسو با برنامه مورد نظر، سلسله جلساتی با 

باالترین سطوح سیاسی و اجرایی کشور برگزار شده است.
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 برنامه تنظیم گری و رسانه
   معرفی مخترص برنامه

تحوالت تکنولوژیک در عرص جدید، حوزه رسانه را با تغییرات 
گوناگون  ابعاد  در  رسانه ها  است.  ساخته  همراه  گسرتده ای 
زندگی افراد و جوامع را نه تنها تحت تاثیر قرار داده بلکه سبک 

زندگی افراد را نیز تغییر و حتی تعیین می کنند.

نقش تعیین کننده و با اهمیت رسویس های رسانه ای در عرص 
جدید رسانه، لزوم بازنگری و اصالح وتنظیم-گری محیط رسانه ای 
را ایجاب کرده است. از این روی مباحث مرتبط با تنظیم گری 

رسانه در سیاست های اخیر کشورهای اروپایی منایان است.

در کشور جمهوری اسالمی ایران نیز، اهمیت فرهنگی، اجتامعی 
زندگی  سبک  بر  آنان  اثرات  و  نوظهور  رسانه های  اقتصادی  و 
کودکان، نوجوانان و افراد جامعه از موضوعات و دغدغه¬های 
مهم سیاستگذاران است. از این روی وجود مقررات و الزامات 
رسانه  اولویت های عرصه حکمرانی  از  این حوزه  در  تنظیامنه 
رسانه  گروه  در  رسانه  تنظیم گری  بحث  روی  این  از  است. 
اندیشکده حاکمیت به عنوان پروژه ای در نظر گرفته شد. یکی 
از ابعاد مهم این پروژه ایجاد سازمان تنظیم گری صوت و تصویر 

فراگیر است.

   فعالیت های برنامه

برنامه های زیر در دست این گروه است:

سپهر  تدوین   ( رسانه  حکمرانی  با  مرتبط  ادبیات  بررسی   •
حکمرانی رسانه در ایران(

• بازطرحی سازمان صدا و سیام به مثابه برودکست عمومی ) بر 
مبنای منفعت عمومی(

• تدوین طرح ارزیابی اثر تنظیم گری در رسانه

• طراحی نظام تنظیم گری رسانه ) در حوزه صوت و تصویر(:

1. تدوین ساختار و فرآیندهای سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر

وظایف،  )انجام  سازمان  گوناگون  معاونت های  به  مشاوره   .۲
اقتصادی،  اجتامعی،  زمینه های  در  نیرو(  جذب  و  فرآیندها 

حقوقی و فنی

3. استقرار در مرکز مطالعات تنظیم گری سازمان

۴. تدوین خربنامه صوت و تصویر در سازمان

سازمان  با  تنظیم گری  با  مرتبط  گوناگون  پروژه های  تدوین   .5
تنظیم مقررات
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امروزه روند جهانی شدن سبب شده است تا منابع به شهرهای 
بزرگ و پرجمعیت رسازیر شوند و مناطق کوچکرت کمرت از این 
منابع بهره مند گردند. به همین دلیل، این مناطق با بحران های 
خروج  نیافتگی،  توسعه  اقتصادی،  رشد  کاهش  مانند  مختلفی 
جمعیت و فرار مغزها رو به رو شده اند. از طرف دیگر امروزه 
بر همه محققان ثابت شده است که مناطق منی توانند در متام 
مشخص  حوزه  چند  بر  باید  و  یابند  دست  مزیت  به  حوزه ها 
محدودی  ظرفیت های  دولت ها  این  بر  عالوه  شوند.  متمرکز 
کنند.  یک شکل حامیت  به  بخش ها  متام  از  و منی توانند  دارد 
وجود چنین مسائلی تبدیل به دغدغه جدی برای سیاستگذاران 
اروپایی گردید تا اینکه در سال 2009 میالدی، محققی فرانسوی 
با  جدیدی  بحث  علمی  مقاله ای  در  فورای،  دومینیک  نام  به 
 S3 )Smart Specialization یا  هوشمند  مزیت گرایی  عنوان 
Strategies( را مطرح منود. ایده مطرح شده در این مقاله به 
طور گسرتده مورد استقبال کمیسیون اروپا قرار گرفت و در بازه 
حدودا 10 ساله، گسرتش چشمگیر در رسارس اروپا و نقاط دیگری 
اروپا و  اتحادیه  اکنون 179 منطقه در داخل  بافت.  در جهان 
می برند.  بهره  راهربد  این  از  اتحادیه  این  از  خارج  منطقه   16
مزیتگرایی هوشمند  نوعی سیاستگذاری نوآوری منطقه ای است 
که مناطق مختلف را تشویق می کند تا در حوزه های اولویت دار 
تغییرات  ایجاد  طریق  از  خود،  مزیت دار  ارزش  زنجیره های  و 
ساختاری نوآورانه و فناورانه، به مزیت رقابتی قابل اتکا دست 
بازاریابی  سازمانی،  اجتامعی،  فناورانه،  نوآوری های  یابند. 
ایفا  هوشمند  مزیت گرایی  فرایند  در  کلیدی  نقش  خدماتی  و 
می کنند. S3 در مقابل سیاست های مرسوم نوآوری، مانند لباسی 
است که خیاط به صورت اختصاصی برای کسی بدوزد در مقابل 
به ذکر  تهیه مناید. الزم  آماده  لباس  از فروشگاه  اینکه آن فرد 
است فرایند S3 هرگز متام منی شود بلکه پویا و منعطف است و 

دامئا این قابلیت را دارد که به روز گردد.

فعالیت های برنامه S3 در سه حوزه اجرایی، پژوهشی و ترویجی 
وضعیت  با  مطابق  اجرایی،  حوزه  در  یافت.  خواهد  سامان 
منطقه مورد مطالعه، اکوسیستم نوآوری طی یک چرخه، توسعه 

خواهد یافت. این چرخه شامل فعالیت های ذیل خواهد بود:
• شناخت عمومی از ساختار صنعتی و اقتصادی

• ارائه تعریف واحد از منطقه عملیاتی
• به دست آوردن شواهد پایه ای 

• شناخت کالن روندهای جهانی و فناوری های برانداز
• شناسایی و تحلیل منابع کارآفرینی

راهبردهای مزیت گرایی هوشمند
ذینفعان  فعالیت ها مابین  تعامالت  و  متعددگفتگو  جلسات  برگزاری   •

مختلف
• تعیین حوزه های اولویت دار منطقه

• تعریف پروژه ها، شبکه ها و پلتفرم های اکتشافی نوآورانه از 
طریق مطالعه زنجیره ای ارزش 

• پایش و ارزیابی فرایند 
عالوه بر فعالیت های باال، برنامه در حوزه پژوهشی نیز گام های 
مهمی در دست اجرا دارد. از آن جا که دانش و ادبیات نظری 
مزیتگرایی هوشمند هنوز حتی در اروپا هم به خوبی توسعه 
نیافته است، این برنامه قصد دارد تا از طریق برقراری ارتباط 

با محققان اروپایی، دانش به دست آمده از تجربیات خود در 
مناطق مختلف کشور را جهت گسرتش دانش جهانی این حوزه، 

به کار گیرد.
ترویج و آموزش، دسته سوم فعالیت های برنامه S3 خواهد بود. 
در همین راستا، برنامه S3 اقدام به طراحی دوره آموزشی جامع 
مطابق با رشایط کشور منوده است که این دوره برای نخستین 
بار مردادماه سال 97 در منطقه آزاد ماکو برگزار گردید. عالوه 
مراحل  اکنون   S3 موضوع  در  کتابی  تدوین  و  ترجمه  این،  بر 
پایانی خود را طی می کند که پژوهشگران امیدوارند به زودی 

آن را منترش منایند.
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معرفی مخترص برنامه
فعالیت های برنامه بحث رصد علم، فناوری و نوآوری و سنجش و ارزیابی شاخص های 

آن، امروزه به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران حوزه 
علم، فناوری و نوآوری در جهان تبدیل شده است. بسیاری از 
سیاستگذاران به دنبال آن هستند تا با رصد دقیق و به دست 
آوردن داده های به روز و متقن در هریک از شاخص های علم، 
فناوری و نوآوری، سیاستگذاری های خود را تقویت منوده و یا 
انجام  شواهد  بر  مبتنی  سیاستگذاری  بتوانند  دیگر  عبارت  به 
دهند.  عالوه بر این، رصد علم، فناوری و نوآوری از مهم ترین 
حال  و  قبلی  سیاست های  ارزیابی  و  آسیب شناسی  ابزارهای 
حارض حوزه علم، فناوری و نوآوری است که سیاستگذاران را 
در جهت شناسایی معضالت، تعارضات و چندگانگی سیاست ها 

به طور جدی یاری می دهد.

سابقه  رشیف،  صنعتی  دانشگاه  سیاستگذاری  پژوهشکده 
همکاری و انجام پروژه های مختلف در زمینه رصد و ارزیابی 
ساله  چندین  تجربه  است.  داشته  را  نوآوری  و  فناوری  علم، 
پژوهشکده در زمینه رصد علم، فناوری و نوآوری، سبب دستیابی 
به زنجیره ای ارزشمند شده است که حلقه ابتدایی آن، تولید و 
به دست آوردن داده های علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی 
تخصصی  ارزیابی های  انجام  آن  انتهایی  حلقه  و  بین املللی  و 
سیاستی است. با توجه به تجربه فراوان و دستیابی به زنجیره 
پژوهشکده،  در  سیاستی-  ارزیابی  تا  داده  تولید  -از  ارزشمند 
ماموریت های مختلفی برای برنامه رصد علم، فناوری و نوآوری 

می توان متصور بود، این ماموریت ها عبارتند از:

   مشارکت گسرتده در زمینه طراحی روش های نوین جمع آوری 
داده در سطح ملی و ارتباط با مراکز بین املللی.

  • آسیب شناسی روند دستیابی مراجع بین املللی به داده های 
علم، فناوری و نوآوری ایران که امروزه یکی از مهم ترین دالیل 

واقعی نبودن جایگاه ایران در رتبه بندی های بین املللی است.

جایگاه  اهمیت  و  دانش بنیان  اقتصاد  موضوع  بر  مترکز   •   
مطالعات  انجام  رصد علم، فناوری و نوآوری در آن از طریق 
تخصصی و برقراری ارتباط نزدیک با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری که متصدی اصلی پیشربد اقتصاد دانش بنشان 

در کشور است.

ارائه مشاوره به برنامه های دیگر پژوهشکده  همکاری و   •  
مانند توسعه منطقه ای در زمینه به کارگیری رصد علم، فناوری 

را می توان  فناوری  و  علم  گروه رصد  فعالیت های  مجموعه ی 
در قالب دسته  های اصلی تحلیل کمی و کیفی داده ها، ارزیابی 
سیاست های علم، فناوری و نوآوری، مشاوره و تاثیرگذاری بر 

سیاستگذاران و سیاست پژوهان بیان منود.

نوآوری  و  فناوری  علم،  رصد  داده ها:  کیفی  و  کمی  تحلیل    
پذیرد  کیفی صورت  از طریق  و هم  کمی  از طریق  باید هم 
تا تحلیل های عمیق و متقن ارائه گردند، لذا در این برنامه با 

رصد نظام های علم ،فناوری و نوآوری
استفاده از جلسات مستمر با ذینفعان مختلف، وضعیت علم، 

فناوری و نوآوری در کشور به صورت جدی رصد خواهد شد.

  ارزیابی سیاست های علم، فناوری و نوآوری: این اقدام در 
راستای همکاری اسرتاتژیک با مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در زمینه آسیب شناسی و ارزیابی سیاست های کلی نظام در 
دانش بنیان  اقتصاد  همچنین  و  نوآوری  و  فناوری  علم،  زمینه 

دنبال خواهد شد.

سیاست  و  سیاستگذاران  بر  تاثیرگذاری  و  مشاوره     
گرفته  انجام  فعالیت های های  و  پژوهش ها  نتایج  پژوهان: 

و و نوآوری در سیاستگذاری. سیاستگذاران  برای  هم اندیشی  جلسات  برگزاری  طریق   از 
سیاست پژوهان کشور بیان خواهد شد.
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برنامه سرای نوآوری
زندگی  سطح  ارتقای  در  باید  را  ملی  پیرشفت  اصلی  ارزشهای 
تالش  اساسی،  نیازهای  تامین  در  مردم  ساخنت  توامنند  یعنی 
و  عمومی  آگاهی  رشد  جامعه،  در  طبقاتی  اختالفات  رفع  در 
اعتامد بنفس و اعتقاد به اهداف پیرشفت جامعه اسالمی، حس 
به مردم  انتخاب  بردگی و دادن حق  قیود  از  امنیت و رهایی 
جستجو کرد. گسرتش علم و فناوری به عنوان یکی از محرکهای 
بر  است. عالوه  بوده  توجه  پیرشفت ملی همواره مورد  اصلی 
را  دانشگاه ها  نقش  تا  می کوشند  سخت  کشورها  متامی  این، 
در توسعه ملی و ارتقای دانش و تکنولوژی برجسته سازند. از 
این رو سیاست های توسعه همواره با دانشگاه پیوند تنگاتنگی 
دارد. دانشگاه جایگاهی است که ورودی های آن شامل رسمایه، 
ساختامن، تجهیزات، برنامه، امکانات، نیروی انسانی و باالخره 
دانشجو است. فراگرد دانشگاه شامل آموزش پژوهش، خدمات، 
حفظ و انتقال میراث فرهنگی و تکنولوژی است. خروجی های 

دانشگاه نیز شامل نیروی انسانی متخصص و ماهر در زمینه های 
مختلف و همچنین اخرتاع و اکتشاف و نوآوری علمی و گسرتش 

مرزهای دانش است.
در واقع یکی از پرارزش ترین منابعی که جامعه برای پیرشفت و 
توسعه در اختیار دارد، دانشگاه است. دانشگاه ها و موسسات 
و  کرده اند  کسب  زیادی  اعتبار  دانشی،  لحاظ  به  تحقیقاتی 
پویندگان راه علم و ترقی به شامر میآیند. در بیشرت کشورهای 
پیرشفته و درحالتوسعه، عوامل الزم جهت نیل به اهداف توسعه 
ملی را دانشگاه و دانشگاهیان فراهم ساخته اند. البته دستیابی 
هامهنگی  و  دانشگاه  بنیادی  اصالح  سایه  در  هدف  این  به 
ملی میرس  توسعه  برنامههای  روند مطلوب  با  آن  فعالیت های 
نهاد  است. به طور کل، آموزش عالی، مهم ترین و سازنده ترین 
را  ذیل  فعالیت های  نوآوری  رسای  برنامه  برنامه  فعالیتهای 
جهت تحقق اهداف خود انجام خواهد داد راه اندازی مدرسه 

در  عمومی  مهارت های  آموزش  باهدف  خالقیت  و  شایستگی 
حوزه نوآوری و فناوری که توانایی ایده پردازی و ارائه ایده های 

نوآورانه در دانشجویان را تقویت می کند.
راه اندازی مدرسه مهارت و اشتغال باهدف آموزش مهارت های • 

جذب  روند  که  مختلف  تحصیلی  رشته های  در  تخصصی 
دانشجویان به بازار کار را تسهیل می کند.

سایر •  و  صنعتگران  دانشجویان،  بین  تعاملی  فضای  ایجاد 
ذینفعان باهدف تسهیم دانش و آگاهی از نیازمندی های 

یکدیگر
مرحله •  از  ایده  صاحب  افراد  آن  در  که  اکوسیستمی  ایجاد 

ایده پردازی تا مرحله ورود محصول به بازار در آن حضور 
داشته باشند.

ایجاد محیط اجتامعی جهت کنار هم قرار دادن، شکل دهی • 
گفتگوهای غیر رسمی و روابط دوستانه و شبکه ها میان 

متخصصان و فراهم منودن امکان تعامل بیرنشتهای
ضمنی •  دانش  انتقال  و  تولید  برای  اجتامعی  محیط  ایجاد 

صنعت،  اهالی  ارتباط  واسطه  به  علمی،  مفاهیم  و 
سیاستگذاران و محققان از حوزه های بین رشته ای
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برنامه سیاستگذاری توسعه امور زیرساختی
معرفی مخترص برنامه

مناسب،  زیرساخت های  وجود  اقتصادی،  رشد  و  توسعه  برای 
اعم از زیرساخت های سخت مانند جاده، نیروگاه تولید نیروی 
نظام  مالی،  نظام   مانند  نرم  زیرساخت های  و  غیره  و  برق 
حقوقی و غیره، رضوری است. بدون توسعه مناسب و متوازن 
این زیرساخت ها، کارکردهای سایر نهادها، بنگاه ها و نظام ها با 

کندی مواجه خواهد شد.

این رو نظر به اهمیت و رضورت توسعه زیرساخت ها در  از 
رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و در جهت کاهش نقش بخش 
عمومی در اجرا، مدیریت و تصدیگری در طرح های زیرساختی، 
ایجاد  به  را معطوف  پژوهشكده سیاست گذاری، رسالت خود 
در  غیردولتی  بخش  مشارکت  توسعه  در  جدید  پارادایم های 
رسمایه گذاری  توسعه  و  رشد  الزامات  است.  منوده  حوزه  این 
تدبیر  نظام  بهبود  می توان  را  بخش  این  در  خصوصی  بخش 
مشارکت عمومی- خصوصی از طریق تنظیم مقررات کارآمد، 
اقتصاد  بهبود  خصوصی،  و   عمومی  بخش  در  ظرفیت سازی 
مشارکت  مالی  تامین  نظام  توسعه  زیرساختی،  طرح های 

عمومی- خصوصی عنوان منود.

زیرساختی  امور  توسعه  سیاست گذاری  گروه  اساس  این  بر 
جنبه های  در  سیاست پژوهی  و  کاربردی  مطالعات  انجام  با 
مختلف امور توسعه مشارکت عمومی- خصوصی باالخص در 
و  فنی  نظام  بهبود  و  مالی  تأمین  و  رسمایه گذاری  حوزه های 
سازمان های  وزارتخانه ها،  به  مشارکتی  قراردادهای  اجرایی 
متنوعی  خدمات  خصوصی  رشکت های  نیز  و  عمومی  دولتی، 

ارائه می مناید. 

فعالیت های برنامه
• ایجاد پارادایم های جدید در توسعه مشارکت بخش خصوصی 

در پروژه های زیرساختی

• بهبود اقتصاد طرح های زیرساختی

• توسعه ابزارها و نهادهای تامین مالی در قراردادهای مشارکتی

حوزه  در  سیاست گذاری  و  رگوالتوری  مفاهیم  توسعه   •
زیرساخت و نظارت غیردولتی در این حوزه

• ایفای نقش به منزله  یك مرجع مستقل در ارتباط با برنامه ریزی 
و سیاست گذاری در بخش مدیریت زیرساخت 

نیازهای  از  آگاهی  و  اجرایی  دستگاه های  با  نزدیک  تعامل   •
اساسی و ارائه راهکارهای عملیاتی 

مدیریت  زمینه  در  دانش  انتشار  و  ترویج  جهت  در  تالش   •
زیرساخت

• هم پیوندی با نهادهای بین املللی

• ارتقاء و توسعه توامنندی های رشکت های بخش خصوصی در 
امور زیربنایی و صنعت احداث

تخصیص هزینه راهسازی به بخش خصوصی
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برنامه سیاستگذاری مهاجرت
(نخبگان و تحصیل کردگان)

معرفی مخترص برنامه
روندهای  ابر  از  یکی  به  تبدیل  مهاجرت  اخیر  سال های  در 
جهانی شده است و مهاجرت بین املللی افراد بخشی از فرآیند 
همچون  مسائلی  شدن  جهانی  می رود.  شامر  به  جهانی سازی 
جابه جایی مهارت ها، دانش، ایده ها و ثروت را از مرزهای ملی 
به همراه دارد و در این بین افزایش جابه جایی استعدادها و 
افراد متخصص و باکیفیت باال از مهم ترین اثرات جهانی شدن 
به شامر می رود. افراد متخصص و تحصیل کرده هم مانند سایر 
اقتصادی  بهرت  های  فرصت  به  پاسخ  در  مهاجرتی  های  گروه 
به خارج از کشورشان مهاجرت می کنند. »گردش استعدادها« 
که در حالت گسرتده تر، از آن تحت  عنوان »گردش مغزها« و 
یاد می شود اصطالحی است که معموالً  یا »چرخش نخبگان« 
در  که  می رود  به کار  ماهری  مهاجران  جابه جایی  توصیف  در 

کشورهای خارجی برای مدت معینی زندگی و کار می کنند.

مهاجرت هم برای کشورهای گیرنده و هم کشورهای فرستنده 
و  اثرات  این  دقیق  شناخت  دارد.  پی  در  مرضاتی  و  منافع 
ریزی  برنامه  و  سیاست گذاری  برای  مهاجرت،  دالیل  همچنین 
در این حوزه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در ایران این 
کل  به  تحصیلکرده  مهاجران  باالی  نسبت  خاطر  به  موضوع 
تحصیلکرده ها اهمیت مضاعفی یافته است. از آنجایی که تا 
کنون حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی در کشور دیدگاه و 
ارزیابی کامالً روشنی از وضعیت مهاجرت گروه های مختلف 
نداشته،  ایرانی  مهاجران  رو  پیش  تهدیدهای  و  ها  فرصت  و 
و  منسجم  نیز  حوزه  این  های  سیاست  و  برنامه ها  نتیجه  در 
هدفمند منی باشند و هچنین خالهای سیاستی و قانونی قابل 

مالحظه ای در این حوزه وجود دارد.

فعالیت های برنامه
دانشگاه  صنعت  و  فناوری  و  علم  سیاستگذاری  پژوهشکده 
گذاری  سیاست  حوزه  بر  مترکز  با  دارد  تالش  رشیف  صنعتی 
و  مطالعاتی  مختلف  فعالیت های  اجرای  با  همراه  مهاجرت 
ترویجی در جهت بهبود وضعیت سیاست گذاری مهاجرت به 
ویژه در حوزه مهاجرت نخبگان و تحصیلکردگان  گام بردارد. بر 
همین اساس اهداف کلی گروه سیاستگذاری مهاجرت و برنامه 
های آن، تبیین دالیل و اثرات مهاجرت به عنوان یکی از پدیده 
های مهم جامعه جوان ایران، شناسایی و رصد وضعیت نخبگان 
گیری  بهره  راهکارهای  شناسایی  میزبان،  در کشورهای  ایرانی 
از ظرفیتهای مهاجران ایرانی خارج از کشور و کمک به توسعه 
روابط آنها با صنایع و جوامع آکادمیک کشور برای جریان یافنت 
چرخه دانش در سطح بین امللل و نهایتاً تبدیل شدن به نقطه 
مرجعی برای بررسی و تحلیل روندهای مهاجرتی در کشور و 
حوزه  در  مقتضی  اجرایی  فعالیت های  انجام  و  سیاستگذاری 

مهاجرت است.
انجام مطالعات علمی-پژوهشی در حوزه مهاجرت نخبگان   •

و تحصیل کردگان
و  رفت  جریان  مدیریت  زمینه  در  سیاستی  بسته های  تهیه   •

برگشتی )گردش( مهاجران تحصلیکرده از/به کشور ایران
وضعیت   آخرین  از  گزارش  دوره ای  و  منظم  انتشار  و  تهیه   •

دسته های مهاجرتی در کشور با مترکز بر نخبگان
• برگزاری نشست های تخصصی، رویدادهای علمی و ترویجی 

در حوزه مهاجرت در کشور
شبکه   در   موثر  نقش  ایفای  و  فعال  حضور  و  شبکه سازی   •

فعاالن حوزه  مهاجرت در کشور و منطقه. 

»نشست »ماندن، رفنت، بازگشنت
سالن هامیش های صدا و سیام، 1396

نشست کمیته مهاجرت
سالن هامیش های صدا و سیام، 1396

 کتاب چاپ شده و پوسرت برنامه های
برگزارشده توسط گروه مهاجرت
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بانکی، کارگروه پولی و  نامناسب نظام  با توجه به رشایط 
بانکی اندیشکده از اسفند 1395 رشوع به کار منود. هدف 
و  کامل  تصویری  ارائه  اول  مرحله  در  کارگروه  این  اصلی 
دقیق از وضعیت فعلی و در مرحله دوم ارائه راهکارهایی 
برای اصالح مشکالت موجود می باشد. باید توجه شود نگاه 
تک بعدی به مساله نظام بانکی بدون توجه به ارتباط آن 
با سایر بخش ها ناقص است و می تواند زمینه ساز بروز 
بحران در سایر بخشهای اقتصادی کشور شود. برای روشن 
تر شدن موضوع تعدادی از این محورها به این صورت می 

باشد: 
تنظیم  عدم  و  بانکی  شبکه  نامناسب  کارکرد  به  توجه  •با 
بسیار  نرخ  با  نقدینگی  حجم  ناظر،  نهاد  مناسب  گری 
باالیی در حال افزایش است و به مانند سیلی است که در 
صورت رسازیرشدن به هر کدام از بازارهای موازی ویرانگر 
خواهد بود. تحوالت اخیر بازار ارز، طال، مسکن و ... معلول 
بوده  بازارها  این  به  نقدینگی  از  اندکی  رسازیرشدن بخش 
بدون  بانکی  نظام  اصالح  برای  اقدامی  هر  بنابراین  است. 
از  بود،  خواهد  خطرناک  نقدینگی  مبب  کنرتل  به  توجه 
همین رو تالش شده است تا در راهکارهای اصالحی ارتباط 

این بخش با سایر بخش ها به صورت کامل لحاظ شود. 
•یکی از معامهای اقتصاد کشور مشکل تامین مالی بنگاه 
است.  نقدینگی  روزافزون  افزایش  علیرغم  اقتصادی  های 
بنابراین نیاز است اثرات عملکرد فعلی شبکه بانکی بر روی 
اثرات آن بر اشتغال  بخش های تولیدی نیز لحاظ شود و 

نیز دیده شود. 
مختلف  های  بخش  تنیدگی  درهم  به  توجه  با  بنابراین 
شد  می  احساس  نیاز  این   1396 زمستان  از  اقتصادی 
دیده  تدارک  جامع  ای  برنامه  بانکی  نظام  اصالح  برای  تا 
باشد.  نیز  غیربانکی  اقتصادی  ابعاد  دربردارنده  که  شود 
از همین رو با توجه به رشایط خطرناک بازار ارز و خطر 
راهکارهای  و  سیاستها  بازار  این  به  نقدینگی  رسازیرشدن 
اصالحی پیشنهادی برای این محور نیز به بسته نجات نظام 
بانکی اضافه شد. همچنین با توجه به اینکه پس از اصالح 
تجاری  نظام  در  اصالحات  برای  رشایط  کشور  ارزی  نظام 
نیز فراهم می شود و می توان با اعامل سیاستهای صحیح 
تجاری حجم باالی قاچاق موجود را کاهش داد، سیاستهای 
نیز مدنظر قرار گرفته است.  برای نظام تجاری  پیشنهادی 

ماحصل فعالیت های صورت گرفته در این برنامه و سایر 
برنامه های گروه اقتصاد در بسته نجات اقتصاد ایران آمده 
جزئیات  شامل  متعددی  های  گزارش  این  بر  عالوه  است. 

راهکارهای پیشنهادی تهیه شده است. 

سیاست های پولی
مرحله بعد که مربوط به اثرگذاری می باشد، در ارتباط با 
سیاستگذاران و نهادهای موثر تصمیم گیر متجلی می شود 
که در این رابطه نیز جلسات متعددی برگزار شده است تا 
راهکارهای پیشنهادی در عرصه اجرا و عمل نیز مورد توجه 

این فرآیند سلسله جلساتی تحت  به موازات  قرار بگیرند. 
نیز  آن  در  که  شود  می  تشکیل  جوان  اقتصاددانان  عنوان 
تالش می شود تا بر روی راه حل های پیشنهادی برای حل 

مشکالت موجود اجامع حاصل شود. 
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   معرفی مخترص برنامه
دولت  مالی  سلطه  ایران  اقتصاد  معضالت  مهم ترین  از  یکی 
است. این مشکل از ضعف در بودجه ریزی یعنی عدم تخصیص 
درست هزینه ها و عدم اطمینان از درآمدها )اتکا به درآمدهای 
غلط  سیاستگذاری  این  نتیجه  می گیرد.  نشات  نفتی(  ناپایدار 
مهمرتین  گذشته  سال   ۴0 در  که  است  مزمن  بودجه  کرسی 
عامل تورم و نااطمینانی در اقتصاد ایران بوده است. به دلیل 
اهمیت این موضوع، گروه اقتصاد اندیشکده یکی از برنامه های 
اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده است. این برنامه 
در دو دسته کلی سیاست های مالیاتی و سیاست های بودجه ای 
سیاست های  حوزه  در  می دهد.  انجام  را  خود  فعالیت های 
مالیاتی، گروه اقتصاد تاکنون نیز اثرگذاری قابل توجهی در نظام 
مالیاتی کشور داشته است. این گروه در کنار مرکز پژوهش ها و 
برخی منایندگان مجلس، و از طریق دو الیحه صندوق مکانیزه 
فروش و مالیات بر ارزش افزوده، یک تغییر پارادایم در روند 
اساسی  اصالحات  و  آورده  وجود  به  کشور  در  مالیات ستانی 
افزایش  باعث  میرود  امید  که  کرده  ایجاد  دادرسی  حوزه  در 
درآمدهای مالیاتی، افزایش شفافیت و بهبود محیط کسب و کار 
شود. در ادامه این روند، با توجه به نقش اساسی اندیشکده در 
بررسی الیحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسالمی 
و تجربه انباشته شده افراد گروه در این حوزه، تا حدود زیادی 
مرتبط  پروژههای  و  شناسایی شده  مالیاتی  نظام  نقاط ضعف 
با آن تعریف شده است. عالوه بر این ارتباطات موثری که با 
ذی نفعان حوزه مالیاتی در این مدت شکل گرفته است، زمینه را 
برای استفاده از ظرفیت یک شبکه نسبتا گسرتده صاحب نظران 
و سیاستگذاران در این حوزه فراهم آورده است. به همین دلیل 
انجام  نهادها  این  برای  نیز  شده  تعریف  پروژه های  از  برخی 

می پذیرد. 
برخی  با  که  موثری  ارتباط  به  توجه  با  نیز  بودجه  حوزه  در 

از  دارد،  وجود  پژوهش ها  مرکز  همچنین  و  مجلس  منایندگان 
طریق  این  از  بودجه  برای  مدت  کوتاه  گزارشهای  و  اصالحات 
ارائه میشوند. در کنار آن، برای اصالح ساختاری نظام بودجهای 
کشور نیز پروژههایی تعریف شده که در آن الگوی حکمرانی 

ایده آل بودجه ریزی تبیین خواهد شد.
حال  در  اندیشکده  اقتصاد  گروه  مذکور،  موضوعات  بر  عالوه 
تهیه یک بسته اقتصادی برای گذار امن اقتصاد ایران اقتصاد از 
بسته سیاستهای  این  از محورهای  یکی  است.  کنونی  وضعیت 
مالی است که بسیاری از موضوعات مطرح شده در باال در آن 

مورد بررسی قرار می گیرد. 

سیاست های مالی
   فعالیت های برنامه

به  توجه  با  مالی  سیاست های  برنامه  فعالیت های  مجموعه ی 
نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد ایران و هدف گذاری های 
گروه اقتصاد اندیشکده برای اثرگذاری به رشح ذیل آمده است: 

  در حوزه سیاستگذاری: 
• تکمیل فرآیند اصالح و تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
مرکز  کارشناسی  گزارشهای  تهیه  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 

پژوهشهای مجلس 
 )PIT(  تهیه گزارش در مورد مالیات بر مجموع درآمد خانوار •
نظام  اصالح  و  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  ابزار  یک  عنوان  به 

بازتوزیعی در کشور
• تهیه گزارش در زمینه الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

• پروژه افزایش محبوبیت سازمان مالیاتی به درخواست سازمان 
امور مالیاتی کشور )در مرحله بررسی پروپوزال( 

• بررسی بودجه سال 98 و ارائه پیشنهادات به منایندگان مجلس 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام 

ایران  اقتصاد  ارائه بسته نجات  برای  • سلسله جلسات متعدد 
برای سیاستگذاران، اقتصاددانان و افراد اثرگذار 

• گزارش سازوکار انگیزشی سازمان مالیاتی 
• گزارش اقتصاد سیاسی قانونگذاری در حوزه مالیات 
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برنامه شتاب دهنده نوآوری اجتماعی هم نو
در کشور حجم زیادی از بار حل مسائل اجتامعی را بخش عمومی 
بر دوش می کشد. الگوهای مرسوم بخش عمومی، انتهای زنجیره 
علّی چالش های اجتامعی )جایی که نیازهای اجتامعی تبدیل به 
بحران های اجتامعی شده است( را هدف خود قرار داده است 
و ساالنه میلیاردها تومان را رصف رسیدگی به فقر، کارتن خوابی، 
اعتیاد و ... می کند. طی پژوهش های صورت گرفته، مشخص شد 
که بخش عمومی غالباً از نوآوری های الزم جهت مقابله با ریشه 
مسائل )بخش های ابتدایی زنجیره علّی( دور است. برای دمیدن 
روح خالقیت، نوآوری و اصول طراحی در سازمان های فعال در 
نوآوری    شتاب دهنده  برنامه  کشور،  اجتامعی  و  عمومی  بخش 

 هم نو شکل گرفت.

 
از  جدیدی  نسل  دادن  شکل  برای  مولد  مؤسسه  یک  نو،  هم 
نگاه  سازمان ها،  از  نسل  این  در  است.  اجتامعی  سازمان های 
نوینی به نوآوری اجتامعی شکل می گیرد. مطابق این نوع نگرش، 
برای ایجاد تغییر اجتامعی باید همزمان به سه بعد »استعداد«، 
برای حل  جامعه  عموم  از ظرفیت های  »استفاده  و  »فناوری« 
این نگاه، »اجتامع سازی حول  مسائل« توجه جدی داشت. در 
حل مسأله« یکی از راهربدهای محوری »هم نو« برای نوآوری 

اجتامعی محسوب می شود

بروز  سیر  که  است  برنامه هایی  شامل  نو،  هم  این  بر  افزون 
به  توجه  با  می دهد.  پوشش  را  اجتامعی  نوآوری های  رشد  و 
 )... و  قانون، جنبش  اجتامعی) سازمان،  نوآوری  انواع مختلف 
که  آن ها  توسعه  و  ارزیابی  بروز،  در  بنیادین  تفاوت های  و 
سازوکارها و زیرساخت های متفاوتی را می طلبد، شتاب دهنده 
»هم نو« متمرکز بر یکی از انحای نوآوری اجتامعی خواهد بود. 
ازین رو، فعالیت های »هم نو« معطوف به نوآوری های اجتامعی 
که برای عملیاتی شدن به قالب های سازمانی نیاز دارند طراحی 
به  را  اولیه  تیم های  و  ایده ها  درواقع،  »هم نو«  است.  شده 
سطح رسمایه گذاری از سمت سازمان های بیرونی )سازمان های 
بزرگ اجتامعی و اقتصادی کشور( می رساند و از لحاظ حقوقی 
درحوزه های     مستقل  سازمان هایی  به  تبدیل  را  آنها  مالی،  و 

اجتامعی می کند.

الگوی شتاب  هم نو، مبتنی بر فرایند طبیعی نوآوری است که 
براساس آن، تیم ها در ساختارهای اجتامعی، متفاوت از آنچه که 
در روش های مرسوم شتاب دهی اتفاق می افتد شکل می گیرند. 
مبتنی بر این مدل، استعدادهای اجتامعی بایستی در یک دوره 
کوتاه و فرشده کشف شوند و ویژگی های الزم نظیر صرب، تحمل 
ابهام، عالقه به کار میدانی، دغدغه مندی اجتامعی و ... در آنها 

مورد ارزیابی قرار گیرد.

این افراد، پس از پذیرش توسط »هم نو« در قالب رویدادها و 
نشست های نوآورانه و نیز پروژه های اجتامعی، با هم پیشگان 
مشرتک،  همکاری  چندین  طی  از  پس  و  می شوند  آشنا  خود 
این  تیم می دهند.  حول موضوع و مسأله ای اجتامعی تشکیل 
خود  ایده های  و  می شوند  استارتاپی  رویدادهای  وارد  تیم ها 
برتر  تیم های  بهبود و رقابت می گذارند.  ارزیابی،  را در محک 
تیم- داشت.  خواهند  را  شتاب دهی  فرایند  به  ورود  صالحیت 

نیاز دارند که خیلی رسیع روش های  ها در فرایند  شتاب دهی 
عملیاتی و موثر کردن ایده هایشان را فراگیرند و همچنین نیاز 
را  کارآمد  و  پایدار  سازمان  یک  اداره  و  راه اندازی  یادگیری  به 

دارند به طور کلی، شتاب دهنده نوآوری اجتامعی »هم نو«،
فعالیت های خود را در قالب موارد زیر صورت می دهد:

 ترویج و گفتامن سازی در اکوسیستم نوآوری اجتامعی کشور
• برگزاری رویدادهای استارتاپی با هدف همراه ساخنت هرچه 
بیشرت جوانان و استعدادهای برتر در مسیر حل مسائل اجتامعی

• ارائه آخرین رویکردهای موفق در حوزه های نوآوری اجتامعی 
به مخاطبان هدف

و  فعاالن  اجتامع سازی  با هدف  تخصصی  رویدادهای  ایجاد   •
تیم های دغدغه مند در موضوعات خاص اجتامعی

• ارائه مشاوره به سازمان های بخش عمومی و خصوصی
• شبکه سازی بین نهادهای تأثیرگذار در حوزه های اجتامعی

شتاب دهی تیم ها از طریق
• تأمین فضای اداری و زیر ساخت های مورد نیاز 

) اینرتنت، اتاق جلسات و...(
• ارائه مشاوره به وسیله شبکه مربیان و مشاوران خود

• آموزش و برگزاری کارگاه

• اتصال به شبکه های ارتباطی
• تامین رسمایه اولیه

پروژه های انجام شده
از جمله تیم هایی که در فرایند شتاب دهی هم نو شکل گرفته اند 
و اکنون در مراحل پایلوت و ارزیابی به رس می برند عبارتند از: 
»روشنا«، »تعالی تعلیم و تربیت« و »حاتم« همچنین چند تیم 
کارآموزی  »خانه  هستند:  اولیه  طراحی  و  پژوهش  مرحله  در 

اجتامعی«، »صدقه آنالین«، »زواج« و »منار«

شبکه همکاران
• خیریه های اجتامعی

• بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
• بخش دولتی

• سازمانها و رشکتهای بزرگ
• کارآفرینان خربه

• دانشگاه ها
• رشکت های ارائه دهنده خدمات به کسب وکار نوپا  

• رسمایه گذاران و مشاوران

طرح مساله

ماموریت برنامه
هم نو چه فعالیت هایی انجام می دهد؟

رویکرد نوآوری اجتامعی در هم نو

تغییر اجتمعی
Social Change

استعداد

جامعه فناوری
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برنامه مدرسه توسعه پایدار
معرفی مخترص برنامه

هدفمند  و  خاص  آموزشی  دوره  یک  پایدار،  توسعه  مدرسه 
با عنوان »مدرسه زمستانی توسعه  برنامه آن  اولین  است، که 
پایدار« در بهمن و اسفند 1396 برگزار شد. این مدرسه، تالش 
آن  تاثیرات  و  پایدار  توسعه  دنیای  با  را  خود  مخاطبان  دارد 
بر حوزه های مختلف علم و کسب و کار آشنا کند و مفاهیم 
مرتبط با این حوزه و تحوالت جهانی مرتبط با آن را به ایشان 
عرضه کند. »مدرسه توسعه پایدار«، قصد دارد تا ضمن آشنایی 
مخاطبان خود با ابعاد مختلف مفهوم توسعه پایدار، بخشی از 
خالء محتوای بومی مورد نیاز کشور را برای عالقه مندان، فعالین 

اجتامعی و اقتصادی و سیاست گذاران، تامین کند. 

فعالیت های برنامه
به طور کلی دوره های مدرسه توسعه پایدار، حاوی رسفصل های 

زیر می باشند. 

دریچه ای به توسعه پایدار:

پایدار،  توسعه  چرایی  و  چیستی  با  آشنایی  قبیل  از  مباحثی 
تاثیرات مفهوم توسعه پایدار بر دنیا و فرصت های جدید کسب 
و کار و تحصیل در این حوزه، آشنایی با مسائل پیچیده و بده 
مسئله  پایدار، صورتبندی  توسعه  در   )Trade-Offs( بستان ها 

پوسرت کارگاه های برگزارشده توسط مدرسه توسعه پایدار
پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف، 1397

برگزاری دوره های آموزشی توسط برنامه توسعه پایدار
پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف، 1397

جهانی  اهداف  با  آشنایی  محلی،  مقیاس  در  پایدار  توسعه 
برخی  معرفی  آن،  با  مرتبط  بومی  مالحظات  و  پایدار  توسعه 
معاهدات مهم جهانی مرتبط با توسعه پایدار، و پاره ای مباحث 

منتخب دیگر در توسعه پایدار.

اجتمعی  مسئولیت  و  کار  و  کسب  فضای  در  پایدار  توسعه 
سازمان ها:

سازمانی  پایداری  مفاهیم  با  آشنایی  قبیل  از  مباحثی 
)Corporate Sustainability( و مسئولیت اجتامعی سازمانها 
اساس  بر  اجتامعی  مسئولیت  پایداری/  گزارش دهی   ،)CSR(
بازاریابی،  در  اجتامعی  رویکردهای   ،GRI جهانی  استاندارد 
مدیریت روابط و مشارکت با ذی نفعان، کارآفرینی اجتامعی، 

همکاری ها و مشارکت های بین بخشی جهت توسعه پایدار.

توسعه پایدار و ایران ما:

در حوزه  ایران  امروز  منتخب  مخاطرات  و  مسائل  به  نگاهی 
نگاهی  پایدار«،  توسعه  تحقق  »پازل  بررسی  پایدار،  توسعه 
شاخصه های  و  ارزش ها  با  مرتبط  مالحظات  و  رویکردها  به 

فرهنگی بومی در مسیر توسعه پایدار.

مترین و پروژه گروهی در رابطه با مسائل توسعه پایدار:

هر دوره از مدرسه، شامل مترین ها و پروژه های کوچک گروهی 

است که به تعمیق یادگیری و خودآموزی مباحث، یاری خواهد 
به  بخش ها،  این  در  رشکت کنندگان  فعال  مشارکت  رساند. 

اثربخشی فرآیند یادگیری و هم آموزی کمک خواهد کرد.
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برنامه مدرسه نوآوری اجتماعی و کارآفرینی روشنا
معرفی مخترص برنامه

مدرسه نوآوری اجتامعی روشنا برنامه ای غیردولتی، غیرانتفاعی 
و غیرتجاری است که به همت پژوهشکده سیاستگذاری علم، 
فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی رشیف از سال 139۴ پا به 
ظرفیت  »فعالسازی  را  خود  ماموریت  و  نهاده  حضور  عرصه 
نخبگانی بالقوه کشور برای مواجهه با مسائل پیچیده اجتامعی 
- اقتصادی« قرار داده است. برای این منظور مبتنی بر آخرین 
استانداردها و دستاوردهای دانشگاه های نسل چهارم، دو دسته 
شبکه  »توسعه  و  فردی«  عمومی  مهارتهای  »ارتقای  خدمات 
کار  دستور  در  کشور،  اجتامعی  فعاالن  ارتباطات-حرفه ای« 
روشنا قرار گرفته است. این مهارت ها عموماً در نظام آموزشی 
کشور چه در دوران تحصیالت پایه و یا تکمیلی جایگاهی ندارد 
در حالیکه به اعتقاد ما، اصلی ترین راهکار حل مسائل پیچیده 
نظیر  ارتقاء مهارت های حل مسئله  کشور در رشایط کنونی، 
تفکر طراحانه ، مهارت های ارتباطی مانند مذاکره و سخنوری 
و... می باشد.  از مهمرتین اصول حاکم بر روشنا می توان به 

موارد ذیل اشاره داشت:

1. تاکید بر مهارت های عمومی مبتنی بر نیازسنجی میدانی

۲. پیروی از اصل پارتو در صورت بندی استاندارد آموزشی )مترکز 
بر مباحث کلیدی در آموزش(

3. اتخاذ رویکرد TOT در شبکه سازی عمودی

۴. مسئله یابی و مسئله محوری ملی و محلی

)COP( 5. اجتامع سازی و اجتامع محوری

و  بودن  ذاتی  به  قائل  صاحب نظران  از  بسیاری  اگرچه 
با  روشنا  فردی هستند؛  های  مهارت  اصلی ترین  تغییرناپذیری 
ارتقای  در  سعی  تجربه محور  آموزش  و   Internship رویکرد 
مهارت های حرفه ای و موردنیاز رهربان اجتامعی دارد، چرا که 
تجربه ی منونه های جهانی نظیر راکفلر، آشوکا و ... نشان دهنده 
رهرب  یک  کلیدی  مهارت های  از  بسیاری  بودن  اکتسابی 

تحول آفرین اجتامعی است.

فعالین  ویژه  سخنوری  و  ارائه  مهارت های  آموزش  دوره   .1
اجتامعی، مهرماه 96.

۲. دوره آموزش مهارت های مذاکره و متقاعدسازی، آبان ماه 96.

3. دوره آموزش مهارت های حل مسئله و تفکر طراحانه، اسفند 
.96

۴. دوره آموزش مهارت های تجربه نگاری و ژورنالیسم )در دست 
اجرا(.

5. دوره آموزش مهارت های مذاکره در سیاست گذاری عمومی در 
قالب طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان، مرداد 97.

6. دوره آموزش مهارت های مذاکره ویژه ی سمن ها و انجمن های 
مردم نهاد با همکاری وزارت ورزش و جوانان )در دست اجرا(

فعالیت های برنامه

 دوره مدرسه روشنا
 1397
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فعالیت های برنامه
موارد زیر در دستور کار برنامه مدیریت استعداد قرار دارد:

و  ضمنی  دانش  انتقال  و  تولید  برای  وزرا  آکادمی  تاسیس   .
تجربیات مدیران و وزرای سابق و ارتباط با سیاست گذاران و 

استعدادهای برتر در حوزه حکمرانی.

معرفی  و  جذب  شناسایی،  جهت  پژوهشی  مطالعات  انجام   .
استعداد های ناب به جامعه وصنعت.

. ارائه خدمات مشاوره مدیریت استعداد به دانشجویان و افراد 
جویای کار.

. تولید محتوا و بومی سازی مباحث مدیریت استعداد متناسب 
با رشایط و نیازهای کشور.

. ایجاد پارادایم های جدید در توسعه استعدادها.

نیازهای  از  آگاهی  و  اجرایی  دستگاه های  با  نزدیک  تعامل   .
بهبود  برای  استعداد  مدیریت  مشاوره  ارائه  و  آنان  اساسی 

عملکرد.

. تالش در جهت ترویج و انتشار موضوع استعداد ناب در زمینه 
مدیریت دانش.

. توامنند سازی و حرفه ای سازی استعداد های بالقوه برای حل 
مسائل اساسی کشور در دانشگاه ها.

برنامه مدیریت استعداد
معرفی مخترص برنامه

مدیریت استعداد مفهومی نسبتاً جدید است که در دهه 1990 
ظهور کرده است. این مفهوم برای اولین بار در کتاب »جنگ 
برای استعداد« چارلز فیشمن مطرح شد. به گفته فیشمن در 
جنگ برای استعداد، سازمان ها و صنایع برای به خدمت گرفنت 
وی،  اعتقاد  به  کنند.  می  رقابت  افراد  باهوش ترین  و  بهرتین 
مدیریت استعداد تنها راه آمادگی برای آینده است. معیارهای 
با  کارکنان  می کند  تضمین  استعداد  مدیریت  صحیح  و  جامع 
متناسب  شغل های  به  خود  خاص  استعدادهای  و  توانایی 
منصوب شوند و خدمات آنان بصورت منصفانه و مکفی جربان 
و  استعداد  شناسایی  از  است  عبارت  استعداد  مدیریت  شود. 
سپس پایش و هامهنگی آن با شغل و نقشی که با توانایی های 
سیستمی  عنوان  به  استعداد  مدیریت  است.  منطبق  او  ذاتی 
برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، 
با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج كسب 
برای  مدلی  استعداد  مدیریت  است.  شده  تعریف  کار،  و 
یکپارچه سازی فرآیندهای توسعه منابع انسانی و برای پرورش 

و توسعه متام افراد جامعه است، نه فقط نخبگان.

در دنیای پویای امروز، پرورش قابلیت ها و مدیریت استعدادها 
بخش الینفک راهربد و چشم انداز سازمان های پیرشو می باشد. 
کاهش  برای  انسانی،  منابع  مدیریت  کار،  و  کسب  دنیای  در 
سعی  استعدادها،  مدیریت  رویکرد  از  بهره مندی  با  هزینه ها 
در ایجاد ارزش افزوده برای رسمایه خود دارد. مهمرتین دغدغه 
اکرث مدیران توسعه منابع انسانی حفظ و توسعه استعدادهای 
سازمانی است و مدیریت استعدادها در خوشنام کردن سازمانها 

تاثیر حیرت انگیزی ایجاد کرده است.

مادام العمر  استخدام  انتظار  در  ماهر،  و  تحصیل کرده  افراد 
نیستند بلکه می خواهند حرفه شان با نیازها  و انتظارات در حال 
تکامل شان منطبق باشد. آن ها کارفرمایانی را ترجیح می دهند 
فرصت  خواهان  بگیرند.  تصمیم  می دهند  اجازه  آن ها  به  که 
سلسله مراتب  در  باال،  به  رو  حرکت  کنار  در  افقی،  پیرشفت 
شغلی شان  مسیر  در  کلیدی  نقاط  در  شغل  تغییر  یا  سازمان، 
جریان  تأمین  از  اطمینان  برای  سازمان ها،  برخی  هستند. 
استعداد در آینده، دانش آموزان مستعد دبیرستان یا دانشجویان 
از سوی  برجسته دانشگاه ها را حین تحصیل، جذب می کنند. 
نیاز به یک مسیر توسعه شفاف  دیگر، کارکنان استخدام شده 
باید برای کارکنان فرصت های  و قابل رویت دارند. سازمان ها 

1. مشخص کردن هدف بررسی استعداد

5. طراحی برنامه برای توسعه استعداد

۲. تعریف نقش ها

6. پیگیری استعدادها

3. شناسایی افراد با استعداد

7.شکوفایی استعدادها

۴. ایجاد بانک استعدادها

8. خلق ارزش از استعداد

فرایند مدیریت استعداد ناب

دکرت حمزه ای

پوسرت برنامه های برگزارشده
 پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف، 1397

توسعه و یادگیری را فراهم آورند تا مهارت های آنان همواره به 
باشد.  تغییر سازمان  نیازمندی های در حال  با  متناسب  روز و 

آموزش های کارآمد، کلید موفقیت توسعه استعداد است.
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مربی یک دیگر باشیم

است:  مینتزبرگ  مشهور  جمله  این  دوره،  این  طراحی  اصل 
به  او  تشویق  مدیر،  یک  توسعۀ  و  آموزش  ابزار  »مهم ترین 
بر روی تجربیات عادی، تحت هدایت یک چرت  تعمق عمیق 
تئوریک است«. چراکه طبق اصل مشهور 70-۲0-10، هر انسان 
)و به تبع آن هر مدیر( 70 درصد از هر آن چیزی را که یاد 
دوره  این  اوست.  خود  مستقیم  تجربیات  از  برگرفته  میگیرد، 
اعضای  ایجاد روح گفتگو میان  زیاد در  پتانسیل بسیار  دارای 
یک سازمان است و این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که 
مهمرتین بسرت شکل گیری اسرتاتژی های نوآورانه و نیز اجرای آن 
اسرتاتژی ها، ایجاد همین بسرت گفتگو میان اعضای سازمانی به 
خصوص در میان مدیران میانی است؛ اگر به سازمان هایی نظیر 
این  به صحت  بیشرت  بیندازید  نگاهی   IBM پیکسار و گوگل، 

جمله پی خواهید برد.

 

فناوری  علم،  سیاستگذاری  پژوهشکده  مدیریت  آموزش  گروه 
و  مذاکره  سال  یک  از  پس   1395 سال  تابستان  در  و صنعت 
جلسات مستمر با موسسٔه Coachingourselves و پیاده سازی 
این برنامه در یکی از سازمان های بزرگ کشور، همکاری خود 
منایندگی  شد  موفق  و  کرد  آغاز  املللی  بین  کمپانی  این  با  را 
بهفرد  منحرص  و  آموزشی  پیرشفته  تکنولوژی  این  انحصاری 
ما  تجربه  کند.  اخذ   1395 پاییز  در  را  مدیران  برای  آموزشی  
ما  تجربه  و  دانشگاه های کشور،  برترین  در  از سال ها حضور 
از آزمودن انواع روش های آموزش و توسعه مدیران در کسوت 
و محتوای  متدولوژی  که  است  این  از  مربی، حاکی  و  مدرس 

و  متدولوژی  در  قدرمتند  نظری  پشتوانه  دلیل  به  دوره   این 
مدیرانی  تربیت  برای  مدیریت،  صاحبنظران  برترین  مشارکت 
شامل  دوره  این  است.  بی نظیر  کشور،  در  زبردست  و  متبحر 
که  است  گوناگون  فرعی  مادول های  و  اصلی  چندین رسفصل 
نسل جدیدی از مدیران را برای موفقیت در فضاهای پرریسک 
کنونی آماده می سازد. برخی از مهم ترین این رسفصل ها از این 

قبیل است:

چگونه  خالق  رسانه اِی  سازمان  یک  در  نوآوری  دینامیک    •
است؟

•  ساختار یک سازمان رسانه اِی خالق چگونه است؟

•  اسرتاتژی در یک سازمان رسانه اِی خالق چگونه خلق می شود؟

•  مدیر در یک سازمان رسانه اِی خالق در نقش مربی: چگونه؟

•  رهربی در یک سازمان رسانه اِی خالق چگونه است؟

تیمی در یک سازمان رسانه اِی خالق چگونه  کار  دینامیک    •
است؟

و  می کند  فکر  چگونه  خالق  رسانه اِی  سازمان  مدیر  یک    •
تصمیم میگیرد؟

•  یک سازمان رسانه اِی خالق چگونه در افراد خود ایجاد انگیزه 
می کند؟

• روابط بین افراد در یک سازمان رسانه اِی خالق بر پایۀ چه 
اصولی است؟

به همراه موردکاوی های متعدد )گوگل، پیکسار، NFB، و ...(

دنیای  تئوریسین های  مشهورترین  از  یکی  مینتزبرگ،  هرنی 
مدیریت، معتقد است: »مدیریت یک علم نیست که بخواهیم 
یک  یا  بزرگ  مدیر  یک  کنیم؛  تدریس  درس  کالس  رس  را  آن 
رهرب بزرگ در کالس درس تربیت منی شود و بسیاری از بهرتین 
مدیران و رهربان، حتی یک روز نیز در این نوع کالس ها رشکت 
نکرده اند«. اما نظام فعلی آموزش مدیریت در ایران همچنان 
مدیریت  دانش  انتزاعی  دانشهای  تدریس  بر شیوه های سنتی 
تأکید دارد. برنامٔه »مربی یکدیگر باشیم« برای پر کردن این خأل 
در  آموزش مدیران بخشهای عمومی و خصوصی  در  راهربدی 
  IMPM  کشور طراحی شده است و از الگوهایی نظیر دو دورۀ

وCoachingourselves بهره می گیرد.

طرح مسئله

مأموریت برنامه

انجام فعالیت هایی  چه  باشیم«  یکدیگر  »مربی   برنامٔه 
می دهد



• ارزیابی خدمات نظارت بر ساخت فناورانه طرح ده گروه کاالیی تجهیزات  
• اقدامات سیاستگذاری در پروژه توسعه پژوهشکده منطقه ای گلباف

• تاسیس اندیشکده توسعه منطقه ای آزاد ماکو
• تدوین و توسعه اسرتاتژی کالن سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(

• سند راهربدی توسعه فناوری میکرو الکرتونیک
• طرح ملی پیمیش نوآوری ایران

• مجموعه پروژه های کمیته اجتمعی ستاد احیای دریاچه ارومیه

پژوهشکده  که  مهمی  توفیقات  از  یکی 
جلب  است،  یافته  دست  بدان  سیاستگذاری 
سپردن  منظور  به  کشور  مهم  نهادهای  اعتمد 
است.  بوده  آن  به  پژوهشی  مهم  پروژه های 
آن ها در طول 10 سال  تعداد  پروژه ها که  این 
حلقه های  است،  بوده  فراوان  بسیار  گذشته 
و  تنظیم گری  از  سیاستگذاری  زنجیره  مختلف 
تدوین اسرتاتژی تا اجرا و ارزیابی را در بر گرفته 
این بخش، به جهت اختصار، تنها به  است. در 
تعدادی از شاخص ترین و اثرگذاترین پروژه های 

پژوهشکده اشاره می گردد.

 پروژه های انجام شده در
پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
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سال آغاز و پایان پروژه

96 - 95

کارفرما

معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت

همکاران

دکرت جواد نوری،  ابوالفضل گودرزی زاده، سید مهدی دارویی، 

صادق محسن نیا

   چکیده
برای  ایران،  اسالمی  جمهوری  ساله   ۲0 چشم   انداز  سند  در 
جایگاه  احراز  همچون  كیفی  اهدافی  كشور،  فناوری  بخش 
میانه،  آسیای  جنوب غربی،  آسیای  سطح  در  فناوری  نخست 
همچنین  است.  آمده  همسایه  كشورهای  و  خاورمیانه  قفقاز، 
برخورداری از فناوری های پیرشفته، توامنندی در تولید فناوری، 
نیز تعامل  انسانی دانشمحور در تولید ملی و  بر نیروی  تکیه 
است.  شده  پیش بینی  نیز  جهان  با  مفید  و  سازنده  فناورانه 
از اهداف عمده قید شده در سیاست های  عالوه بر این یكی 
ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهربی، ارتقاء توان 
ساخت داخل است. تحقق این هدف در بخشهای صنعتی سبب 
به واردات و در سطح کالن، موجب نوآوری  كاهش وابستگی 
توسط  پیچیده  محصوالت  تولید  به  دستیابی  در  شكوفایی  و 

متخصصین و رشکتهای دانشبنیان داخلی می شود.
کشور ایران با سابقه بیش از یک قرن بهره مندی از صنعت نفت، 
شایسته تسلط بر فناوری اکتشاف، استخراج و فرآوری این ماده 
پایین دستی و باال دستی آن است. بدون  خام و توسعه زنجیره 
شک فقدان رویکردی نظام مند به توسعه قابلیت های فناورانه 
تجهیزات  و  قطعات  ساخت  در  کشور  توامنندشدن  منظور  به 
، از جمله دالیل اصلی عدم  مورد نیاز صنعت نفت در داخل 

دستیابی به توان بومی و خودکفایی است. ساالنه صدها میلیون 
دالر رصف واردات تجهیزات و کاالهای مورد نیاز صنعت نفت 
اهرمی  عنوان  به  میباید  خرید  پتانسیل   این  از  که  شود  می 
توامنند برای انتقال فناوری، ساخت داخلی تجهیزات و کاالهای 

مورد نیاز صنعت نفت و تولید ثروت استفاده کرد. 
حامیت، عالقه مندی و خشنودی مدیران و مسئوالن صنعت نفت 
ابزار و تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور، بهرتین  از ساخت 
فرصت را برای سازندگان و همچنین برای توسعه صنعت ساخت 
تجهیزات و ماشین آالت کشور فراهم می مناید. در این راستا هم 
به حامیت از رشکت های دانش بنیان به عنوان یک اصل توجه 
خواهد شد و هم بر تعامل سازنده و مؤثر بین سازندگان داخلی 
با هدف  فناوری،  و  فنی  دانش  خارجی صاحب  با رشکت های 
ارتقا و انتقال فناوری ملی و دستیابی به بازارهای منطقه ای و 

جهانی تأکید می شود.
وزارت نفت با برنامه ریزی برای اجرای پروژه ساخت داخل ده 
گروه خانواده کاالیی، در صدد است تا فناوری ساخت تجهیزات 
صنعت نفت را با اتکا بر دانش و توانایی داخلی توسعه داده و 
كشور را به جایگاه مناسبی در منطقه برساند. ده گروه کالیی 

مذکور به رشح زیر است:
1.  تجهیزات رسچاهی

2.  رشته تکمیلی درون چاهی
)ESP( و پمپ های  رسچاهی )SRP( 3. پمپ های درون چاهی

)PDC( و مته حفاری )ROCK BITS( 4. مته حفاری
5.  ابزارهای اندازه گیری در حفاری

6.  لوله های حفاری
7. شیرهای کنرتلی،  ایمنی و تجهیزات جانبی
8 . الکرتموتورهای ضد انفجار و دور متغییر

9.  انواع پمپ

10. انواع پیگ های هوشمند

ارزیابی خدمات نظارت 
بر ساخت فناورانه طرح 

ده گروه کاالیی تجهیزات  
راهبردی صنعت نفت 

ایران

ارزیابی خدمات نظارت بر ساخت فناورانه طرح ده گروه 

کاالیی تجهیزات  راهربدی صنعت نفت ایران
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یافته ها و دست آوردها

ساخت  و  فناورانه  توامنندی  »ارزیابی  طرح  در  راستا،  دراین 
سازندگان صنعت نفت«، فرآیند انتقال و توسعه فناوری ساخت 
تجهیزات از مرحله برگزاری مناقصه و تعیین برنده)گان(، رشوع 
شده و در یک بازه زمانی به طور پیوسته و مداوم در مراحل 
و  یافته  تکامل  تدریج  به  توامنندسازی،  عملیات  طی  مختلف، 

مسیر رشد و بلوغ خود را طی منود.
مناقصه 50%  در  های رشکت کننده  ارزیابی رشکت  فرآیند  در 
امتیاز مناقصه گران از ارزیابی فناورانه و ساخت بدست آمده، 
می¬آید.  بدست  فنی-بازرگانی  ارزیابی  از  باقیامنده   50% و 
از  ارزیابی شامل فنی و سازمانی  نوع  این مدل، دو  اساس  بر 
بلوغ آمادگی  ارزیابی فنی،  مناقصه¬گران صورت گرفته است. 
فناورانه  و بلوغ آمادگی ساخت  را شامل می شود. وزن این سه 
دسته به ترتیب %35، %۴0 و %۲5 در فرآیند امتیاز دهی بوده 
است. در مرحله بعد، ارزیابان، متشکل از ترکیبی از منایندگان 

ارسالی  از مطالعه مستندات و فرم های  کارفرما و مجری، پس 
اقدام به بازدید و مصاحبه حضوری کرده و امتیاز ارزیابی وضع 

موجود را برای هر مناقصه گر مشخص کردند.
امتیازی  امتیازدهی، به هر رشکت  با استفاده مدل   در نهایت 
از مجموع 1000 امتیاز تعلق گرفته است. حد نصاب مورد نیاز 
برای تائید در مرحله ارزیابی فناورانه و ساخت، ۴50 امتیاز از 

1000 امتیاز ممکن بوده است.
در نهایت، در تعامل با برندگان در مناقصه، نقشه راه توسعه 
تدوین  آنها  فناورانه دو گروه کاالیی نفت و ساخت  توامنندی 
صورت  ساخت  و  فناورانه  ارزیابی  از  شده  حاصل  نتایج  شد. 
گرفته از مناقصه گران رشکت کننده در مناقصه برگزار شده برای 
ده گروه خانواده کاالیی مورد نیاز وزارت نفت نشان  می دهد 
که استفاده از پتانسیل های داخلی همواره می تواند مسیر رشد 

و توسعه فناوری را در کشور هموار و ترسیع مناید

حوزه های ارزیابی فناورانه و ساخت

700 100

25 6

10

935

40280

245

175

در مسیر عقالنیت  در گرو حرکت  توسعه صنایع کشور  رشد  
از  توسعه،  مقتضیات  به  بایسته  و  شایسته  توجه  و  صنعتی 
تامین منابع  جمله تدوین اسرتاتژی ها و برنامه های معین و 
و زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مغز افزاری الزم 
است. طرح ساخت فناورانه تجهیزات ده گروه خانواده کاالیی 
صنعت نفت، از جمله تدابیر و راهکارهای تیم راهربدی صنعت 
نفت کشور به منظور بومی سازی فناوری در این صنعت است. 
باید یک کارگروه مشخص و معین، مسئولیت و  این راستا  در 
مدیریت  و  سازماندهی  انتخاب،  ارزیابی،  راهربدی  ماموریت 
اثربخش موضوع تا نیل به نتیجه را بر عهده گیرد و عالوه بر 
این شکل گیری سازندگان فناور و رقابتی را در گسرته ده گروه 

خانواده کاالیی دنبال منوده و محقق مناید.
خروجی نهایی مطلوب در تعامل با سازندگان تجهیزات در پروژه 
و  کیفیت  با  محصولی  به  دستیابی  بر  عالوه  کاالیی،  گروه  ده 
هزینه مناسب که تحویل آن نیز به موقع است، رسیدن به سطح 
تجهیزات  فرآیند ساخت  و  در محصول  فناوری  از  قبولی  قابل 
دار  عهده  نفت،  وزارت  در  تجهیزات  فنی  بازرسی  تیم  است. 
و  است  شده  ذکر  ابعاد  با  مطلوب  کاالی  به  دستیابی  کنرتل 
بررسی این موضوع است که آیا توان و تجربه کافی در کشور 
در این حوزه وجود دارد یا خیر. از طرف دیگر دستیابی به سطح 
مطلوب فناوری های تجهیزات و فرآیند ساخت، با ابزاری مانند 
RL قابل رصد و ارزیابی است که در طی سال های اخیر تجربه 

و توان آن در حد قابل قبولی رشد کرده است.
شکل گیری شبکه تامین توامنند و فناور، متضمن طرح ریزی و 
به تحقق  افزا و توجه  ارزش  استقرار فرآیندها و سیستم های 
و  سازنده  های  رشکت  در  تحویل«  و  هزینه  »کیفیت،  توامان 
ارتقای توامنندی های فناورانه آن ها می باشد. خوشبختانه این 
تکنولوژیک  های  توامنندی  ارزیابی  موضوع  الزامات  در  مهم 
 TRL, MRL( سازندگان  سازمانی  و  ساخت  فرآیند  محصول، 
سازندگان  از  یک  هر  که  آن  ضمن  است.  شده  لحاظ   )CRL
منتخب در نقشه راه خود، مسیر تحقق فرصت های بهبود را 

پیش بینی کرده اند.
نفت،  وزارت  با  دانشگاه صنعتی رشیف  جاری  پروژه  در طی 
توامنندی های فناورانه سازندگان و همچنین قابلیت رشد ایشان 
مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیازدهی گردید. به عبارتی وضع 
موجود فناورانه و وضع مطلوب آن ارزیابی و پیشبینی شده و 

مالک تعیین برنده مناقصه تجهیزات شد.
یا خرید  توسعه  برنامه های  مدیران  از چالش های مهم  یکی 
اندازه گیری سطوح بلوغ و رشد یافتگی تکنولوژی  تکنولوژی، 
از  یا ملی است.  بنگاه  ( در سطح   Technology Maturity (
تکنولوژی  توسعه  برنامه  یک  خطرپذیری  مقدار  که  آنجایی 
به  دستیابی  امکان  و  بلوغ  اندازه  با  تنگاتنگی  بسیار  ارتباط 
تکنولوژی دارد، بی توجهی به این مسأله موجب شده است تا 
بسیاری از این برنامه ها به صورت برنامه ها و فعالیت های 
مهندسی )صنعتی( رصف مدیریت شوند که همین امر یکی از 
عوامل مهم ناکام ماندن آنها در گذشته و حال است. بلوغ یک 
تکنولوژی قبل از بکارگیری آن در یک محصول، یکی از عوامل 

مهم موفقیت برنامه های توسعه مهندسی و محصول است. 
از سویی ارزیابی مناقصه گران در مناقصات خریدهای دولتی 
پارامرتهای کالسیکی هامنند هزینه،  بر  به طور معمول مبتنی 
الزم  صالحیت  حداقل  احراز  و  فنی-بازرگانی،  عوامل  کیفیت، 
ارتقاء  منظور  به  دولتی  نوین  خریدهای  در  گیرد.  می  صورت 
حائز  پارامرت  فناوری،  انتقال  یا  و  نوآوری  و  فناوری  توسعه  و 
فناورانه  ابعاد  هامن  که  گردد  می  افزوده  دیگری  اهمیت 

محصول و خدمات مورد مناقصه می باشد.
مدلهای  از  میتوان  فناورانه  ابعاد  ارزیابی  منظور  به   هر چند 
مختلف ارزیابی در سایر حوزه ها و بخش ها بهره برد، تجارب 
موفق و درازمدت سازمانهای نظامی و فضایی به عنوان مبنای 
ارزیابی بسیاری از مناقصات فناورانه در اروپا و ایاالت متحده 
مدلهای  میان  این  در   . است  بوده  مطرح  اخیر  دهه  دو  طی 
سازمان های ناسا و دفاع آمریکا )NASA & DOD( به عنوان 
مدل هایی پیرشو، جامع و موفق در بوته تجربه و آزمایش در 
سازمان های غیرنظامی و خریدهای دولتی فناورانه و نوآورانه 
نیزکاربرد فراوانی یافته اند . بر این اساس، مدل شناخته شده 
 TRL( مرکب از سه زیرمدل سطح آمادگی فناوران محصول RL
عمومی  آمادگی  سطح  و   )  MRL( ساخت  آمادگی  سطح   ،)
در  کنندگان  ارزیابی رشکت  مبنای  عنوان  به   )  CRL( سازمان 
مناقصه ده گروه کاالیی وزارت نفت انتخاب گردیدند و حسب 
ماهیت  کنندگان،  تامین  های  مشخصه  محصول،  های  ویژگی 

مناقصه و رشایط بومی سفارشی سازی شدند. 
 بر همین مبنا، هریک از سه حوزه معرفی شده به طور جداگانه 
شامل  حوزه  هر  که  صورت  بدین  گرفتند،  قرار  ارزیابی  مورد 

تعدادی سطح و هر سطح شامل مجموعه ای از سواالت بود.

     خالصه پروژه 
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اقدامات سیاستگذاری
در پروژه توسعه 

پژوهشکده منطقه ای 
 گلباف 

    معرفی
سوی  از  رسالت  الحسنه  قرض  بانک   ،1395 سال  تابستان  در 
استانداری کرمان به عنوان معین اقتصاد مقاومتی بخش گلباف 
انتخاب شد تا بتواند جهت کمک به احیای این منطقه، به یاری 
این  راستا  همین  در  بیاید.  استان  دیگر  توسعهای  نهادهای  و 
پژوهشکده  نیز  و  اجتامعی-اقتصادی  نهادهای  برخی  از  بانک 
فعالیت  این  در  که  منود  تقاضا  رشیف  دانشگاه  سیاستگذاری 
توسعهای با او همراه شوند که ماحصل کار، پیدایش یک فعالیت 
جمعی بود به نام »شبکه کارآفرینی اجتامعی رسالت« که برای 
ساماندهی فعالیت های مرتبط با پروژه توسعه منطقه ای گلباف 
از  رشیف  دانشگاه  سیاستگذاری  پژوهشکده  گرفت.  شکل 
تابستان 1395 تا زمستان 1397، این نقشها را در پروژه توسعه 

منطقهای گلباف عهده دار بوده است:
انجام مطالعات شناخت و کمک به توسعه مدل مداخله ای

پژوهشکده سیاستگذاری، سعی منود براساس مطالعات الگوهای 
پایدار  توسعه  حوزه  در  ویژه  به  بین املللی  و  داخلی  مختلف 
الگو و روشی بومی و اختصاصی  منطقه ای، دست به طراحی 
برای شناخت مشارکتی مناطق هدف بزند که در صورت فراهم 
آمدن رشایط مناسب، کمک خواهد کرد اقدامات توسعه ای در 
جامعه محلی، با اثربخشی بیشرتی برای بهروزی زندگی مردمان 

جامعه هدف، جهت دهی گردند.
توسعه انسانی و راهربی اقدامات فرهنگی-اجتامعی

شبکه  مترکز  گلباف،  مقاومتی   اقتصاد  پروژه  مداخله  مدل  در 

سوی  از  بود.  اقتصادی  اقدامات  بر  کارآفرینی اجتامعی رسالت 
بر  اجتامعی-فرهنگی  نوعی  به  یا  غیراقتصادی  اقدامات  دیگر، 
عهده پژوهشکده قرار داده شد که از هامن ابتدا با شکل دهی 
نیز  حوزه  این  در  را  خود  فعالیت  »گلباف من«  مردمی  پویش 

آغاز منود.
پویش گلباف من، یک پویش مردمی است که هدف آن عالوه 
بر ایجاد کانال ارتباطی با جامعه محلی، شناسایی استعدادها، 
برای  همگانی  بسیج  و  مشارکت  جلب  افزایی،  توان  و  ترویج 
است.  خودشان  مسائل  حل  برای  منطقه  مردم  کارآمدن  پای 
نتیجه  این  به  گلباف،  در  خود  شناسی  مسئله  در  پژوهشکده 
رسید که بر خالف تصور اولیه و نظرات مسئولین منطقه، مسئله 
اقتصادی و اشتغال، عامل اصلی مهاجرت از گلباف نیست. در 
مسئله ای  محرومیت،  و  گلباف  از  مهاجرت  مسئله  حقیقت، 
عمیق و چند بعدی بوده و بدون دیدن زنجیره های مختلف آن، 

منی توان کمک پایداری به بهبود زندگی مردم کرد.
با شناخت به دست آمده و نیز با در نظر گرفنت توامنندی های 
محوریت  با  مختلفی  فعالیتهای  همراهان،  و  پژوهشکده 
از  آنها  از  برخی  که  گرفت  منطقه شکل  در  انسانی«  »توسعه 
حیث روشمندی، فلسفه و ویژگی ها، در تجربیات توسعه محلی 
در کشور کمنظیر هستند. هدف این برنامه ها، تقویت رسمایه 
انسانی  به یک رسمایه  تبدیل شدن  انسانی منطقه در راستای 
مولد، خالق، سخت کوش، و کارآفرین است که نسبت به توسعه 

پایدار گلباف دغدغه مند است.

جشنواره گلباف من
گلباف ـ کرمان ، 1397
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    برگزاری مسابقات و جشنواره های مردمی
با  و  منطقه  به  ورود  ابتدای  در  بیشرت  که  اقدامات  این سبک 
تعریف  مردم  با  آشنایی  و  ورود  بهانه  و  اعتامد  ایجاد  هدف 
درباره  عکس  و  ایده  جمله،  مانند  متعددی  مسابقات  شدند، 
گلباف را شامل میشدند که توانستند مشارکت خوبی از آحاد 
مردم جلب منوده و زمینه ساز به کارگیری بیشرت استعدادها و 

ظرفیتهای مردمی در فعالیت های انجام شده گردند.
رویدادهای اجتامعی فرهنگی با مشارکت جوانان، نوجوانان و 
منطقه،  مسائل  به  نسبت  حساسیت  ایجاد  منظور  به  کودکان 
تقویت روحیه همیاری اجتامعی، ایجاد حس خودباوری و امید، 
تقویت نشاط اجتامعی و آموزش فرهنگی، رویدادهای مختلف 
فرهنگی-اجتامعی درباره مسائل اجتامعی و محیط زیستی شهر 
و با مشارکت جوانان، نوجوانان و کودکان طراحی و اجرا شده 
یاد  به  درخت   116 کاشت  به  میتوان  آنها  جمله  از  که  است 
116 شهید بخش گلباف، و نیز پاکسازی مشارکتی محیط زیست 

اشاره منود.
    برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان

در پروژه توسعه منطقهای گلباف، با جلب مشارکت نهادهای 
مختلف از جمله آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان 
بر  ویژهای  مترکز   ، معلمین  و  فرهنگی  فعالین  و  نوجوانان  و 
حوزه آموزش صورت گرفته است. نکته مهم این است که رویکرد 
تسهیل گر  نقش  مجری،  جای  به  برنامه ها،  این  در  پژوهشکده 
فعالین  افزایی  توان  به  بتواند ضمن کمک  تا  بوده  پشتیبان  و 

جامعه محلی، حس خود باوری و اعتامد بنفس را نیز در ایشان 
تقویت مناید.

    جشنواره صددانه بازی/صددانه شادی
این جشنواره، یک رویداد محلی است که هر سال در فصل پاییز 
و همزمان با فصل برداشت انار برگزار میشود. اولین دوره این 
رویداد در پاییز 96 برگزار شد و در آن در حدود ۴0 بازی ساده 
و جذاب برای کودکان و نوجوانان به شکلی طراحی شده بود که 
نیاز به تجهیزات خاص یا پرهزینه نداشته باشد و در هر خانه ای 
قابل اجرا و پیاده سازی باشد. ایجاد فضای شور و نشاط، تقویت 
کار گروهی و تیمی بین فعالین فرهنگی گلباف و ایجاد اعتامد 
به نفس در ایشان، آموزش و مترین مسائل تربیتی برای بچه ها 
در خالل بازی، و مترین ارتباط بین کودک و والدین از طریق 

بازی از جمله اهداف این جشنواره بودند.
    برنامه های ویژه توان افزایی معلمین 

رسمایه گذاری بر رشد معلامن به ویژه در شهرهای کوچک، یکی 
منطقه  در  تحول  ایجاد  با هدف  موثرترین رسمایه گذاری ها  از 
است. جدای از برگزاری اردوی آموزشی، کارگروه هایی از معلمین 
گلبافی شکل گرفت که به طور ویژه برای مقاطع ابتدایی و پیش 
دبستانی به یادگیری اشرتاکی و تبادل تجربه در قالب جمعهای 
متشکل و با برگزاری جلسات دورهای پرداختند. از دل فعالیت 
این کارگروههای ویژه، به تدریج، برنامه ها و رویدادهایی جهت 
انتشار  شد.  تعریف  منطقه  در  تربیت  و  تعلیم  نظام  ارتقای 
است،  آموزشی-تربیتی  فصلنامه  یک  که  گلباف  گلهای  نرشیه 

یکی از نتایج فعالیت این کارگروه ها بوده است.

    انتشار اولین مجموعه داستان مخصوص کودکان گلبافی
این ایده که حاصل یک مشارکت جمعی بود، ظرف کمرت از یک 
سال از طرح آن، به مثر نشست و امروز سه جلد کتاب داستان 
با عنوانهای »گلباف زیبای من«، »خنده ی آب، خنده ی باغ« 
و »آرزوی شب تاب« منترش شده است که هم سوژه هایشان 
هدف  و  پیام  دارای  اشعارشان،  و  داستانها  هم  است،  گلبافی 
و  نویسندگان  حتی  هم  و  است  ای  ویژه  آموزشی-تربیتی 
تهیه  برای  هستند.  کرمانی  و  گلبافی  و  بومی  نیز  تصویرگران 
این کتب از مشورت و راهنامیی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان کرمان نیز کمک گرفته شد و از طریق نرش 

فرارنگ به چاپ رسیدند
    جشنواره پژوهشگران نوجوان گلباف

علمی- رویداد  یک  گلباف  نوجوان  پژوهشگران  جشنواره 
آموزشی است که بر خالف رویه معمول رویدادهای پژوهشی 
با  بار  این  می شوند،  تعریف  تهران  از  و  ملی  صورت  به  که 
همت فعالین آموزشی گلباف و با حامیت علمی و تسهیلگری 
پژوهشکده، رویدادی منطقه ای و با برنامه ریزی بومی و درون زا 
در گلباف تعریف شده است. در این رویداد پژوهشی، بر خالف 
جشنواره های مشابه پژوهشی، دانش آموزان به جای موضوعات 
خود  منطقه  مسائل  به  راجع  پژوهش  و  تحقیق  به  انتزاعی، 
میپردازند. برای مثال، راجع به آفات گیاه ترخون )که محصول 

اسرتاتژیک کشاورزی منطقه است( تحقیق میکنند. همچنین با 
ارقام مختلف انار در منطقه آشنا میشوند و ویژگیهای متفاوت 
انار در بخشهای مختلف گلباف را با یکدیگر مقایسه میکنند و 
یا اینکه به مستندسازی و شناخت قلعه تاریخی و مرتوکه شهر 

گلباف میپردازند.
پاسخ  برای  آموزی  دانش  گروههای  خاص،  جشنواره  این  در 
به  و  بپردازند  میدانی  تحقیق  انجام  به  بایستی  سواالتشان  به 
رساغ مصاحبه با کشاورزان و مسئولین مرتبط در منطقه بروند؛ 
را  کنند و مشاهدات خود  بازدید  باغات  و  مزارع  از  همچنین 
رویداد  یک  صورت  به  است  قرار  جشنواره  این  منایند.  ثبت 
از رهگذر  و  برگزار شود  گلباف  در  ساله  دامئی، هر  منطقهای 
آن، طیف وسیعی از دانش آموزان و نیز معلمین گلبافی وارد 
جشنواره،  این  ماحصل  شوند.  جشنواره  یادگیری  فرایندهای 
آموزان)نظیر  دانش  در  پژوهشگری  مهارتهای  پرورش  فقط  نه 
مشاهده، دقت، نظم، مسئولیتپذیری، خالقیت، شناسایی مسئله، 
کار تیمی، توسعه راه حل، گزارش نویسی، مهارتهای نرم افزاری 
و ..( بوده است بلکه به ارتقای سطح مهارتی معلمین گلبافی 

نیز منجر می شود.

جشنواره پژوهشگران نوجوان گلباف
گلباف ـ کرمان ، 1397

جشنواره گلباف من
گلباف ـ کرمان ، 1397
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اهداف تاسیس اندیشکده توسعه منطقه ای   

مقدمه

 ویژگی های ممتاز منطقه آزاد ماکو

 تاسیس اندیشکده
 توسعه منطقه

آزاد ماکو

سال آغاز و پایان پروژه: 1397 
ماکو آزاد  منطقه  سازمان  ناظر:  و   کارفرما 

مجری: پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف
همکاران: دکرت علی ملکی، دکرت روح ا.. حمیدی مطلق، مهدی 
صالحیون، رسوش طالبی، سیدکامل میرنظامی، رضا طبیب زاده، 
علی  کریمی،  امیرعلی  معصومی،  علی  یوسفی،  محمد امین 
اسم خانی،  علی  ابراهیمی،  میرتا  دوستی،  بهزاد  سعیدانژاد، 

بهزاد حیدری 

و  ملی  اقتصاد  میان  پلی  باید  را  صنعتی  تجاری-  آزاد  مناطق 
با جذب رسمایه گذاری  از یک سو  بین املللی در نظر گرفت که 
مستقیم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام بخشیده و از 
سوی دیگر با بهره گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور، 
می مناید.  بالفعل  را  بین املللی  زمینه  در  اقتصاد  نسبی  مزیتهای 
هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد، افزایش و توسعه صادرات، 
انتقال  خارجی،  و  داخلی  گذاری  رسمایه  جذب  اشتغال،  ایجاد 
ارتقای  تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، 
جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است. یکی 
از عوامل موفقیت مناطق آزاد، شناسایی مزیت ها و استعدادهای 
قابلیتهای  و  منابع  محدودیت  دلیل  به  زیرا  است  آنها  بالقوه 
تعداد  در  تنها  میتواند  منطقه  هر  دولتها،  و  مناطق  اقتصادی 
محدودی از مزیت ها توامنند شده و قابلیت رقابت بیابد. یکی از 
مهمرتین عواملی که امروزه بر شکوفایی مزیت های مناطق تاثیر 
شگرفی دارد، توسعه روزافزون و شتابان فناوری است. فناوری 
بیوتکنولوژی،  رباتیک،  مصنوعی،  هوش  همچون  پیرشفته  های 
نانوتکنولوژی و اینرتنت اشیاء با شتاب در حال گسرتش هستند 
تا جایی که دستیابی و استفاده موثر از این فناوری ها تبدیل به 
بنابراین  است.  شده  منطقه ای  اقتصادهای  برای  جدی  چالشی 
مزیت های  شناخت  نیازمند  آنها  های  منطق  هوشمند  توسعه 
ویژه هر منطقه، بهره گیری از دانش روز و تسلط بر فناوری های 

پیرشفته است.   

منطقه آزاد ماکو بزرگرتین منطقه آزاد جهان به لحاظ وسعت 
ترانزیتی کشورهای آسیای  ارتباطی  است و همچنین شاهراه 
جنوب  و  شامل  زمینی  كریدور  اتصال  حلقه  و  اروپا  و  میانه 
)نقطه اتصال آسیا و اروپا( است. این منطقه از وجود دشتهای 
حاصل خیز و مراتع ، آب فراوان و پایاب سدهای قابل کشت، 
برخوردار  فراوانی  طبیعی  های  جاذبه  و  تاریخی  آثار  وجود 
است. وجود چنین ویژگی هایی سبب شده است تا منطقه آزاد 
ماکو دارای مزیت های نسبی در زنجیره های ارزش لجستیک 
دامی،  محصوالت  تولید  صنعتی،  کشاورزی  نقل،  و  حمل  و 
گردشگری، محصوالت کشاورزی روستایی و دستبافته ها شود. 
حال سوال این است که با وجود رقابت شدید ملی و منطقه ای، 
چگونه میتوان مزیت نسبی منطقه آزاد ماکو در این زنجیره ها 
را تبدیل به مزیت های ویژه و راهربدی منودکه از یک طرف 

قابلیت رقابت پذیری با دیگر مناطق مشابه را داشته باشند و تاسیس اندیشکده توسعه منطقه آزاد ماکو   
از طرف دیگر منجر به توسعه متوازن منطقه گردند؟

 
به منظور پاسخ به این سوال، سازمان منطقه آزاد ماکو با همراهی 
پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف، اقدام به تاسیس 
اصلی  ماموریت  است  منوده   ماکو  ازاد  منطقه  توسعه  اندیشکده 
این اندیشکده مشارکت با سازمان منطقه آزاد ماکو جهت طراحی 
منطقه  در  و هوشمند  منطقهای سبز  توسعه  الگوی  پیاده سازی  و 
است. این الگو همراستا با جدیدترین روش های سیاستگذاری توسعه 
منطقه ا ی درجهان است که اصطالحا راه برد مزیت گرایی هوشمند 
)Smart Specialization( نام دارد. منطقه ای که با طراحی و پیاده 
سازی این الگو توسعه یابد، چهار ویژگی خواهد داشت؛ دانش بنیان، 

فراگیر، پایدار و تاب آور . چنین منطقه ای.
• دانش بنیان است، زیرا این نه تنها برپایه نوآوری و فناوری توسعه 
می یابد بلکه قطب جذب و انتشار فناوری جدید در گسرته کشور 

نیز خواهد بود.
به  دستیابی  امکان  و  ها  فرصت  که  معنا  این  به  است  فراگیر   •

موفقیت برای متامی افراد و اقشار جامعه فراهم است.
• تاب آور است یعنی با اتخاذ رویکرد مقاومتی در برابر بحران ها 

و تالطم ها مقاومت می کند.
• پایدار است چون توسعه اقتصادی هامهنگ با محیط زیست اتفاق 

می افتد و آن را برای نسل های بعدی حفظ می کند.

تا تکیه  به دنبال آن است  آزاد ماکو  اندیشکده توسعه منطقه 

گاه متخصص، پذیرفته شده و قابل اعتامدی برای سازمان منطقه 

آزاد، رسمایه گذاران، نخبگان و اقشار مختلف منطقه در مسیر 

این  باشد.  منطقه  تاب آور  و  پایدار  فراگیر،  دانش بنیان،  توسعه 

اندیشکده بدین منظور راهربدهای مختلفی طراحی منوده است 

که عبارتند از:

مترکز بر زنجیره های مزیت آفرین و هوشمند بر:   

    )Smart Specialization( اساس الگوهای برتر منطقه ای •

• استفاده از شبکه های نخبگانی بومی، ملی و بین املللی

• تقویت نهادهای مدنی و رسمایه انسانی و اجتامعی

• تشکیل و تکمیل اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی

• تقویت ساختار یکپارچه حکمرانی منطقه ای
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اندیشکده توسعه منطقه آزاد ماکو، در جهت تحقق ماموریت 
الگوی  پیادهسازی  و  طراحی  برای  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان 
برای  جامعی  مدل  طراحی  به  اقدام  هوشمند،  و  سبز  توسعه 
توسعه این منطقه منوده است. این مدل از چهار دسته اصلی 
سیاستگذاری و تنظیمگری، توامنندسازی و تسهیل گری، زنجیره 
است  شده  تشکیل  آن  دستاوردهای  و  دار  مزیت  ارزش  های 
منطقه آزاد ماکو نیز در همین جهت قصد دارد با تاسیس رسای 
و  بنیان  دانش  های  رشکت  وصل  نقطه  که  تجارت  و  نوآوری 
کارهای  و  کسب  و  صنوف  منایندگان  و  گذاران  رسمایه  نوآور، 
و  روز  های  فناوری  و  نوآوری  گسرتش  زمینه  است،  مختلف 

پیرشفته را در منطقه فراهم مناید.
همچون  مناسب  لجستیک  و  ها  زیرساخت  وجود  زیرساختها: 
مناسب  کیفیت  همچنین  و  آهن  راه  فرودگاه،  ها،  بزرگراه 
فناوری اطالعات و ارتباطات، از اصلی ترین نیازهای یک منطقه 

برای توسعه است.

 نظــام تامیــن مالــی یکــی از مهمرتیــن ارکان توســعه هوشــمند 
یــک منطقــه اســت. اندیشــکده توســعه منطقــه آزاد ماکــو بــه 
ــو  ــه آزاد ماک ــوی منطق ــتین گام از س ــور در نخس ــن منظ همی
ــش و  ــدوق پژوه ــکیل صن ــد تش ــا رون ــت ت ــده اس ــور ش مام
فنــاوری را در تعامــل بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و بخــش 

خصوصــی بــا جدیــت دنبــال کنــد.

ــه هــر  ــت شــده اســت ک ــن موضــوع ثاب ــان ای ــروزه در جه ام
ــه  ــد در متــام حــوزه هــا ب ــرای توســعه لزومــا منیتوان منطقــه ب
ــاد  ــی ایج ــت مهم ــود مزی ــرای خ ــه و ب ــت یافت ــت دس موفقی
ــه  ــه ب ــا توج ــو ب ــه آزاد ماک ــاس در منطق ــن اس ــر ای ــد. ب منای
بــه  ارزش  زنجیــره  چندیــن  موجــود،  ظرفیتهــای  و  مزیتهــا 
منظــور توســعه هوشــمند انتخــاب گردیــده انــد، ایــن زنجیــره 
ــنجی و  ــکان س ــه، ام ــی مطالع ــوالت باغ ــد از محص ــا عبارتن ه
تعریــف ظرفیتهــای توســعه زنجیــره رسد )Cold Chain( و 
فناوریهــا و نوآوریهــای مــورد نیــاز بــا تاکیــد بــر زنجیــره تامیــن 
ســیب و انگــور انگیــزه اصلــی بــرای انتخــاب ایــن زنجیــره بــوده 

اســت.

 زنجیــره محصــوالت دامــی بــا ایــن هــدف توســعه مــی یابــد: 
ــه، کاهــش واســطه  علمــی و هوشــمند شــدن دامــداری منطق
درآمــد  و  افــزوده  ارزش  افزایــش  زنجیــره،  در  زایــد  گــری 

ــره ــرارزش در زنجی ــدار و پ ــاغل پای ــاد مش ــداران، ایج دام
ــره، مدیریــت یکپارچــه  ــن زنجی ــن هــدف از توســعه ای مهمرتی
نیازهــا و فرصتهــای مشــرتک و افزایــش تعــداد و ظرفیــت تولیــد 

کارگاه هــای بافــت فــرش اســت.

نقطــه مترکــز در ایــن زنجیــره، بهره بــرداری هوشــمندانه و 
ــت. ــو اس ــه آزاد ماک ــردی در منطق ــوم گ ــت ب ــدار از ظرفی پای

تدویــن اصــول و چارچــوب الزم جهــت بکارگیــری اراضــی ملــی 
در منطقــه بــا هــدف توســعه هوشــمند و 

تخصصــی بخــش کشــاورزی و  تهیــه بســته هــای رسمایــه 
ــن  ــعه ای ــی در توس ــدف اصل ــاورزی ه ــش کش ــذاری در بخ گ

ــت. ــره اس زنجی

ــه آزاد  ــرتاتژیک منطق ــژه و ژئواس ــت وی ــه موقعی ــه ب ــا توج  ب
ماکــو کــه بــه عنــوان دروازه ورود بــه اروپــا شــناخته میشــود، 
ــن  ــمند، از مهمرتی ــتیک هوش ــعه لجس ــد توس ــر میرس ــه نظ ب
ــبب  ــق س ــورت، تحق ــه در ص ــت ک ــه اس ــن منطق ــای ای مزیته
در  ماکــو  آزاد  منطقــه  آفرینــی  نقــش  چشــمگیر  افزایــش 

ــود. ــور میش ــت کش ترانزی

در صورتــی کــه توامنندســازها تقویــت گردنــد و فعالیتهــای 
ــق ارزش،  ــای خل ــعه زنجیرهه ــور توس ــه منظ ــه ب ــام گرفت انج
دقیــق و موفقیــت آمیــز باشــد، آنــگاه منطقــه آزاد ماکــو 
ــان توســعه  ــاب آور و دانــش بنی ــدار، ت ــر، پای ــه شــکلی فراگی ب
ــه آزاد  ــازمان منطق ــت س ــت ماموری ــت و در نهای ــد یاف خواه
ــبز و  ــعه س ــوی توس ــازی الگ ــاده س ــی و پی ــرای طراح ــو ب ماک

ــد. ــد ش ــق خواه ــه محق ــمند منطق هوش

مدل توسعه سبز و هوشمند منطقه آزاد ماکو

گردشگری

 کشاورزی صنعتی

لجستیک

دستاوردها

نظام تامین مالی 

زنجیره های ارزش اولویت دار

دامپروری و محصوالت دامی
اندیشــکده توســعه منطقــه آزاد ماکــو، در جهــت تحقــق 
ماموریــت ســازمان منطقــه آزاد ماکــو بــرای طراحــی و پیــاده 
ــه طراحــی  ــدام ب ســازی الگــوی توســعه ســبز و هوشــمند، اق
مــدل جامعــی بــرای توســعه ایــن منطقــه منــوده اســت. ایــن 
ــری،  ــم گ ــتگذاری و تنظی ــی سیاس ــته اصل ــار دس ــدل از چه م

ــوآوری . ــره ن ــری، زنجی ــهیل گ ــازی و تس توامنندس

 
ــه  ــی منطق ــادی و حکمران ــاختار نه ــم س ــن مه ــامل دو رک ش
ای اســت. مــواردی همچــون کیفیــت قانــون گــذاری و تنظیــم 
گــری، شــفافیت عملکــرد، حقــوق شــهروندی و کیفیــت محیــط 

کســب و کار در ایــن دو دســته مهــم مــی گنجــد.

ــاده  ــرای پی ــن دســته شــامل مــواردی هســتند کــه منطقــه ب ای
ســازی موفــق راهربدهــای خــود در زمینــه خلــق ارزش و 
ــه  ــای منطق ــت ه ــع مزی ــاز دارد در واق ــا نی ــدان ه ــعه ب توس
تنهــا در صورتــی بلــوغ و ظهــور خواهــد یافــت کــه نظــام هــا   

ــا شــده باشــد. ــی مهی ــه خوب  هــا ب

ــاده  ــرای پی ــن دســته شــامل مــواردی هســتند کــه منطقــه ب ای
ســازی موفــق راهربدهــای خــود در زمینــه خلــق ارزش و 
ــه  ــای منطق ــت ه ــع مزی ــاز دارد در واق ــا نی ــدان ه ــعه ب توس
تنهــا در صورتــی بلــوغ و ظهــور خواهــد یافــت کــه نظــام هــا   

ــا شــده باشــد.  ــی مهی ــه خوب  هــا ب

 هــدف از ایــن برنامــه، اصــالح ســاختاری و بهســازی الگوهــای 
مــدارس در راســتای تحقــق توســعه ســبز و هوشــمند منطقــه 

آزاد ماکــو اســت .

حرفــه ای ســازی، شــبکه ســازی و برندســازی افــراد جــوان موثــر 
ــر  ــت در نظ ــن عل ــو مهمرتی ــه آزاد ماک ــائل منطق ــل مس در ح

قــرار گرفــنت ایــن برنامــه اســت.

امــروزه  نوآوری محــور،  و  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  موضــوع 
بــه صــورت روزافزونــی در جهــان در حــال توســعه اســت. 
ــه اســت در  ــن برنام ــنت ای ــرار گرف ــت در نظــر ق ــن عل مهم تری
چنیــن رشایطــی، تکیــه رصف مناطــق بــر منابــع طبیعــی خــود 
و اقــدام بــه خــام فروشــی آن، منیتوانــد ســبب توســعه پایــدار و 
جامــع یــک منطقــه گــردد، لــذا مناطــق مختلــف بــه دنبــال آن 
هســتند تــا بــا بــه کارگیــری فنــاوری و نــوآوری، در زنجیره هــای 
ارزش جایــگاه باالتــری بــرای خــود بــه دســت آورنــد بــه همیــن 
منظــور در بســیاری از مناطــق، بــه منظــور تســهیل نفــوذ 
فنــاوری و نــوآوری در فعالیــت هــای اقتصــادی و صنعتــی، 

ــد. ــوآوری تاســیس شــده ان مراکــز رشــد و ن

مدل توسعه سبز و هوشمند منطقه آزاد  ماکو  

سیاست گذاری و تنظیم گری

توامنندسازی و تسهیل گری

                          رسمایه انسانی و اجتمعی

مدرسه کارآفرین

مدرسه نوآوری اجتمعی روشنا

نظام نوآوری منطقه ای

زنجیره ارزش های اولویت دار
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سال آغاز و پایان پروژه
93-9۲
کارفرما

سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو
همکاران

مرتضی  مهندس  کیانی،  ابوالفضل  دکرت  کارفرما:  نظارت  تیم 
واسعی

هسته مرکزی: دکرت نوری، دکرت ملکی
مهندسین:  و  نوری  جواد  دکرت  ملکی،  علی  دکرت  علمی:  کمیته 
رسوش  رسهنگی،  رحیم  سلیامنی،  سعید  امامیه،  مجید  سید 
طالبی، حسین عنربستانی، علیرضا نارصی، سید مصطفی حیدری، 
محسن  بابایی،  علی  زبردست،  هادی  حسینی،  فخرالسادات 

اشعاری، سعید شجاعی، محمدرضا پورمهجور
   چکیده

سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( در سال 13۴6 با 
هدف ترسیع در توسعه صنعتی کشور تأسیس شد. از آن سالها 
تاکنون این سازمان به عنوان بازوی توامنند دولت و اصلیرتین 
نیروی محرک توسعه صنعتی کشور، فعالیت های ارزشمندی را 
در توسعه صنعت این کشور انجام داده است. بر همین اساس 
سازمان  اسرتاتژی  تدوین  پروژه  تعریف  به  اقدام  سازمان  این 
گسرتش و نوسازی صنایع ایران منوده است. نتایج بدست آمده 
این سازمان  برای  تدوین شده  اهداف  و  اسرتاتژی ها  قالب  در 
نشان دهنده این است که سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران 
در جهت توسعه صنایع باید با استفاده از رویکرد گزینشی بر 

روی توسعه صنایع منتخب متمرکز شود. 
    خالصه پروژه 

سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( با هدف پاسخ به 
اقتضائات توسعه صنعتی کشور پروژهای را تحت عنوان »تدوین 
و توسعه اسرتاتژی کالن سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران « 
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و پژوهشکده سیاستگذاری 
علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی رشیف، تعریف منود که 
این پروژه به ۴ سند اصلی تفکیک میشد. این اسناد به ترتیب 
عبارتند از 1( تدوین چشامنداز، ماموریت، اهداف و راهربدهای 
ایدرو، 3( مطالعات  برای  انتخاب صنایع هدف  ایدرو، ۲  کالن 
مصداقی کسب درآمد و ۴( تعیین اهداف کمی بخش صنعت و 

صنایع هدف در افق 1۴0۴.
تبیین  مدیریتی،  خالصه های  شامل  ترتیب  به  فوق  پروژه های 
سند اسرتاتژی کالن، اهمیت صنعت در توسعه اقتصادی و نقش 
سازمان مذکور در آن، روششناسی تدوین ماموریت و راهربدها؛ 
روشهای  و  تعاریف  صنایع،  انتخاب  مختلف  مدلهای  بررسی 
ارائه  انتخاب صنایع هدف،  و  اجرای مدل  طبقهبندی صنعت، 
توسعه ای،  سازمان  معرفی  منتخب؛  صنایع  مورد  در  اطالعاتی 

توصیف وضع کنونی ایدرو، سازوکار مالی کاربردپذیر در امور 
توسعه ای و نوسازی و در نهایت بخش جمع بندی و دستاوردها 

بودند.
    یافته ها و دستاوردها

در نهایت نتایج حاصل به طور خالصه ارائه میگردد:
1 - تدوین چشم انداز و راهربدهای کالن

به  توجه  نیازمند  صنعتی  توسعه  نظام  مدیریت  و  طراحی 
مالحظاتی است که باید نهاد توسعه¬ای به آن توجه داشته باشد 
و در این راستا گام بردارد. دقت در طراحی سازمانی و انتخاب 
نقش عمدهای  ارائه خدمات،  رویکردهای سازماندهی  درست 
در سطح عملکرد نظام دارد. آنچه به عنوان نظام توسعه صنعتی 
در یک کشور طراحی میشود زمانی عملکرد مطلوب و مؤثر را 
خواهد داشت که کامالً در انطباق با نیازهای صنعتی آن کشور 
طراحی شده باشد و از سازماندهی کارآمدی برای ارائه خدمات 
برخوردار باشد. کارکردهای توسعه ای و مالحظات ذکر شده در 
توسعه ای  سازمان  راهربدهای  تعیین  برای  مبنایی  گزارش  این 

خواهد بود. برخی از این مالحظات در ادامه ذکر می شود:
توسعه ای  سازمان  هر صنعت،  متفاوت  نیازهای  به  توجه  با   •

مگر در موارد خاص باید بر صنایع محدودی متمرکز باشند.
• سازمان توسعه ای باید در مواجهه با مسائل یک صنعت نقش 
محوری داشته باشد و بر این اساس اختیارات الزم را به دست 

آورد.
• هر صنعت و کشوری اقتضائات ویژهای دارد که منجر می شود 
پیشنهاد اقدامات به سازمان توسعه ای پیش از مواجهه با مسائل 

هر صنعت امکان پذیر نباشد.
• نظام توسعه ای متشکل از مجموعه ای از مراکز و بنگاه های 
عمومی و خصوصی است که در یک شبکه با یکدیگر مشارکت 

کرده و به رفع نیازهای صنعت می پردازند.
صنعت  در  موجود  نهادهای  نادرست  عملکرد  یا  و  نقص   •
منجر به عدم کارکرد درست صنعت و توسعه آن می شود. به 
همین جهت سازمان توسعه ای در این گونه موارد به نهادسازی 

می پردازد.
به  دارد.  صنعت  یک  در  را  اصلی  عملکرد  خصوصی  بخش   •
همین جهت توسعه صنعتی بدون توجه و مشارکت دادن به 

این بخش از پیش شکست خورده خواهد بود.
سازمان های  عهده  بر  می تواند  که  ماموریت هایی  از  یکی 
صنایع  ایجاد  و  متوازن  توسعه  به  کمک  گیرد  قرار  توسعه ای 
به  توجه  با  که  است  کشورها  یافته  توسعه  کمرت  مناطق  در 

ویژگی های هر کشور دنبال می شود.
تجارب کشورهای جهان و ادبیات توسعه صنعتی نشان می دهد 
سازمان های توسعه از طریق رسمایه گذاری در طرح های صنعتی 
و بنگاه داری رصف منی توانند به توسعه صنعتی کشور کمک 

کنند.

تدوین و توسعه 
استراتژی کالن سازمان

 گسترش و نوسازی
 صنایع ایران )ایدرو(

نوسازی  اسرتاتژی کالن سازمان گسرتش و  تدوین و توسعه 

صنایع ایران )ایدرو(
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مکانیزم های داوطلبانه تامین منابع
مکانیزم های مبتنی بر بدهی تامین منابع

مکانیزم های مبتنی بر بازار تامین منابع
ــر  ــم ب ــتی حاک ــن باالدس ــناد و قوانی ــل اس ــی و تحلی 4 - بررس

ــدرو ــت ای فعالی
قوانیــن و اســنادی کــه بــه گونــه ای بــر روی فعالیت هــای ایــن 
ــن  ــدهاند. ای ــان ش ــایی و بی ــد شناس ــذار بوده ان ــازمان اثرگ س
ــی همچــون برنامه هــای توســعه و  ــناد کالن ــن شــامل اس قوانی
ــون بودجــه و ...  ــی همچــون قان ــن کوتاهمدت ــن قوانی همچنی
ــه  ــد ب ــورد بررســی قرارگرفتن ــه م ــی ک میشــود.مهم ترین قوانین

ــر اســت: رشح زی
قانون تشکیل سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران

اساسنامه سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران
 قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه

قوانین بودجه سالهای 1383 تا 139۲
قانون برگزاری مناقصات

سیاست های کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
قانون مدیریت خدمات کشوری

ــذاری در  ــد: اجــازه رسمایه گ ــت از تولی ــروه حامی ــه کارگ مصوب
ــقف  ــا س ــعه یافته ت ــرت توس ــق کم ــن و مناط ــای نوی فناوری ه

۴9 درصــد
ــم  ــه پنج ــورد برنام ــربی در م ــم ره ــام معظ ــت های مق سیاس

ــعه توس
در نهایــت تأثیــر قوانیــن مختلــف بــر فعالیتهــای ســازمان 
گســرتش و نوســازی صنایــع ایــران از زمــان تأســیس تاکنــون در 
قالــب شــش دوره زمانــی مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت و 
ــراز و نشــیب های قابلیت هــای ســازمان گســرتش و نوســازی  ف

ــران  ــع ای صنای
ــه تفکیــک حوزه هــای  ــن مختلــف، ب در نتیجــه تصویــب قوانی

فعالیتــی مختلــف ایــن ســازمان بیــان شــده اســت کــه بــه رشح 
زیــر اســت:

گرفتار شدن در بروکراسی های متداول دولتی
محــدود شــدن در نحــوه تأســیس کــردن و مدیریــِت رشکت های 

بع تا
جایگاه سازمان گسرتش در ساختار سیاست گذاری کشور

چالش تأمین منابع مالی برای طرح های توسعه ای
ظرفیت برنامه توسعه برای سازمانهای توسعه ای
قابلیت محوری سازمان گسرتش در حوزه قوانین

ــازمان  ــای س ــت ه ــر فعالی ــم ب ــناد حاک ــن و اس ــی قوانی بررس
ــن موضــوع  ــران نشــاندهنده ای ــع ای گســرتش و نوســازی صنای
اســت کــه نســبت بــه زمــان تأســیس، قوانیــن متعــددی بــرای 
ــابق  ــد س ــازمان مانن ــت و س ــده اس ــع گردی ــازمان وض ــن س ای
بخصــوص  و  مختلــف  حوزههــای  در  بــاال  عمــل  آزادی  از 
ــوان  ــی میت ــور کل ــه به ط ــت؛ ک ــوردار نیس ــذاری برخ رسمایه گ
ــازمان  ــر س ــن ب ــرات قوانی ــن تأثی ــی از مهم تری ــود یک ــان من بی
گســرتش و نوســازی صنایــع ایــران همیــن موضــوع بــوده اســت. 
البتــه بررســی تجربــه ســازمان گســرتش و نوســازی صنایــع 
ایــران در مواجهــه بــا قوانیــن نیــز نشــان دهنــده ایــن موضــوع 
ــت  ــته اس ــازمان توانس ــن س ــددی ای ــوارد متع ــه در م ــت ک اس
ــد و بســیاری از  ــی ایفــای نقــش جــدی منای ــرات قانون در تغیی

ــد. ــرف منای ــی را برط ــع قانون موان
5- مطالعه و آسیب شناسی چارچوب كاركرد کنونی ایدرو 

در ایــن گــزارش، در هــر بخــش بــه یکــی از حوزه هــای اصلــی 
ــم،  ــاد میکنی ــه مدلهــای کالن ی ــا ب فعالیــت ســازمان کــه از آنه

پرداختــه شــده اســت؛ ایــن حــوزه  هــا عبارتنــد از:
ــه،  ــع پیرشفت ــکاری عمومــی، ۲- توســعه صنای 1- توســعه پیامن
3- توســعه رسمایه گــذاری صنعتــی، ۴- توســعه مدیریــت و 

ــع.  ــازی صنای نوس
که رشح هر یک از این موارد در این مجال منی گنجد.

2 - انتخاب صنایع هدف
مــدل هــای متعــددی همچــون مــدل ســازمان بین املللــی 
توســعه صنعتــی )یونیــدو (، مــدل بانــک جهانــی و مــواردی از 
ــا در نهایــت  ــد ت قبیــل مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفته ان
مــدل و شــاخصهای مــورد اســتفاده بــرای تعییــن صنایــع هــدف 
ایــدرو مشــخص شــود. بعــد از ایــن بررســی ها و برگــزاری 
جلســات کارشناســی در نهایــت شــاخصهای تعییــن صنایــع 

ــده اند: ــاب ش ــر انتخ ــه رشح زی ــدف ب ه
میزان پیوند میان صنایع
ظرفیت اشتغال زایی آتی

قابلیت صادرات
میزان دسرتسی به منابع

ظرفیت های بالقوه بازار )ظرفیت رشد و گسرتدگی بازار( 
ظرفیت توسعه تکنولوژی در کشور 

وضعیت فعلی صنعت 
میزان توامنندی ایدرو 

متوسط حاشیه سود هر یک از صنایع
در ایــن گــزارش بــرای تعریــف صنعــت از روش زنجیــره ی 
ارزش اســتفاده شــده اســت. در خصــوص روش طبقه بنــدی 
صنایــع نیــز در نهایــت بــا اســتفاده از نظــرات خــربگان و 
طبقه بندی هــای موجــود همچــون آیســیک  لیســت اولیــه 
صنایــع و یــا هــامن طبقه بنــدی صنایــع تعییــن گردیــده اســت 

کــه بــه رشح زیــر می باشــد: 
صنعت نفت و گاز 

صنعت خودرو
صنعت ریلی

صنایع شیمیایی
قطعه سازی، مجموعه سازی و تجهیزات صنعتی

صنعت تجهیزات الکرتیکی و الکرتونیکی

صنعت دریایی
ساختامن سازی پیرشفته

انرژی های نو
صنعت  نساجی، پوشاک، چرم و محصوالت مرتبط

صنعت تجهیزات پزشکی
صنایع تبدیلی و غذایی

3 - مطالعات مصداقی کسب درآمد
ارتقــای ســطح دانــش، بینــش و اطالعــات مدیــران نســبت 
جملــه  از  توســعه  ابزارهــای  به کارگیــری  شــیوه های  بــه 
ســازوکارهای مالــی جهــت توســعه، حضــور ایشــان در عرصــه  

هــای اقتصــادی و صنعتــی را اثــر بخش تــر میکنــد. 
ــامل 19  ــا ش ــزارش مجموع ــن گ ــنهادی در ای ــازوکارهای پیش س
ــی  ــد خاص ــرای مقاص ــب ب ــه تناس ــک ب ــر ی ــوده و ه ــورد ب م
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. از آنجــا کــه اهــداف توســعه ای 
ایــدرو را میتــوان در ســه دســته توســعه فنــاوری، توســعه 
منــود،  تقســیم بندی  صنعتــی  نوســازی  و  رسمایه گــذاری 
تــالش شــد ســازوکارهای پیشــنهادی ناظــر بــه توســعه یــک یــا 
چنــد مــورد از ایــن اهــداف طراحــی گــردد. هــدف نهایــی بــه 
کارگیــری هــر یــک از ایــن ســازوکارها آن اســت کــه دولــت )و 
ایــدرو کــه مناینــده دولــت در توســعه صنعتــی اســت( بــا رصف 
کمرتیــن منابــع بودجــه ای بتواننــد اهــداف توســعه ای خــود را 
پیاده ســازی مناینــد. بــر ایــن اســاس، بــه کارگیــری ســازوکارهای 
ــش  ــه کاه ــر ب ــت منج ــنهادی میتوانس ــی پیش ــی و مدیریت مال
ــت  ــت، هدای ــرای دول ــد ب ــش درآم ــی، افزای ــه نقدینگ ــاز ب نی
ســایر منابــع مالــی بــه ســمت امــور توســعه ای یــا چنــد مــورد 

ــود.  از آن ش
ماهیــت ســازوکارهای بــه کار گرفتــه شــده میتوانســت در چهار 

حــوزه زیــر دســته بندی شــوند:
مکانیزم های اجباری تامین منابع
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سال آغاز و پایان پروژه
96 - 95
کارفرما

ستاد فاوا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
همکاران

دکرت علی ملکی، محمد اسامعیل زاده، سعید سلیامنی، امیرعلی 
کریمی، امین طریقی و حمزه صادقی زاده

چکیده
در اسناد باالدستی کشور خصوصا نقشه جامع علمی، فناوریهای 
محوری و اسرتاتژیک ترشیح شده است. یکی از فناوری هایی 
جز  همواره  باالدستی  اسناد  مختلف  طبقه بندی های  در  که 
فناوری اولویت دار و اسرتاتژیک کشور محسوب شده، فناوری 
بر  عالوه  میکروالکرتونیک  فناوری  است.  میکروالکرتونیک 
شکل  به  می تواند  کشور  فناورانه  رشد  بر  مستقیم  تأثیرگذاری 
غیرمستقیم سطح فناوری ایران را در سایر صنایع مهم از جمله 
دهد  ارتقا   ... و  کشاورزی  خودرو،  هوافضا،  دفاعی،  صنایع 
اولویت دار،  فناوری های  در  کشور  وضعیت  بهبود  منظور  به 
تا  است  تالش  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
رشد  موانع  فناوری ها،  این  برای  توسعه  ستادهای  تشکیل  با 
ستادهای  فعالیت های  از  یکی  سازد.  مرتفع  را  آنها  توسعه  و 
ارتباطات  اطالعات،  فناوری  توسعه  ستاد  جمله  من  مذکور، 
مربوطه  حوزه  در  ملی  توسعه  سند  تدوین  مجازی،  فضای  و 
برای  اساسی،  و  مهم  ابزار  یک  عنوان  به  توسعه  سند  است.  
جایگاهی  به  دستیابی  و  کشور  در  نیمه هادی  صنعت  توسعه 
واال در این فناوری راهربدی و اولویت دار حائز اهمیت است. 
فناوری  این  هدفمند  گسرتش  به  توسعه  سند  تدوین  واقع  در 
سیاستگذاری  پژوهشکده  منظور  همین  به  می کند.  کمک 
راهربدی  تدوین سند  دانشگاه صنعتی رشیف مسئولیت طرح 
و ملی توسعه فناوری میکروالکرتونیک را بر عهده گرفت. برای 
اجرای در این طرح، اقدامات مختلفی توسط پژوهشکده صورت 
اهمیت  و  رضورت  محدوده،  ابعاد،  نخست،  گام  در  گرفت. 
موضوع بررسی شد. همچنین اسناد باالدستی مطالعه گردید و 
نیز آسیبشناسی  اسناد توسعه ای پیشین و سایر اسناد مربوطه 
شد تا اشکاالت پیشین مرتفع گردد. عالوه بر این زنجیره ارزش 
صنعت نیمه هادی ترشیح شده و جایگاه بزرگان دنیا در هر 
حلقه از زنجیره ارزش ترشیح گردید. در ادامه توامنندیهای کشور 
متناسب با حلقه های زنجیره ارزش واکاوی شده و نحوه ورود 
به صنعت با توجه به روند تحوالت فناوری در آینده مشخص 
شد و درنهایت اقدامات مشخص و هدفمند متناسب با اهداف 

و اسرتاتژی های سند حارض و اسناد باالدستی تدوین گردید. 

امروزه محور توسعه اقتصادی، صنعتی، نظامی و حتی اجتامعی 
کشورها در گرو صنایع و فناوری های پیرشفته ای است که عمدتاً 
محصوالت آنها در رشد و توسعه سایر صنایع نقش بسزایی دارد. 
فناوری میکروالکرتونیک یکی از این صنایع پیرشفته است که به 

یا کمرت  ابعاد یک میلیونیم مرت و  الکرتونیکی در  ادوات  تولید 
اختصاص دارد. این فناوری کاربردهای بسیاری در صنایع دفاع 

ملی، مخابراتی، پزشکی، انرژی، خودروسازی و غیره دارد.
و  طراحی  در  که  را  رشکت هایی  مجموعه  نیمه هادی  صنعت 
سال  از  دربرمی گیرد.  دارند  نقش  نیمه هادی  وسایل  ساخت 
رایج  کسبوکار  یک  به  تبدیل  نیمه هادی  تاکنون صنعت   1960
 336 صنعت  یک  به  نیمه هادی  صنعت  امروزه  و  است  شده 

میلیارد دالری تبدیل شده است.
در  آنها  ساز  توامنند  فناوری های  و  نیمه هادی ها  که  آنجا  از 
فراگیر  دولت  و  با مشرتیان، صنعت  مرتبط  کاربردهای  رسارس 
شده است، عملکرد فروش جهانی صنعت نیمه هادیها به شکل 
ناخالص جهانی گره خورده است. درواقع  تولید  به رشد  زیادی 
کاربرد  زندگی و در جهان  نیمه هادی ها در جنبه های مختلف 
در  که  کالن  اقتصاد  محیط  وضعیت  بهبود  و  دارند  فراوانی 
فروش  بر  می تواند  متبلور می شود  داخلی  ناخالص  تولید  رشد 
اهمیت صنعت  به  توجه  با  بگذارد.  مثبتی  تأثیر  نیمه هادی ها 
سایر  و  اقتصاد  محرک های  از  یکی  عنوان  به  میکروالکرتونیک 
به  این صنعت  تا سند توسعه  پروژه تالش شد  این  صنایع، در 
شکل روشنی تدوین شود. برای این کار مطالعه اسناد باالدستی 
و تبیین چشم انداز این سند در کشور رشوع شد و در راستای 
برنامه   ،1۴0۴ چشامنداز  سند  همچون  باالدستی  اسناد  آن، 
نقشه جامع علمی کشور  توسعه،  پنجم  برنامه  توسعه،  چهارم 
مرور گردید. همچنین برنامه ها و پیشنهادهایی که برای تدوین 
برنامه ششم توسعه ارائه شده است نیز، موردتوجه قرارگرفت تا 
با مرور اسناد باالدستی و شناسایی جایگاه صنعت نیمه هادی 
در این اسناد، برنامه های تدوین شده برای توسعه این صنعت 

مطابق با سیاستهای کالن و جهت گیری کلی نظام باشد.
تا  شد  ترشیح  میکروالکرتونیک  فناوری  ثغور  حدود  ادامه  در 
میکروالرتونیک  از صنعت  تعریفی  نشان دهد سند حارض چه 
نظر می گیرد. سپس  در  را  قلمروهایی  و  ها  و چه حوزه  دارد 
قرار  بررسی و جمع بندی  ایران مورد  در  این صنعت  تاریخچه 
گرفت. سپس زنجیره ارزش صنعت میکروالرتونیک مورد بررسی 
این  حلقه های  از  یک  هر  در  که  شود  تا مشخص  گرفت  قرار 
زنجیره چه رشکت هایی وجود دارند و هر یک از این رشکت ها 
چند درصد از بازار را در اختیار دارد. این کار به شناسایی نقاط 
ورود کشور با توجه به پتانسیل های داخلی و رقابت بین املللی

کمک  دارد  وجود  ارزش  زنجیره  حلقه های  از  یک  هر  در  که 
می کرد. سپس مطابق با حلقه های زنجیره ارزش، پتانسیل های 
داخلی در هر یک از حلقه های زنجیره ارزش مشخص گردید. 
بعد ازآن نیز پتانسیل ها با میزان رقابت و توامنندی رشکت های 
کدام  در  شود  مشخص  تا  گرفت  قرار  مقایسه  مورد  بین املللی 
حلقه از زنجیره ارزش امکان ورود وجود دارد. سپس متناسب 
با مفهوم نظام نوآوری بخشی، تالش شد تا با یک نگاه بخشی 
به صنعت میکروالکرتونیک، عنارص ساختاری و کارکردی نظام 
ادامه  در  این صنعت شناسایی شود. همچنین  نوآوری بخشی 
این صنعت  اصلی  بازیگران  نهادی،  نگاشت  از  استفاده  با  نیز 

شناسایی شدند. شناسایی بازیگران و ذی نفعان از آن جهت 

 سند راهبردی
 توسعه فناوری

میکرو الکترونیک

سند راهربدی توسعه فناوری میکروالکرتونیک

خالصه پروژه شامل بیان مسئله و رشح مخترص انجام پروژه
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 ارزش افزوده بخشهای مختلف زنجیره ارزش صنعت میکروالکرتونیک

راستای  در  که  اقداماتی  تا  میشد  سبب  که  بود  اهمیت  حائز 
طور  به  می گردند،  تدوین  توسعه  سند  ها  اسرتاتژی  اجرای 
کامالشفاف به بازیگران و ذی نفعان مرتبط تخصیص داده شود. 
تالش  رقابتی،  هوشمندی  مفهوم  از  استفاده  با  بعدی  درگام 
با  شود.  شناسایی  صنعت  این  در  آینده،  های  فناوری  تا  شد 
باالی  رقابت  دلیل  به   ، و خربگان  متخصصان  نظرات  به  توجه 
موجود در این صنعت، امکان ورود به بازار رقابتی محصوالت 
میکروالکرتونیک که هم اکنون در مقیاس صنعتی در حال تولید 
هستند وجود ندارد. از این رو، برای ایجاد روزنه ای برای ورود 
به این صنعت، باید فناوری های آینده شناسایی شود و امکان 
توجه  باید  بگیرد.  قرار  بررسی  مورد  ها  فناوری  این  در  ورود 
داشت که صنعت میکروالکرتونیک در ایران نسبت به فناوری 
های بالغ شده قابلیت رقابت ندارد اما نسبت به فناوری هایی 
که هنوز در مرحله تحقیق و توسعه هستند، فاصله چندانی با 
سایر کشورهای دنیا ندارد. از این رو در پژوهش حارض تحلیل 
های هوشمندی رقابتی بر روی بازار محصوالت نیمه هادی انجام 
گرفت. بازار محصوالت نیمه هادی به هفت دسته اصلی تقیسم 
نظامی،  بخش  صنعت،)۲(  بخش   )1( از:  عبارتند  که  می شود 
امنیتی و دولتی، )3( بخش بهداشت و سالمت، )۴( بخش حمل 
ارتباطات و مخابرات، )6( بخش  ، )5( بخش  و نقل و خودرو 
این  مذکور،  پروژه  در  انرژی.  بخش   )7( و  محصوالت مرصفی 
هفت دسته مورد تحلیل قرار گرفت و امکان پذیری ورود در 

این صنایع مورد بررسی قرار گرفت. 
فناوری  زمینه  در  گسرتده  مطالعات  انجام  از  بعد  نهایت  در 
 1۴0۴ انداز  آن، چشم  مختلف  های  حوزه  و  میکروالکرتونیک 

نوبت  سپس  شد.  تدوین  کشور  برای  میکروالکرتونیک  صنعت 
به تدوین اقدامات و اسرتاتژی ها برای دستیابی به این چشم 
انداز رسید. برای این کار، مطالعه گسرتده ای در زمینه سیاست 
مطالعات  این  نتایج  پذیرفت.  آن صورت  های  ابزار  و  صنعتی 
ای  تا مجموعه  که سبب می شد  داشت  اهمیت  این جهت  از 
فراهم شود.  سیاست صنعتی  با  متناسب  سیاستی  اقدامات  از 
مطالعه  کشورها،  موفق  تجربه های  بررسی  برای  همچنین 
گسرتده ای در زمینه همپایی )catch up( فناوری در کشورهایی 
را داشته  ایران توسعه صنعت میکروالکرتونیک  با  که همزمان 
اند و یا رشایطی نزدیک به ایران دارند انجام گرفت تا تجربه های 
کشورها  این  توسط  گرفته  انجام  سیاستی  اقدامات  و  موفق 
مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا کشورهای تایوان، کره 
جنوبی، چین، مالزی، هند و سنگاپور مورد مطالعه قرار گرفتند.

سیاستی  اقدامات  شده،  انجام  مطالعات  به  توجه  با  پایان  در 
پیشنهادی در کارگروه های ستاد فاوا معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به طور مستمر انجام گرفت و در نهایت بعد 
از جلسات و نشست های متعدد با خربگان صنعت و دانشگاه، 

سند نهایی استخراج گردید. 
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طرح ملی پیمیش نوآوری ایران

اهمیت  نیز  و  نوآوری  ملی  نظام  در  بنگاه ها  جایگاه  و  نقش 
آن ها در توسعه اقتصادی کشورها توجه ویژه تصمیم گیران و 
سیاست گذاران را به سمت خود معطوف ساخته است. همین 
موضوع باعث شده تا سیاستگذاران تصمیامتی جهت دهنده و 
تسهیل گر در راستای پیشربد اهداف نوآورانه در بنگاهها اتخاذ 
منایند. بر همین اساس در کشورهای مختلف، نهادهای متولی 
برنامه ها و  برگزاری  با  آماری  یا مراکز  و  فناوری  حوزه علم و 
تا  می کوشند  نوآوری«  پیامیش  ملی  »طرح  مانند  طرح هایی 
وضعیت فعلی نوآوری در رشکت ها و سازمان ها را ارزیابی کرده 
نهادهای  در  نوآورانه  فعالیت های  و مهم ترین موانع پیرشوی 
به دست  اطالعات  از  استفاده  با  تا  منایند  شناسایی  را  مذکور 
داشته  هدفمندتری  و  مؤثرتر  سیاستگذاری های  بتوانند  آمده، 
باشند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری 
پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه رشیف در راستای مأموریت 
خود مبنی بر ارتقای ظرفیت های نوآورانه و فناورانه در کشور، 
و  کارآفرینی  زیست بوم  ارتقای  و  دانش بنیان  اقتصاد  به  گذار 
میان  در  نوآوری  پیامیش  ملی  طرح  اجرای  به  اقدام  نوآوری 
تقویت  طرح  این  اصلی  هدف  است.  منوده  کشور  بنگاه های 
هوشمندی سیاستی از طریق پیامیش رفتار و عملکرد نوآورانه 
بنگاه ها در حوزه های منتخب است تا از این طریق داللت های 
سیاستی به منظور هدایت و جهت دهی فعالیت های نوآورانه 
مقتضی  سیاستی  برنامه های  و  استخراج  بنگاه ها  سطح  در 

تدوین و اجرا شود.

سایر اهداف این طرح عبارتند از:

و  کشور  در  نوآوری  جریان  از  سیاست گذاران  بهرت  شناخت   •
برنامه ریزی مناسب برای آینده

• شناخت بهرت مدیران از وضعیت نوآوری در رشکت خود

• شناسایی عوامل تعیین کننده نوآوری

 طرح پیمیش پایلوت
و  شناخت  کلی،  طور  به  آزمایشی،  طرح  این  انجام  از  هدف 
انواع نوآوری های انجام گرفته در بنگاه ها و  اندازه گیری میزان 
شناخت موانع پیش روی آن ها در مسیر حرکت به سوی نوآوری 
ریاست  فناوری  و  توسط معاونت علمی  پایلوت،  است. طرح 
سیاست گذاری دانشگاه  پژوهشکدة  همکاری  با  جمهوری، 
صنعتی رشیف انجام پذیرفت. نتایج این طرح، شناخت روشنی 
از فرصت ها و چالش های بنگاه های کشور در زمینه نوآوری در 
اختیار نهادهای سیاست گذار قرار داد تا در راستای تعامل بهینه 
با فعاالن صنعت و نیز برای تدوین برنامه های حامیتی، مورد 
استفاده قرار گیرد. محدوده انجام این طرح در کشور در سال 
نخست، دو حوزه منتخب رشکت های دانش بنیان )مورد تأیید 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری( و نیز رشکت های 
فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( بوده اند. در 
طرح پیامیش نوآوری، اطالعات مرتبط با فعالیت های نوآورانه 
رشکت های این دو حوزه در بازه زمانی سه ساله از سال 1390 
تا سال 139۲ جمع آوری شده است.اجرای پیامیش و دریافت 
آغاز و طی چند  از مهرماه سال 1393  از رشکت ها،  اطالعات 
آماده سازی  و  اولیه  مطالعات  ابتدا  پذیرفت.  انجام  مرحله 
پرسشنامه شامل 1۲ بخش اصلی، مطابق با دستورالعمل اسلو 
طی  سپس،  و  گرفت  انجام  اروپا  اتحادیة  نوآوری  پیامیش  و 
از رشکت ها و فعاالن  برگزاری یک هامیش توجیهی و دعوت 
دو حوزة یادشده از یک سو و مسؤوالن مربوط از سوی دیگر، 
طرح و لزوم انجام آن در کشور و مزایای آن ترشیح گردید و از 
رشکت ها جهت همکاری با آن دعوت به عمل آمد. پرسشنامه  
برای 300 رشکت  ارسال شد که از این تعداد، 1۴۲ رشکت پس از 
تکمیل پرسشنامه، آن را به دبیرخانه پیامیش ارسال منودند که 
۴7.33 درصد پرسشنامه ها را در بر می گرفت. به لحاظ اندازه، 
نفر   ۲ دارای  طرح  این  در  بررسی  مورد  رشکت  کوچک ترین 
کارمند در گروه دانش بنیان و بزرگ ترین آن ها دارای 3۴0 نفر 
کارمند در گروه فناوری اطالعات و ارتباطات بوده است. نتایج 
طرح، اطالعات جامع، مختلف و قابل تأملی را از فعالیت های 
نشان   نتایج  مثال،  عنوان  به  می دهد.  ارائه  بنگاه ها  نوآورانة 
می دهد که متام رشکت ها، نوآوری فناورانه داشته اند و میزان 
رشکت های دارای نوآوری غیرفناورانه 95.75 درصد بوده است. 
بر  بررسی  مورد  رشکت های  فعالیت  اساس  اینکه  به  توجه  با 
فناوری های روز بنا نهاده شده، این نتایج چندان هم دور از 
انتظار نیست. یکی دیگر از بخش های قابل توجه در تحلیل های 

به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، 

طرح ملی
پیمایش  نوآوری ایران

سال آغاز و پایان پروژه
1393-95

کارفرما و ناظر
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-معاونت

 سیاست گذاری و ارزیابی راهربدی
مجری

 پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه
صنعتی رشیف

همکاران اعضای کمیته پیمیش نوآوری
 دکرت علی ملکی- سعیدحسین رفیعی- اسامعیل عبدی- سعید

 سلیامنی - سید علیرضا طباطبایی- زهرا محمدهاشمی-
 عباسعلی کارشناس- عباسعلی احمدیان - فهیمه بهزادی -

 سمیه فروغی - حامد حاجی پور - سعید امینی- صبا سمنگان-
علیرضا نارصی – محمد اسامعیل زاده – امیرعلی کریمی

• شناسایی عوامل محدود کننده نوآوری

• طرح ریزی نوآوری در بخش های جدید

• ارزیابی روندها

در ادامه گزارش طرح ملی پیامیش نوآوری ایران، ۲ طرح پایلوت 
و طرح اصلی همراه با خالصه اجرایی، روششناسی و نتایج به 

دست آمده از آنها ارائه خواهند شد.

طرح ملی پیمیش نوآوری ایران  
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وضعیت رشکت های فعال در حوزه نفت، گاز و پرتوشیمی

و اطالعات  فناوری  حوزه  در  فعال  رشکت های   وضعیت 

ارتباطات
بررسی وضعیت رشکت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نتایج طرح پیمیش اصلی در 2 حوزه منتخب

نوآوری  انواع  از  رشکت ها  از  باالیی  درصد  که  می دهد  نشان 
مناسب  درک  بیان گر  میتواند  امر  این  بوده اند؛  برخوردار 
روی  و  رقابت  برای  نوآوری  موضوع  اهمیت  از  رشکت ها 
آوردن عملی آنها به نوآوری باشد. طبق نتایج به دست آمده، 
مهم ترین اهداف رشکت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
به  کاالها و خدمات، ورود  کیفیت  بهبود  فناورانه،  نوآوری  از 
بازارهای جدید و یا افزایش سهم در بازار و تنوع بخشیدن به 
محیطی،  زیست  اثرات  کاهش  است.  بوده  خدمات  و  کاالها 
هزینه های  کاهش  و  کشور  اسرتاتژیک  خدمات  و  کاال  تأمین 
مواد اولیه و انرژی به ترتیب کمرتین اهمیت را داشته اند. در 
ایده پردازی،  و  خالقیت  مهارت های  افزایش  روش های  میان 

در ادامه این گزارش به ذکر نتایج طرح پیامیش اصلی در دو 
حوزه نفت و گاز و فناوری اطالعات و ارتباطات که کار اجرایی 
آن توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه رشیف انجام شده 

است پرداخته می شود.

منابع  کمبود  پرتوشیمی،  و  گاز  نفت،  در صنایع  کلی  به طور 
مالی رشکت و باال بودن هزینه های نوآوری از مهم ترین موانع 
انعطاف پذیری  عدم  و  بازرگانی  سیاستهای  کارایی  عدم  مالی، 
به  مربوط  عوامل  مهمرتین  از  استانداردها  و  مقررات  کافی 
ساختار  وجود  عدم  نهایت  در  و  بوده  کار  و  کسب  محیط 
نیروی  کمبود  و  نوآورانه  فعالیت  حامی  و  مناسب  سازمانی 
انسانی واجد رشایط از جمله مهم ترین موانع سازمانی بوده اند. 
عوامل سازمانی و عدم رضورت انجام نوآوری به ترتیب موانع 
و  گاز  نفت،  حوزه ی  در رشکت های  نوآوری  روی  پیش  بعدی 
قابل  درصد  چند  هر  داشت  توجه  باید  می باشند.  پرتوشیمی 
به  اقدام  پرتوشیمی  و  گاز  نفت،  حوزه  از رشکت های  توجهی 
دست  به  آنها  از  متناسبی  خروجی های  اما  منوده اند  نوآوری 
با  حوزه  این  رشکت های  آشنایی  عدم  همچنین  نیاورده اند 
مفهوم و اهمیت نوآوری باز و شبکه سازی از جمله موارد قابل 
توجه در بین رشکت ها بوده است. عدم رسمایه گذاری مناسب 
در انتقال دانش و مترکز رشکت ها بر خرید تجهیزات، یکی دیگر 
از عوامل کلیدی قابل توجه در این صنایع بوده است. عالوه 
اصلی  مفاهیم  با  آنها  آشناسازی  و  رشکت ها  آموزش  این،  بر 
مدیریت نوآوری و فناوری، تسهیل فرآیند حامیت از رشکت ها، 

 طرح پیمیش
ایران  نوآوری  پیامیش  ملی  طرح  نتایج  بررسی  به  گزارش  این  در 
مربوط به بازه زمانی 1391 تا 1393 پرداخته شده است که در سال 
1395 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری 
نهادهای مخنلفی از جمله پژوهشکده سیاستگذاری اجرایی گردید. 
از  پرسشنامه   ۲563 نوآوری  پیامیش  ملی  طرح  از  دوره  این  در 
رشکت ها جمع آوری گردید که از آن میان با حذف پرسشنامه های 
نامعترب، اطالعات ۲۴76 رشکت در 1۴ حوزه ی فناوری اطالعات و 
ارتباطات، صنایع غذایی، نفت و گاز، قطعات خودرو و نیرومحرکه، 
تجهیزات آزمایشگاهی، دارو، فناوری های پیرشفته بایو، پرتوشیمی، 
زنجیره  دامپروری،  و  کشاورزی  نانو،  پیرشفته  فناوری های  فوالد، 
تأمین صنایع هوایی، سیامن و بیمه، لیزینگ و خدمات بانکی مورد 
 ۲3.5 که   داد  نشان  تحقیق  نتایج  همچنین  گرفتند.  قرار  بررسی 
میان  از  بوده اند.  دانش بنیان  شده  بررسی  رشکت های  از  درصد 
درصد   ۲۲ نوپا،  مجوز  دارای  درصد   33 دانشبنیان،   رشکت های 
دارای مجوز صنعتی و ۴5 درصد نیز دارای مجوز تولیدی می باشند.

پرسشنامه طراحی شده برای طرح ملی پیامیش نوآوری ایران در 
متامی 1۴ حوزه مذکور شامل  11 بخش اصلی بود. این بخش ها 

بوده  رشکت ها  نوآورانه  فعالیت های  حامی  نهادهای  بررسی 
است. نتایج نشان می دهند که بیشرت رشکت های از حامیت های 
مالی دولتی استفاده کرده اند که این حامیت ها در درجه اول 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  سپس  و  بانک ها  سوی  از 
جمهوری و وزارتخانه ها و دستگاه های زیرمجموعه بوده است 
نهادهای  و  نظامی  و  دفاعی  بخش های  یعنی  نهادها  سایر  و 
بین املللی به ترتیب نقش حامیتی کمرتی را داشته اند. همچنین 
برخالف تصور رایج، رشکت ها مهمرتین منابع ایده خود را در 
درجه اول، خود رشکت و در درجه دوم مشرتیان می دانند و نه 
کنفرانس های  و  منایشگاه ها  تحقیقاتی،  مؤسسات  دانشگاه ها، 
علمی. این موضوع عدم پیوند مناسب دانشگاه ها با رشکت ها 
و به طور کلی با صنعت در کشور را به خوبی نشان می دهد.

محصولی،  نوآوری  رشکت،  عمومی  اطالعات  جمع آوری  شامل 
نوآوری فرآیندی، فعالیت های نوآورانه، منابع اطالعاتی، هدف از 
انجام نوآوری، موانع نوآوری، نوآوری سازمانی، نوآوری بازاریابی، 
روش های افزایش خالقیت و در آخر اطالعات کمی فعالیت های 

تحقیقاتی و توسعه فناوری است.

و  فناورانه  همکاری های  تقویت  راستای  در  فرهنگ سازی 
در  مؤثر  اقدامات  جمله  از  میتوانند  بازار  در  رقابت  افزایش 

توسعه نوآوری و فناوری در این صنایع باشند.

ایده،  ارائه  و  خالقیت  افزایش  هدف  با  کارکنان  به  آموزش 
استفاده از تیم های کاری چند تخصصی و استفاده از جلسات 
طوفان فکری از جمله تأثیرگذارترین روش ها توسط رشکت های 
در  است.  شده  معرفی  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه 
پیش  موانع  مهم ترین  انواع  مطالعه  از  حاصل  نتایج  نهایت 
روی رشکت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نشان داد 
در رشکت  نوآوری  برای  اعالم شده  موانع  دسته  موثرترین  که 
های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به ترتیب عوامل مالی، 
عوامل مربوط به محیط کسب و کار، عوامل سازمانی و نهایتا 
است.  بوده  نوآورانه  فعالیت های  به  پرداخنت  رضورت  عدم 
عدم انعطاف پذیری کافی مقررات و استانداردها، عدم کارایی 
برای  تقاضا  وجود  از  اطمینان  عدم  و  بازرگانی  های  سیاست 
محیط  به  مربوط  عوامل  مهمرتین  از جمله  بازار،  در  نوآوری 
کار می باشند. همچنین در خصوص عوامل سازمانی  کسب و 
و حامی  مناسب  توان گفت عدم وجود ساختار سازمانی  می 
فعالیت  های نوآورانه و کمبود نیروی انسانی واجد رشایط از 

مهم ترین عوامل بوده است.
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95-97
کارفرما

ستاد احیای دریاچه ارومیه
همکاران

الدین  جالل  اسکندری،  طالبی  رسوش  میرنظامی،  الدین  کامل 
میرنظامی، علی ملکی، روح الله حمیدی مطلق، رسوش رساوانی، 

سعید شایان، نینا شاددلی، مصطفی ضیایی، وحید رضوی
چکیده

پایدار  اصلی ترین راهربد برای احیای دریاچه ارومیه ، کاهش 
که  آنجا  از  است.  کشاورزی  بخش  در  آب  مرصف  درصد   ۴0
پذیرش  و  داشته  قرار  کشاورزان  با  نزدیک  تعامل  در  امر  این 
دارد،  آن  موفقیت  در  اساسی  نقش  کشاورزان  همراهی  و 
دارد.  باالیی  اهمیت  احیا  ستاد  اجتامعی  فرهنگی-  برنامههای 
دانشگاه  صنعت  و  فناوری  علم،  سیاستگذاری  پژوهشکده 
صنعتی رشیف در تعامل با کمیته اجتامعی ستاد احیا، دو پروژه 
“ارائه و پیگیری سیاستهای توسعه منطقهای در منطقه حسنلو” 
و “برنامه اشتغال و معیشت متناسب با توسعه منطقه ای پایدار 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه  با رویکرد توسعه زنجیره های 
سیاست های  پیگیری  و  ارائه  پروژه  رساند.  انجام  به  را  ارزش” 
توسعه منطقه ای در منطقه حسنلو، دالیل اجتامعی و اقتصادی 
احیای  برابر  در  منطقه  مسئولین  و  محلی  جامعه  مقاومت 
همراه  برای  راهکارهایی  و  کرده  بررسی  را  ارومیه  دریاچه 
معیشت  و  اشتغال  برنامه  در  داد.  ارائه  محلی  جامعه  کردن 
نیز معیشتهای کم آب بر جایگزین کشاورزی های پرآب بر کنونی 
برای  و رسمایه گذاری  سیاستی  پیشنهادهای  و  گردید  شناسایی 

توسعه زنجیره ارزش آنها ارائه شد.

خالصه پروژه )شامل بیان مسئله و رشح مخترص انجام پروژه(
حسنلو  زهکشی  و  آبیاری  شبکه  در  منطقه ای  توسعه  پروژه 
شهرستان نقده انجام گردیده است. با کاهش ۴0 درصد آبگیری 
سد حسنلو در دوره 5 ساله، تخصیص آب کشاورزی این سد تا 
سال 98 به میزان ۲۴ میلیون مرت مکعب خواهد رسید و سهم 
این  با  آب هر هکتار زمین به حدود ۴500 مرتمکعب میرسد. 
میزان آب، تنها تولید محصوالت کم آب بری که برای کشت آنها 
امکان آبیاری کم وجود دارد امکان پذیر میشود. کاهش تخصیص 
آب بدون آماده سازی جامعه برای مواجهه با آن، درآمد حاصل 
از زمین های کشاورزی را کاهش داده و عالوه بر کاهش رفاه 
خانوار، نارضایتی های اجتامعی را در برخواهد داشت. به همین 
جهت بررسی راهکارهایی که بیشرتین همراهی جامعه محلی را 
به دنبال خواهد داشت و توسعه منطقه حسنلو را با خلل جدی 

مواجه نکند در دستور کار این پروژه بود.
در برنامه اشتغال و معیشت با رویکرد تحلیل و توسعه زنجیره 

ارزش، چهار زنجیره ارزش انگور، بوم گردی، گیاهان دارویی و گل 
محمدی به عنوان معیشت جایگزین و مکمل کشاورزی پرآب بر 
انتخاب شدند. عالوه بر این وضعیت کنونی و مطلوب زنجیره 
در منطقه به نحوی که به کاهش پایدار مرصف آب بی انجامد    

طراحی و برنامه توسعه آنها در منطقه تدوین شد.

مجموعه پروژه های
 کمیته اجتماعی

 ستاد احیای 
دریاچه ارومیه

دریاچه  احیای  ستاد  اجتمعی  کمیته  پروژه های  مجموعه 
ارومیه
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   یافته ها و دستاوردهای پروژه توسعه منطقه ای
یافته های پروژه توسعه منطقه ای در منطقه حسنلو شامل دو 
بخش شناسایی موانع و مسائل پیرشوی کاهش مرصف آب و 

ارائه پیشنهادهای مواجهه با این مساله است.
با توجه به طیف متنوعی از انتظارات در قبال کاهش مرصف 
آب، پیشنهادهای ارائه شده برای رسیدن به این هدف در دو 
پارادایم سناریوهای همراه با هزینه پایین سیاسی- اجتامعی و 
پایدار  راهکارهای  برای  جمعی  کنش  به  معطوف  سناریوهای 
تقسیم شد. همچنین در این پروژه، ارزیابی اقتصادی و اجتامعی 
پیاده سازی پیشنهادهای ارائه شده صورت گرفت و ریسک های 
اجرای آنها معرفی گردید. جدول ذیل پیشنهادهای ارائه شده را 

منایش میدهد.
فرصت های  با  ارتباط  در  پروژه  پیشنهادهای  از  دیگری  بخش 
سد  پایاب  روستاهای  محدوده  در  شده  شناسایی  اقتصادی 
بوده  جایگزین  و  مکمل  معیشت های  توسعه  برای  حسنلو 
این منطقه  است. محورهای توسعه اشتغال غیر کشاورزی در 
شامل توریسم و اکوتوریسم، فراوری محصوالت کشاورزی، دام 
و  محلی  تولیدات  خرد  کسبوکارهای  و  دستی  صنایع  طیور،  و 
برای هر یک راهربدهای توسعه  بازارچه مرزی بوده است که 

ارائه گردید است.

سازماندهی  سازوکار  پیشنهادها،  پیاده سازی  برای  نهایت  در 
جامعه محلی از طریق نهادسازی در سطح منطقه ارائه گردید. 

این سازوکار شامل چهار مرحله زیر است:
1 - راه اندازی خانه توسعه برای پیش برد برنامه کاهش مرصف 
اقتصادی  فرصت های  در  کارافرینی  توسعه  به  کمک  و  آب 

کم آب بر منطقه
۲ -  تعامل و گفتوگو با ذینفعان مساله آب در پایاب سد حسنلو 

و تصمیمگیری در موضوعات آب و توسعه
3 - رشوع کار در پایلوت

پایلوت ها و اصالح روش ها در  از اجرای  بازخورد  - گرفنت   ۴
خانه توسعه حسنلو

    یافته ها و دستاوردهای برنامه اشتغال و معیشت
نتایج این پروژه در قالب ۴ زنجیره ارزش منتخب که پیش از این 
بیان شد، ارائه گردیده است. تحلیل زنجیره ارزش به شناسایی 
مشکالت و مسائل پیش روی توسعه هر زنجیره انجامید و سپس 
تدوین  این مشکالت  رفع  و  زنجیره  توسعه  برای  سیاست هایی 

شد.

پارادایم های مواجهه با مساله توسعه منطقه ای و کاهش مرصف آب حسنلو 



مجموعه  یک  عنوان  به  وجودی  فلسفه  نظر  از  پژوهشکده 
آکادمیک و علمی که ذیل دانشگاه صنعتی رشیف قرار دارد، 
باید ضمن رصد روند های جدید علمی و ترویج آنها در سطح 
از  حاصل  شده  انباشته  ضمنی  دانش  تبدیل  دنبال  به  کشور، 
پژوهش های خود، به مقاالت و کتب علمی باشد تا بتواند به 
رسالت خود در زمینه تولید دانش بومی سیاستگذاری در کشور، 
مقاالت  بر  مرری  ضمن  بخش  این  در  بپوشاند.  عمل  جامعه 
چاپ  به  بین املللی  و  ملی  سطح  در  که  پژوهشکده  علمی 
سیاست نامه  که  پژوهشکده  ترویجی  ابزار  پیرامون  رسیده اند 

علم و فناوری است نیز توضیحاتی ارائه خواهد شد.

ISI چاپ 12 مقاله در نرشیات معترب بین املللی

چاپ 10 مقاله علمی پژوهشی 

چاپ 16 مقاله علمی ترویجی

چاپ 47 مقاله در کنفرانس خارجی

چاپ 16 مقاله در کنفرانس داخلی

چاپ 19 دوره نرشیه سیاست نامه علم و فناوری از سال 90

تالیف و ترجمه بیش از 20 جلد کتاب فارسی و انگلیسی

پژوهش و انتشارات
ISI مقاالت

کتاب
مقاالت علمی-پژوهشی
مقاالت علمی-ترویجی

مقاالت کنفرانس های بین املللی
مقاالت کنفرانس های ملی

معرفی نرشیه سیاست نامه علم و فناوری
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بحث درباره نوآوری بنگاه های کوچک و بزرگ که ابتدا توسط شومپیرت مطرح شد همچنان تحت تاثیر آمیزه ای از شواهد موافق 
و مخالف ادامه دارد. نتایج سیاستی مختلفی از جمله جهت گیری در حامیت از بنگاه های بزرگ یا کوچک و متوسط از این بحث 
قابل استنتاج است. اما مطالعات چندانی در کشورهای در حال توسعه و مشخصاً ایران نداشته ایم. مطالعه پیش رو تناسب افزایش 
فعالیت نوآوری در برابر افزایش اندازه بنگاه ها را بر روی 5۲۲ رشکت دانش بنیان ایرانی در قالب 9 صنعت بررسی می کند. فعالیت 
نوآوری با هزینه کرد تحقیق و توسعه، و اندازه بنگاه ها با تعداد کارکنان اندازه-گیری شده است. با استفاده از رگرسیون لگاریتمی 
در فاز اول پژوهش مشاهده شد که هزینه کرد تحقیق و توسعه به طور پیوسته بیش از افزایش اندازه بنگاه ها افزایش می یابد که 
این امر موید ایده شومپیرت در حامیت از بنگاه های بزرگ است. فاز دوم پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس اندازه بنگاه ها را 
به صورت دسته ای )کوچک، متوسط و بزرگ( می بیند و در آن از متغیر ساختار رسمایه فیزیکی به عنوان متغیر کمکی بهره برده 
شد. نتایج فاز دوم مکمل نتایج فاز اول بود بدین صورت که دسته بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ تحت ساختار رسمایه فیزیکی 
یکسان، فعالیت نوآوری متفاوتی را از خود نشان دادند. گفتنی است که نتایج کامالً معنادار مذکور رصفاً برای صنایعی حاصل شد 
که تعداد کافی از مشاهدات )بنگاه( در آن صنعت در اختیار داشتیم، وگرنه نتایج مختلط به نظر خواهند آمد. البته این نتایج باید 

در قالب ویژگی های پایگاه داده و شاخص های اندازه گیری مورد تفسیر قرار گیرند.
کلامت کلیدی: فعالیت نوآوری، اندازه بنگاه، هزینه¬کرد تحقیق و توسعه، رگرسیون لگاریتمی، تحلیل کوواریانس.    

عملکرد نوآورانه رشکت های دانش بنیان ایرانی: رشکت های کوچک و متوسط یا بزرگ؟
عنوان مقاله

نویسندگان

چکیده

جواد نوری، مهدی باقری نرصآبادی، نجم الدین یزدی ، علیرضا باباخان
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این مقاله به بررسی تغییرات مهم در نوآوری فناورانه در صنایع باالدستی نفت می پردازد. شواهد این این مقاله به بررسی تغییرات 

مهم در نوآوری فناورانه در صنایع باالدستی نفت می پردازد. شواهد این پژوهش نشان می دهد که تغییرات عمده در الگوهای 

بخشی نوآوری طی چرخه عمر صنعت نفت از دهه 70 میالدی تا سال ۲005 به پویایی های پیچیدگی دانش بنیان )KBC(، که 

عاملی کلیدی در رژیم فناورانه صنایع است، وابسته بوده است.در نتیجه، تغییرات مشاهده شده در الگوهای نوآوری را می توان 

تعیین  برای  را  پیش رو روشی کّمی  فناورانه دانست. مقاله  تغییرات رژیم  به  نوآوران صنعت نفت  پاسخ های راهربدی  تجمیع 

پویایی های پیچیدگی دانش بنیان، الگوهای شومپیرتی نوآوری و برهم کنش میان این دو در سطح صنعت پیشنهاد می کند. در واقع 

پایه دانشی صنعت نفت با حرکت به سمت پیچیدگی های سطح باالتر باعث ایجاد تغییرات عمده در الگوی شومپیرتی نوآوری 

در این صنعت شده است. این تحقیق نشان داد که افزایش پویایی  های پیچیدگی دانش بنیان باعث شده تا الگوهای شومپیرتی 

نوآوری از حالت 1 به حالت ۲ “اصالح شده” تغییر کنند. نوآوری های فناورانه بجای اینکه عمدتاً از سوی اپراتورهای نفتی “سنتی” 

با جایگاه تثبیت شده ارائه شوند، به طور فزاینده ای از سوی دسته جدیدی از رشکت های خدماتی یکپارچه و نوظهور ارائه می 

شوند . رشکت هایی که با یکپارچه سازی نظام های سطح دوم در بخش های باالدستی نفت قادرند بر پویایی های فزاینده پیچیدگی 

دانش بنیان فائق آیند.

تاثیر پویایی های پیچیدگی دانش بنیان بر الگوهای شومپیرتی نوآوری: صنایع باالدستی نفت
عنوان مقاله

نویسندگان

چکیده

علی ملکی، الساندرو روزیلیو، دیوید ویلد
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در دنیای مدرن، ارتباطات الکرتونیک نقش مهمی در تراکنش های الکرتونیکی ملی و بین املللی بازی می کنند. این موضوع سبب 

شده تا متامی نظام های حقوقی با مسائل حقوقی نوظهور متعددی روبرو شوند، از جمله وضعیت حقوقی مناینده های الکرتونیکی 

در انعقاد قراردادهای الکرتونیکی. در خصوص اعتبار حقوقی قراردادهای الکرتونیکی که از طریق وب سایت های تعاملی منعقد 

شده اند، باید گفت که وضعیت حقوقی مناینده های الکرتونیکی، که نقش مهمی در این فرآیند دارند، محل سوال است: اینکه آیا 

مناینده الکرتونیکی رصفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است؟ مقاله پیش رو تالش 

می کند تا با نقد تعدادی از نظریات موجود مبتنی بر ماهیت فنی اینرتنت، قواعد و اصول حقوقی سنتی، مقررات کمیسیون حقوق 

تجارت بین امللل سازمان ملل )UNCITRAL( در خصوص تجارت الکرتونیک و نیز حقوق ایاالت متحده، انگلستان و اتحادیه اروپا 

در خصوص تجارت الکرتونیک به تحلیل این پرسش بپردازد و به توسعه نظامی حقوقی برای ایران کمک مناید.

کلامت کلیدی: تجارت الکرتونیک، قراردادهای الکرتونیکی، مناینده های الکرتونیکی، مناینده های هوشمند، وب سایت های تعاملی.

 

 

تحلیل وضعیت حقوقی مناینده های الکرتونیکی در انعقاد قرارداد از طریق وب سایت های تعاملی

 مطالعه تطبیقی حقوق ایاالت متحده، انگلستان و اروپا به منظور توسعه نظام حقوقی ایران

عنوان مقاله

نویسنده

چکیده

طاهر حبیب زاده
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مقاله پیش رو به تحلیل تحوالت نظام های نوآوری بخشی صنایع باالدستی نفت و پیرشان های آنها می پردازد. شواهد گردآوری 

شده نشان می دهند که بخش باالدستی نفت از دهه 70 میالدی تاکنون سه فاز متامیز را سپری کرده است که طی آنها معامری 

صنایع باالدستی و نیز نظام های نوآوری از هر دو منظر پیکربندی و عملکرد دستخوش تغییر شده اند. این مطالعه نشان می دهد 

که پیرشان اصلی گذار از فاز اول به فاز دوم، افت شدید قیمت نفت بوده است. اما پیرشان گذار از فاز دوم به سوم، پیدایش تقاضا 

برای پروژه های پیچیده باالدستی در مناطق با دسرتسی پایین و محیط نامناسب بوده است که از لحاظ کیفی متفاوت از گذشته 

بوده است و باعث خلق فرصت های نوآوری و شکل گیری رشکت های خدماتی یکپارچه شده است. در متایز با مدل متعارف چرخه 

عمر صنعت، این مطالعه نشان می دهد که یک صنعت بالغ و تثبیت شده می تواند به یک صنعت با فناوری های پیرشفته تبدیل 

شود در صورتی که عوامل اصلی آن بخش جهت برآورده منودن الزامات فنی جدید فعاالنه در نظام نوآوری مشارکت داشته باشند. 

همچنین این مطالعه نشان می دهد که می توان تحوالت نظام های نوآوری بخشی را در قالب برهم کنش تغییرات معامری صنعت 

و پویایی های نوآوری تحلیل منود

 

کلامت کلیدی : نظام های نوآوری بخشی، صنایع باالدستی نفت، چرخه عمر صنعت

آیا صنایع منبع محور بالغ می توانند به صنایع با فناوری پیرشفته تبدیل گردند؟ تحوالت در نظام های 

نوآوری بخشی صنایع باالدستی نفت

عنوان مقاله

نویسنده

چکیده

علی ملکی
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این مقاله به دنبال درک پیامدهای تحریم های ایاالت متحده بر دو صنعت ایران است: صنعت نفت و گاز، و صنعت ساخت 

نیروگاه. با استفاده از روش های کیفی و ارائه شواهد تجربی، مقاله پیش رو کاستی های استدالالت حامی تحریم ایران را نشان 

می دهد. در واقع، ادبیات حامی تحریم بیشرت متامیل به سیاست های آمریکاست و آثار اجتامعی تکرارشونده هامنند تقویت 

خوداتکایی کشور هدف را نادیده می گیرد. در مورد ایران، با وجود اینکه رژیم های تحریم ورای کنرتل یا قدرت مدیران صنعت 

برای کسب  را  از یک سو، تحریم ها هزینه های اضافی  اند.  لبه عمل کرده  این تحریم ها هامنند شمشیر دو  اما  بوده است 

دانش فناورانه بر رشکت های داخلی تحمیل کرده اند. از سوی دیگر، تحریم ها باعث تحریک سیاست گذاران و تقویت دکرتین 

خوداتکایی در میان آنها شده است

 

پیامدهای ناخواسته تحریم های ایاالت متحده بر صنایع ایران
عنوان مقاله

نویسنده

چکیده

مهدی مجیدپور
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نزدیک به دو دهه است که شاهد اوج گیری سیاستگذاری علم و فناوری در ایران هستیم: اختصاص بخش ویژه و مهمی به موضوع 

علم و فناوری در برنامه های توسعه کشور؛ تاسیس ساختارها و سازمان های جدیدی زیر نظر مستقیم رئیس جمهور برای حامیت 

از علم و فناوری؛ تصویب قوانین مهمی در مجلس برای تشویق تحقیق و توسعه؛ جهش خیره کنندۀ تعداد پارک ها و مراکز رشد؛ 

رشد چشمگیر تعداد مقاالت چاپ شده توسط محققین ایرانی در جهان؛ و موارد دیگر. اما پارادوکس مهمی قابل مشاهده است: 

علیرغم همه موارد فوق، ایران دارای عملکرد ضعیفی در خروجی نوآوری و در خروجی اقتصاد خود است. اما علت این پارادوکس 

چیست؟ این مقاله در تحلیل سطح اول و با مبنا قرار دادن مطالعات حوزۀ »نظام های نوآوری« نشان خواهد داد که پاسخ را باید 

در دو عامل زیر جستجو منود:

 1. سیاست های صنعتی ایران، درتشویق و یا وادار منودن رشکت های داخلی به صادرات و قرار گرفنت آنها در معرض رقابت جهانی، 

تا حد بسیار زیادی ناموفق عمل کرده و در نتیجۀ این موضوع، فشار قابل توجهی بر روی صنایع داخلی جهت نوآوری بیشرت وجود 

نداشته و طبیعتا انگیزه ای نیز برای آنها جهت حرکت به سمت مرزهای تکنولوژیک، از طریق استفاده از زیرساخت های علم و 

فناورِی داخلی، وجود نداشته است. ۲. علیرغم اینکه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، نقش مهمی در کچ-آپ  کشورهای تازه توسعه 

یافته، از طریق پایین آمدن از »برج عاج« و حل مسائل پیش روی جامعه ایفا کرده اند، اما واقعیت آن است که عمدۀ دانشگاه ها 

مقاله نویسی« درآمده  »ماشین های  از  به صورت مجموعه ای  ماموریت مهم،  این  به  اشتغال  به جای  ایران،  در  پژوهشگاه ها  و 

بگونه ای که »ارتباط با جامعه«، کمرت دغدغۀ اصلی آنها محسوب می شود. این مقاله، سپس در تحلیل سطح دوم نشان خواهد داد 

که علت تحقق نیافنت دو مورد فوق، موضوع »قدرت پابرجایان و تالش آنها برای حفظ وضع موجود« و »حاکمیت مجموعه ای 

از قواعد بازی )نهادِی( خاص بر بازیگران عرصۀ علم و فناوری و هدایت آنها به سمت نشان دادن رفتارهای غیراثربخش« است. 

مشارکت این مقاله در ادبیات، بهره گیری از ادبیات »فیلد اسرتاتژیک« و تاکید بر نقش پابرجایان و قواعد بازی در جلوگیری از 

تحقق کچ آپ است.

سیاست نوآوری، تحقیقات علمی و عملکرد اقتصادی؛ مطالعه موردی: ایران.
عنوان مقاله

نویسندگان

چکیده

روح الله حمیدی مطلق، علی بابایی، علی ملکی، محمدتقی عیسایی.
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این مقاله به راهربد فناوری رشکت های دارای گروه های متنوع کسب وکار و پیوند آن با راهربد کلی این رشکت ها می پردازد. 

در دو دهه اخیر، هم راستایی راهربد فناوری و راهربد کسب وکار یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم در ادبیات مدیریت راهربدی 

)اسرتاتژیک( و مدیریت فناوری بوده است. پژوهشگران تاکنون بر بنگاه هایی واحد متمرکز بوده اند و برای آنها چارچوب، مدل و 

ابزارهای پشتیبانی تصمیم گیری توسعه داده اند که در صنایع مختلف نیز کاربرد گسرتده ای یافته اند. با وجود اینکه گروه  رشکت 

ها با کسب وکارهای متنوع نقش مهمی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه بازی می کنند و برای مدیریت توامنندی های فناورانه 

 )CTS( متنوع آنها نیازمند برنامه ای جامع و کل نگرانه هستیم، تاکنون تحقیقات چندانی متمرکز بر راهربد فناوری در سطح رشکت

صورت نگرفته است. این مقاله مبتنی بر مرور ادبیات، تحت رویکرد استنتاجی و با روش تحلیل محتوا، چارچوب اولیه ای را ارائه 

می کند که بیش از پیش منایانگر محیط کشورهای در حال توسعه باشد. قابلیت اجرای چارچوب پیشنهادی با موردکاوی رشکت 

ایران خودرو، که بزرگرتین رشکت خودروسازی خاورمیانه، رشکتی متاخر و متشکل از گروهی از کسب  وکارهای متنوع هست، 

مورد بررسی قرار گرفت. مبتنی بر چارچوب پیشنهادی، مرور اسناد مربوطه، مصاحبه با مدیران ارشد و میانی رشکت ایران خودرو 

و با استفاده از روش تحلیل مضمون، چگونگی پیوند راهربد فناوری با راهربد در سطح رشکت تبیین و توصیف شد. نتایج بعضاً با 

چارچوب اولیه پیشنهادی ناسازگار بودند که مبتنی بر جایگاه رشکت در مسیر همپایی فناورانه و محیط متاخر آن قابل تفسیر است. 

فرآیند و نتایج این مطالعه نشان داد که چارچوب مفهومی پیشنهادی می تواند به عنوان ابزاری برای تحلیل راهربد فناوری در سطح 

رشکت )CTS( در رشکت های دارای چندین کسب وکار )MBC( مورد استفاده قرار گیرد. اصالحیه  های منتج از این تحقیق بر روی 

چارچوب پیشنهادی، هامنند توجه به اهمیت یکپارچگی، می تواند در تحقیقات آتی مورد توجه قرار گیرد.

 

کلامت کلیدی: راهربد فناوری در سطح رشکت، گروه رشکت ها با کسب وکارهای مختلف، راهربد تنوع، مطالعه موردی

چارچوب نظری، تحلیل محتوا، تحلیل مضمون، رشکت ایران خودرو.

وکار  کسب  چندین  های  رشکت  )رشکتی(  راهربد  با  آن  پیوند  و  رشکت  سطح  در  فناوری   راهربد 

مطالعه موردی: ایران خودرو

عنوان مقاله

چکیده

نویسندگان
محمدرضا آراستی، مهدی خالقی، جواد نوری
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در مواجهه با چالش های آبی و تحول مدیریت آب، تحت فشارهای روزافزون رقابت های مرصف آب و تغییر اقلیم، حکمرانی نقشی 

کلیدی دارد. رژیم های حکمرانی متفاوتی در کشورها و مناطق مختلف تکامل یافته اند تا توسعه و مدیریت آب را تنظیم کرده و 

خدمات آب مختلف را ارائه دهند. اندیشمندان و تحلیل گران سیاستگذاری، این رژیم های حکمرانی آب را با هدف تحلیل عنارص 

و فرایندهای حکمرانی، ارزیابی عملکرد و استخراج نکات مهم مورد مطالعه و مقایسه قرار داده اند. با وجود اینکه تعداد این 

مطالعات از دهه 1980 رو به رشد بوده، اما تا کنون سنتز جامعی بر روی این مطالعات صورت نگرفته است. ما در اینجا از طریق 

مرور سیستامتیکی بر زمینه نوظهور مطالعات تطبیقی حکمرانی آب، چنین سنتزی را ارائه می دهیم و با نگاهی نقادانه تعاریف 

حکمرانی، مفهومی سازی و ارزیابی آن را در بسرتهای مختلف ترشیح می کنیم. بر اساس نکات بدست آمده، چهار حوزه برای 

تحقیقات آتی معرفی می گردد: )1( ایجاد توازن بین مطالعات با تعداد اندک، متوسط و باالی موارد مطالعاتی؛ )۲( مقایسه های 

امتدادی حکمرانی آب با هدف شناسایی روندها و الگوهای زمانی؛ )3( توسعه بخشیدن به پوشش جغرافیایی مطالعات تطبیقی 

با تأکید بر کشورها و مناطق کمرت مطالعه شده، خصوصاً جنوب جهانی؛ )۴( توجه به مسائل عدالت، برابری و قدرت که روز به 

روز اهمیت بیشرتی در مواجهه با چالش های حکمرانی آب می یابند و با تغییر اقلیم، صنعتی شدن و شهرنشینی در حال تشدید 

هستند.

مروری سیستمتیک بر مطالعات تطبیقی حکمرانی آب

چکیده

نویسنده
جالل میرنظامی
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در این تحقیق با ارائه یک مورد مطالعاتی سعی شده تا علل انفعال جامعهای که شدیداً به منابع درحال افول خود وابسته هستند 

ترشیح گردد. به منظور ایجاد درک بهرت از این انفعال اجتامعی، تحول نقش جامعه در سیستم های آب زیرزمینی و فاصله گرفنت 

جامعه از کنش جمعی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق بر پایه روش کیفی با استفاده از تعدادی مصاحبه با بهره برداران آب 

زیرزمینی در رفسنجان انجام گرفت و با مرور و تحلیل اسناد تکمیل گردید. نتایج این تحقیق ابتدا عمومیت رشایط مدیریت آب 

زیرزمینی رفسنجان را توصیف می کند. سپس به صورت تاریخی، ظهور آشفتگی در مدیریت آب زیرزمینی را تصویر منوده و نهایتاً 

چارچوب-مبنایی جامعه برای حل بحران آب را ترشیح می کند. نتایج نشان می دهند که دو عامل اصلی تأثیرگذار بر افت سطح 

آب زیرزمینی، تحوالت فناوری و همینطور رفرم سیاست های ملی هستند. اما نتایج بر این موضوع نیز صحه می گذارند که ابعاد 

کلیدی در اکولوژی سیاسی، شامل روابط قدرت، برابری و فساد نیز نقش بسزایی در شکلگیری یا زوال کنش جمعی داشته اند. این 

مقاله نه یک مطالعه توجیهی برای اجرای مدلی از مدیریت مشارکتی در دشت رفسنجان است و نه نقشه راهی را برای ایجاد 

خودتنظیم گری ارائه می دهد. بلکه، پیام اصلی این مقاله ارائه نگاهی واقع بینانه تر نسبت به پتانسیل های موجود برای پیگیری 

اجرای رویکرد مشارکت محور است و در این مسیر به چالش های کلیدی پیاده سازی این رویکرد اشاره می شود.

انفعال جامعه نسبت به افت منابع آب زیرزمینی: مورد مطالعاتی دشت رفسنجان

چکیده

نویسنده
جالل میرنظامی، علی باقری، علی ملکی

عنوان مقاله
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هدف از این مقاله شناسایی موانع محدودکننده تامین مالی جسورانه در ایران مبتنی بر نظریه نهادی است.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد- برای پاسخ به این سوال که موانع نهادی چگونه تامین مالی جسورانه را در ایران محدود می سازند؟، 

31 مصاحبه تفصیلی انجام شد و داده های مصاحبه ها با استفاده از روش نظریه داده بنیاد تحلیل شدند.

یافته ها- موانع نهادی مختلفی )رسمی و غیررسمی( در مراحل فرآیند رسمایه گذاری جسورانه در ایران وجود دارند. اهّم کاستی های 

نهادی رسمی عبارتند از فقدان مقررات مالی مناسب، ناکارایی مالیات ها، نیروی کار، حقوق مالکیت، افشای اطالعات، ورشکستگی، 

قوانین و مقررات در حامیت از رسمایه گذار، فقدان نظام اعتبارسنجی، ناکارایی سیاست های حامی بنگاه های کوچک و متوسط، و 

توسعه نیافتگی بازار رسمایه. همچنین، موانع نهادی غیررسمی هامنند فرهنگ مخالفت با رسمایه داری، فرهنگ رازداری، هنجارهای 

فردگرایانه و ضعف مهارت های مدیریتی باعث محدودسازی فعالیت های تامین مالی جسورانه در ایران می شوند.

صندوق های  »تاسیس  از  باید  حاکمیت  نقش  که  دارد  این  بر  داللت  پژوهش  یافته های  پژوهش-  داللت های  محدودیت ها/ 

رسمایه گذاری جسورانه تحت حامیت دولت« به »اعامل اصالحات نهادی منجر به چارچوبی مناسب برای رسمایه گذاری جسورانه« 

تغییر یابد.

اصالت/ مشارکت علمی- این مقاله از سه مشارکت علمی در ادبیات موضوع برخوردار است. اول اینکه بینشی جامع نسبت به 

عوامل نهادی محدودکننده رسمایه گذاری خطرپذیر در یک کشور در حال توسعه ارائه داده است. دوم اینکه مدل چندمرحله ای 

اینکه دانش کنونی درباره نقش هر دو دسته  نوآورانه ای برای تحلیل فرآیند رسمایه گذاری خطرپذیر پیشنهاد شده است. سوم 

نهادهای رسمی و غیررسمی در رسمایه گذاری خطرپذیر را ارتقاء داده است.

کلیدواژه ها: رسمایه گذاری جسورانه )خطر پذیر(، نظریه نهادی، کشورهای در حال توسعه، بنگاه کوچک فناوری محور.

موانع نهادی تامین مالی جسورانه: مطالعه موردی اکتشافی ایران

چکیده

نویسندگان
سعید شجاعی، محمود متوسلی، علی بی تعب، هادی چیت سازان و قنرب محمدی الیاسی.
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مالی  تامین  است.  اجامع صاحبنظران  مورد  مالی  منابع  به   )TBSFs( کوچک  محور  فناوری  بنگاه های  حیاتی دسرتسی  اهمیت 

تامین مالی  این حال، صنعت  با  بنگاه ها محسوب می شود.  از  این دسته  برای  بیرونی  جسورانه )VC( مناسب ترین منبع مالی 

جسورانه در بیشرت کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نابالغ است. مبتنی بر نظریه نهادی، این مقاله به دنبال شناسایی 

عوامل فقدان مشوق های الزم برای رسمایه گذاری جسورانه است. در این راستا، 31 مصاحبه تفصیلی جهت شناسایی موانع نهادی 

رسمایه گذاری جسورانه انجام شد. نتایج نشان می دهند که ساخت نهادی در ایران رسمایه گذاری در دارایی های ملموس، پروژه های 

کوتاه مدت، طرح های رسمایه گذاری بزرگ و پروژه های غیرشفاف را تشویق می کند تا رسمایه گذاری در بنگاه های فناوری محور 

کوچک. عوامل نهادی متعددی شناسایی شدند که بر کاهش مشوق های رسمایه گذاری جسورانه موثرند، از جمله نهادهای افشای 

اطالعات، مقررات مالیاتی، مقررات کار، نهادهای مالی، نهادهای سیاسی، تجارت و مقررات رقابت.

کلیدواژه ها: رسمایه گذاری جسورانه )خطر پذیر(، بنگاه های فناوری محور کوچک، مشوق های رسمایه گذاری.

مشوق های  مطالعه  جسورانه:  رسمایه گذاری  سازوکار  طریق  از  کوچک  فناوری محور  بنگاه های  مالی  تامین  نهادی  موانع 

رسمایه گذاری در ایران

چکیده

نویسندگان
محمود متوسلی، سعید شجاعی، علی بی تعب، هستی چیت سازان، قنرب محمدی الیاسی
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در این تحقیق با ارائه یک مورد مطالعاتی سعی شده تا علل انفعال جامعهای که - شدیداً به منابع درحال افول خود وابسته 

هستند ترشیح گردد. به منظور ایجاد درک بهرت از این انفعال اجتامعی، تحول نقش جامعه در سیستمهای آب زیرزمینی و فاصله 

گرفنت جامعه از کنش جمعی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق بر پایه روش کیفی با استفاده از تعدادی مصاحبه با بهرهربداران 

آب زیرزمینی در رفسنجان انجام گرفت و با مرور و تحلیل اسناد تکمیل گردید. نتایج این تحقیق ابتدا عمومیت رشایط مدیریت 

آب زیرزمینی رفسنجان را توصیف میکند. سپس به صورت تاریخی، ظهور آشفتگی در مدیریت آب زیرزمینی را تصویر منوده و 

نهایتاً چارچوب-مبنایی جامعه برای حل بحران آب را ترشیح میکند. نتایج نشان میدهند که دو عامل اصلی تأثیرگذار بر افت سطح 

آب زیرزمینی، تحوالت فناوری و همینطور رفرم سیاستهای ملی هستند. اما نتایج بر این موضوع نیز صحه میگذارند که ابعاد 

کلیدی در اکولوژی سیاسی، شامل روابط قدرت، برابری و فساد نیز نقش بسزایی در شکلگیری یا زوال کنش جمعی داشتهاند. این 

مقاله نه یک مطالعه توجیهی برای اجرای مدلی از مدیریت مشارکتی در دشت رفسنجان است و نه نقشه راهی را برای ایجاد 

خودتنظیمگری ارائه میدهد. بلکه، پیام اصلی این مقاله ارائه نگاهی واقعبینانهرت نسبت به پتانسیل های موجود برای پیگیری اجرای 

رویکرد مشارکت محور است و در این مسیر به چالشهای کلیدی پیادهسازی این رویکرد اشاره می شود.

انفعال جامعه نسبت به افت منابع آب زیرزمینی: مورد مطالعاتی دشت رفسنجان
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بحث های جدی در داخل و میان بسیاری از کشورها در مورد رژیم های سیاست تنظیم گری مربوط به ارزیابی و تایید گیاهان 

ژنتیکی اصالح شده صورت گرفته است. در ایران، بحث های سیاسی بسیار جدی و گوناگونی در مورد قوانین مربوط به گیاهان 

ژنتیکی اصالح شده بین سال های ۲00۴ تا ۲009 شکل گرفت اما این موضوع به محافل دولتی و تقریبا عدم مشارکت بحث عموم 

محدود شده بود. این مقاله فرآیند سیاست گذاری ایران را در بازه ی زمانی ۲006 تا ۲009 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و 

به توضیح چگونگی و علت بروز اختالفات میان وزارتخانه ها و ادارات می پردازد. چارچوب تحلیلی عمدتا بر اساس تنظیم گری 

ریسک های فناورانه و تحلیل سیاست گذاری عمومی انتخاب شده است. در این چارچوب مفهوم “فرضیات قالب دهی” به عنوان 

یک واحد اصلی از تحلیل به کار گرفته می شود و ریشه ی اختالفات در مجموعه ای متنوع و گوناگون از فرضیات قالب دهی مورد 

استفاده ی وزارت خانه ها و سازمان های مختلف، شناخته می شود. این چارچوب همچنین نتیجه قانونی و تصویر آن را با اشاره به 

استناد سیاسی علم، توضیح می دهد.

کلید واژه ها: اختالف نظرهای سیاستی، تنظیم گری بیوتکنولوژی، قالب دهی، ایران.

قالب دهی های گوناگون و اختالف نظرهای سیاستی: تحلیل و بررسی سیاست گذاری امنیت بیولوژیک در ایران.

چکیده

نویسندگان
ابراهیم سوزنچی کاشانی، اریک مایلستون.
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6. نوری، جواد؛ آراستی، محمدرضا؛ منطقی، منوچهر. )139۲(. الگوی رشد بنگاه های بزرگ: تنوع یا متركز، سومین کنفرانس بین 

املللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، ایران-كیش، انجمن مدیریت فناوری ایران.

7. حشمتی، عطاءاله؛ کدخداپور، جامل؛ ملکی، علی. )1395(. چالش های پیش روی پژوهش و آموزش میان رشته ای در نظام آموزش 

عالی ایران، کنگره آموزش عالی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

8. سهراب پور، سعید؛ رفیعی، سعید حسین. )1390(. ارزیابی وضعیت علم و فناوری در حوزه فنی و مهندسی در ایران، کنفرانس 

ملی آموزش در ایران 1۴0۴.

9. صادقی زاده، حمزه؛ ملكی، علی؛ بوشهری، علیرضا. )139۴(. همپایی فناورانه )تکنولوژیک( نظریه ها، اسرتاتژی ها، الگوها، 

مدلها وعوامل اثرگذار، نهمین کنفرانس مدیریت فناوری ایران.

10. صالحیون، مهدی؛ آراستی, محمدرضا؛ نوری، جواد. )1396(. بررسی موانع توسعه کسب و کار بنگاه های تولید کننده محصوالت 

صنعتی، اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی.

11. قافله باشی، مجتبی؛ رفیعی، سعید حسین. )1390(. شناسایی و اولویت گذاری چالش ها و راه كارهای پژوهش و فناوری در بخش 

صنعت، دومین هامیش ملی مدیریت پژوهش و فناوری.

1۲. کریمی، امیرعلی؛ پیشوایی، میرسامان؛ ملکی، علی؛ احمدی، علیرضا؛ بدیعی، محمد. )1395(. سنجش کارایی نظام ملی یادگیری 

فناورانه، ابزاری جهت شناسایی میزان توانایی کشورها برای همپایی فناوری،  ششمین کنفرانس بین املللی و دهمین کنفرانس ملی 

مدیریت فناوری.

13. مجیدپور، مهدی؛ امان پور، محمدتقی. )1390(. جذب و ذخیره سازی کربن: سیاستگذاری فناوری برای گذار به اقتصاد کم کربن، 

پانزدهمین هامیش بین املللی نفت و گاز.

1۴. ملکی، علی؛ باقری، نارص. )1383(. انتقال تكنولوژی، انواع و روش ها، اولین كنفرانس مدیریت تكنولوژی، تهران.

15. ملکی، علی؛ یزدی، نجم الدین. بازتعریف سیاستهای خرید دولتی به منظور ارتقاء یادگیری و نوآوری، اولین کنفرانس حکمرانی 

و سیاستگذاری عمومی.

16. وصال، محمد؛ صادقی، سعید. )1396(. تاثیر سیاست تغییر کنتورهای سه زمانه روی مرصف و قیمت برق مشرتکین خانگی، 

اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی.

نرشیه سیاست نامه علم و فناوری

فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری نرشیه ای دو زبانه )فارسی – انگلیسی( با رویکرد علمی – ترویجی است که به منظور ارتقای 

سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران و متخصصان، سهولت مبادله علمی بین آن ها، معرفی پیرشفت های عمده در زمینه های 

مختلف سیاستگذاری و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می یابد.

 

پروانه انتشار فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری در تاریخ ۲3/۲/87 به شامره ثبت 891/1۲۴ از سوی معاونت امور مطبوعاتی و 

تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر گردید و فصلنامه در سال 1390 اولین شامره خود را منترش منود. 

صاحب امتیاز این نرشیه دانشگاه صنعتی رشیف )پژوهشکده سیاست گذاری( و نیروی انسانی شامل مدیر مسئول، رسدبیر، مدیر 

داخلی و کارشناس اجرایی است.

 

این فصلنامه در پایگاه های سیویلیکا، نورمگز و مگ ایران منایه می شود. 

چشم انداز نرشیه:

تبدیل شدن به مرجع علمی برای ترویج مفاهیم اصلی حوزه علم، فناوری و نوآوری و مباحث مرتبط با سیاستگذاری و مدیریت 

آن در سطوح کالن و میانی با توجه به الزامات آن در سطوح خرد

اهداف نرشیه:

- ترویج مفاهیم ناظر به علم، فناوری و نوآوری

- شناخت نهادهای ناظر به هرکدام از این سه عنرص دنیای جدید نظیر دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، بنگاه های صنعتی و 

نظایر آنها

- بازکردن جنبه های مختلف تاثیرات آنها بر روی جامعه از مناظر جامعه شناختی، اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی

- بررسی نحوه تاثیرگذاری و ارتباط متقابل علم، فناوری، نوآوری و جامعه

- تبیین رویکردهای ناظر به مدیریت و سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری مبنظور کاهش خطرات آنها و بیشینه سازی منفعتهای 

آنان

- ترویج رویکردهای نوین در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی

- بررسی الزامات بومی استفاده بهینه از علم، فناوری و نوآوری

- ارائه تجویزهای عملی برای توسعه این مفاهیم در جامعه ایران
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مقدمه

 چگونگی تصویب و ماهیت رشته سیاستگذاری
علم و فناوری در دانشگاه صنعتی رشیف

 چگونگی شکل گیری رشته سیاستگذاری علم و
فناوری در جهان اقتصاد  و  دانشکده مدیریت  از سال ها تالش و مامرست  پس 

علم،  سیاستگذاری  پژوهشکده  و  رشیف  صنعتی  دانشگاه 
فناوری و صنعت دانشگاه، با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، برای اولین بار دوره کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم، 
فناوری و نوآوری در سال تحصیلی 97-98 در دانشگاه صنعتی 
رشیف راه اندازی گردید. در روز شنبه مورخ 19 شهریور سال 
1397 جلسه  ا ی آشنایی با دوره کارشناسی ارشد سیاست گذاری 
علم و فناوری برگزار گردید. در این جلسه که با حضور اعضای 
هیئت علمی دانشگاه صنعتی رشیف و تعداد قابل توجهی از 
دانشجویان برگزار گردید. ابعاد مختلف دوره کارشناسی ارشد 

سیاستگذاری علم و فناوری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در  فناوری  و  علم  سیاستگذاری  رشته  تصویب  و  طراحی 
دانشگاه صنعتی رشیف را طوالنی و زمان بر بوده است که پس 
از تالش های فراوان در نهایت به رس انجام رسیده است. ماهیت 
رشته سیاستگذاری علم و فناوری که در دانشگاه رشیف ارائه 
می گردد بیشرت اقتصادی است  و درس هایی که در دوره ارائه 
می گردند  هامنند درس هایی است که در  دانشگاه های برتر 

دنیا مانند  اسپرو و هاروارد تدریس می گردد. 

سابقه شکل گیری سیاستگذاری علم و فناوری، به پس از جنگ 
جهانی دوم و بروز فناوری های متعددی که برای پشتیبانی از 
جبهه های جنگ توسعه یافته بودند باز می گردد. در واقع حجم 
فناوری هایی که در آن دوره شکل گرفت و توزیع و انتشار آن 
شد؛  برشی  جامعه  برای  فراوانی  مسائل  ایجاد  سبب  دنیا  در 
مسائلی که نقش فناوری در رشد جامعه و مدیریت آن را مد 
نظر قرار داده بود. بنابراین لزوم پاسخ به این سواالت به لحاظ 
سیاستگذاری  رشته  بگیرد.  شکل  رشته  این  شد  سبب  تاریخی 
علم و فناوری پلی بین سه بحث  سیاستگذاری عمومی، جامعه 

و علم و فناوری است.

در این چارچوب این موضوع بررسی می گردد که علم و فناوری 
با جامعه، چه دستاوردهایی برای توسعه اجتامعی  در تعامل 
و حل و خلق مسائل اجتامعی دارد و در مقابل جامعه چگونه 
به روندهای حرکت علم و فناوری شکل می دهد. عالوه بر این 
تاثیر سیاستگذار عمومی در پیرشفت علم و فناوری و همچنین 
بسیار حائز  نیز  از علم در سیاستگذاری و حکمرانی  استفاده 
دو  رابطه  نیز  عمومی  سیاستگذاری  نهایت  در  است.  اهمیت 
عمومی  سیاستگذاری  و  حکمرانی  با  موثری  و  متقابل  جانبه 

دارد. در واقع می توان بیان داشت که سیاستگذاری علم و 
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رابطه سه گانه  سیاستگذاری عمومی، جامعه و علم و فناوری

 همکاری در تاسیس دوره ارشد
سیاستگذاری علم و فناوری در دانشگاه صنعتی شریف
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ارشد کارشناسی  ارائه شده در دوره   دروس 
سیاستگذاری علم و فناوری

نوع واحد و نام درس

دروس این دوره را شامل 1۲ واحد دروس عمومی مربوط به 
سیاستگذاری عمومی، 9 واحد جربانی، 6 واحد اختصاصی و ۴ 
واحد رساله است. همچنین رساله این رشته را باید یک مترین 
اجرا  سیاست  یک  یا  آن  باید طی  که  دانست  سیاست  تحلیل 
شده ارزیابی شود و یا یک سیاست جدید امکان سنجی گردد. 

جدول ذیل عناوین دروس این رشته را بیان می دارد.

دوره  راه اندازی  پژوهشکده،  دستاوردهای  مهم ترین  از   یکی 
کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری با همکاری دانشکده 
مدیریت و اقتصاد در سال جاری بود که برای اولین بار با تایید 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای متقاضیان ارائه گردید. 
همچنین طراحی دوره کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی با 

گرایش های:

• سیاست گذاری انرژی

• سیاست گذاری اقتصاد

• سیاست گذاری آموزش عمومی

• سیاست گذاری سالمت

و با اهداف :

بدنه  تقویت  منظور  به  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت   -
سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران

- ارائه مدلی جدید در آموزش علوم میان رشته ای

و  دولت  سطح  در  مدیریت  به  علمی  جامعه  نگرش  تغییر   -
بخش عمومی

- اصالح رشته مدیریت دولتی بر اساس نیازهای روز و پیرشفت 
های علمی

از مهم ترین فعالیت های علمی مورد توجه پژوهشکده در سال 
آتی خواهد بود.

مبانی اقتصاد
آمار و احتامل

روشهای پژوهش در سیاست گذاری

نظریه ها و روشهای تحلیل سیاست عمومی *
اقتصاد برای سیاستگذاری عمومی*

جامعه شناسی در سیاستگذاری عمومی
حقوق برای سیاستگذاری عمومی

ارزیابی سیاستهای عمومی*
پایان نامه*

مطالعات علم و فناوری
اقتصاد نوآوری و تحوالت فناوری
نظام های نوآوری: نظریه و عمل

درآمدی بر سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

مباحث ویژه در سیاستگذاری علم و فناوری
کارآفرینی اجتامعی و نهادی 

مدیریت فناوری و نوآوری 
توسعه پایدار: نظریه و عمل 

تاریخ علم و فناوری )جهان، اسالم، ایران(
حقوق مالکیت فکری 
اخالق علم و فناوری 

روش های آینده پژوهی 
فناوری و امنیت ملی 
دینامیک های سیستم 

مدل سازی عامل بنیان در سیاستگذاری 
مدیریت راهربدی در بخش عمومی 

رهربی و مدیریت تغییر 
سیاستگذاری برای توسعه پایدار

سیاستگذاری نوآوری و انرژیهای تجدید پذیر
علم، سیاست و تغییر اقلیم

نظریه بازی در سیاستگذاری
ارزیابی و مدیریت ریسک تکنولوژی

کاربرد تحلیل داده های عظیم در سیاستگذاری

جربانی

عمومی

 تخصصی
اجباری

اختیاری

فناوری مجموعه سازوکارها و تصمیامت و سیاست هایی است 
تا  کنند  اتخاذ  توانند  می  جوامع  و  دولت ها  حاکمیت ها،  که 
تا  کنند  مدیریت  و  تنظیم  را  جامعه  با  فناوری  و  علم  رابطه 
آثار و تبعات مثبت و منفی احتاملی را تنظیم کنند. بسیاری از 
فناوری ها در جامعه ممکن است یک جنبه مثبت و و از جنبه 
های دیگر آثار و تبعات منفی داشته باشند. از این رو سوالی 
که باید بدان پاسخ داد این است که از لحاظ اجتامعی باید چه 
کرد؟ این فناوری هاچه تبعاتی بر آینده جامعه می گذارد؟ لذا 
دغدغه های اصلی این رشته حول این موضوعات شکل می گیرد. 

 در واقع  بخشی از راه حل هایی که برای مسائل مختلف جامعه 
برشی وجود دارد راه حل های علمی-تکنولوژیک است. مثال حل 
قابل  بخش  نباشد،  فناورانه  آن  حل  راه  همه  اگر  آب،  بحران 
مالحظه ای از آن فناورانه است و ما اگر بخواهیم مسئله آب 
مسئله  و  کنیم  حل  را  آب  فناوری  مسئله  باید  کنیم،  حل  را 
است.  نیازمند سیاستگذاری  فناوری،  از طریق  بحران آب  حل 
بنابراین چالش های بزرگی که برش در آینده با آن مواجه است 
دامئا این رشته را مورد توجه قرار می دهد، چون رشته اصوال 
مسئله محور است که این مسئله محور بودن و رشوع کردن از 
رشته  این  جدی  متایز  سبب  راه حل،  به  کردن  ختم  و  مسائل 
در بین رشته های مختلف دانشگاهی است. بنابراین این رشته 
خیلی مرز موضوعی ندارد و در واقع میان رشته ای است که 
از فلسفه تا اقتصاد و جامعه شناسی و مدیریت در آن وجود 
دارد. مهم ترین هدف دوره سیاستگذاری علم و فناوری، تربیت 
متخصصانی است که ضمن داشنت توانایی تحلیل مسائل جامعه 
بتوانند از طریق تعامل و رایزنی با سیاستگذاران نسبت به حل 

مسائل کشور اقدام منایند. 

به لحاظ ظرفیت هایی که فارغ التحصیالن باید پیدا کنند، در این 
دوره حتام باید بعد دانشی پوشش داده شود بنابراین در این 
دوره باید مباحثی که  ظرفیت شناختی درباره مسائل فناوری 
باال  را  سیاسی  و  محیطی  زیست  اجتامعی،  اقتصادی،  آمار  و 
می برند، ارائه می گردد. اما در کنار دانش دو بحث جدی دیگر 
نیز داریم، مورد اول بحث های مهارتی است، یعنی کسی که در 
حوزه سیاستگذاری وارد می شود، یک رسی مهارت ها نیاز دارد، 
مهارت های تحلیلی، تعامل، ارتباط، حتی مهارت های اقناع سازی 

و اجامع سازی، یعنی ما وقتی که در عرصه سیاستگذاری نیاز به 
تغییر قانون و مقررات داریم، باید اجامع اجتامعی و سیاسی 
کار کرد. بحث دیگر،  بتوان در عرصه عمل  تا  ایجاد کنیم که 
بحث نگرشی است. بحث سیاستگذاری با ارزش های اجتامعی 
آمیخته است، برخالف سایر رشته ها که اگر از فارغ التحصیالن 
علمی  آن ها  رشته  که  می کنند  عنوان  بپرسید،  آن ها  اساتید  یا 
هست و ارتباطی با مبانی ارزشی ندارد، سیاستگذاری به خاطر 
این  به  منی تواند  است،  آینده  تحوالت  تغییر  دنبال  به  اینکه 
مسائل بی تفاوت باشد. در واقع یک متخصص سیاستگذاری باید 
جامعه مطلوب را ترسیم و تحلیل کند و این موضوع را بیابد 
اعامل سیاست های  از طریق  که یک جامعه مطلوب، چگونه 
ارزش های  به  موارد  این  همه  می کند.  پیدا  تحقق  مناسب 
اجتامعی برمی گردد. رشته سیاستگذاری با این مسائل آمیخته 
مکتب  لحاظ  به  که  مختلفی  نگرش های  با  باید  شام  و  است 
فکری در حوزه سیاستگذاری مطرح است آشنا شوید، آن ها را 
فرا بگیرید و در کارتان از آن ها استفاده کنید. بنابراین دانش، 
مهارت و نگرش، سه بعدی هستند که سعی شده است در دوره 

سیاستگذاری علم و فناوری بدان ها توجه گردد.

 پیشینه قوی رشته سیاستگذاری علم وفناوری
در دانشگاه صنعتی رشیف

اگر  یا  ایجاد منی شود،  یا رشته ای  دانشگاه رشیف،  معموال در 
ایجاد شود، سخت ولی پرقدرت ایجاد می شود. این رشته هم 
شامل این فرآیند است. رشته سیاستگذاری حدود 15 سال در 
دانشگاه صنعتی رشیف سابقه دارد و این تجربه 15 ساله است 
که این رشته را پشتیبانی می کند. نقطه آغاز این تجربه، یک 
دانشگاه  و  رشیف  دانشگاه  بین  مشرتک  سیاستگذاری  دوره 
ساسکس بریتانیا در دوره سال های 8۴ تا 86 بود که تعدادی 
از اساتید و فارغ التحصیالن آن دوره از 15 سال پیش تاکنون به 
در  که  پژوهشی  قالب یک مجموعه  در  و  شکل های مختلف 
درگیر هستند.  با مسائل مختلف کشور  دارد،  دانشگاه وجود 
نیست،  نظری  این دوره فقط  بیان داشت که بحث  باید  پس 
بلکه دانشگاه در عرصه عمل درگیر است و می خواهد تجربه 
15 ساله خود را به لحاظ محتوایی در مجموعه این رشته ارائه 

کند.

مهندسین برجسته با دید کالن از سیاستگذاری

مدیران تحقیق و توسعه رشکت ها

رهربان صنایع نوآوری

 مشاور توسعه صنعتی
و تجاری سازی فناوری

متخصصین قانون گذاری
سیاستگذاری علم و فناوری

در سطوح عالی 

مسیرهای شغلی فارغ التحصیالن رشته سیاستگذاری علم و فناوری
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Wetskills  همکاری با موسسه

درک  با  رشیف  صنعتی  دانشگاه  گذاری  سیاست  پژوهشکده 

 95 در سال  منابع آب کشور  رشایط کشور در حوزه مدیریت 

با  را  ایران  در   Wetskills رویداد  نخستین  برگزاری  مقدمات 

همکاری موسسه هلندی در سال جاری فراهم منود. این رویداد 

برگزار  ایران  در  نوع  این  از  که  از رویدادهایی  یکی  به عنوان 

میشود، توانست با موفقیت بخش اعظمی از اهداف خود در 

املللی  بین  و  فرهنگی  علمی،  های  همکاری  افزایش  خصوص 

دانشجویان ایرانی و بیناملللی و همچنین مترین یافنت راهکارهای 

نوآورانه برای حل چالش های عمده کشور را برآورده سازد.

Wetskills معرفی بنیاد

ارتباطات  از  وسیع  شبکهای  با  مستقل  بنیاد  یک  اسکیلز  وت 

بین املللی است که در شهر الهه کشور هلند مستقر است. این 

موسسه بخشی از برنامه حفاظت از رسمایه انسانی و منابع آب 

تأمین کنندگان مالی اصلی  از  هلند میباشد. دولت هلند یکی 

این موسسه است. این بنیاد در تالش است تا بسرت مناسبی برای 

همکاری و همفکری دانشجویان و متخصصان حوزه مدیریت 

منابع آبی در رسارس جهان ایجاد مناید.

به صورت خالصه می توان اهداف برگزاری این رویدادها را به 

رشح ذیل خالصه منود:

• همکاری و همفکری عملی پژوهشگران جوان از فرهنگها و 

تخصصهای مختلف

در  جوان  دانشجویان  و  باتجربه  متخصصان  توامان  حضور   •

دوره ها

• مطرح کردن چالشهای روزمره با حامیت رشکتها و مؤسسات 

ذیربط در رسارس جهان

• ایجاد ارتباط علمی و کاری بین دانشگاهها و مؤسسات علمی 

در رسارس جهان و مشارکت در برگزاری دوره ها

موازات  به  تجاری  و  کارآفرینانه  فعالیتهای  توسعه  امکان   •

همکاری های علمی و فرهنگی بین املللی

دستاوردهای دوره

• لزوم افزایش توجهات اجتامعی درکنار ابعاد فنی چالش های 

صنعت آب کشور

یک  برنامه ریزی  و  مدیریت  نحوه  از  اجرایی  تیم  یادگیری   •

رویداد بین املللی تخصصی

• ایجاد شبکه بین املللی در زمینه تحقیقات صنعت آب

• معرفی توامنندی های علمی و ظرفیت های پژوهشی کشور در 

حوزه ی آب به سایرین

• ایجاد مسیر رسمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه آب کشور

حامیان دوره

• وزارت نیرو

• مرکز تحقیقات آب

• ستاد احیای دریاچه ارومیه

• دانشگاه صنعتی رشیف

• دانشگاه شهید بهشتی 

 Van Oord رشکت •

Waterschap De Dommel •

Twente دانشکده علوم زمین شناسی •

Berson UV دانشگاه •



228

حضور در عرصه های های بین الملل

۲۲9



۲31 230

کنفرانس اروپایی روش تحقیق در مدیریت کسب و کار
رم - ایتالیا ، ۲018

اجتامعی به عنوان گزینه های با مطلوبیت پایین تر کنار گذاشته بودند. در 

واقع در مسائل پیچیده اجتامعی  و معطوف به راه حل، همچون توسعه 

کنشگر  و  پژوهشگر  آب، ذهن  مدیریت  نظام های  یا  و  منطقه ای  پایدار 

متعدد  گزینه های  ترکیب  و  ایجاد  گذاشنت،  کنار  تحلیل،  حال  در  مدام 

است تا به مجموعه محدودی برای آزمایش و عمل برسد که به زعم خود 

بررسی  در  عبارتی  به  عملیاتی ترند.  یا  دارند  کمرتی  آسیب های  احتامال 

پژوهشگران  پیچیده، فرضیات و گزینه های حذف شده در ذهن  مسائل 

و کنشگران اگر اهمیتی بیش از گزینه هایی که در نهایت ارائه می شوند 

نداشته باشند، اهمیتشان کمرت نیست. اما مشکل اینجاست که هنجارهای 

و  پژوهشگر  ذهنی  مسیر  که  نیست  این  علمی  و  سیاستی  گزارش دهی 

گزینه های کنار گذاشته شده در ذهن وی در طول پژوهش توضیح داده 

شود، بلکه پژوهشگر رصفاً به طرح و انتشار نظریه و راه حل نهایی اقدام 

می کند و ادله ای در تایید آن طرح می کند. 

       12- 13 جوالی 2018، رم ایتالیا 

حضور در عرصه های  بین املللیحضور در عرصه های  بین املللی

تحقیق روش  اروپایی  (ECRM) در مدیریت و کسب وکار کنفرانس 

هفدهمین کنفرانس اروپایی روش شناسی تحقیق در مدیریت و کسب وکار 

ایتالیا  رم  در  ورگاتا   تور  رم  دانشگاه  میزبانی  به   ۲018 جوالی   13  -1۲

تحقیق  روش  بود:  ویژه  محور  سه  دارای  مذکور  کنفرانس  شد.  برگزار 

در  )کّمی-کیفی(.  آمیخته  تحقیق  روش  و  کانونی،  گروه های  مداخله ای، 

وظایف  انجام  حال  در  همزمان  پژوهشگر  تحقیق،  به  مداخله ای  راهربد 

وظایف  سایر  یا  سیاستگذاری  طراحی،  مدیریت،  تسهیلگری،  مشاوره ای، 

اجرایی خود در سازمان مربوطه است )بعد کاربردی( و از طرفی توانایی 

آنها  با  که  جامعه ای  سازمان/  مسائل  تئوریک  مطالعه  و  انتقادی  تحلیل 

از طیف  باید  دست و پنجه نرم می کند را دارد )بعد نظری(. پژوهشگر 

وسیعی از مهارت ها برخوردار باشد، به صورت متناوب در درون موردکاوی 

و بیرون آن قرار بگیرد و بتواند بازتابی تحلیلی  از روند شناسایی و حل 

علمی  و مجالت  در مجامع  تایید  قابل  که  ارائه دهد  در سازمان  مسئله 

باشد. وی هم بدنبال پیشربد ادبیات علمی است و هم مشارکت اجرایی 

و  اقدام پژوهی  با  رویکرد  این  متایز  جامعه.  سازمان/  در  )مدیریتی( 

موردکاوی میدان محور  این است که عالوه بر درگیر شدن کامل پژوهشگر 

با کنشگران و مسئله، نقش وی محدود به مطالعه مسئله نیست، بلکه هم 

در حل مسئله کمک می کند و هم فراتر از آن قادر است بازتابی انتقادی از 

فرآیند پژوهش و پویایی های مسئله و سازمان ارائه دهد. این روش تحقیق 

نزدیک به روش های متاخری چون اقدام پژوهی، روش تحقیق سازنده  و 

رویکرد طراحی  و مبتنی بر روش کالسیک مطالعه موردی است. در واقع 

اگر میان راهربد تحقیق و روش تحقیق متایز قائل شویم، هامنند مطالعه 

موردی که یک راهربد تحقیق است تا روش تحقیق، تحقیق مداخله ای نیز 

راهربد تحقیق محسوب شده و می تواند روش های تحقیق مختلفی را در 

دل خود به کار گیرد.  

پژوهشکده سیاستگذاری رشیف با یک ارائه شفاهی و یک ارائه پوسرتی 

در این کنفرانس حضور داشت. ارائه شفاهی پژوهشکده با عنوان “ترصیح 

دیدگاه ها و راه حل های کنار گذارده شده )در ذهن پژوهشگر( در حین 

پژوهش: دغدغه ای روش شناختی”  و ارائه پوسرتی با عنوان “روش تحقیق 

مداخله ای و مستندسازی دیدگاه ها و راه حل های کنار گذارده شده )در 

ذهن پژوهشگر( در حین پژوهش”  بوده است. ارائه ها در واقع بازتابی 

دریاچه  احیای  پروژه  دو  در طی  پژوهشگران  ذهنیت  تحول  و  تغییر  از 

پایدار گلباف بوده است. پروژه احیای  ارومیه و پروژه توسعه منطقه ای 

ارائه راه حل  از توصیف وضعیت )قوم نگاری( و  دریاچه ارومیه تلفیقی 

برای مدیریت آب و کاهش مرصف در یکی از روستاهای مجاور دریاچه 

ارومیه با رویکرد توسعه پایدار و همه جانبه بوده است. ایده این مقاله 

از آن جا شکل گرفت که در زمان تحویل گزارش نهایی به کارفرما مشاهده 

شد که راه حل های پیشنهادی با وجود جلسات پیوسته میان پژوهشگران 

و کارفرما، دور از ذهن کارفرما است و کارفرما هنوز گزینه های سیاستی 

و راه حل های متعددی را در ذهن خود دارد که در گزارش نهایی منی بیند. 

در واقع پژوهشگران نیز هامن گزینه ها را طی تحقیق مد نظر داشته اند، 

سیستم  پیچیدگی های  مشاهده  با  تحقیق  فرآیند  طی  در  تدریج  به  اما 
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کارگاه آنرتوپوسین و علم شهروندی : بسط و روش های تولید آکادمیک علم
مونیخ- آملان ، ۲018

جمع بندی بود. در نهایت اینکه شهروندی علمی می تواند هم 

در تغییر روابط قدرت جامعه علمی با خودش و با جامعه )از 

جمله مردم ساالرانه شدن علم(  و هم در بسط تعریف علم و 

دانش علمی به دیگر انواع دانش  عمل کند. 

دانش  میان  “پیوند  مقاله  با  رشیف  سیاستگذاری  پژوهشکده 

مسئله محور”   علم  تولید  برای  شهروندی  علم  و  محلی-ضمنی 

در این کارگاه حضور داشت. این مقاله مبتنی بر نقش دانش 

پروژه  در  پژوهشگران  دانش  تکمیل  در  محلی  افراد  ضمنی 

پایدار  توسعه  پروژه  است.  کرمان  گلباف  منطقه ای  توسعه 

اشتغال  و  اقتصادی  توسعه  هدف  با  ابتدا  گلباف  منطقه ای 

حدود دو سال قبل آغاز شد، اما اندک زمانی پس از رشوع پروژه 

احساس شد که شکل دهی یک “زیست بوم یادگیری مشارکتی و 

جامعه محور” یک پیش نیاز برای نیل به هدف اصلی است. در 

این پروژه گفتامنی پیوسته میان شهروندان مختلف گلبافی از 

جمله زنان خانه دار، معلامن، جوانان، مسئوالن محلی، کارآفرینان 

و پژوهشگران پژوهشکده سیاستگذاری در تعریف و طراحی و 

اجرای توسعه پایدار منطقه ای و زیست بوم یادگیری شکل گرفته 

چگونه  که  می دهد  نشان  مقاله  در  شده  ارائه  شواهد  است. 

را  پژوهشگران  علمی  دانش  توانسته  شهروندان  ضمنی  دانش 

میان  گفتامن  و  تعامل  اینکه  یا  و  کند،  نقض  یا  و  کند  تکمیل 

افراد آکادمیک و شهروندان عادی موجب تغییر دانش هر دو 

این رویکرد  طرف شده است. در نهایت مقاله به دنبال طرح 

جدید به علم شهروندی است که با تلفیق دانش ضمنی و دانش 

آکادمیک می توان روش های تولید علم را از آکادمی خارج کرد و 

از دیگر انواع دانش ضمنی و تجربی بهره گرفت. در این حالت 

که هدف  نیست  علمی  جامعه  قدرت  روابط  تغییر  این  دیگر 

که  است  دانش  بودن  و علمی  تعریف علم  بلکه بسط  است، 

مد نظر است.

 2018، مونیخ آلمان آکادمیک علم”، 19-20   جوالی شهروندی: بسطٌ و روش  های تولید کارگاه“آنتروپوسین و علم
روش های  بسط  شهروندی:  علم  و  “آنرتوپوسین  علمی  کارگاه 

 ۲019 کشور   1۲ از  ارائه   35 حدود  با  علم”  آکادمیک  تولید 

جوالی به میزبانی موزه آملان  در مونیخ برگزار شد. آنرتوپوسین  

است،  زمین شناسی  نام گذاری یک عرص جدید  برای  پیشنهادی 

دورانی که رسآغاز تأثیر عمده فعالیتهای انسان بر زیست-بوم 

نابودی  اوزون،  الیه  شدن  رقیق  است.  زمینشناختی  ساختار  و 

زیستی،  گونه های  انقراض  دریایی،  مرجان های  )بلیچینگ( 

مورد  شواهد  جمله  از  زمین  کره  گرمایش  و  اقلیمی  تغییرات 

است.  بوده  کارگاه  دیگر  استناد هستند. علم شهروندی محور 

علم شهروندی  به نقش آفرینی شهروندان و افراد غیرآکادمیک 

در فرآیند تولید علم و تحقیق اشاره دارد. 

و  مردم  انتقادات  به  پاسخ  در  شهروندی  علم  ظهور  الف( 

جنبش های مدنی آمریکا از دستاوردها و تصمیامت علمی در 

افتاد. رویکرد علم شهروندی در آن  اتفاق  دهه 1970 میالدی 

زمان این بود که مردم عادی به دلیل زبان پیچیده علم و در 

تعامل نبودن با آن، منتقد علم و جامعه علمی هستند و بعضاً 

بر آموزش علم  را  بنابراین مترکز  ندارند.  از علم  ادراک درستی 

به زبان ساده به مردم، آگاهی بخشی از دستاوردهای علمی و 

ایجاد ارتباط میان جامعه علمی و مردم )شامل سیاستمداران، 

کارآفرینان، و سایر اقشار جامعه( گذاشتند. ب( در ادامه شاهد 

فرآیند  در  شهروندان  از  ابزاری  استفاده  به  مفهوم  این  بسط 

تحقیق و به خصوص گردآوری داده و پایش محیط هستیم، به 

انسانی و بودجه، شهروندان  نیروی  به دلیل کمبود  طوری که 

با آموزش¬هایی ساده در شامرش پرندگان، تعیین کیفیت آب، 

گزارش مشکالت زیست-محیطی، تغییرات کیفیت اقلیم، گزارش 

تنوع جانوری و گیاهی، گردآوری اشعار و داستان های محلی و 

... به صورت داوطلبانه به کمک دانشمندان می آمدند. ج( در 

سومین بسط مفهومی، آلن ایروین )1995( شهروندی علمی و 

دموکراتیزه کردن روابط قدرت در نهاد علم  را پیشنهاد می¬کند 

به طوری که گفتامنی میان شهروندان جامعه و جامعه علمی 

اولویت ها، نقد روابط قدرت و  در تعیین سیاست های علمی، 

حکمرانی علم شکل بگیرد تا فرآیندی پایین به باال باشد. به طور 

کلی علم شهروندی مرزهای میان دانش آکادمیک و دانش عامه 

را کمرنگ می کند.

کارگاه فوق، آنرتوپوسین و علم شهروندی را دو عاملی می داند 

دیگر  به  آکادمیک  علم  تولید  روش های  بسط  حال  در  که 

ذینفعان و بازیگران اجتامعی هستند. در این راستا، سوال اصلی 

کنفرانس این بوده است که دو زمینه مذکور چگونه بر تولید 

اثر می گذارند؟  تولید شواهد علمی  و  تعریف  علم و مشخصاً 

رابطه تخصص گرایی علم مدرن با مسائل پیچیده از این دست 

چگونه است؟ آیا بدون تغییر در تعریف علم یا روابط قدرت 

نهاد علم می توان از رسنوشت آنرتوپوسین نجات یافت در حالی 

که خود علم باعث این عرص جدید بر روی سیاره ما شده است؟ 

روندها حاکی از چه تغییراتی در این راستا هستند؟ جمع بندی 

کارگاه بر تنوع تعاریف علم شهروندی و عدم اتفاق بر گسرته 

مفهومی آن تاکید داشت، به طوری که کلیدواژه هایی از جمله 

علم باز  و علم مشارکتی  بعضاً به جای آن به کار می روند. این 

گوشزد می کند.  را  مفهومی  توسعه چارچوب  موضوع رضورت 

هنجاری  جنبه های  درهم تنیدگی  چگونگی  و  امکان  رضورت، 

رویکرد  )هامنند  آنرتوپوسین  با  مواجهه  در  علم  توصیفی  و 

توسعه پایدار( و نیز در مفهوم پردازی علم شهروندی محور دیگر 

حضور در عرصه های  بین املللی حضور در عرصه های  بین املللی
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متوسط برزیل، موردکاوی مالزی، چالش ارتقاء فناوری و نوآوری در تله 
درآمدی متوسط تایلند(، پتانسیلها و چالش های انقالب صنعتی چهارم 
)یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی از دیدگاه اقتصاد تکاملی، نگاه 
انقالب  فناورانه در آستانه  برای تحول  به آمادگی کشورها  سیستمی 
چهارم، و رباتیک و پویایی های کسب وکار(. پژوهشکده سیاستگذاری 
رشیف با دو ارائه شفاهی در این کنفرانس حضور داشت. ارائه اول 
همپایی  سیاست  عنوان  به  توامنندسازی  دولتی  "تدارکات  عنوان  با 
مفهوم پردازی  جهت  اولیه  گام های  برداشنت  دنبال  به  اقتصادی"  
تدارکات  سیاست  از  بتوان  تا  است  توامنندسازی«  دولتی  »تدارکات 
دولتی نوآوری که طی دهه اخیر در اروپا مورد توجه واقع شده است 
با توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه بهره برد. در این راستا 
»توامنندسازی  خصوص  در  پژوهشکده  پروژه  چندموردی  مطالعه  با 
نفت«  صنعت  راهربدی  تجهیزات  و  کاال  گروه  ده  داخل  ساخت  و 
سازوکار اقتصادی مفهوم جدید در متایز با مفهوم تثبیت شده تدارکات 
دولتی نوآوری تبیین شده است. ارائه دوم با عنوان »نقش پیچیدگی 
دانش بنیان در نظام های بخشی نوآوری و همپایی فناورانه« حاصل 

همکاری با مدرسه کسب وکار دانشگاه ادینربگ اسکاتلند بوده است. 
مطالعات اخیر نظام های نوآوری و اقتصاد تکاملی نشان می دهند که 
بنگاه های متاخر از کشورهای در حال توسعه در حوزه های صنعتی 
و فناورانه ای موفق به کسب بازارهای بین املللی می شوند که پنجره 
فرصت های مکرر، چرخه های فناورانه کوتاه تر، منحنی های یادگیری 
با شیب کمرت، و دسرتسی کم-هزینه تر و کم دردرستر به دانش مربوطه 
داشته باشند. این پژوهش پیچیدگی دانش بنیان صنعت را به عنوان 
عاملی مکمل بر عوامل فوق از رژیم های فناورانه معرفی می مناید. در 
این مطالعه، پویایی های همپایی فناورانه در بازه زمانی ۲017-1980 
مطالعه  انرژی خورشیدی  و  بادی  انرژی  گاز،  و  نفت  در حوزه های 

شدند.

کنفرانس بین المللی شومپیتر
2- 4 جوالی 2018 

سئول، کره جنوبی
هفدهمین کنفرانس دوساالنه بین املللی شومپیرت ۲- ۴ جوالی توسط 
شد.  برگزار  جنوبی  کره  سئول  در  بین املللی جوزف شومپیرت  انجمن 
پیش برد  جهت  آن  دوساالنه  کنفرانس  و  شومپیرت  بین املللی  انجمن 
جوزف  بیستم  قرن  شهیر  اتریشی  اقتصاددان  تحقیقات  و  ایده ها 
شومپیرت راه اندازی شده اند. عنوان کنفرانس امسال "نوآوری، همپایی 
و توسعه پایدار" بود که با ۲50 رشکت کننده )مقاله( از 5۲ کشور 
فراخوان  محور  یازده  شد.  برگزار  ایران(  از  مقاله   ۴ )شامل  جهان 
کنفرانس عبارت بودند از نظام های نوآوری و سیاست نوآوری، اقتصاد 
پایداری،  و  بلندمدت  اقتصادی  توسعه  نوآوری،  اقتصاد کالن  و  خرد 
اقتصاد  نوآوری،  کالن  و  خرد  های  جنبه  از  عامل بنیان  مدل های 
پیچیدگی، نوآوری و کارآفرینی، علم، فناوری و نوآوری، رویکردهای 
اقتصادی  اقتصاد همپایی  نئوشومپیرتی،  اقتصاد  با  سازگار  اما  جدید 
کشورهای متاخر و نوظهور، موضوعات اقتصادی کشورهای آسیایی، 

و تحلیل های بین املللی و تطبیقی رشد اقتصادی.

و  مالربا  لی،  کئون  سنزبری،  لوندوال،  امسال  کلیدی  سخرنان  پنج 
مالونی  بودند. این سخرنانان به ترتیب در خصوص موضوعات زیر 

صحبت کردند: رویکرد سیستمی به سیاست نوآوری تحول گرایانه  و 
چالش های جهانی، تفکر جدید اقتصادی از منظر نظریه رشد اقتصادی 
مبتنی بر قابلیت های پویا، موانع و بیراهه ها و جهش در هرن همپایی 
هم،   با  مرتبط  صنایع  در  صنعتی  پویایی های  و  نوآوری  اقتصادی، 
پارادوکس نوآوری: توامنندی ها و پتانسیل-های تحقق نیافته همپایی 
فناورانه. جلسات ویژه بحث و بررسی کنفرانس نیز موضوعات زیر 
مفهوم  )بازبینی  رسمایه داری  و  خالق  تخریب  می دادند:  پوشش  را 
تخریب خالق  پیوند  در  تخریب خالق شومپیرت، حلقه های مفقوده 
نهادی(،  ناپایدارسازی  و  نوآورانه رسمایه داری  بسط  با رسمایه داری، 
بررسی دالیل کاهش رشد بهره وری )پویایی های بهره وری و دستمزد 
شدن  مالش  توصیف  در  عامل بنیان  مدل-های  چین،  و  اروپا  در 
)اقتصاد  آسیا  رشق  اقتصادهای  بهره وری(،  پویایی های  و  اقتصادها 
نوآوری  و  رقابت  سیاست  موردی  مطالعات  جدید،  دوران  در  چین 
شومپیرتی  اقتصاد  جنوبی(،  کره  چندجانبه گرایی  بحران  ژاپن،  در 
)دیدگاه شومپیرتی به پیرشان ها و پویایی های تغییرات سبز، تنوع و 
توسعه مسیرهای جدید اقتصادی، تجربه گرایی کارآفرینانه به عنوان 
تکاملی(،  اقتصاد  خرد  بنیان های  نوآوری،  نظام  در  کلیدی  کارکردی 
اقتصاد سیاسی تله درآمدی متوسط )شکست همپایی در تله درآمدی 
مکزیک، سیاست های همپایی و ریشه های تاریخی در تله درآمدی 

حضور در عرصه های  بین املللی حضور در عرصه های  بین املللی
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نوآوری( در کنار رویکرد موفق و کالسیک این کشور به همپایی فناورانه 

در رشکت های بزرگ )رویکرد باال به پایین و با مترکز بر خروجی( یکی دیگر 

از این تغییر جهت ها در سیاستگذاری های کشورها بود که در کنفرانس 

بودجه  جنوبی  کره  علوم  وزارت  رویکرد،  این  در  شد.  واقع  توجه  مورد 

مجزایی برای نوآوری های اجتامعی در نظر گرفته است تا اعضای هیئت 

علمی و پژوهشگران بتوانند مسائل اجتامعی یا مسائل اقشاری خاص را 

رفع کنند.

عنوان  تحت  شفاهی  ارائه  یک  با  رشیف  سیاستگذاری  پژوهشکده 

»همکاری های غیررسمی پیش رونده با نهادهای دولتی دیوان ساالر و نقش 

محور  در  نوآوری«   دولتی  تدارکات  موردی  مطالعه  قدرت:  تقارن  عدم 

از طریق همکاری ها« حضور داشت.  انتشار نوآوری  »طراحی، توسعه و 

مطالعات بین المللی  اجتماعی علم و فناوری کنفرانس 
 14- 16 ژوئن 2018 

 پادوا ایتالیا
-14 16 ژوئن  ایتالیا  فناوری و جامعه  بین املللی علم،  هفتمین کنفرانس 

میزبانی  به  و  فناوری  و  علم  مطالعات  ایتالیایی  انجمن  توسط   2018

دانشگاه پادوا )ایتالیا( برگزار شد. کنفرانس های مطالعات اجتامعی علم، 

فناوری و نوآوری به دلیل ماهیتشان معموالً پذیرای پژوهشگران رشته های 

جامعه شناسی،  سیاستگذاری،  فناوری،  و  علم  مطالعات  چون  مختلفی 

زبان شناسی  و  فلسفه  حقوق،  طراحی،  اقتصاد،  تاریخ،  انسان شناسی، 

هستند. موضوع کلیدی کنفرانس امسال که در 26 محور و طی سه روز 

برگزار شد، “علم فناورانه با رویکرد پایین به باال “ بود. به عبارتی کنفرانس 

به دنبال بحث و بررسی مسیرهای تولید مشرتک دانش  )با دیگر ذینفعان 

گروه های   ،  DIY )هامنند  باال  به  پایین  رویکرد  طی  دانشمندان(  بجز 

هکرها، تولید داده جمعی، گروه های مستقل بیامران، انجمن های محلی و 

گردآوری داده های زیست محیطی توسط مردم( بجای رویکرد مرسوم باال 

به پایین بود. موضوع مهم دیگر نقش سیاسی نهادهای نوآوری و علمی-

فناورانه در این تعامالت و فرآیندهای توزیعی تولید دانش بود.

در تبیین “علم فناورانه با رویکرد پایین به باال”  چهار مسیر از هم قابل 

تفکیک هستند: مشارکت عمومی ، علم شهروندی ، نوآوری های مردمی ، 

و یادگیری از طریق انجام دادن کارها. این چهار محور جزو عناوین اصلی 

کنفرانس های بین املللی مطالعات علم و فناوری دنیا هستند. تولید مشرتک 

دانش با جامعه، که تحت نهضت Co- شناخته می شود ، و رویکرد پایین به 

باال به علم و فناوری در ادبیات مطالعات اجتامعی علم و فناوری، اهمیت 

“تعامالت کاربر-تولیدکننده”  در ادبیات سیاستگذاری نوآوری، تالش برای 

استفاده از دانش های ضمنی و بومی  حاصل از تجربه )کشاورزان، افراد 

...( و گنجاندن آن در پارادایم کنونی علم،  محلی، صنعتگران باتجربه و 

تعریف جدید از سیاست صنعتی با مترکز بر کسب اطالعات و تعامل دولت 

با بخش خصوصی ، همگی نشان از شکست های اطالعاتی  است که ناشی 

از دژ ساخته شده حول جامعه علمی و روش علمی است. در این صورت 

نیاز به بسط تعریف علم، بسط تعریف روش علمی و نحوه تولید دانش، 

و نیاز به کسب اطالعات از افراد عامه یا افراد دارای تجربه غیرآکادمیک، 

کاربران و غیره در رویکرد پایین به باال احساس می شود. چنین دانشی قرار 

است به صورت مشرتک میان گروه های مختلف جامعه و جامعه علمی 

نبوده اند و معموالً  ارتباط  در  با هم  قبال  تولید می شود،  گروه هایی که 

زبان مشرتکی هم ندارند. 

در این کنفرانس نشان داده شد که به عنوان یکی از تغییر رویکردها در 

بر پروژه های  از مترکز رصف  تغییر رویکرد هند  به  اخیر می توان  سالیان 

بزرگ هسته ای و فضایی و ... به نوآوری های مردمی و رویکرد پایین به 

باال به علم و نوآوری اشاره منود. بازطراحی و بازتعریف ماموریت موزه ها 

در هند در یکی از اولین گام ها بوده است به طوری که هر چند از منظر 

تخصیص بودجه همچنان باال به پایین عمل می شود و درجه ای از مترکز 

پایین به باال )با مشارکت  ایده و طراحی،  از منظر  اما  حفظ شده است 

و بازخورد گرفنت از جامعه محلی و دانش آموزان( عمل می  شود. تحرکات 

اجتامعی   نوآوری های  مسیر  دادن  قرار  نظر  مد  در  جنوبی  کره  جدید 

)رویکرد پایین به باال به نوآوری و درگیر کردن جامعه مدنی در فرآیندهای 

حضور در عرصه های  بین املللی حضور در عرصه های  بین املللی

مبتنی بر پروژه ساخت داخل ده گروه تجهیزات راهربدی صنعت نفت، ارائه 

مذکور به همکاری در تدارکات دولتی نوآوری می پردازد. درجه همکاری 

و  کاربران  تدارک دهنده،  کنندگان،  تامین  )شامل  مختلف  ذینفعان  میان 

انواع  دسته بندی  در  کلیدی  عامل  یک  فرآیند(  میانجیگران  و  خریداران، 

تدارکات دولتی نوآوری است. ارائه پژوهشکده نشان می دهد که همکاری 

نوآوری غیررسمی فراتر از تعهدات و مسئولیت های رسمی می تواند توسط 

انتظارات  تلقی شده و موجب شکل گیری  به عنوان ضعف  مقابل  طرف 

مفید  نوآوری همواره  که همکاری  فرض  این  عبارتی  به  نامتناسب شود. 

است تحت رشایط خاص )مطالعه موردی صورت گرفته( به چالش کشیده 

شده است.
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نهمین کنفرانس انجمن اروپایی مطالعات سیاستگذاری تحقیقات و 
نوآوری 6- 8 ژوئن ۲018 به میزبانی مدرسه آموزش عالی نوآوریهای 
ارتباط  و  "حکمرانی  کنفرانس  عنوان  شد.  برگزار  پاریس   فناورانه 
تحقیقات با نیازهای جامعه: به سوی نسلی نو از سیاست های تحقیق 
و نوآوری" تعریف شده بود. پنج محور اصلی کنفرانس عبارت بوده 
اند از: فضای جدید سیاستگذاری نوآوری )شکل دهی و اجرای سیاست 
های نوآوری در جوامع دانش بنیان، نقش سازمان های مدنی، گنجاندن 
ارزش های جدید در فرآیندهای نوآوری )تحقیق و نوآوری مسئوالنه 
جدید  های  چالش  سازی؛  جهانی  از  جدید  درک  دربرگیرندگی(؛  و 
های  چالش  و  بودن  گرا  ماموریت  )هامنند  پژوهشی  های  سازمان 
اقتصادی-اجتامعی  )تغییرات  و شهروندان  کاربران  بازار،  اجتامعی(؛ 
و  فرآیندها  )بازیگران،  نو  و حکمرانی  و شهروندمحور(؛  کاربرمحور 
و  آمیزه های سیاستی   ،STI ابزارهای جدید حکمرانی سیاستگذاری 
اهمیت محیط سیاستگذاری(. حکمرانی تحول گرایانه  علم و فناوری 
اخیر )۲018-۲01۴(  از محورهای کلیدی کنفرانس طی سالیان  یکی 
بوده است. سیاست های نوآوری ماموریت گرا، گذار پایدار و ایجاد 
تحول در نظام های علم و فناوری نیز موضوعات دیگری هستند که 
می گیرند.  قرار  بحث  مورد  تحولگرایانه  با حکمرانی  پیوند  در  اخیراً 
در  شفاهی-پوسرتی  ارائه  یک  با  رشیف  سیاستگذاری  پژوهشکده 

مطالعات اروپایی  انجمن   کنفرانس 
نوآوری و  تحقیقات    سیاستگذاری 

(EU-SPRI)

6- 8 ژوئن   2018 
پاریس فرانسه 

ارائه مربوطه در محور ویژه کنفرانس  این کنفرانس حضور داشت. 
با عنوان "سیاست های نوآوری ماموریت گرا" مورد پذیرش قرار گرفت 
. "سیاست های نوآوری ماموریت گرا"  با الهام از پروژه های موفق 
فضایی و نظامی چند دهه قبل ایاالت مورد توجه کمیسیون اتحادیه 
اروپا قرار گرفته است. از جمله مهمرتین مزایای این رویکرد که باعث 
و جهانی  اجتامعی  پیچیده  چالش های  با  رویارویی  در  است  شده  
بودن  مشخص  از:  عبارتند  بگیرد  قرار  دوباره  توجه  مورد  امروزی 
ماموریت و مسئله به صورت عینی که سنجش نتایج نهایی را تسهیل 
می کند، فعالسازی نوآوری و مشارکت میان بازیگران و شاخه های 
بودن،  تجربه گرا  معین،  پروژه  پیشربد  و  مسئله  حل  بر رس  مختلف 
رویکرد پایین-به-باال و مشارکتی بودن. شاید بتوان این جهت گیری را 
با شهودمان از موفقیت های علم و فناوری کشور مبتنی بر تشکیل 
ستادهای ماموریت محور همراستا دانست. ارائه پژوهشکده مبتنی 
فناوری ده گروه کاالیی صنعت نفت" و  "انتقال  اخیر  پروژه  بر دو 
"توسعه منطقه ای شهر گلباف" بوده است. این ارائه در ادامه مقاالت 
کنفرانسی پیشین بوده است که به بازتعریف تدارکات دولتی برای 
اهداف انتقال فناوری و ارتقاء توامنندی های فناورانه تامین کنندگان 
به  ارائه مذکور  پردازند. در واقع  در کشورهای در حال توسعه می 
دنبال طرح این سوال بوده است که آیا "تدارکات دولتی توامنندساز"  و 
"پروژه های توسعه منطقه ای مشارکتی" به عنوان یک سیاست نوآوری 
سیاست  توجه  قابل  ویژگی  هستند؟  شناسایی  قابل  ماموریت گرا 
توسعه منطقه ای، مشارکتی، پایین به باال بودن و پیوند نزدیک آن با 
جامعه مدنی و محلی است. چگونگی اتخاذ رویکرد پایین به باال و 
پیوند دادن سیاست های نوآوری ماموریت گرای جدید با جامعه مدنی 

)مثالً مشارکتی بودن( به عنوان سواالتی اساسی مطرح هستند.

حضور در عرصه های  بین املللی حضور در عرصه های  بین املللی
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 کنفرانس بین املللی زیست بوم های یادگیری هوشمند و توسعه منطقه ای
آلبورگ-دامنارک ، ۲018

استفاده  مورد  نباید  فناوری محور  یادگیری  زیست بوم های 
که  است  این  موقع هوشمندی  عبارتی چه  به  یا  بگیرند،  قرار 
زیست بوم های یادگیری مبتنی بر فناوری نباشند. پروژه توسعه 
منطقه ای گلباف ابتدا با هدف توسعه اقتصادی و اشتغال حدود 
پروژه  رشوع  از  پس  زمانی  اندک  اما  شد،  آغاز  قبل  سال  دو 
احساس شد که شکل دهی یک "زیست بوم یادگیری مشارکتی و 
جامعه محور"  یک پیش نیاز برای نیل به هدف اصلی است. در 
ابتدای راه شکل گیری زیست بوم یادگیری نیز موانعی ریشه ای از 
قبیل عدم اعتامد به پژوهشگران و تسهیلگران پروژه و اعتامد به 
نفس پایین جامعه محلی جهت مشارکت در پروژه مشاهده شد. 
در نتیجه اهداف پروژه از رصف یادگیری اجتامعی-اقتصادی و 
حل مشکالت منطقه به حل مسائل بی اعتامدی، عدم اعتامد به 
نفس و عدم مشارکت بسط یافت. در حالی که در ابتدا گامن و 
برنامه ریزی بر این بود که با راه اندازی وبسایت و چند کانال در 

کنفرانس بین المللی زیست بوم های 
توسعه  و  هوشمند  یادگیری 

(SLERD) منطقه ای
 23- 25 می 2018

آلبورگ دانمارک 
هوشمند  یادگیری  "زیست بوم های  بین املللی  کنفرانس  سومین 
دانشگاه  میزبانی  به  " ۲3- ۲5 می ۲018  منطقه ای  توسعه  و 
آلبورگ  در آلبورگ دامنارک برگزار شد. کنفرانس مذکور متمرکز 
بر پژوهش ها و تجارب کارآفرینی است که موجب ارتقاء درک 
آموزشی،  دوره های  )مدارس،  یادگیری  زیست بوم های  از  ما 
غیررسمی(  یادگیری  محیط های  و  کاری  محیط های  اردوها، 
مد  زیست بوم هایی  البته  می شود.  آنها  با  شهروندان  تعامل  و 
نظر این کنفرانس هستند که فناوری )هوشمندی( را در خود 
یا نوآوری  مورد استفاده قرار دهند و توسعه پایدار منطقه ای 
محوری  موضوعات  از  باشند.  کرده  هدفگذاری  را  اجتامعی 
کنفرانس، آزمایشگاه های طراحی و ساخت )فب لب(  بود که 
با وجود سپری شدن مدت زمان اندک از شکل گیری آنها، رشد 
بسیار رسیعی داشته اند. رشد شبکه فبلبها در جهان به گونه ای 
بوده که طی پنج سال گذشته، تعداد آنها بیش از 50 برابر شده 
است. اکنون بیش از 1000 آزمایشگاه طراحی و ساخت در 78 
کشور دنیا داریم که افراد مستقالً و معموالً رایگان امکان این را 

می ۲یابند که ایده های خود را عینیت ببخشند، طراحی کنند و 
منونه اولیه ای از آن را بسازند. در واقع آزمایشگاه های طراحی 
و ساخت سعی می کنند تا فاصله ایده های جوانان تا عملیاتی 
شدن آنها را با ارائه ابزار و تسهیالت پر کنند و زمینه ای برای 
تعامل رسیع تر طراحان و سازندگان با کاربران و محصوالت عینی 
فراهم سازند تا حلقه های بازخوردی رسیع تری برای یادگیری و 
نوآوری شکل بگیرد. از جمله مزایای مرتتب بر این زیست بوم 
یادگیری عبارت است از اینکه دانش آموزان با طراحی و ساخت 
واقعی متوجه می شوند عملیاتی کردن ایده ها به آن آسانی که 
می شوند؛  آشنا  بیشرت  واقعی  دنیای  با  و  نیست  می کنند  فکر 
طراحان و سازندگان بهرت و رسیعرت می توانند از کاربران واقعی 
بازخورد بگیرند و کار خود را اصالح کنند؛ و اینکه طراح تعامل 
داشت. فب لب ها طیف  ایده خود خواهد  با  بیشرتی  فیزیکی 
وسیعی از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اقتصادی در زمینه 
می توان  آنها  میان  از  که  می دهند  پوشش  را  دیجیتال  ساخت 
به انجام پروژه های تحقیقاتی، ارائه ماشین آالت برای طراحی و 
ساخت، انجام پروژههای خدماتی طراحی و ساخت به صورت 
توسط  ساخت  و  طراحی  و  باز،  رویدادهای  برگزاری  حرفه ای، 
در  حارض  حال  در  فعالیت ها  این  متام  منود.  اشاره  کودکان 
بنیاد فب  منایه  ارتباطات وسیع جهان به میزبانی  از  شبکه ای 

می شوند.
این کنفرانس  ارائه در  با یک  پژوهشکده سیاستگذاری رشیف 
توسعه  پروژه  تجربه  بر  مبتنی  مربوطه  ارائه  داشت.  حضور 
موقع  چه  که  می دهد  نشان  کرمان  گلباف  در  منطقه ای 

حضور در عرصه های  بین املللی حضور در عرصه های  بین املللی

شبکه-های اجتامعی می توان گفتامنی را حول مسائل منطقه و 
حل آنها ایجاد کرد، در ادامه مشاهده شد که نیاز به ارتباطات 
در  مستمر  حضور  و  گفتگو  و  بحث  جلسات  چهره،  به  چهره 
جامعه محلی است تا رسمایه اجتامعی جامعه محلی )اعتامد، 
شده  ارائه  مقاله  شود.  بازسازی  مشارکت(  و  نفس  به  اعتامد 
یادگیری  زیست بوم  موفقیت  عدم  که  می دهد  نشان  واقع  در 
فناوری محور در این پروژه متاثر از نیاز به ارتباطات چهره به 
چهره و شکل گیری رسمایه اجتامعی به مرور زمان بوده است. 
به عبارتی ورود فناوری و کاهش نقش ارتباطات انسانی باید به 
تدریج و مرشوط به شکل گیری رسمایه اجتامعی باشد، زمانی که 
اعضای جامعه محلی قادر و مایل به یادگیری و مشارکت باشند. 
مقاله پژوهشکده در نهایت به صورت یک فصل از کتاب توسط 

انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید .
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کنفرانس ساالنه مطالعات اجتامعی علم و فناوری گراتز
گراتز-اتریش ، ۲018

ریسک  تحلیل  انجمن  کنفرانس 
مارس   26  ،(SRA-BeNeLux) اروپا 

2018،مول بلژیک
 کنفرانس انجمن تحلیل ریسک اروپا ۲6 مارس ۲018 در شهر
 مول بلژیک به میزبانی مرکز تحقیقات هسته ای بلژیک برگزار
 گردید. این کنفرانس محلی برای تبادل نظر اساتید، پژوهشگران،
 دانشجویان و متخصصان درباره ماهیت متغیّر تحلیل، مدیریت
 و سیاست گذاری ریسک با توجه به تغییرات اجتامعی، نهادی،
کلیدی سوال  چهار  است.  جوامع  فناورانه  و   زیست محیطی 
چه با  معارص  جوامع   )1 از:  بوده اند  عبارت  امسال   کنفرانس 
 نوع ریسک های جدیدی مواجه هستند و چه رویکردهایی باید
 در قبال آنها در پیش گرفت؟ ۲( چه رویه ها، مسائل و افرادی
 در شکل دهی مدیریت ریسک و تغییرات موثرند؟ آیا می توان
و ریسک   )3 داشت؟  مسئوالنه  حکمرانی  تغییر  و  ریسک   بر 
پیاده سازی و  می وند  تدوین  می شوند،  ادراک  چگونه   تغییر 
برساختی یا  فیزیکی  مقوله ای  باید  را  ریسک  آیا   می گردند؟ 
را خود  چگونه  ریسک  تحلیل  شاخه   )۴ و  دانست؟   اجتامعی 
اجتامعی و  اقتصادی  فناورانه،  تحوالت  و  تغییرات  به   نسبت 
 منطبق می سازد، بدانها پاسخ می دهد، بسط می یابد، یا در آن
 نوآوری رخ می دهد؟ از جمله موضوعات محوری این کنفرانس
 عبارت بودند از: ریسک های دیجیتال و امنیت، اخالق  ریسک،
 تنظیم گری و ریسک، سواد ریسک و آموزش، ادراک ریسک و
 انتقال مفهوم ریسک در قالب ارتباطات، و ریسک های سالمت

 .انسان و محیط زیست

پژوهشکده سیاستگذاری رشیف با ارائه “ریسک ها چگونه در 

این  در  می شوند”  برخورد  و  ادراک  متفاوتی  صورت  به  اسالم 

کنفرانس مشارکت داشت. در این ارائه با اتخاذ این دیدگاه که 

ریسک مقوله ای هم ناظر بر واقع امر و هم برساخت اجتامعی-

فرهنگی و ارزش بار است، دین و مشخصاً اسالم به عنوان یک 

منبع مهم در ادراک ریسک و مدیریت آن در سطوح فردی و 

جمعی و نیز حکمرانی آن معرفی می شود. دیدگاه توحیدی و 

اخروی ادیان از جمله اسالم باعث پیدایش اهداف و ارزش های 

بر  عالوه  را  ریسک(  )و  رخدادها  پیامدهای  و  می شود  الهی 

مبنا  نیز بسط می دهد.  )آخرت(  دیگر  دنیای  به  کنونی  دنیای 

قرار دادن تکالیف الهی و تکلیف محور بودن انسان دینی باعث 

ادراک و انتخاب های فردی و عمومی متفاوتی نسبت به اتخاذ 

دیدگاه بدون دین )سکوالر( می گردد. شواهد تجربی مورد بحث 

در این ارائه متمرکز بر درک تصمیامت نظام جمهوری اسالمی 

ریسک های  حکمرانی  چگونگی  و  خاورمیانه  منطقه  در  ایران 

امنیتی و سیاسی متاثر از رویکرد دینی آن بود.

 کنفرانس ساالنه مطالعات اجتماعی
 ،(STS-Graz) علم و فناوری گراتز

 7- 8 می 2018، گراتز اتریش
و  علم  اجتامعی  مطالعات  بین املللی  کنفرانس  هفدهمین 

فناوری گراتز  7 - 8 می ۲018 به میزبانی مشرتک دانشگاه فنی 

گراتز ، موسسه مطالعات پیرشفته علم فناوری و جامعه ، و مرکز 

گراتز  شهر  در  فرهنگ   و  کار  فناوری،  میان رشته ای  تحقیقات 

اتریش برگزار شد. شش محور اصلی کنفرانس عبارت بوده اند از: 

رابطه جنسیت، فناوری و محیط زیست؛ دیجیتالی شدن جامعه؛ 

علوم زیستی و زیست فناوری؛ تدارکات دولتی نوآوری و پایدار 

نقل کم  ؛ سیستم های حمل و  با زیست بوم  و طراحی سازگار 

کربن؛ سیستم های غذایی پایدار؛ تحقیق و نوآوری مسئوالنه ؛ و 

موضوعات عمومی مطالعات جامعه و علم و فناوری.

پژوهشکده سیاستگذاری رشیف با دو مقاله از پروژه های خود 

“دیدگاه  عنوان  با  اول  ارائه  داشت.  حضور  کنفرانس  این  در 

به  نوآوری”  دولتی  تدارکات  به  کنشگرانه  جامعه شناختی 

تجارب  بر  مبتنی   . ارائه شد  کنفرانس  این  در  صورت شفاهی 

پروژه های احیای دریاچه ارومیه و روستای حسن لو، ارائه فوق 

بیان می کند که پروژه های فنی )هامنند انتقال آب، سدسازی، 

زیر  محصوالت  تغییر  آب،  مرصف  کاهش  و  پایش  روش های 

فرهنگی  دیدگاه های  از  راه حل ها  بررسی  نیازمند   )... و  کشت 

و جامعه محلی، و پذیرش و مشارکت آنها از منظر پیامدها بر 

... هستند. اتخاذ این دیدگاه ها نباید به بعد از  زیست بوم و 

آنچه  مشهود شدن مشکالت و چالش ها موکول شود- هامنند 

اکنون شاهدیم، بلکه دیدگاه مزبور به پروژه های علمی و  که 

آنها  پایداری  تا  لحاظ شود  پیشگامانه  به صورت  باید  فناورانه 

در  کارهای  اجرایی  و  اجتامعی  سیاسی،  پیچیدگی  یابد.  ارتقاء 

دست اجرای پژوهشکده در دریاچه ارومیه، روستای حسن لو و 

رشکت آب و فاضالب استان خوزستان برای حارضان پنل بسیار 

جالب توجه بود.

نتایج  از  با عنوان “استفاده راهربدی  ارائه پوسرتی پژوهشکده 

حکمرانی  راستای  در  دانشگاه ها  بین املللی  رتبه بندی های 

ارائه شفاهی  با  دانشگاه” که  نوآوری در  مسئوالنه پژوهش و 

ایتالیایی  پژوهشگران  ساعته  یک  پاسخ  و  پرسش  و  مخترص 

دفرت  ساله  دو  تجربه  خصوص  در  بود  همراه  اتریشی  و 

از  بهره گیری  در  فناوری   و  پژوهش  ارزیابی  و  برنامه ریزی 

این  در  است.  دانشگاه¬ها  بین املللی  رتبه بندی های  نتایج 

پژوهش نقش رتبه بندی های بین املللی دانشگاه ها در حکمرانی 

مسئوالنه پژوهش در دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. 

به جای اینکه رتبه بندی ها بدون رویکرد علمی به ابزاری رصف 

برای تبلیغات له یا علیه دانشگاه بدل شوند، ارائه مربوطه برای 

اولین بار مدلی مبتنی بر تجربه دانشگاه صنعتی رشیف برای 

بکارگیری نظام مند، راهربدی و منسجم نتایج رتبه بندی ها ارائه 

می دهد تا بتوان نتایج به ظاهر متناقض آنها را در کنار یکدیگر 

قرار داد و از آنها )البته در قالب مدلی کل نگرانه و کیفی( برای 

حکمرانی مسئوالنه پژوهش در دانشگاه بهره برد.
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بنگاه های  در  ظرفیت سازی  برای  آنها  توان  از  می تواند  نوآور 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  خصوص  به  برد،  بهره  کوچک 
هامنند ایران که از بنگاه های شبه خصوصی بزرگ و بدنه دولتی 

حجیم برخوردارند.

کنفرانس بین املللی گلوبلیکس
آتن-یونان ، ۲018

کنفرانس بین المللی گلوبلیکس
 11- 13 اکتبر 2017، آتن یونان 

"نوآوری  عنوان  با  گلوبلیکس  بین املللی  کنفرانس  پانزدهمین 
نامتقارن  با لحاظ منودن مالی شدن و توسعه  و ظرفیت سازی 
فعاالن  و  تولید  بخش  دولت،  نقش های جدید  اقتصاد جهانی: 
اجتامعی"  11 -13 اکترب ۲017 به میزبانی دانشگاه فنی ملی 
معتربترین  از  یکی  کنفرانس  این  گردید.  برگزار  یونان  در  آتن  
اقتصاد  و  سیاستگذاری  حوزه های  در  بین املللی  کنفرانس های 
نوآوری، فناوری و پژوهش است که متمرکز بر نیازهای کشورهای 
در حال توسعه است. از جمله مهمرتین محورهایی که کنفرانس 
رویکردهای  از  عبارتند  بود  متمرکز  آن  بر   ۲017 گلوبلیکس 
نابرابری های فزاینده میان کشورها، مناطق و  برای رفع  جدید 
طبقات اجتامعی در عرص جهانی شدن؛ افت رسعت رشد اقتصاد 
از جهان؛  در قسمت هایی  اقتصادی  رکود  و  جهانی و پرسفت 
چالش های جدید برای توسعه نوآوری و توامنندسازی که نیازمند 
تکمیل رویکرد نظام-های نوآوری باشند؛ و نقش انواع بازیگران 
شدن  جهانی  عرص  در  توامنندسازی  و  نوآوری  شکل دهی  در 
ریسک¬های  و  ریاضتی  سیاست های  شدن،  مالی  نامتقارن، 
زیست محیطی و اجتامعی. از جمله ارائه های جذاب و کلیدی 
اقتصاد  تبیین  به  که  بود  نلسون  ریچارد  پروفسور  به  مربوط 
و  نئوکالسیک  کالسیک،  اقتصاد  با  آن  تفاوت های  و  تکاملی 
نهادگرایان می پرداخت. در این ارائه نشان داده شد که چگونه 
صنعت هواپیامیی، صنعت خودروسازی و چندین صنعت دیگر، 
به عنوان مثال، از یک بازار آزاد، کامل و رقابتی فاصله دارند؛ 

به طور  و  استانداردها  و  رویه ها  بین¬املللی،  مقررات  چگونه 
فعالیت های  و  صنایع  واقعیت  عدم انطباق  در  نهادها  کلی 
اقتصادی با آنچه در اقتصاد مرسوم فرض می گردد نقش دارند، 
و در نهایت اینکه اقتصاد تکاملی )تطوری( چگونه می تواند با 
توسعه های آتی گامی در راستای رفع این اشکاالت بردارد. ارائه 
جالب توجه و کلیدی دیگر مربوط به پروفسور ویلیام الزونیک 
بود که از جمله به افسانه بودن اقتصاد بازار، سازماندهی مجدد 
به کسب وکارها، تعریفی جدید از شکوفایی اقتصادی پایدار  و 
رفاه مبتنی بر رفاه نیروی کار و کاهش نابرابری ها بجای تاکید 
تولید  رسانه  چون  شاخص هایی  و  نامتقارن  اقتصادی  رشد  بر 
ناخالص داخلی، و ایرادات مالی شدن  اقتصادها و تاثیرات آن 

بر شکل گیری بحران مالی جهانی پرداخت.
عنوان  با  شفاهی  ارائه  با  رشیف  سیاستگذاری  پژوهشکده 
در  باکیفیت  داده های  براساس  نوآوری:  بر  بنگاه  اندازه  "تاثیر 
کشوری در حال توسعه"  در این کنفرانس  حضور  داشت. در 
ایرانی از 8 صنعت بررسی  این مقاله 5۲۲ رشکت دانش بنیان 
شدند تا مشخص شود که بنگاه های کوچک دانش بنیان ایرانی 
پژوهش  این  نتایج  دانش بنیان.  بزرگ  بنگاه های  یا  نوآورترند 
هر  در  بزرگ تر  بنگاه های  که  می دهد  نشان  آماری  لحاظ  به 
توسعه  و  تحقیق  کرد  )هزینه  نوآوری  اندازه گیری  شاخص  دو 
کوچک تر  دانش بنیان  بنگاه های  به  نسبت  نوآورانه(  فروش  و 
نوآورتر بوده اند. از جمله نتایج سیاستی ارائه مذکور این بوده 
است که در تب رشکت های نوپا و کارآفرین، رشکت های بزرگ 
واقع  در  نشوند.  تلقی  کم اهمیت  نوآوری  سیاستگذاری  در 
شبکه سازی بنگاه های کوچک و متوسط حول بنگاه های بزرگ 
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جوان پژوهشگران   کنفرانس 
مطالعات اروپایی   انجمن 
نوآوری و  تحقیقات   سیاستگذاری 
(EuSPRI-ECC)، نوامبر  23  -21 

2016، وین اتریش
سیاستگذاری  مطالعات  اروپایی  انجمن  جوان  پژوهشگران  “کنفرانس 

تحقیقات و نوآوری” مجزا از کنفرانس اصلی این انجمن به صورت ساالنه 

پسادکرتی  و  دکرتی  دانشجویان  آن  مخاطبان  و  می گردد  برگزار  اروپا  در 

ارائه ها  روی  بر  عمیق  بررسی  و  بحث  منظور  به  کنفرانس  این  هستند. 

محدود به حداکرث 30 رشکت کننده می باشد. کنفرانس پژوهشگران جوان 

انجمن اروپایی مطالعات سیاستگذاری تحقیقات و نوآوری در سال ۲016 

در موسسه فناوری اتریش در وین برگزار گردید.

محورهای این کنفرانس عبارت بودند از: 1( درک و اندازه گیری اثربخشی 

الگوها  روش ها،  مفاهیم،  نیز  و  نوآوری  و  فناوری  علم،  سیاست های 

ماموریت محوری   )۲ سیاست ها،  این  مالی  تامین  تجربی  تحلیل های  و 

مشارکت های  نوآوری:  و  فناوری  علم،  سیاست های  جهت گیری  و 

مربوطه،  چالش های  و  آن  حکمرانی  انواع  و  تجربی  و  نظری  مفهومی، 

نوآوری  و  خالقیت  طراحی،  غیرفناورانه:  نوآوری های  سیاست گذاری   )3

فناوری  علم،  سیاست گذاری  مطالعات  میان  پیوند  برقراری   )۴ اجتامعی، 

و نوآوری و مطالعات گذار: نقش سیاست گذاری در گذار، 5( روابط میان 

مقوالت علم، فناوری و نوآوری و چگونگی پشتیبانی از سیاست گذاری، 6( 

حکمرانی سازمان ها و نظام های علم، و 7( آینده ارزیابی توسط همتایان. 

سخرنانان دعوت شده برای کنفرانس ۲016 عبارت بودند از: جاکوب ادلر، 

هلگا نووتنی، اریک آرنولد، فیلیپ الردو، ولفگانگ پولت، کالوس شوش، 

مایکل استمپفر و ماتیاس وبر. ساختار این کنفرانس که متامیز از کنفرانس 

است  نوآوری  و  تحقیقات  سیاستگذاری  مطالعات  اروپایی  انجمن  اصلی 

به  دقیقه   ۴5-30 مدت  به  کلیدی  سخرنانی  یک  می باشد:  صورت  بدین 

همراه 15-30 دقیقه بحث و بررسی در ابتدای هر روز از کنفرانس، سپس 

استاد  )معموالً  ارشد  پژوهشگر  با مشارکت سه  کدام  پنل ها هر  برگزاری 

مقاالت  ارائه  روی  بر  بررسی  و  بحث  برای  پژوهشگر جوان  سه  و  متام( 

پژوهشگران جوان، استخراج یافته های اصلی از هر پنل و جمع بندی آنها 

در قالب جمع بندی نهایی کنفرانس.

مقایسه  “منطق  عنوان  با  ارائه  یک  رشیف  سیاستگذاری  پژوهشکده 

این  در  نوآوری”  و  فناوری  علم،  نظام های  ارزیابی  چارچوب-شاخص 

کنفرانس داشت. چهار منطق مقایسه ای که در این مقاله معرفی می شود 

عبارتند از: 1( میزان پوشش و جامعیت، ۲( قابلیت پیاده سازی در عمل، 3( 

سادگی در فهم و منطق عملکرد، و ۴( مقایسه پذیری بین املللی. در نهایت، 

مدل مذکور که تحت عنوان CISC نامگذاری شده است به صورت یک 

دستگاه مختصات دو بُعدی متشکل از 16 زیرربع بر روی ۲۲ چارچوب-

شاخص ارزیابی نظام های علم، فناوری و نوآوری به منایش درآورده شده 

است.
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کنفرانس داشت. این ارائه با موضوع “میانجیگری در تدارکات 
دولتی نوآوری برای اهداف انتقال فناوری”  به سه متایز اصلی 
تدارکات دولتی توامنندسازی و تدارکات دولتی نوآوری پرداخته 
است )مفهوم اول برای کشورهای در حال توسعه و مفهوم دوم 
برای کشورهای توسعه یافته(. این سه متایز عبارتند از 1( مترکز 
و  ساخت  فناورانه،  توامنندی های  ارزیابی  و  پایش  و  ارتقاء  بر 
به  نیاز  عدم   )۲ دولتی،  مناقصات  در  تامین کنندگان  سازمانی 
تبدیل نیازها به مشخصات کارکردی در ابتدای مناقصات، و 3( 
توسعه  از  ناشی  نه  دولتی  مناقصه گذار  در  سازمانی  تغییرات 
محصول نوآورانه بلکه ناشی از الزامات جدید حقوقی و نظام 

جدید پایش و ارزیابی توامنندسازی تامین کنندگان.

آسیالیکس بین المللی   کنفرانس 
(ASIALICS)، آگوست  31  -29 

2017، تهران
چهاردهمین  و  فناوری  مدیریت  املللی  بین  کنفرانس  هفتمین 
فناورانه،  تحوالت   “ عنوان  با  آسیالیکس  املللی  بین  کنفرانس 
زیستبوم نوآوری و مدلهای کسب و کار آینده” 7 - 9 شهریور 
انجمن  توسط   )۲017 آگوست   31-۲9 با  )مصادف   1396
مدیریت فناوری ایران و به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی در 
میزبانی  که  است  بار  اولین  این  واقع  در  گردید.  برگزار  تهران 
 ۲1 است.  شده  داده  ایران  به  آسیالیکس  بین املللی  کنفرانس 
مدیریت  از  بودند  عبارت   ۲017 کنفرانس  موضوعی  محور 
انتقال  و  راهربدی  های  همکاری  مدیریت  فناوری،  راهربدی 
فناورانه، مدیریت مالکیت فکری، مدیریت پژوهش و توسعه، 
مدیریت نوآوری و توسعه محصوالت جدید، مدیریت نوآوری 
خدماتی، مدیریت دانش در خدمت توسعه فناوری، نوآوری باز 
و شبکه های نوآوری، تجاری سازی دانش و فناوری، کارآفرینی 
فناورانه، نهادهای تسهیل گر نوآوری )پارک های فناوری، مراکز 
رشد و شتاب دهنده ها(، تامین مالی نوآوری و توسعه فناوری، 
هوشمندی  فناوری،  ارزیابی  آیندهنگاری،  و  آیندهپژوهی 
فناوری، سیاستگذاری فناوری و نوآوری، نظام های نوآوری ملی، 
بخشی و فناورانه، آثار اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی فناوری و 
نقش آن در توسعه پایدار، آموزش در حوزه مدیریت فناوری و 
نوآوری، پژوهش در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری، دکرت علی 
این  ملکی قائم مقام پژوهشکده به عنوان سخرنان کلیدی در 
کنفرانس حضور داشتند. ارائه مزبور با عنوان “ عبور از حاشیه؛ 

سیاستگذاری  در  پارادایمی  تحول  رضورت  منت:  در  حرکت 
اقتصاد دانش بنیان” در مراسم افتتاحیه ایراد شد. در این ارائه، 
ضمن برشمردن مراحل توسعه از اقتصاد عامل محور به اقتصاد 

رسمایه محور و سپس به اقتصاد و دیپلامسی فناوری.
نوآوری بنیان )دانش بنیان(، تغییرات ساختاری به عنوان بن مایه 
فرآیند توسعه اقتصادی برشمرده شد. در ادامه با نشان دادن سیر 
تحوالت سیاستگذاری علم و فناوری در ایران از بعد از انقالب 
اسالمی، به گسرتش آموزش عالی طی ۲5-35 سال قبل، تدوین 
قوانین حامیت از مقاالت ISI طی 15- ۲5 سال قبل، تاسیس و 
تاسیس  قبل،  با صنعت طی 10- 15سال  ارتباط  دفاتر  تقویت 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری طی 5-10 سال اخیر و 
از رشکت های  قانون حامیت  پیاده سازی  و  تصویب  نهایت  در 
دانش بنیان و تاسیس صندوق نوآوری و صندوق های تامین مالی 
جسورانه طی سال های اخیر اشاره شد. بر این اساس می بینیم 
که با پارادوکس نوآوری مواجهیم به طوری که سیاست های علم 
بنگاه ها  در  نوآوری  اما  می شوند  محسوب  اوج  در  فناوری  و 
نهایت  در  است.  ناکافی  و  اندک  تغییرات ساختاری صنعت  و 
رضورت تحول پارادایمی در سیاست گذاری اقتصاد دانش بنیان 
و  علم  سیاستگذاری  که  طوری  به  می گیرد  قرار  تاکید  مورد 
فناوری با بازیگران محدود و حکمرانی پیچیده هامنند قسمتی 
اندک از یک کوه یخ شناور در اقیانوس )کل اقتصاد( است که 
باید بتواند سیاستگذاری صنعتی با بازیگران گسرتده و حکمرانی 
ضعیف را دستخوش تغییر مناید تا بر کل اقتصاد موثر باشد. در 
این راستا مدل پیشنهادی جهت حکمرانی توسعه گرا مشتمل بر 
چهار بُعد تکثیر ساختارهای موفق، تقویت کارآفرینان نهادی و 

اداری، تغییر تدریجی و راهربد دوگانه می باشد.
پژوهشکده سیاست گذاری همچنین یک ارائه پوسرتی نیز در این 

حضور در عرصه های  بین املللی حضور در عرصه های  بین املللی
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مدیران دولتی، موانع حقوقی بر رس راه مشارکت خریدار دولتی 

قراردادها  تغییر  راه  رس  بر  حقوقی  موانع  تامین کنندگان،  و 

مبتنی بر انتقال حقیقی فناوری، و تعیین میزان موفقیت انتقال 

فناوری و پیونددهی آن با نظام پرداخت قراردادها. 

ارائه دیگر پژوهشکده با عنوان “ دسته بندی مدلهای پایش علم، 

معیار  دو  معرفی  با  کارکردها”   و  اهداف  نوآوری:  و  فناوری 

جدید یعنی اهداف و کارکردها به بسط چهار معیار جامعیت 

مقایسه پذیری  و  سادگی  پیاده سازی،  مدل(،  پوشش  )سطح 

)معیارهای CISC( جهت دسته بندی مفهومی مدلهای پایش و 

ارزیابی نظام های علم، فناوری و نوآوری می پردازد. این ارائه که 

اروپایی  انجمن  پیشرت در “کنفرانس  نیز  از آن  قسمت دیگری 

وین  در   ”)۲016( نوآوری  و  تحقیقات  سیاستگذاری  مطالعات 

ارائه شده بود، ماحصل خروجی پروژه پایش و ارزیابی وضعیت 

پژوهشکده  در  سالهای 1395-1393  ایران طی  فناوری  و  علم 

بوده است. معیارهای شش گانه مذکور براساس مقایسه و تحلیل 

۲۲ مدل مطرح جهانی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری 

این  مقاصد  و  اهداف  که  داد  نشان  نتایج  آمده اند.  دست  به 

 )3 توسعه،  و  تحقیق   )۲ 1( علمی،  توسعه:  7 دسته  به  مدلها 

انسانی و 7(  منابع  اقتصادی، 6(  نوآوری، 5( رشد  فناوری، ۴( 

پایداری قابل دسته بندی است. از منظر کارکردی نیز مدلها یک 

یا چند مورد از این کارکردهای متباین زیر را پوشش می دهند: 

و  ۲( بخش خصوصی  آموزش،  و  کار  نیروی  انسانی،  منابع   )1

کنفرانس بین المللی سیاستگذاری 
عمومی(IPPC)، 28- 30 ژوئن 

2017، سنگاپور
هّمت  به  عمومی  سیاستگذاری  بین املللی  کنفرانس  سومین 

ژوئن   30-۲8  )IPPA( عمومی  سیاستگذاری  بین املللی  انجمن 

سنگاپور   یو  کوآن  لی  سیاستگذاری  مدرسه  میزبانی  به   ۲017

برگزار گردید. این کنفرانس با 1300 رشکت کننده از 73 کشور 

بزرگرتین  عنوان  به  و  شد  تشکیل  پنل   163 قالب  در  جهان 

 ۲0 می شود.  شناخته  جهان  عمومی  سیاستگذاری  کنفرانس 

نظریه های  از:  بودند  عبارت  کنفرانس  این  موضوعی  محور 

سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری تطبیقی، سیاست گذاری 

طراحی،  پیاده سازی،  اجرایی،  مدیریت  مسائل،  سیاست،  و 

آسیب شناسی،  روش شناسی،  حکمرانی،  انتقادی،  رویکرد 

مباحث  پایداری،  سیاسی،  رژیم  علم،  جنسیت،  کسب وکار، 

بخشی، سالمت، اقتصاد، پیش کنفرانس و سایر موضوعات مرتبط 

با سیاست گذاری.   

این کنفرانس  ارائه در  با پنج  پژوهشکده سیاستگذاری رشیف 

حضور داشت. از جمله این ارائه ها تحت عنوان “ آمیزه سیاستی 

صنعت برق انگلستان در تالطم: ابهام پارادایمی و تغییر نهادی”  

مبتنی بر مطالعات تجربی بر روی صنعت برق انگلستان طی 

عنارص  برای  مفهومی  مدل   ،۲01۲ سال  تا  میالدی   90 دهه 

آمیزه های سیاستی را در دو بُعد پارادایم سیاستی و نهادهای 

مصاحبه   53 مبنای  بر  مطالعه  این  می دهد.  بسط  سیاستی 

غیردانشگاهی  و  دانشگاهی  متخصصان  با  نیمه ساخت یافته 

دپارمتان  از  پاسخ مشاورهای دریافتی  تحلیل ۲50  انگلستان و 

است.  گرفته  صورت  انگلستان  آب وهوایی  تغییرات  و  انرژی 

انگلستان  برق  صنعت  تجربی  اطالعات  بر  مبتنی  ارائه  این 

نشان میدهد که بدون لحاظ منودن عنارص پارادایم سیاستی و 

با  تغییرات سیاستی  نهادهای سیاستی، مفهوم پردازی و تحلیل 

درک درستی از پویایی ها طی گذر زمان صورت منی گیرد. 

ادبیات  که   پرداخته  موضوع  این  به  پژوهشکده  دیگر  ارائه 

چگونه  توسعه یافته  کشورهای  در  نوآوری  دولتی  تدارکات 

را  توسعه  حال  در  کشورهای  فناوری  انتقال  نیازهای  می تواند 

دهه  اواخر  از  نوآوری  دولتی  تدارکات  واقع  در  دهد؟  پاسخ 

طرف  در  موثر  و  جدید  سیاستی  ابزار  عنوان  به  میالدی   90

تقاضای نوآوری مطرح شد و ظرف یک دهه اخیر موج جدیدی 

انداخته  راه  به  تقاضا  تحریک  اروپا جهت  دولتی  در خرید  را 

منودن  داخل  ساخت  زمینه  در  پژوهشکده  پروژه  نتایج  است. 

تدارکات  که  داد  نشان  ایران  نفت  صنعت  راهربدی  تجهیزات 

)به منظور  تدارکات دولتی  و  فناوری  انتقال  به منظور  دولتی 

عبارتند  دارند، که  نوآوری چالشهای کامبیش مشابهی  توسعه( 

از چالش های پایش و ارزیابی، مدیریت ریسک و ریسک گریزی 

حضور در عرصه های  بین املللی حضور در عرصه های  بین املللی

بنگاهها، 3( حاکمیت و نهادها، ۴( فناوری اطالعات و ارتباطات 

و زیرساختهای فیزیکی، 5( محیط های آموزشی، تجارت، حقوقی، 

بازار،  خروجیهای   )6 کار،  نیروی  و  کسب وکار  فکری،  مالکیت 

صادرات و تجارت، 7( فعالیت ها و منابع تحقیق و توسعه، و 8( 

هزینه کردها و تامین مالی علم، فناوری و نوآوری. 
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 کنفرانس انجمن اروپایی مطالعات
نوآوری و  تحقیقات   سیاستگذاری 
(EU-SPRI)، ،2017 ژوئن   9  -7 

وین اتریش
و  تحقیقات  سیاستگذاری  مطالعات  اروپایی  انجمن  کنفرانس  هشتمین 

آینده سیاستگذاری  نوآوری تحت عنوان “آینده علم، فناوری و نوآوری- 

علم، فناوری و نوآوری: روش ها و مدل های جدید نوآوری و پژوهش به 

عنوان چالش برای سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری” 7- 9 ژوئن ۲017 

به میزبانی موسسه فناوری اتریش  در وین برگزار شد. محورهای اصلی 

و  نوآوری  سیاست  آینده  و  زمینه  محتوا،   )1 از:  بودند  عبارت  کنفرانس 

علم،  سیاست های  تاثیر   )۲ جدید،  چارچوب دهی  سمت  به  فناوری- 

آمیزه های   )3 دانش،  تولید  و  پژوهش  سازماندهی  بر  نوآوری  و  فناوری 

سیاستی و ابزارهای جدید متحول کردن نوآوری، ۴( نسل جدید حکمرانی 

ارزیابی پژوهش- فعال سازی تولید خالقانه و مسئوالنه دانش، 5( نوآوری 

دربرگیرنده و چالش های آن برای سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، 

6( شبکه های تحقیق و توسعه و جغرافیا: رویکردهای تجربی و تحلیلی 

نوین در زمینه سیاست گذاری، 7( چه مدل هایی برای حکمرانی نوآوری در 

اقتصادهای نوظهور مناسبند؟، 8( نوآوری اجتامعی به مثابه چالش برای 

سیاست های جامع نوآوری، 9( تفکر مجدد درباره حکمرانی زیرساخت های 

فنی بزرگ، 10( زیست بوم های نوآوری: چالش حکمرانی برای بنگاه ها و 

سیاست گذاران، و 11( همکاری های بخش خصوصی و عمومی در پژوهش 

و نوآوری.

پایش  “نظام  عنوان  تحت  شفاهی  ارائه  یک  با  سیاستگذاری  پژوهشکده 

و ارزیابی )M&E(: ابزاری مغفول در حکمرانی بازتابی ارزیابی پژوهش 

مدیریت  به  مقاله  این  منود.  رشکت  کنفرانس  این  در  دانشگاه ها”   در 

می پردازد.  مدیریتی  دانشگاه  مقوله  و  دانشگاه ها  در  جدید  عمومی 

می پردازد،  عملکرد  فزاینده  ارزیابی  به  که  نوظهور  پارادایم  این  تحت 

تحت  دانشجویان  و  پژوهشگران  علمی،  هیئت  اعضای  دانشگاه ها، 

فشارهای رتبه بندی های بین املللی، کّمی سازی عملکرد و فشارهای رقابتی 

فزاینده داخلی و بین املللی، فشارهای چاپ مقاالت در ژورنال های معترب 

قرار گرفته اند. کنار گذاشنت سازوکارها و معیارهای ارزیابی و بازگشت به 

کارکردهای  و  عالی  آموزش  کنونی  به وسعت  توجه  با  قبل  دهه  چندین 

و  فشارها  این  بهبود  و  اصالح  بنابراین  نیست.  ممکن  آن  توسعه یافته 

به  مقاله مذکور  باشد.  گزینه معقول و عملی  ارزیابی می تواند  نظامات 

مفهوم  و   )M&E Systems( ارزیابی  و  پایش  نظام های  ادبیات  معرفی 

پژوهش و نوآوری مسئوالنه )RRI( و توصیه به کاربست آن در حکمرانی 

اینکه  با وجود  ابزار و مفهوم  این دو  دانشگاه ها می پردازد.  پژوهش در 

ادبیات علمی خاص خود را دارند و در اسناد باالدستی اتحادیه اروپا، بانک 

با حکمرانی  تاکنون  بوده اند  استفاده  و  توجه  جهانی، سازمان ملل مورد 

ابزار و مفهوم نظام  بیگانه بوده اند. در حقیقت  پژوهش در دانشگاه ها 

 )reflexive governance( پایش و ارزیابی می تواند در حکمرانی بازتابی

نوآوری  و  پژوهش  سمت  به  حرکت  و  دانشگاه ها  در  پژوهش  ارزیابی 

مسئوالنه راهگشا باشد.

همکاری تفاهمنامه  عقد  و   بازدید 
10  -6 روسیه،  دانشگاه های   با 

فوریه  2017
دو  برتر  دانشگاه های  عضویت  با  روسیه  و  ایران  دانشگاههای  اتحادیه 

کشور در سال ۲015 با حضور هیئت های دانشگاه ها و مسئولین وزارت 

علوم دو کشور رسام کار خود را آغاز منود. در ادامه در سال ۲017 دکرت 

علی ملکی به عنوان قائم مقام پژوهشکده سیاستگذاری به همراه هیئتی 

از دانشگاه صنعتی رشیف از سه دانشگاه مطرح روسیه شامل دانشگاه 

دولتی سن پرتزبورگ، دانشگاه پلی تکنیک سن پرتزبورگ و دانشگاه ایتمو 

بازدید کردند. در این دیدار که به مدت 5 روز به طول انجامید )6- 10 

فوریه(، ضمن بازدید از زیرساخت ها و تبادل نظر با مدیران دانشگاهی، 

تفاهم نامه هایی برای تبادل دانشجویان و دوره های کوتاه مدت پژوهشی 

و فرصت مطالعاتی منعقد گردید.

حضور در عرصه های  بین املللی حضور در عرصه های  بین املللی
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نشست های سیاستی بین املللی حکمرانی در عمل

پنجمین کنفرانس گذار دموکراتیک، استانبول. 
کنفرانس گفت و گوی بین املللی در موضوع تروریسم، بغداد.

سومین کنفرانس بین املللی سیاستگذاری عمومی، سنگاپور.
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جلسه بین املللی سیاست پژوهی در اندیشکده حکمرانی
10 مین مجمع بین املللی بازارهای رسمایه اسالمی، تهران.

۴8 امین پلتفرم اروپایی نشست های تنظیم گری.
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پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف در راستای بهبود مراودات و ارتقا شبکه بین املللی خود، عالوه بر دعوت از 
اساتید بین املللی، در سطح مدیران و پژوهشگران در رویدادهای مهم سیاستگذاری جهان حضور به هم رسانده است جدول 

ذیل به صورت اختصار سایر همکاری های بین املللی را نشان می دهد.

حضور در عرصه های  بین املللی حضور در عرصه های  بین املللی
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افتخارات

پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی رشیف با گذشت 10 
سال از تاسیس خود، توانسته است افتخارات گوناگونی را در 
عرصه های مختلف به دست آورد. از کسب عنوان پژوهشگر 
دلیل  به  تقدیرنامه  دریافت  تا  رشیف  صنعتی  دانشگاه  برتر 
قانونگذاری  تدقیق  و  تدوین  فرایند  در  اثرگذاری هوشمندانه 
از بدو  و تنظیم گری، تنها گوشه ای  از افتخارات این مجموعه 

تاسیس تاکنون بوده است.
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جـایزه ملی خیرین کارآفرین
اعطا کننده: وزارت کــار، تـعاون و رفـاه اجـتمعی 

با هـمکاری بــنیاد آالء )مـهدی مدیر سامانه هوشمند حاتم پژوهـشکده سیاست گذاری رشیف صالحــیون(
پژوهشگر جوان برگزیده دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت - 1395

پژوهشگر برتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی رشیف 
دکرت علی ملکی: قائم مقام پژوهشکده سیاست گذاری
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اقتصادی  مکیسیون  بانیک  پویل  کارگروه  رئیس  تقدیر 
جملس شورای اسالیم از فعالیت های اندیشکده مطالعات 
حامکیت و سیاست گذاری پژوهشکده سیاست گذاری علم، 

فناوری و صنعت دانشاگه صنعیت شریف
تقدیر رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

از فعالیت های اندیشکده حکمرانی پژوهشکده 

سیاست گذاری دانشگاه صنعتی رشیف

تقدیر رئیس سازمان تنظیم مقررات از فعالیت های 

اندیشکده حکمرانی پژوهشکده سیاست گذاری 

دانشگاه صنعتی رشیف

اقتصادی  کمیسیون  بانکی  پولی  کارگروه  رئیس  تقدیر 

مجلس شورای اسالمی از فعالیت های اندیشکده حکمرانی 

پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی رشیف

اسالمی  شورای  مجلس  ویژه  کمیسیون  رئیس  تقدیر 

پژوهشکده  حکمرانی  اندیشکده  فعالیت های  از 

سیاست گذاری دانشگاه صنعتی رشیف



گزارش حضور در رسانه ها



۲69 268

گزارش حضور در رسانه ها

یادداشت دکرت علی مروی در روزنامه جهان صنعت با عنوان :

»بغرنجی های بازار ارز و اقدامات ممنوعه« - 1395/10/1۲

»مبب نقدینگی در آستانه انفجار« - 1395/10/18

»چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی« - 1395/11/1۲

»بحران در صندوق های بازنشستگی« - 1395/11/18

»چگونگی خروج از رکود« - 1395/1۲/0۴

»چند توصیه برای سامان دهی بازار کار کشور« - 1395/1۲/09

»معامی نقدینگی و تورم« - 1395/1۲/19

»پیش رشط های نجات نظام بانکی کشور« - 1396/01/31

»وعده های اشتغال و میانگین هزینه ایجاد شغل« - 1396/0۲/11

»سایه شوم فروپاشی اقتصادی« - 1396/0۲/۲0

یادداشــت آقــای محمدامیــن کرمی نیــا در روزنامــه صبــح نــو بــا عنــوان »انقــالب؛ بــدون هاشــمی 

1395/11/03 رفســنجانی«- 

ــا عنــوان »فقــدان نقطــه تــوازن نظــام؟!« -  ــو ب یادداشــت آقــای ســید جــامل قریشــی در روزنامــه صبــح ن

1395/11/05

یادداشــت آقــای محمدحســین انتظــاری در روزنامــه صبــح نــو بــا عنــوان »هاشــمی از چــپ بــه راســت یــا از 

راســت بــه چــپ؟« - 1395/11/13

یادداشت خانم حنانه اکربی در روزنامه صبح نو با عنوان »IGTV و برخی از ابعاد آن« - 1397/06/11

پایــگاه  در  مــروی  دکــرت  یادداشــت 

عنــوان  بــا  آنالیــن  اقتصــاد  خــربی 

»رضورت مخالفــت مجلــس بــا انتقــال 

بهداشــت« وزارت  بــه  بیمه هــا 

1395/10/1۴

ــا  ــامن ب ــعید نری ــرت س ــوی دک گفت وگ

روزنامــه »قانــون« بــا موضــوع »چرخــه 

ــران«  ــمن ها در ای ــوب س معی

1395/11/05

مرتضــی  دکــرت  مصاحبــه 

ــربی  ــگاه خ ــا پای ــان ب زمانی

عنــوان  بــا  آنالیــن،  خــرب 

بــازار  بــرای  »نســخه ای 

ارز« هزارتــوی 

1395/1۲/18

حضور دکرت علی ملکی در برنامه 

چرخ شبکه چهار سیام با موضوع  

تبیین اهمیت و ابعاد حکمرانی و 

سیاستگذاری عمومی - 1396/06/29

حضور دکرت روح الله حمیدی مطلق 

در برنامه خرمشهر شبکه 3 با موضوع  

فعالیت های توسعه منطقه ای در 

گلباف کرمان - 1397/07/30

حضور دکرت روح الله حمیدی مطلق در 

برنامه ثریا شبکه 1 با موضوع ظرفیت 

صندوق های قرض الحسنه

1394/06/25

حضور دکرت هامون طهامسبی در 

برنامه حال خوب شبکه سالمت 

با موضوع توسعه پایدار، پایداری 

سازمانی، مسئولیت اجتامعی - 

1396/06/20

حضور دکرت بهرام صلواتی در برنامه 

باهمستان شبکه جهانی جام جم 

با موضوع کنفرانس حکمرانی و 

سیاستگذاری عمومی

1396/10/20

»بررسی راه مواجهه با ابر چالش صندوق های بازنشستگی« در میزگرد محمدرضا واعظ مهدوی، حجت 

میرزایی و علی مروی - 1396/1۲/۲1

یادداشت آقایان سعید عباسیان و علی ابراهیم نژاد در هفته نامه تجارت فردا با عنوان »توسعه ابزارها یا 

حامیت از حقوق سهامداران خرد؟« - 1397/01/18

گفت وگوی دکرت علی مروی با هفته نامه تجارت فردا با عنوان »رضورت اصالحات اساسی در نظام 

بازنشستگی« - 1397/01/۲6

گفت وگوی دکرت علی مروی با هفته نامه تجارت فردا با عنوان »تخصیص بی مثر، بررسی تأثیر درآمد نفت بر 

حل بحران صندوق های بازنشستگی« - 1397/0۲/۲۲

گفت وگوی دکرت علی مروی با هفته نامه تجارت فردا با عنوان »تالش بی نتیجه برای مدیریت انتظارات« - 

1397/0۴/09

گفت وگوی دکرت علی مروی با هفته نامه تجارت فردا با عنوان »خنثی سازی مبب نقدینگی« - 1397/0۴/۲3

گفت وگوی دکرت علی مروی با هفته نامه تجارت فردا با عنوان »مسئله سازوکار اخذ مالیات است، نه نرخ 

آن« - 1397/0۴/30

یادداشت آقای سید حامد توانگر در هفته نامه تجارت فردا با عنوان »اصالحات در اولویت نیست« - 

1397/06/31

گفت وگوی دکرت علی مروی با هفته نامه تجارت فردا با عنوان »بررسی عواقب رشد اقتصاد غیررسمی« - 

1397/07/1۴

یادداشت آقای سید محمدحسین قریشی در هفته نامه تجارت فردا با عنوان »جسارت حل مسئله« - 

1397/07/۲1

یادداشت دکرت سید مهدی حسینی دولت آبادی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »طرح مهار افزایش نرخ سود 

سپرده« - 1396/0۴/1۲

یادداشت دکرت مرتضی زمانیان در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »بحران ترازنامه ای در بانک ها« - 1396/0۴/1۴

یادداشت دکرت علی مروی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »هزینه های روزافزون تعویق اصالحات بانکی« 

1396/0۴/1۴

یادداشت دکرت مرتضی زمانیان در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »نرخ سود بانکی؛ سدی در برابر تورم« - 

1396/07/۲3

یادداشت خانم زهرا موسوی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »آزمایش های کنرتل شده تصادفی« - 1397/01/19

یادداشت آقای امیرمحمد تهمنت در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »اصول سه گانه تصمیم سازی« 1397/01/19

یادداشت دکرت مرتضی زمانیان در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »دوری از شاخص زدگی« - 1397/01/19

یادداشت آقای امیرمحمد تهمنت در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »شکاف بین آگاهی و عمل« - 1397/03/08

یادداشت خانم زهرا موسوی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »طراحی سیاست های زیست محیطی« 1397/03/08

یادداشت آقای حسین محمد پور در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »مقایسه سه مکانیسم انگیزشی« 1397/03/08

یادداشت کوروش بهرنگ در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »تعدیل مرصف خانگی آب« - 1397/03/08

یادداشت آقای امیرمحمد تهمنت در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »تناقضات در رژیم های غذایی« - 1397/05/۲۴

یادداشت آقای امین کریمی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »تغذیه صحیح و کارایی تحصیلی دانش آموزان« - 

1397/05/۲۴
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بازتاب جلسه حکمرانی در عمل در 

خربگزاری تسنیم با عنوان »نشست 

نوبل اقتصاد ۲017 در اندیشکده 

مطالعات حاکمیت« - 1396/07/۲5

حضور آقای سید جامل قریشی در 

بررسی »چالش های مالی در خیریه ها« 

در میزگرد تجارت نیوز – 1396/8/۲9

یادداشت دکرت عزیزا... حاتم زاده در 

پایگاه خربی پژوهشکده مطالعات 

راهربدی با عنوان »لبنان جبهه 

جدید عربستان در تقابل با ایران« - 

1396/09/01

یادداشت دکرت عزیزا... حاتم زاده در 

پایگاه خربی تحلیلی انتخاب با عنوان 

»سناریوهای آمریکا درباره توافق 

هسته ای« - 1397/01/۲8

یادداشت دکرت عزیزا... حاتم زاده در 

پایگاه خربی تحلیلی انتخاب با عنوان 

»رسالت تاریخی نخبگان ایرانی در 

رسارس جهان« - 1397/03/07

مصاحبه دکرت سید محمدصادق 

امامیان در خرب ۲1 پیرامون 

»ماجراهای فیسبوک«- 1397/01/30

یادداشت آقای محمدمهدی دهدار در 

خربگزاری برنا با عنوان »سناریوهای 

ممکن برجام و گزینه های پیش روی 

ایران« - 1397/0۲/0۲

یادداشت دکرت عزیزا... حاتم زاده در 

پایگاه تحلیل خربی نامه با عنوان 

»ترامپ، خروج از برجام و چند نکته« 

1397/0۲/19 -

یادداشت آقای مرتضی شکری در 

پایگاه خربی صدای ایران با عنوان 

»اتحادیه اروپا چه اقداماتی برای 

نجات برجام انجام خواهد داد؟« - 

1397/0۲/۲3

یادداشت آقای مرتضی شکری در 

پایگاه خربی صدای ایران با عنوان »آیا 

محمد بن سلامن رؤیای عربستان در 

چشم انداز 2030 را محقق می کند؟« - 

1397/0۴/19

گفت وگوی دکرت سید مهدی حسینی دولت آبادی با خربگزاری مهر با عنوان »تفکیک وزارت صنعت« - 1396/03/19
یادداشت دکرت سید مهدی حسینی دولت آبادی در خربگزاری مهر با عنوان »مروری بر الزامات طرح نجات بانکی« - 1396/03/۲3

گفت وگوی دکرت مرتضی زمانیان با خربگزاری مهر با عنوان »شبکه بانکی، واسطه یا سیاه چاله وجوه؟« - 1396/03/۲9
گفت وگوی آقای برزین جعفر تاش با خربگزاری مهر با عنوان »دولت کنرتلی روی بازار مسکن ندارد« - 1396/0۴/09

یادداشت دکرت سید مهدی حسینی در خربگزاری مهر با عنوان »بحران مؤسسات مالی و سؤال از رئیس جمهور« - 1396/0۴/18
یادداشت آقای سعید عباسیان در خربگزاری مهر با عنوان »مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲000« - 1396/0۴/18

یادداشت آقای سعید عباسیان در خربگزاری مهر با عنوان »لزوم تعامل قوا برای مقابله با چالش های بانکی در ایران« - 1396/0۴/۲۴
ــک مرکــزی  ــی، نظــارت نامناســب بان ــوان »بازهــم ســوء تنظیم گری/ریشــه مشــکالت پول ــا عن ــر ب ــزاری مه ــای مهــدی اشــعری در خربگ یادداشــت آق

اســت« - 1396/06/16
یادداشت دکرت عزیزا... حاتم زاده در خربگزاری مهر با عنوان »آیا جنگ یمن به انتها نزدیک شده است؟« - 1396/09/01

یادداشــت دکــرت علــی مــروی در خربگــزاری مهــر بــا عنــوان »تأملــی بــر طــرح کارآمــد ســازی و ارتقــای مدیریــت صندوق هــای بازنشســتگی- بخــش 
اول« - 1396/09/11

یادداشــت دکــرت علــی مــروی در خربگــزاری مهــر بــا عنــوان »تأملــی بــر طــرح کارآمــد ســازی و ارتقــای مدیریــت صندوق هــای بازنشســتگی- بخــش 
دوم« - 1396/09/15

یادداشــت خانــم مثانــه اکــوان در خربگــزاری مهــر بــا عنــوان »دفــرت پیش نویــس تخصصــی قوانیــن، حلقــه مفقــودٔه قانون گــذاری تخصصــی در مجلــس« 
1397/07/۲۲ -

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکرت علی مروی با 

موضوع »استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم گری 

بازار« - 1397/03/۲7

گفتگوی برنامه تلویزیونی پایش با حضور دکرت علی مروی 

درباره تحلیل نوسانات بازار ارز و نقاط قوت و ضعف 

بسته ارزی دولت- 1397/05/17

حضور دکرت علی مروی در برنامه پایش شبکه 1 سیام با 

موضوع »تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز 

آینده«-1397/08/08

حضور دکرت مرتضی زمانیان در برنامه پایش شبکه 1 سیام 

با موضوع »نوسانات دالر و افزایش قیمت ها 98«-

1397/10/0۲

حضور دکرت مرتضی زمانیان در برنامه پایش شبکه 1 سیام 

با موضوع »یارانه بنزین 98«-1397/11/07

حضــور آقــای احمــد ذوالفقــاری در 

برنامــه رهیافــت رادیــو اقتصــاد

بــا موضــوع »طــرح بانکــداری اســالمی 

مجلــس« - 1395/0۴/۲7

ــه  ــروی در برنام ــی م ــای عل حضــور آق

ــو اقتصــاد ــت رادی رهیاف

بــا موضــوع »خلــق پــول بانکــی« - 

1395/06/۲5

حضــور آقــای احمــد ذوالفقــاری در 

برنامــه رهیافــت رادیــو اقتصــاد بــا 

موضــوع »نقــاط ضعــف و قــوت طــرح 

ــی« ــام بانک ــالح نظ اص

ــزاری  ــاش در خربگ ــن جعفرت ــای برزی ــت آق یادداش

الــف بــا عنــوان »بزرگ تریــن دســتاورد دولــت 

1395/06/15 - روحانــی درخطــر« 

یادداشــت آقــای ســید جــامل قریشــی در خربگــزاری 

الــف بــا عنــوان »چارچوبــی بــرای فهــم کنــش 

رهــربی در توصیه هــای انتخاباتــی« - 1395/07/۲۴

ــزاری  ــاش در خربگ ــن جعفرت ــای برزی ــت آق یادداش

الــف بــا عنــوان »چــرا اســاس اقتصــاد، بخــش تولیــد 

ــت« - 1395/08/03 اس

یادداشــت دکــرت ســعید نریــامن در خربگــزاری الــف 

ــت  ــات ریاس ــر انتخاب ــپ ب ــر ترام ــوان »تأثی ــا عن ب

ــران« - 1395/08/۲1 ــده در ای ــال آین ــوری س جمه

ــه اکــربی در جامعــه خــربی  ــم حنان یادداشــت خان

تحلیلــی الــف بــا عنــوان »مــدارس تیزهوشــان، 

1397/01/۲0  - بی عدالتــی؟«  یــا  عدالــت 

حضــور آقــای احمــد ذوالفقــاری در برنامــه پویــش 

ــو اقتصاد رادی

با موضوع »اقتصاد مقاومتی« - 1395/03/۲1

حضــور آقــای علــی گویــا در برنامــه پویــش رادیــو 

اقتصاد

با موضوع »اقتصاد مقاومتی« - 1395/03/۲9

حضــور آقــای علــی گویــا در برنامــه پویــش رادیــو 

اقتصاد

با موضوع »اقتصاد مقاومتی« - 1395/0۴/11
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حضــور دکــرت ســید احســان خانــدوزی 

ــا  در برنامــه 180 درجــه شــبکه افــق ب

موضــوع اقتصــاد درون زا و برون گــرا - 

1395/0۲/13

ــا شــبکه خــربی  ــروی ب ــی م ــرت عل ــوی دک گفت وگ

ــا(- 1395/06/15 ــران )ایِبن ــک ای ــاد و بان اقتص

بــا  زمانیــان  مرتضــی  دکــرت  گفت وگــوی 

شــبکه خــربی اقتصــاد و بانــک ایــران )ایِبنــا(- 

1395 /06 /30

یادداشت آقای محمدعلی گویا در روزنامه ابتکار با 

عنوان »معامی قطر« - 1397/03/31

یادداشت آقای سعید طهامسبی در روزنامه ابتکار با 

عنوان »دلیل اصلی خاموشی های اخیر چیست؟« - 

1397/0۴/۲1

یادداشت آقای سید حامد توانگر در روزنامه ابتکار با 

عنوان »نقدی بر فروش نفت در بخش خصوصی« - 

1397/07/05

یادداشت آقای سید حامد توانگر در روزنامه ابتکار 

با عنوان »آیا پاالیشگاه های داخلی توان کاهش 

تحریم های نفتی ایران را دارند؟« - 1397/07/09

یادداشت آقای مهدی ثابت در 

روزنامه جوان با عنوان »ترکیه دیگر 

ترکیه سابق نیست!« - 1397/0۴/05

یادداشت آقای سید حامد توانگر در 

سایت خربی تحلیلی ساعت ۲۴ با 

عنوان »رضورت تشکیل دوباره کمیته 

ویژه فروش نفت« - 1397/06/06

یادداشت آقای مرتضی شکری با عنوان 

»اهمیت و ظرفیت های افغانستان برای 

ایران در دوران بازگشت تحریم های 

یک جانبه آمریکا« - 1397/06/13

حضور دکرت عزیزا... حاتم زاده 

کارشناس اندیشکده در برنامه 

کنکاش شبکه جام جم با موضوع 

»اقدامات چین در جنگ تجاری با 

امریکا«-1397/06/۲۴

گفتگوی دکرت مرتضی زمانیان و دکرت 

محسن کریمی در برنامه »منت، حاشیه« 

با موضوع »افزایش قیمت ها؛ دالیل و 

راهکارها«-1397/06/۲5

حضور دکرت علی مروی در برنامه »منت، 

حاشیه« با موضوع »اثرات تحریم های 13 

آبان«-1397/08/13

حضور آقای مهدی زینالو در برنامه »منت، 

حاشیه« با موضوع »طرح اصالح قانون 

انتخابات«-1397/11/05

یادداشت آقای محمدمهدی دهدار در 

روزنامه همدلی با عنوان »تأملی در 

باب پیش بینی پذیر بودن ناآرامی های 

دی ماه 96« - 1397/0۲/08



همکاران ما

 10 در  پژوهشکده  تعالی  و  موفقیت  بی گمن 
پژوهشگران  دلسوزانه  تالش  بدون  گذشته  سال 
آن  دغدغه مند  و  متعهد  خالق،  کارمندان  و 
و  دشواری ها  که  افرادی  نبود.  امکان پذیر 
تنگناهای دوره های زمانی مختلف، باعث نشد 
تا آنان دست از تالش بردارند و  آنان همچنان 
مشتاقانه، به کوشش خود در جهت حل مسائل 
ادامه  سیاستگذاری  دانش  توسعه  و  کشور 
داده اند. ضمن احرتام به متام همکارانی که در 
دهه گذشته بخشی از عمر گرانقدر خود را در 
این  در  منودند،  علمی  امور  رصف  پژوهشکده 
پژوهشکده  فعلی  همکاران  معرفی  به  بخش 

سیاستگذاری پرداخته می شود.
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همکاران ما

پژوهشگران پسادکرتا و مشاورینمدیران، راهربان حوزه های تخصصی و اعضای هیئت علمی

علی ملکی

سید احسان خاندوزی

محمدصادق امامیان

حمزه امیری

روح اله حمیدی مطلق

علی صناعی

حسین میرزاپور

مرتضی زمانیان

علی مروی

رضا میرنظامی جواد نوریمهدی فاتح راد

سعید سهراب پور

 عضو هیئت علمی و معاون
 پژوهشی و راهرب حوزه

توسعه پایدار

عضو هیئت علمی

دبیر شورای راهربی محتوا

 معاون توسعه و مدیریت
منابع

 عضو هیئت علمی و مدیر
برنامه پیوست فناوری

راهرب حوزه حکمرانی رسانه

 مدیر مدرسه نوآوری و
 حکمرانی و راهرب حوزه
 سیاستگذاری اجتامع و

نوآوری

 راهرب حوزه مطالعات
سیاسی و بین امللل

 معاون ارزیابی و
برنامه ریزی

 و راهرب حوزه توسعه 
حکمرانی در عرص دیجیتال

 عضو هیئت علمی  و راهرب
حوزه حکمرانی انرژی

 راهرب حوزه الگوهای
حکمرانی و تنظیم گری

مدیر اندیشکده حکمرانی
 و راهرب حوزه اقتصاد

 سیاسی

رئیس پژوهشکدده

فاضل مریدی

عبدالحسین روح االمینی

 پژوهشگر پسادکرتا و مدیر
برنامه سیاستگذاری مهاجرت

بهرام صلواتی

 پژوهشگر پسادکرتا و مدیر
آکادمی نفت

مشاور

امین محسنی چراغلوکیومرث اشرتیان
مشاور

سعید نریمن
مشاورمشاور

محمد رضا محمدخانیسید مهدی حسینی دولت آبادی
مشاورمشاور

سید غالم حسین حسن تاش

رضا روستا آزاد

پویان رنجرب

مشاور

مشاور

مشاور

علیرضا حمزه ئی
 مدیر برنامه الگوهای توسعهمدیر برنامه مدیریت استعداد

منطقه ای

علی بابایی کمل  میرنظامی
 مدیر برنامه مربی یکدیگر

باشیم

سعید سلیمنی
مدیر برنامه سیاست گذاری فاوا

پژوهشگران و مدیران برنامه ها

محسن مومنی راد
 مدیر برنامه الگوی حکمرانی

مطلوب

ابراهیم سوزنچی
 مشاور

رحیم رسهنگی

مشاور

سعید حسین رفیعی

مشاور

میثم قاسم نژاد

علیرضا شاه میرزایی

مشاور

مشاور

محمدحسین حسین زاده
مشاور

علی کرمانشاه
مشاور

عباس قیومی ابرقویی
مشاور
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سعید عباسیانامیرعلی کریمی

محمد علی گویا

مسعود مقصودی

مدیر برنامه تحول در آموزش عالی

پژوهشگر

پژوهشگر

اسمعیل عبدی

سید مجتبی شهرآئینی

حامد خدمت کن

 مدیر برنامه مزیت گرایی هوشمند و
رصد نظام های علم، فناوری و نوآوری

 مدیر برنامه سیاست های پولی-بانکی و
مدیر برنامه سیاست های ارزی و تجاری

پژوهشگر

پژوهشگر

نجم الدین یزدی

محمد عبدالحسین زاده

علیرضا طباطبایی

عمد الدین پاینده

محمد مهدی جعفریان

هامون طهمسبی

علی سعد

ساالر سیدی

پژوهشگر
 

پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر

 مدیر برنامه مدرسه توسعه
پایدار

پژوهشگر

 مدیر برنامه سیاست های
حامیتی

سعید طهمسبیحنانه اکربی

مهدی زینالو احسان محمدزاده

محمد حسینی

 مدیر برنامه حکمرانی نقت
وگاز

مدیر برنامه رسای نوآوری

مدیر برنامه نظام اداری

محمد رضا کثیری

محمد اسمعیل زاده

روح الله هرنور

 مدیر برنامه تنظیم گری مدیر برنامه تنظیم گری رسانه
صنعت برق

مدیر برنامه پارملان مدیر برنامه تنظیم گری

 پژوهشگر برنامه توسعه امور
زییرساختی

جالل میرنظامی

هانیه خزایی

محمد امین کرمی نیا

مدیر برنامه آب و توسعه

 پژوهشگر برنامه مدرسه
توسعه پایدار

 مدیر برنامه مجمع
تشخیص مصلحت نظام

آرین ابراهیمی نژاد

علی معصومی

 مدیر برنامه قانون سازمان
صدا و سیام

مدیر برنامه روشنا

محبوبه نوری زاده

وحید حسین زاده

 پژوهشگر برنامه تحول در
آموزش عالی

 مدیر برنامه میز های
منطقه ای

علی سعیدانژاد
 پژوهشگر برنامه سیاست

صنعتی

سید حمزه حسنی
 پژوهشگر برنامه توسعه

منطقه ای

سید مجتبی قافله باشی
 پژوهشگر برنامه سیاست

صنعتی

حامد حاجی پور
 پژوهشگر برنامه سیاست

صنعتی

محمد قاسمی
 پژوهشگر

مجتبی مهدی پور
 مدیر برنامه آزمایشگاه فقر

و توسعه

نوید خنوهرسوش  طالبی
 پژوهشگر برنامه آب و

توسعه
 پژوهشگر برنامه آزمایشگاه

فقر و توسعه

سمنه اکوان
پژوهشگر

رضوان آخوندزاده
پژوهشگر

سعید تجریشی

پژوهشگر

عزیزالله حاتم زاده 

پژوهشگر

سید حامد توانگر

امیر احمد ذوالفقاری

پژوهشگر

پژوهشگر

محمد مهدی دهدار 
پژوهشگر

مرتصی شکری
پژوهشگر

حجت کاظمی
پژوهشگر

محمدامین یوسفی
مدیر برنامه  شتاب دهنده هم نو

مهدی صالحیون
 مدیر اجرایی اندیشکده
توسعه منطقه آزاد ماکو

سعید صادقی
 پژوهشگر برنامه حکمرانی

 انرژی و مدیر واحد مدیریت
دانش و ارتباطات
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حمید رازانی

سید صادق نقی نصب

 علی اکرب اسدی

احسان بیگلری

دکرت مهدی جملی فر

صالح  اسدزاده

نرگس غیومیان

مسئول واحد رسمایه انسانی

خدمات و پشتیبانی

 مسئول سایت و مدیر اجرایی
نرشیه

 کارشناس واحد روابط عمومی
و رسانه

 معاون ارتباطات، پشتیبانی و
رسمایه انسانی

 کارشناس امور گرافیکی

 کارشناس امور گرافیکی

 مسئول واحد نظارت و ارزیابی
و مشاوره دهی

 مسئول امور دفرتی و پشتیبانی

 مدیر امور گرافیکی

 کارشناس امور گرافیکی

فاطمه حسین زاده

داوود باقری

سوسن راعی

مهشید منزه

خدیجه  امیدی
 مدیر واحد اداری، مالی و

پشتیبانی

مرجانه علیزاده
کارشناس امور مالی

پشتیبانی و اجرایی

محمدحسین  بهروزی مهدی  رحیمی پورسخلوئی
پشتیبانی و اجرایی

محمد حسن پور فالح

نرسین قاسمی

مسئول واحد مالی و اداری

کارشناس امور اداری

سعید مجرایی

سید محمد زانیار ابراهیمی

 مسئول واحد روابط
عمومی و رسانه

 راهنامی کانون کار و
زندگی

مریم کتاب اله زاده
مسئول دفرت

همکاران ستادی

 سئودا سادات ریزه کارعلی اسمخانی

محمدباقر امتی

داوود عیوض لومنصور سهرابیمهدیه رضایی

انسیه شجاعیمهدیه عباس زاده میثم اسمی

 پژوهشگر برنامه سیاستگذاری
مهاجرت

 پژوهشگر برنامه مدیریت
استعداد

فهیمه بهزادی

میثم مسعودیان

 پژوهشگر برنامه مزیت گرایی
هوشمند

پژوهشگر برنامه روشنا

 پژوهشگر برنامه تعالی، تعلیم
و تربیت

 پژوهشگر برنامه مدرسه نوآوری
اجتامعی روشنا

 پژوهشگر برنامه مدرسه نوآوری
اجتامعی روشنا

 پژوهشگر برنامه الگوهای
توسعه منطقه ای

 پژوهشگر برنامه سیاستگذاری
مهاجرت

 پژوهشگر برنامه سیاستگذاری
مهاجرت

پژوهشگر برنامه پیوست فناوری

زهره قاسمی
 پژوهشگر برنامه سیاستگذاری

مهاجرت

نینا شاددلی
 پژوهشگر برنامه الگوهای

توسعه منطقه ای

حبیب نعمتی
 پژوهشگر برنامه توسعه امور

زییرساختی

میالد جاللوند
 پژوهشگر برنامه تعالی، تعلیم

و تربیت

سیدرضا طبیب زاده
 مدیر برنامه تعالی، تعلیم

و تربیت

مسعود جلیلوند
 پژوهشگر برنامه سیاست

صنعتی

سینا ضیائی
 مدیر برنامه سیاست های

مالی



شبکه همکاری
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سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

بانک صادرات

بانک قرض الحسنه رسالت

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

نصیرالدین خواجه  پیرشفته  های  فناوری  توسعه   پژوهشگاه 
طوسی

دانشگاه خلیج فارس

سازمان اوقاف و امور خیریه

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان صدا و سیام

سازمان فضای مجازی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مشاور فنی و  مهندسی شهر تهران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

سازمان نوسازی شهر تهران

ستاد توسعه فناوری نانو

رشكت ملی گاز ایران

رشكت واحد اتوبورسانی تهران و حومه

رشکت پشتیبانی و ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

رشکت ملی گاز ایران

رشکت یادمان سازه

شورای عالی عتف

شبکه همکاران 

شورای عالی انقالب فرهنگی

کمیسیون علم و فناوری مجمع تشخیص مصلحت نظام

 کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتامعی دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلحت نظام

 گروه فنی مهندسی شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری

مجمع وزیران ادوار جمهوری اسالمی ایران

مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت

مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت

مرکز بررسی های اسرتاتژیک ریاست جمهوری

مرکز پژوهش های مجلس

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

مرکز خدمات فناورانه سامانه های توربینی رشیف

مرکز رشد دانشگاه صنعتی رشیف

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مؤسسه كار و تامین اجتامعی

وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی

وزارت راه و شهرسازی

وزارت رفاه، کار و امور اجتامعی

وزارت ورزش و جوانان



در مسیر آینده...
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با گذشت 10 سال از تأسیس پژوهشکده شاهد انباشت تجارب 
افزون گسرته  روز  فعالیت های سیاست پژوهی، رشد  از  متعدد 
جمله  از  پژوهشکده  پیرامون  شبکه  و  فعالیت ها  تنوع  و 
اقامری  نهادهای  ایجاد  آمیز در  نسبتا موفقیت  رسمایه گذاری 
اینها،  بر  عالوه  هستیم.  آن  از  حاصل  الزامات  گیری  شکل  و 
آمده در محیط کشور و چالش های محیطی،  بوجود  تغییرات 
ناپذیر ساخته  اجتناب  را  پژوهشکده  فعالیتهای  بازسازماندهی 
است لذا ساختار پژوهشکده و شبکه ذیل آن را برای حرکت اثر 
بخش تر و کاراتر در دهه دوم عمر باید با انعطاف پذیری نسبت 

به رشایط جدید، به روز گردد.

پژوهشکده به عنوان یک واحد حقوقی مستقل ذیل دانشگاه 
صنعتی رشیف تعریف شده و بر اساس مجوی قطعی از وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب قواعد دانشگاه فعالیت 

می کند. 

با توجه به فلسفه وجودی پژوهشکده حوزه عمل پژوهشکده 
از منظر موضوعی محدود نیست و محدوده آن را مسائل فراگیر 

کشور در کنار قابلیت های داخلی تعریف می کند.  

همزمان  اصلی  کارکرد  سه  کارکردی  منظر  از  پژوهشکده  در 
دنبال می شود. 

کارکرد پژوهشی که هویت محوری و علمی پژوهشکده را شکل 
می دهد و تضمین کننده نگاه نظری و پرداخت علمی به تبیین 
و حل مسائل است. این کارکرد بخش هویت ساز پژوهشکده  
بوده و ضمن ایجاد مکتب و نگرش فکری مشخص در برخورد 
است.  رشیف  صنعتی  دانشگاه  به  آن  اتصال  الزمه  مسائل،  با 
تولید محصوالت آکادمیک و علمی قابل دفاع در مجامع علمی 
کالن  ساختار  در  است.  کارکرد  این  بروندادهای  از  بین املللی 

پژوهشکده معاونت پژوهشی متولی این کارکرد خواهد بود.

کارکرد سیاست سازی و اثر گذاری در فرآیند حکمرانی که تضمین 
کننده تغییر و ورود فعال به حل مسائل است. ارتباط با ساختار 
با  فعال  تعامل  و  راه حل  و  ها  ایده  انتقال  و  حکمرانی کشور 
بدنه حاکمیتی جهت پیاده سازی رویکردهای جدید و پشتیبانی 
به  توجه  با  است.  بخش  این  مسئولیت های  از  آنها  اجرای  از 
نیاز تخصصی، این بخش از خدمات پژوهشکده در اندیشکده 

حکمرانی ارائه خواهد شد.

نیازهای  پیش  از  اجتامعی  انسانی و رسمایه  توسعه ظرفیتهای 
توسعه در هر بخشی است. بدون وجود انسانهای توسعه یافته 
وجود  فراگیر  مسائل  حل  امکان  نیاز  مورد  مهارت  و  دانش  با 
ندارد. از این رو فعالیتهای آموزشی و ظرفیت سازی پژوهشکده 
زمینه  تا  شد  خواهد  دنبال  حکمرانی  و  نوآوری  مدرسه  در 
شکل گیری و پیاده سازی نوآوری های سیاستی و اجتامعی را از 

طریق پرورش استعدادهای مناسب و برتر فراهم مناید.

معاونت پژوهشی در پژوهشکده در کنار اندیشکده حکمرانی 
بود  خواهند  پژوهشکده  عملیاتی  اصلی  بخش  سه  نوآوری  و 
و  حامیت  ذیل  رشح  به  پژوهشکده  ارکان  سایر  طریق  از  که 
بخش های  وظایف  کامل تر  توضیح  شد.  خواهند  پشتیبانی 
ذیل  در  یکدیگر  با  آنها  تعامل  نحوه  و  پژوهشکده  مختلف 

خواهد آمد.

ارکان پژوهشکده

• هیأت امنای پژوهشکده عالی ترین رکن پژهشکده و شامل 7 
عضو می باشد که ۴ عضو آن توسط دانشگاه و 3 عضو توسط 

دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام تعیین می شوند.

• رئیس پژوهشکده

رئیس پژوهشکده با معرفی هیآت امنا و حکم رئیس دانشگاه 
تعیین می شود. معرفی و انتخاب معاونین و مدیران پژوهشکده 

به عهده رئیس پژوهشکده می باشد.

• هیات مدیره

هیات مدیره ذیل رئیس پژوهشکده قرار می گیرد و عالی ترین 
این  رکن تصمیم گیری اجرایی در پژوهشکده است. تصمیامت 
شورا برای کلیه معاونت ها و مدیران الزم االجراست و معاونین 
و مدیران زیر مجموعه در چارچوب اختیارات واگذار شده از 
سوی این شورا اختیار عمل خواهند داشت. هر یک از معاونین 
مدیره  هیات  و  پژوهشکده  رئیس  به  مجموعه  زیر  مدیران  و 
نسبت به عملکرد خود پاسخگو بوده و این شورا بر عملکرد آن 

نظارت خواهد کرد.

• وظایف هیات مدیره به رشح ذیل است:

مسوولیت های  و  وظایف  اختیارات،  حیطه  تعریف   -
زیرمجموعه های آن

- تنظیم روابط فی مابین و رفع تعارضات احتاملی )ماموریت 
محوری، حقوقی، سازمانی و اداری، مالی، منابع انسانی و ...(

بر  نظارت  و  تصویب  و  پژوهشکده  راهربدی  برنامه  تدوین   -
برنامه راهربدی زیر مجموعه ها

- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های اجرایی در چارچوب 
سیاستهای هیأت امنا

- تصویب برنامه های عملیاتی و مالی زیرمجموعه ها 

تصدی  جهت  مجموعه ها  زیر  مدیران  معرفی  و  شناسایی   -
مسوولیت

علمی  هیات  عنوان  به  جذب  مناسب  کاندیدهای  انتخاب   -

پژوهشکده

- نظارت و ارزیابی عملکرد زیر مجموعه ها و مدیران آنها

• شورای راهربی )برنامه ها(

محورهای  راهربهای  مدیره،  هیات  از  متشکل  راهربی  شورای 
تخصصی و مدیران برنامه های مختلف ذیل آنان در پژوهشکده 
است که دبیرخانه آن در معاونت برنامه ریزی است. این تصویب 
اولیه تناسب محتوایی برنامه ها و همچنین گزارش های عملکرد 
علمی، آموزشی و اثر گذاری برنامه ها در این شورا ارائه خواهد 
برنامه  از خروجی های  توسط هامتایان  کیفی  قضاوتهای  شود. 
ها مبنای تصمیامت آتی شورای مدیران راجع به تدوام برنامه و 

همچنین مدیران برنامه ها خواهد بود.

شورای راهربی پس از هیات مدیره،  مهمرتین رکن اجرایی شبکه 
خواهد بود که با حضور مدیران واحدهای مستقل و تخصصی 
برنامه های موضوع بحث به شکل مرتب  و همچنین مدیران 
برنامه ها  پیرشفت  بررسی  و  اطالع رسانی  و  هامهنگی  جهت 
تشکیل خواهد شد. سیاست کلی پژوهشکده این است که این 
اداره محتوایی و  شورا در یک فرآیند گذار نقش حداکرثی در 

توسعه شبکه انسانی پیرامون پژوهشکده ایفا مناید.

عناوین  احراز  رشایط  و  تعریف  شامل  شورا  این  نامه  آیین 
زودی  به  ها”  برنامه  “مدیر  و  تخصصی”  محورهای  “راهربی 

نهایی و اعالم خواهد شد. 

• راهرب محور تخصصی و مدیر برنامه

است.  تشکیل شده  برنامه  چند  یا  یک  از  تخصصی  محور  هر 
مساله  یک  پیرامون  و  موقت  بصورت  که  ها  برنامه  برعکس 
بیشرتی  ثبات  از  تخصصی  محورهای  می شوند،  تعریف  خاص 
برنامه های هر محور  بر  نظارت مستقیم  برخوردارند. وظیفه 
مرتبه  ترین  عالی  راهربها  باشد.  می  راهربها  بعهده  تخصصی 
کارشناسان  که  هستند  پژوهشکده  در  تخصصی  و  کارشناسی 
مدیریت  )مثل  عملکردی  مدارج  طی  از  پس  پژوهشکده 
توان  داشت.  خواهد  را  ان  کسب  برای  الزم  رشایط  برنامه ها( 
تخصصی باال در حوزه مربوطه و ظرفیت ایجاد هامهنگی میان 
بخش علمی، آموزشی و اثر گذاری و از ویژگی های کلیدی آنان 
مدیران است. انتخاب و تغییر راهربها از اختیارات هیات مدیره 
برنامه  و  آنان  بر  نظارت  وظیفه  راهربی  لیکن شورای  و  است 
برنامه  های ذیل هر راهرب را دارد. علت شناسایی نقش مدیر 
ذیل هر راهرب ایجاد یک نظام رشد پویا و پلکانی در هرم انسانی 

پژوهشکده است. 

• معاونت برنامه ریزی و ارزیابی

و  باشند  می  برنامه ها  پژوهشکده  در  محوری  عملیاتی  واحد 
معاونت برنامه ریزی متولی تعریف سبد برنامه های پژوهشکده 
و  اجرای  تعریف،  فرایند  باشد.  می  محتوایی  اولویت های  و 
نظارت بر برنامه ها توسط معاونت برنامه ریزی پیگیری می شود. 

تعریف سازوکارهای مناسب کیفی در داخل پژوهشکده

منت پایانی

جلسه ی هیئت امنا
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ساختار جدید پژوهشکده سیاستگذاری

به عهده معاونت برنامه ریزی است.  برنامه ها چارچوب پاسخ 
بازه  یک  برای  را  کشور  فراگیر  مسائل  به  پژوهشکده  دهی 
پژوهشکده  محوری  مسآله  کنند..  می  تعریف  مشخص  زمانی 
ایجاب می کند که برنامه های آن معطوف به مسائل و چالشها 
کشور باشد.  قاعده اساسی پژوهشکده این است که برنامه ها 
ترجیحا به شکل متوازن تعریف شده و هر برنامه حتی املقدور 
در رشایط  باشد.  گذاری  اثر  و  آموزشی  علمی،  بعد  سه  دارای 
خاصی تعریف برنامه های اختصاصی در هر یک از حوزه های 
آموزشی، علمی و اثر گذاری با تصویب در شورای راهربی بال 

مانع است.

• اهم وظایف معاونت برنامه ریزی به رشح ذیل است:

راهربان  مدیره،  هیات  از  متشکل  راهربی  شورای  تشکیل   -
محورهای تخصصی و مدیران برنامه ها

- تصویب و نظارت بر سبد برنامه ها در شورای برنامه ها 

- تعریف رشایط احراز راهربی محور تخصصی و مدیریت برنامه 
پژوهشکده  تخصصی  مراتب  و همچنین سلسه  گوناگون  های 
راهرب  و  ها  برنامه  مدیران  و  ها  پروژه  مدیران  کارشناسان،   (
محورها، همکاران اسرتاتژیک( و ارسال به شورای مدیران جهت 

تصویب

- نظارت بر فرآیند تعریف برنامه و اجرای آن از ایده تا پایان 
برنامه 

- تهیه گزارشهای علمکردی محورهای تخصصی و برنامه ها

معاونت توسعه و مدیریت منابع

اجرای موفق و اثر بخش برنامه ها نیازمند پشتیبانی های اجرایی 
است که وظیفه معاونت توسعه می باشد. توسعه زیرساختها، 
انسانی و سایر منابع مورد  فرآیندها و سیستمها، منابع مالی، 
نیاز در اداره سازمان از وظایف معانوت توسعه است. هم چنین 
تعریف ساختار مناسب انجام فعالیتهای پشتیبانی و توزیع آنها 
در زیر مجموعه ها از جمله وظایف معاونت توسعه است. با 
توجه به اینکه برخی از این نوع پشتیبانی ها از طریق تعامل 
حامی  عنوان  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیرخانه  با 
دبیرخانه  با  تعامل  امور  اداره  شود،  می  حاصل  پژوهشکده 

مجمع تشخیص نیز به عده معاونت توسعه است. 

• اهم وظایف معاونت توسعه به رشح ذیل است:

- مدیریت امور مالی و نظام حقوق و دستمزد و جربان خدمات

- مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و هویت مشرتک

- مدیریت دانش و مستندات پژوهشکده

دانشگاه صنعتی رشیف

شورای راهربی برنامه ها

معاونت برنامه ریزی و ارزیابی

هیئت امنا

 رئیس
پژوهشکده

معاونت پژوهشی

اندیشکده
حکمرانی رشیف 

 مدرسه
نوآوری رشیف

مجمع تشخیص مصلحت نظام

هیئت مدیره

معاونت توسعه و مدیریت منابع

 برنامه های
سه بعدی
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نامیده می شوند. مأموریت محوری این مجموعه ها “واسطه گری 
سیاستی “ است، به نحوی که با یک رویکرد عملگرایانه برای 
که  کرد  توجه  باید  کنند.  چاره اندیشی  سیاستی  مسأل  حل 
اندیشکده ها برای موفقیت بلند مدت خود بایستی از آبشخور 
علمی مکاتب و نظریه های ها تغذیه شوند و در چارچوب نظریه 
های علمی که در مجموعه های پژوهشی توسعه می یابند به 
پیشنهاد راه حل های سیاستی بپردازند. در غیر این صورت در 
شد  خواهند  تهی  بخش  اثر  سیاستی  نوآوریهای  از  مدت  بلند 
وجاهت  فاقد  و  ژورنالیستی  تولیدات  با  مجموعه هایی  به  و 
علمی بدل خواهند شد. از همین رو کارکرد » اثرگذاری فعال« 
ذیل  در  تخصصی  مجموعه  یک  شکل  به  سازی”  “سیاست  یا 
پژوهشکده تبلور یافت. با توجه به اینکه نقطه اثر اندیشکده 
ها معموال ساختارهای “حکمرانی” است و نارساییهای ساختاری 
قرار  توجه  مورد  است  ناکارآمد  ریشه سیاست های  معموال  که 
می گیرد، “ اندیشکده حکمرانی” به عنوان یکی از واحدهای 
تعامل  و  سازی  سیاست  خدمات  ارایه  پژوهشکده  به  وابسته 

فعال با بخشهای مختلف حاکمیتی را بر عهده خواهد داشت.

• اهم وظایف اندیشکده به رشح ذیل است:

- برقرار ارتباط مورد نیاز بین کارشناسان و مدیران برنامه های 
پژوهشکده با بخشهای مختلف ساختار حکمرانی

- شناخت نیازها و الویتهای سیاست پژوهشی بخشهای مختلف 
حاکمیتی کشور

- معرفی قابلیتها و توامنندیهای تخصصی پژوهشکده به بخشهای 
مختلف حاکمیت

شبکه  متخصصین  و  پژوهشگران  توامندسازی  و  سازی  آگاه   -
پژوهشکده با هدف افزایش اثر بخشی آنان در ساختار حکمرانی

- پشتیبانی از تعریف و اجرای پروژه های  سیاستی و مرتبط با 
حکمرانی و نظارت بر حسن اجرای آنها

- نظارت بر میزان تاثیر گذاری برنامه های پژوهشکده در عمل 
در مسیر حل مسائل فراگیر کشور

- تعامل با مجموعه های مشابه ملی و بین املللی جهت اشرتاک 
دانش و اطالعات

مدرسه نوآوری و حکمرانی

انجام  از  آمده  بدست  علمی  محتوای  انباشت  و  تولید 
از  پژوهی  سیاست  مختلف  های  حوزه  در  متعدد  تحقیقات 
فعال  کارشناسان  مختلف  نیازهای  و  مراجعات  و  طرف  یک 
در حوزه سیاستگذاری به آشنایی با جنبه های نظری و عملی 
فعالیتهای  برای  درخواست  تا  است  شده  باعث  سیاستگذاری 
افزایش  اجتامعی  تغییرات  و  سیاستگذاری  زمینه  در  آموزشی 
یابد. اگرچه محتوای غنی تولید شده مواد الزم برای بسته های 
و  آموزشی  »فعالیتهای  اما  کند،  می  فراهم  را  کاملی  آموزشی 

رسمایه  و  انسانی  ظرفیت  توسعه  هدف  با  سازی«  توامنند 
اجتامعی خود یک کارکرد تخصصی است که نیازمند طراحی و 
اجرای حرفه ای است. از طرف دیگر ارایه دوره های آموزشی 
به شیوه سنتی دانشگاهها روز به روز از رونق افتادن می افتد 
و رویکردهای جدید آموزشی و نوآورانه در قالب های جدید 
که مبتنی بر مشارکت و فعالیت فراگیران است در حال توسعه 
بر  که  تخصصی  یک مجموعه  به  نیاز  رو  از همین  باشد.  می 
به  باشد رضوری  توامنندسازی متمرکز  کارکرد متامیز آموزش و 
نظر می رسد. با توجه به رضورتهای فوق تشکیل یک مجموعه 
یاد  جدید  رویکردهای  با  سازی  توامند  و  آموزشی  تخصصی 
دهی و یادگیری به عنوان یک مجموعه وابسته به پژوهشکده 
نوآوری و حکمرانی رشیف  . مدرسه  قرار می گیرد  اولویت  در 
زیرمجموعه تخصصی پژوهشکده برای امور آموزشی می باشد. 
مقیاس  بزرگ  اجتامعی  تغییرات  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با 
عالوه بر سیاستگذاری نیازمند جهت دهی به فعاالن اجتامعی و 
نوآوری اجتامعی است، این مجموعه عالوه بر آموزش مبتنی بر 
نوآوری های سیاستی از آموزش نوآوری های اجتامعی نیز جهت 

پیشربد تغییرات و اصالحات مورد نظر بهره خواهد برد. 

• اهم وظایف مدرسه به رشح ذیل است:

- پشتیبانی از تولید محتوای آموزشی غنی و به روز و برخواسته 
از پژوهش های عملی

- تبدیل مبانی اصلی نظری و عملی پژوهشکده در قالب برنامه 
های آموزشی با هدف ترسیع شکل گیری و قوام مکتب فکری 

پژوهشکده

آموزشی  دوره های  اجرای  و  طراحی  از  پشتیبانی  و  تسهیل   -
مبتنی بر نوآوری های سیاستی و اجتامعی

برگزاری رویدادهای شتابدهی سیاستی، حکمرانی، اجتامعی و 
سایر حوزه های مورد نیاز پژوهشکده با هدف توسعه تیم های 

فعال در این حوزه در کشور

- پیگیری همکاری های آموزشی با سایر دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی کشور در داخل و خارج

- بازاریابی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و با کیفیت باال

به  تشخیص  مجمع  دبیرخانه  قبال  در  پژوهشکده  وظایف   •
عنوان حامی اصلی و عضو اصلی هیأت امنا:

- تنظیم رابطه حقوقی با دبیرخانه و انجام فعالیت های مربوط 
به هیآت امنا

- استفاده از ظرفیت مالی و غیر مالی دبیرخانه برای تقویت 
پژوهشکده و زیر مجموعه ها

- حفظ مرشوعیت و تولید ارزش افزوده برای دبیرخانه

- استفاده از ظرفیت دبیرخانه برای ارتباط با سایر ارگان ها و 
نهادها جهت بسط دسرتسی پژوهشکده و زیر مجموعه ها

• معاونت پژوهشی

مجموعه  یک  عنوان  به  وجودی  فلسفه  نظر  از  پژوهشکده 
آکادمیک و علمی در حوزه سیاستگذاری عمومی شناخته می 
از نظر حقوقی ذیل دانشگاه صنعتی رشیف تعریف  شود که 
شده است. بنابراین ماموریت محوری معاونت پژوهشی، شکل 
دهی به و حفاظت از برند علمی و هویت آکادمیک فعالیت های 
پژوهشکده است، به نحوی که مرجعیت علمی خود را نشان 
دهد و مرشوعیت علمی مورد نیاز در دانشگاه را ایجاد کرده 
اجتامعات  در  مرسوم  از طرق  عمدتا  کار  این  دهد.  توسعه  و 
اکادمیک همچون چاپ و انتشار مقاالت و کتب مرجع علمی، 
برگزاری سمینارهای علمی می باشد. همچنین اطمینان از انجام 
تحقیقات بنیادین و ایده پردازی و نظریه پردازی به حد کافی و 
رصد روندهای جدید علمی در سطح بین املللی و ترویج آنها در 

سطح کشور از وظایف معاونت پژوهشی است.

عالوه بر موارد فوق که تعریف کننده هویت محوری پژوهشکده 
است، فعالیت پژوهشکده به عنوان یک واحد متصل به دانشگاه 
دارای الزامات علمی، حقوقی، اجرایی و مالی است که مدیریت 

آنها با معاونت پژوهشی می باشد. 

بودجه  قالب  در  علمی-پژوهشکده  فعالیت های  از  حامیت 
این  شد.  خواهد  اجرا  و  تصویب  مدیره  هیات  در  مستقلی 

حامیت ها بیشرت از نوع گرنت و تشویقی خواهد بود.

آئین نامه اعطای گرنت و مالکیت معنوی به شکل دقیق تبیین و 
مورد تصویب هیات مدیره قرار خواهد گرفت . 

• اهم وظایف معاونت پژوهشی به رشح ذیل است:

سطح  در  پژوهشکده  علمی  جایگاه  و  مرشوعیت  حفظ   -
انتظارات دانشگاه از طریق انتشارات علمی مورد نیاز

- تبدیل کردن مسائل فراگیر کشور  به اولویت های دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی و تعریف موضوعات پایان نامه ها 

- تسهیل و تضمین تولید و انتشار مقاالت و کتب مرجع علمی 
حاصل از برنامه های پژوهشی و پروژه ها و پایان نامه 

- تدوین و اجرای برنامه هایی که ماهیتا علمی -پژوهشی می 
باشند. به عنوان منونه فعالیت تحقیقاتی روی موضوعات نظری 

جدید.

- اطمینان از وجود پررنگ بعد علمی در برنامه های پژوهشکده 
و نظارت بر هامهنگی بعد علمی با بعد آموزشی و اثر گذاری. 
به هر  در صورتیکه  ها  برنامه  علمی  جربان ضعف محصوالت 
دلیلی سایر برنامه ها وظایف تولید محصوالت علمی را محقق 

نکنند.

و  نقد  کرسیهای  و  علمی  کنفرانسهای  و  سمینارها  برگزاری   -
نظریه پردازی.

- حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و برند علمی پژوهشکده  
زیر  و  پژوهشکده  تولیدات  فکری  مالکیت  مدیریت  )اصول 

مجموعه ها در بخش 5 آمده است(

- طراحی و اجرای دوره های آموزشی آکادمیک.

- ایجاد درآمد از طریق قرارداد و جذب گرنت در سطح انتظارات 
دانشگاه.

هیآت  اعضای  و  مدیریت  برای  ملموس  افزوده  ارزش  تولید   -
تعامل  و  نیاز  مورد  فعالیتهای  انجام  طریق  از  دانشگاه  علمی 

فعال با آنها با تآکید بر کارهای آکادمیک.

- پیگیری و حل و فصل مسائل حقوقی و اداری پژوهشکده در 
دانشگاه

- تعریف استانداردها و ضوابط فعالیت سایر زیر مجموعه های 
پژوهشکده به شکلی که ناقض قوانین دانشگاه نباشد و کیفیت 

و برند دانشگاه حفظ شود و نظارت بر حسن اجرای آنها

اندیشکده حکمرانی

پژوهشکده  بر اساس تجارب 10 سال گذشته و در مواجهه با 
نیازها و تقاضاهای محیطی و درک کامل تر از فلسفه وجودی 
و مأموریت اساسی خود، دچار »گسرتش کارکردی« نیز گردیده 
است. اوال به تدریج روشن گردید که رصف انجام فعالیت های 
برای  سیاستگذاری  موضوعات  روی  تحقیق  و  پژوهی  سیاست 
حل مسائل سیاستی کشور اثر بخش نیست. فاصله زیادی بین 
یافته های مطالعاتی و تغییرات مورد انتظار عملی وجود دارد 
و این خالء به خودی خود پر نخواهد شد. فاصله قابل توجهی 
اجرا وجود  در  آن  استقرار  و  راه حل سیاستی  یافنت یک  میان 
دارد که نیازمند یک نهاد تخصصی است با کارکرد جدیدی به نام 
»اثر گذاری فعال« و تالش برای استقرار یک سیاست صحیح یا 
»سیاست سازی«. مطالعات انجام شده نشان داده که این کارکرد 
یعنی ترجمه پژوهش های سیاستی و یافته های تحقیقات علمی 
به یک سیاست عملی نیازمند نهادهای واسطه ای تخصصی است 

 ”think tank“ که در اصطالح اندیشکده یا
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 دیدار با مقام معظم رهربیدیدار با مقام معظم رهربی

    »خداوند شما را به ما ببخشد«، »شما حقیقتا امیدهای من هستید«

پس از برگزاری هامیش آموزش در 1۴0۴ در سال 1390، اعضای 
کنار  در  رشیف،  صنعتی  دانشگاه  سیاستگذاری  پژوهشکده 
دیدار  رهربی  معظم  مقام  با  مختلف  اقشار  از  دیگر  جمعی 
کنفرانس توسط دکرت روح االمینی،  ارائه گزارش  از  منودند. پس 

مقام معظم رهربی نکته ای کلیدی فرمودند:
بکند...  عمیق  کارهای  داریم  انتظار  رشیف  دانشگاه  از  ما 
پژوهش در موضوعات مختلف را از نقطه صفر آغاز نکنید؛ پا 
اگرچه موازی کاری  بر شانه پژوهش های گذشته بگذارید...  را 
گاهی الزم است اما شام موازی کاری نکنید... نقشه جامع علمی 

کشور را جدی بگیرید و به اجرایی شدن آن کمک کنید.

پاییز 1390

پاییز 1397
به  سیاست گذاری  پژوهکشده  مدیران   1397 سال  آذرماه  در 
همراه برخی از دیگر مجموعه های سیاست پژوهشی، دیداری با 
مقام معظم رهربی داشند. پس از ارائه گزارش کار مجموعه ها 
ایشان نکات و بیانات ارزشمندی داشتند که منت زیر مستخرج 
از دست نوشته های یکی از همکاران حارض در این جلسه است 

که به رشح ذیل می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم

هم  و  کارآمد  و  فعال  مغز  خوب،  فکر  دهنده  نشان  حرف ها 
بنده  است.  انقالبی  و  گفتامنی  همچنین  و  دینی  دید  و  نگاه 
آرزو  کند،  فکر  این طور  جوان  هستم.  چیزها  این  به  دلخوش 
افراد  قبیل  این  از  جمعی  با  وقت  هر  بنده  کند.  عمل  کند، 

مواجه می شوم، بعدش خدا را به خاطرنعمت وجود شام حمد 
می گویم. این حرفی که بنده می زنم راجع به رویش های انقالب 
و اینکه حرکت عمومی انقالب اگر امروز با طراوتر نباشدکمرت 
نیست. شام استدالل های زنده حرف من هستید. هر کدام از 
آقایان اغلب عمیق است و محتاج توضیح است.  صحبت های 
روی این حرف ها کار می شود، انشاالله ما راه حل ها را استخراج 
می کنیم و از حرف های شام استفاده می کنیم. شام قدر این توان 
و حوصله ای که دراختیارتان هست بدانید. الحمداله توان کار 
دارید.نعمت تجدید ناپذیر جوانی دارید و در فضای جمهوری 
اسالمی این امکان را دارید که حرکت کنید. خدارا شکر کنید و 

از این توان استفاده کنید.
ارصاردارم ناامید نشوید، مایوس نباشید. جهت گیری کلیت کشور 
درست و انقالبی و اسالمی است. ما در این جهت پیش می رویم 
این آینده را دست های شام باید بسازند و شام می توانید. نکته 
بعد این است که هیبت تفکر غربی شام را هیچ وقت مهبوت 
نکند. متدن امروز غرب به بن بست رسیده است. هر چند این 
متدن توانایی های زیادی را نشان داده است و حرف های خوبی 
دارد. اما این متدن به بن بست رسیده است. متدنی که امروز 
ترامپ تولید می کند و بی عدالتی امروز دنیا را تولید می کند، 
دوام نخواهد آورد. اما چگونه این متون متام می شود منی دانیم. 
است.  توحید  بر  مبتنی  اسالمی  متدن  یک  متدن  این  جایگزین 
درباره توحید فکر کنید، راجع به معاد انسان، روابط انسانی، 
سبک زندگی اسالمی و عدالت فکر کنید. ما می توانیم این کار 
را بکنیم. شام جوان ها می توانید جزء کسانی باشید که پایه گذار 

متدن بی بدلیل هستند.
داده اید  انجام  زیادی  کارهای  تخصصی شام  کارهای  زمینه  در 

برای اینکه این کارها در عمل در نقاط حاکمیت اثربخش باشد 
و تاثیر آن مشهود باشد، راهکار الزم است. به مشکالت فکرکنید 
ارائه بدهید.  اقدام، راه حل  تاثیر آن در  از نظر حکمرانی و  و 
کارشام هستید. فکر  این  کنید. مرجع  را شامها فکر  راهکارها 

کنید، ارائه دهید، ما کمک کنیم تحقق پیدا کند.
از  را  مستقیم  کنید رصاط  کشور دست شامست. سعی  آینده 
دست ندهید. یکی از مشکل ترین کارها حفظ رصاط مستقیم 

است. نبی اکرم مصداق این استقامت است.
فکری کنید که این مجموعه ها با هم ارتباط داشته باشند. ایجاد 

است.  مهم  با سواد  و  کرده  تحصیل  درمجموعه های  صالحیت 
افرادی مثل خودتان را بسازید و تکثیرکنید. 

همچنین ایشان، در موضوع ابراز نگرانی چند نفر از ارائه کنندگان 
فرمودند:  کشور،  آموزشی  نظام  با  ارتباط  در  جلسه  در  حارض 
هر چند که چهل سال زمان زیادی برای حل بسیاری از مسائل 
نیست، لذا درباره آموزش چهل سال زمان کمی نیست و اینکه 
امروز برخی فارغ التحصیالن مدرک می گیرند اما صالحیت های 
الزم را به آن ها یاد نداده ایم مسئله ای جدی است که باید هر 

چه زودتر راه حل هایی برای آن ارائه کنید.
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