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شرح خدمت :هماهنگی و همراستایی بین سیاستها ،راهبردها و برنامه های عملیاتی از کلیدهای موفقیت در ستسیاستگذاری و برنامه ریزی ،چه در افق کوتاه و میانمدت و چه برای آینده
های دورتر ،مستلزم «هوشمندی راهبردی » است که ناظر بر «رساندن اطالعات درست ،در زمان درست ،به فرد درست ،برای گرفتن تصمیم درست » است .هوشمندی راهبردی اما دو بعد
دارد که یک بعد آن به «محیط بیرونی » و بعد دیگر آن به «محیط درونی » معاونت علمی و فناوری مربوط میشود .منظور از محیط بیرونی ،قلمرویی است که ازفضای کسب وکار و بافت
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و زیست محیطی کشور تا عرصه های بین المللی را در بر می گیرد .بعد دوم هوشمند هدف ی معطوف به محیط درونی معاونت علمی وفناوری به
مثابه یک «سازمان » است .از آنجا که معاونت علمی و فناوری به عنوان بازوی دولت/حاکمیت در حوزه سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری و یکی از بازیگران اصلی نظام ملی
نوآوری فعالیت می کند ،دستاوردهای معاونت علمی در این زمینه در اختیار کلیه نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز سایر بازیگران نظام ملی نوآوری قرار میگیرد .از این روی برنامه ملی
آینده نگاری ملی با هدف تدوین راهبردها و برنامه های توسعه فناوری و نوآوری از یکسو و ارتقای هوشمندی راهبردی ذینفعان حقیقی و حقوقی نظام ملی نوآوری از سوی دیگر،
گسترش فرهنگ کارآفرینی فناورانه در تعامل با وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی با هدف طرح ریزی دره های تخصصی برای افزایش آگاهی زیست بوم کارآفرینی فناورانه و طراحی
و راه اندازی نظام ملی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی از طریق استانداردسازی خروجی های نظام مدیریت دانش استوار بر دانش اختصاصی در زمینه نوآوری دستگاه ها در برنامه
های معاونت علمی قرار گرفته است.
از سوی دیگر تکمیل حلقه های مفقوده نظام نوآوری کشور خصوصا در بعد سیاستگذاری ،تقنین و مقررات گذاری و برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های تولیدکننده
محصوالت دانش بنیان در این حوزه یکی از چالش های مهم موجود در زمینه دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و در پی آن اقتصاد مقاومتی است .با این رویکرد تدوین برنامه توسعه تولید
محصوالت دانش بنیان بر اساس ماده  31قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با همفکری کار گروه مربوطه از دستگاه های اجرایی در دستور کار معاونت قرار
گرفته است تا برنامه توسعه تولید ،تقاضا و صادرات محصوالت دانش بنیان را تدوین و عملیاتی نماید و در نهایت ،این برنامه مشتمل بر  21ماده به تصویب هیأت دولت رسید .برنامه
توسعه فناوری بخشی با هدف ،اطمینان از نفوذ فناوری در بخشهای کالن اقتصادی و نیز با برطرف کردن نیازهای اساسی کشور از طریق شرکت های دانش بنیان با تمرکز بر وزارتخانه
های بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،جهاد کشاورزی ،ارتباطات و فناوری اطالعات و نیرو طراحی و درحال پیگیری است .پس از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی
مقام معظم رهبری و تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی » در دولت یازدهم ،دوازده برنامه ملی در راستای مقاوم سازی اقتصاد کشور تدوین شد و برای عملیاتی شدن هر یک از این
برنامه ها و طرح ها و پروژ ه های ذیل آن ،کارگروهی ویژه پیش بینی شده است .معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در دو برنامه ملی یعنی «توسعه اقتصاد دانش بنیان » و « برنامه ملی
پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)» مسؤول تدوین و اجرای پروژه های در این چارچوب باشد» .تدوین چارچوب پیوست فناوری قراردادهای بین المللی و طرح های
مهم ملی یکی از دغدغه های اصلی مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در انتقال فناوری در معنای وسیع و کامل خود در پروژه ها و قرادادهای بین المللی و ارتقای
توانمندی فناورانه داخلی به ویژه در بخش نیروی انسانی و شرکت های تولیدکننده محصوالت دانش بنیان است .هدف اصلی این معاونت از پیگیری بحث پیوست فناوری پروژه های
قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی ،که در نقشه جامع علمی کشور به صراحت بر ضرورت تدوین چارچوب آن تأکید شده است ،ایجاد تعهد در سازمان ها و دستگاه های
اجرایی کشور در توسعه فناوری حیطه تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های پروژه های ملی در ارتقای توانمندی فناورانه داخلی کشور است.
مدارک مورد نیاز :بررسی قوانین و مقررات باال دستی در کشور و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت علم و فناوری در کشور در راستای استقرار اقتصاد دانش بنیان
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