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 سند راهبردی توسعه آموزش فناوری نانو در جمهوری اسالمی ایران

 

افزاري و بهبود سطح، كيفيت و امنيت ساله جمهوري اسالمي ايران، جنبش نرم 20انداز در راستاي تحقق چشم
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مبتني بر اسناد  سند راهبردی توسعه آموزش فناوری نانو در جمهوری اسالمی ایراندز اين راستا 
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 ساله 20انداز سند چشم

اي، توسعه يافته همراه با ايران كشوري دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در مقياس منطقه -

 رشد پرشتاب علمي

بر سهم برتر منابع انساني و هاي مبتني بر دانايي، توان در توليد علم و فناوري، متکي جامعه ايراني ويژگي -

 سرمايه اجتماعي در توليد ملي

 نهادسازي در جهت توليد و ترويج علم و تحقيق و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان -

هاي مشاركت و فعاليت در فضاي نوين پذير و ماهر با قابليتتوسعه و تجهيز منابع انساني آگاه، انعطاف -

 ييررقابتي و نوآوري در حال تغ

 هاي آموزشتالش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ارتقا سطح شاخص -

آمايش سرزمين مبتني بر اصول مالحظات امنيتي، دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و  -

اي، حفظ محيط زيست و احيا منابع طبيعي، حفظ هاي منطقهيکپارچگي سرزمين، عدالت اجتماعي و تعادل

 توجه به توسعه متکي بر منابع داخليميراث فرهنگي و اسالمي،  -هويت ايراني

 تحقق رشد اقتصادي سريع و پيوسته و باثبات -

 وري عوامل توليد )انرژي، سرمايه، نيروي كار و ...(ايجاد ساز و كارهاي انگيزشي براي رشد بهره -

 هاي فني و پژوهشگريهاي نوآورانه و ظرفيتپشتيباني از كارآفريني، فعاليت -

 هاي نوينبه اقتصاد متنوع متکي به دانايي، سرمايه انساني و فناوري دستيابي -

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي ضمن ارتقا كيفيت زندگي تحقق توسعه پايدار مبتني بر دانايي در عرصه -

 هاي كنوني و آتيو حقوق نسل
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 کشور م توسعهجبرنامه پن

 23 - 15علم و فناوری، ماده  -فصل دوم

 اسالمي تربيت و دانش حوزه در كيفي ارتقاء هدف با عالي آموزش در بنيادين تحول -

 با تکميلي تحصيالت هايدوره تقويت و دانشگاهي درسي و آموزشي هايبرنامه و محتوا متون، بازنگري -

 كار بازار نياز اولويت با بشري، دانش دستاوردهاي آخرين از گيريبهره

 ارتقاء با عالي، آموزش تکميلي تحصيالت هايدوره شدگانپذيرفته درصد افزايش براي الزم ظرفيت ايجاد -

 كيفيت

 و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها نياز مورد علمي هيأت تأمين براي الزم حمايت و ريزيبرنامه -

 از اعم دانشگاهها تمامي در دانشجو به وقتتمام علمي هيأت عضو نسبت شاخص ارتقاء منظور به پژوهشي

 غيردولتي و دولتي

 سند هاياولويت و آموزشي عدالت اساس بر عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها كيفي و كمي ارتقاء -

 اندازچشم

 غيردولتي و دولتي از اعم عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها وقتتمام علمي هيأت هرم الحاص -

 اندازيراه طريق از الملليبين معتبر تحقيقاتي و آموزشي نهادهاي و مراكز با علمي ارتباطات سترشگ -

 تبادل و پژوهشي طرحهاي مشترك اجراي مشترك، آموزشي هايدوره برگزاري مشترك، دانشگاههاي

 جهان و منطقه كشورهاي بر تأكيد با ديگر كشورهاي با دانشجو و استاد

 توسعه منظور به برنامه اجراي سال نخستين در پژوهشي و عالي آموزش نيازسنجي طرح اجراي و تدوين  -

 امکانات و نيازها به توجه با غيردولتي و دولتي پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات متوازن

 و تحقيقات علوم، عالي شوراي نظر تحت كشور فناوري و علم ارزيابي و پايش يکپارچه نظام استقرار -

 و ايمنطقه ملي، مقياس در كشور علمي وضعيت رصد جهت ايران آمار مركز هماهنگي با فناوري

 الملليبين

 فناوري انتشار و توسعه منظور به بنياندانش شركتهاي از حمايت -
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 و پژوهشي عالي، آموزش مؤسسات و هادانشگاه با مشترك محور تقاضا هايپژوهش از مالي حمايت -

 كشور موجود مشکالت حل به ناظر موارد در فناوري

 زمينه در كه تعاوني و خصوصي متوسط و كوچك هايشركت توسعه و گيريشکل تسهيل و مالي حمايت -

 خدمات صادرات و پيشرفته هايفناوري بر مبتني محصوالت توليد ويژه به فناوري و دانش سازيتجاري

 طريق از فناوري و علم پاركهاي و رشد مراكز اندازيراه از حمايت نيز و كنندمي فعاليت مهندسي و فني

 غيردولتي بخش

 جهت در علمي ظرفيتهاي از استفاده منظور به فناوري بازار و ايده بورس توسعه و ايجاد از مالي حمايت -

 خدمات و كشاورزي صنعت، بخشهاي نياز به پاسخگويي

 كشور مشکالت حل و وريبهره ارتقاء راستاي در دانشجويي هايرساله و هانامهپايان از مالي حمايت -

 براي توليدكنندگان از مالي حمايت و فني دانش توليد اختراعات، ثبت هزينه از بخشي پرداخت و تأمين -

 اختراعات امتياز و فني دانش خريد

 فناوري و علمي نوآوران و نخبگان از معنوي و مادي هدفمند حمايتهاي گسترش -

 به ورود از بعد و قبل هايدوره در عالقه مورد تحصيلي هايرشته به ورود و تحصيلي ارتقاء در تسهيل -

 دانشگاه

 بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه طريق از تحصيلي بورس و مالي هايحمايت اعطاء -

 نخبگان ملي بنياد و پزشکي آموزش و درمان

 كشور نياز مورد داراولويت هايرشته و هازمينه در تحصيلي هدايت -

 در خاص امکانات با و الملليبين تراز در توانمند فناوري و تحقيقاتي علمي، مراكز تقويت و ايجاد -

 دانشمندان و نخبگان كارگيريبه با راهبردي و بنيادي فنون و علوم مختلف هايشاخه

 و آنها هايتوانمندي و تخصص با متناسب برتر استعدادهاي و نخبگان براي مناسب شغلي فرصتهاي ايجاد -

 كشور اولويتهاي

 در برتر استعدادهاي و نخبگان علمي، هايانجمن مشاركت سهم افزايش براي مناسب كارهاي و ساز ايجاد -

 كشور مديريت و سازيهاتصميم
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 نيازهاي با متناسب تحصيلي مختلف هايرشته در جوياندانش تعداد بين توازن برقراري براي ريزيرنامهب -

 برنامه طول در و تدريج به جامعه

 كار بازار نياز به توجه با مهارت و شايستگي يك حداقل كسب براي مناسب بسترسازي -

 وريبهره افزايش و اصالح ارزشيابي، پايش، جهت كيفيت تضمين نظام استقرار -

 توسعه هدف باكارآفرين  و خالق مدار،دانش متعهد، و متخصص انساني نيروي تربيت براي سازيزمينه -

  كيفي و كمي

 و آموزشي هايهزينه اساس بر كشور تقاضاي مورد متخصص انساني نيروي تربيت سرانه هزينهتامين  -

 ساالنه طور به فناوري و تحقيقاتي پژوهشي، خدمات هايهزينه
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 نقشه جامع علمی کشور

 فصل اول:

 تقويت خالقيت، نوآوري، جستجوگري، شهامت و خطرپذيري در علم؛ -

 پيشرفت علمي در چارچوب نظام  اسالمي؛ -

 خوداتکايي در علم؛ -

 در روند توليد علم؛ توجه ويژه به جايگاه نخبگان -

 ها؛هاي نسبي استانهماهنگ ساختن توسعه علم و فناوري با مزيت -

 تربيت متخصصان متعهد، خالق و كارآفرين؛ -

داراي همکاري علمي و فناورانه مؤثر و سازنده در شبکة جهاني بر اسااس اصاول عازت، حکمات و  -

 مصلحت؛

منطقاه و احاراز جايگااه برجساته در هاي آموزشي، پژوهشي و فناوراناه باه نسابت سرآمدي شاخص -

 جهان؛

 هاي كشور؛هاي نوين و نافع، متناسب با نيازها و اولويتدستيابي و توسعه علوم و فناوري -

 هاي مختلف علوم و فناوري با يکديگر و جامعه؛تعامل سازنده تمامي نهادهاي موجود در حوزه -

ة علم و فنااوري، تقويات خالقيات و عدالت محوري و پرورش استعدادها و دستيابي همگان در حوز -

 نوآوري در علم.

 فصل دوم:

 علمي در جهان؛ پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت -

 علمي در جهان. توانا در توليد و توسعه علم و فناوري و نوآوري با مرجعيت -
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ي و الهام بخشاي دستيابي به جايگاه اول علم و فناوري در جهان اسالمي و احراز جايگاه برجستة علم -

 در جهان؛

استقرار جامعة دانش بنيان، عدالت محور و برخاوردار از انساانهاي شايساته و فرهيختاه و نخباه باراي  -

 احراز مرجعيت علمي در جهان؛

هاي عمومي و تخصصي همراه با تقويات اخاالق و آزادانديشاي و روحياة تعميق و گسترش آموزش -

 ان؛خالقيت در آحاد جامعه، به ويژه نسل جو

هاي نوين و نافع، متناسب با اولويتهاا و نيازهاا و مزيات هااي نسابي دستيابي به توسعه علوم و فناوري -

 و صنعتي و خدماتيكشور، انتشار و به كارگيري آنها در نهادهاي مختلف آموزشي 

درصد توليد  50افزايش سهم توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و فناوري داخلي به بيش از  -

 ناخالص داخلي كشور؛

دستيابي به سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور متناسب با معيار جهاني و در جهت پاسخگويي به  -

 المللي؛نيازهاي جامعه و بازار كار داخلي و بين

دستيابي باه نسابت مطلاوب تعاداد دانشاجويان تحصايالت تکميلاي باه كال دانشاجويان متناساب باا  -

 نيازهاي كشور؛ها و بندي دانشگاهسطح

 تثبيت جايگاه كشور در: -

o درصد از بازار جهاني مربوطه؛ 2منظور كسب هاي نانو و ميکرو بهفناوري 

 1404های کالن علم و فناوری در کشور در سال های مطلوب اهم شاخصکمیت

 انساني سرمايه -

o درصد؛ 60سال كشور(:  24تا  18نام در آموزش عالي )از جمعيت مقدار ناخالص ثبت 

o  :درصد؛ 30سهم دانشجويان تحصيالت تکميلي از كل دانشجويان 
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o  :درصد؛ 5/3سهم دانشجويان دكتري از كل دانشجويان 

o نفر؛ 1ر200ر000التحصيالن دانشگاهي )ساليانه(: تعداد فارغ 

o :درصد پژوهشگران تمام وقت 

  :درصد؛ 10دولت 

  :درصد؛ 50مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي 

 درصد؛ 40صنعتي و نهادهاي عمومي و غير انتفاعي:  -تجاري –هاي اقتصادي بنگاه 

o  :نفر؛ 2ر000تعداد اعضاي هيئت علمي تمام وقت در يك ميليون نفر جمعيت 

 انتشارات علمي -

o  تعداد مقاالت در هر ميليون نفر از جمعت(PPP) :800؛ 

o ؛10المللي: بينهاي سازي شده در نمايهالتحصيالن دانشگاهي به مقاالت نمايهنسبت فارغ 

o ؛40/0المللي به تعداد اعضاي هيئت علمي: سازي شده در سطح بيننسبت مقاالت نمايه 

 فناوري و نوآوري -

o ؛10ر000المللي : المللي: معتبر بينتعداد اختراعات و اكتشافات به ثبت رسيده بين 

o المللاي بينهااي معتبار التحصيالن دانشاگاهي باه اختراعاات ثبات شاده در پايگاهنسبت فارغ

 ؛1500

o المللاي باه تعاداد اعضااي هيئات علماي: هاي معتبار بيننسبت اختراعات ثبت شده در پايگاه

 ؛15/0

 الملليمشاركت بين -

o درصاد بهتارين مراكاز  10بندي جهااني جازء ها و مراكز پژوهشي كه در رتبهتعداد دانشگاه

 دانشگاه؛ 5هستند: حداقل 
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 آمايش آموزشي -

o ب آن با نيازهاي مناطق مختلف كشور؛ها و تناستوزيع رشته 

o امکان دسترسي به تحصيالت تکميلي براي استعدادهاي مناطق مختلف؛ 

 اثربخشي -

o درصد كاهش ميزان بيکاري به دليل توسعة علم و فناوري؛ 

o ميزان رشد شاخص توسعة انساني؛ 

o  داخلاي سهم توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و فناوري داخلي از تولياد ناخاالص

 درصد؛ 50كشور: بيش از 

o  سهم ارزش افزودة توليدي صنايع باا فنااوري بااال و متوساط از كال ارزش افازودة توليادي

 درصد. 50كشور: 

 فصل سوم:

هااي هدايت نظاام آماوزش باراي تاأمين و جاذب نيروهااي نخباه و متخصاص ماورد نيااز در حوزه -

 دار؛اولويت

 های علم و فناوری کشوراولویت

هااي ناانو و فناوري -ايفناوري هسته -فناوري اطالعات و ارتباطات -: فناوري هوافضا در فناوری -

هااي نارم و فناوري –هاي زيست محيطاي فناوري -فناوري زيستي -هاي نفت و گازفناوري -ميکرو

 فرهنگي، اپتوالکترونيك، كاتاليستها، مهندسي پزشکي، الياژهاي فلزي، مواد مغناطيسي و ...

ماده چگال، سلولهاي بنياادي و پزشاکي مولکاولي، گياهاان داروياي،  :ایه و کاربردیدر علوم پ -

 بازيافت و تبديل انرژي، انرژي نو وتجديدپذير، رمزنگاري و كدگذاري،
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 داروهاي جديد و نوتركيب، تجهيزات پزشکي،  :در سالمت -

 فصل چهارم: 

 راهبردها و اقدامات ملی برای توسعة علم و فناوری در کشور

 ی ملیراهبردها

هاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مسااعد، توجه به علم و تبديل آن به يکي از گفتمان: 2راهبرد کالن  -

هااي اساالمي از طرياق توساعه و تعمياق و باه براي شکوفايي و توليد علم و فناوري بار مبنااي آموزه

 هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي؛كارگيري مؤلفه

o  اي و مرجعياات علمااي و اجتماااعي معلمااان، اسااتادان، حرفااهارتقاااي منزلاات و صااالحيت

 پژوهشگران و فناوران؛

o پردازي و هاي آزادانديشاي و نظرياهگسترش فضاي توليد علم و فکار باا حمايات از كرساي

 هاي تفکر و مناظرات علمي مبتني بر جدال احسن و نقدپذيري عالمانه؛كانون

 و نوآوري به ايفاي مؤثرتر در اقتصاد؛ جهت دادن چرخة علم و فناوري: 3راهبرد کالن  -

o بنياان و فرهناگ كاارآفريني و ارتقااي تواناايي علماي و ترويج فرهنگ كسب و كاار دانش

فناااوري و مهااارتي افااراد بااا تأكيااد باار نيازهاااي جامعااه و ايجاااد آمااادگي جهاات پااذيرش 

 هاي شغلي؛مسئوليت

o هااي صانعتي و وري در بخشافزايش نقش علم و فنااوري در توانمندساازي و ارتقااي بهاره

 توليدي و خدمات تخصصي و عمومي؛

o  تسهيل و كارآمدسازي فرآيناد عرضاه و تقاضاا و انتقاال و انتشاار علام و فنااوري و توساعة

 پذيري در توليدات فناوري و خدمات و محصوالت مربوطه؛هاي رقابتزيرساخت
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وزش و پارورش و آماوزش عاالي تحول و نوسازي نظاام تعلايم و تربيات اعام از آما: 6راهبرد کالن  -

 منظور انطباق با مباني تعليم و تربيت اسالمي و تحقق اهداف كالن نقشه؛به

جهت دهي آموزش، پاژوهش، فنااوري وناوآوري باه سامت حال مشاکالت و رفاع : 7راهبرد کالن  -

 نيازهاي واقعي و اقتضائات كشور با توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي دانش؛

هاي متقي و كارآفرين انساني با تأكيد بر پرورش انسان تربيت و توانمندسازي سرماية: 8راهبرد کالن  -

 و خودباور و خالق، نوآور و توانا در توليد علم و فناوري و نوآوري؛

 اقدامات ملی

تقويت و ساماندهي قاوانين و مقاررات مالکيات فکاري در عرصاة مقااالت علماي و كتاب علماي و  -

 افزارهاي فني و تخصصي؛ها و ثبت اختراعات و نرمنامهپايان

 سازي علم و فناوري؛هاي اقتصادي در توليد و تجاريگذاري بنگاهحمايت از سرمايه -

بنياان هاي دانشكمك به بازاريابي و صادرات و خدمات پس از فروش محصوالت فناورانه شاركت -

 صادراتي؛ هاياز طريق ساماندهي و هدايت جوايز و مشوق

 هاي علم و فناوري با تأكيد بر مشاركت بخش خصوصي؛حمايت از توسعة مراكز رشد و پارك -

منظور افزايش تعامالت و تساهيل انتقاال و هاي تحقيقاتي و فناوري بهحمايت از ايجاد و توسعة شبکه -

 انتشار دانش؛

عالي در راستاي افزايش  كرد دولت در آموزشگذاري و هزينهمالي و سرمايه هدفمندسازي حمايت -

 ام قانون اساسي؛كارآمدي و پاسخگويي با رعايت اصل سي

گذاري و نظاارت و اعتبارسانجي در نظاام آماوزش انسجام بخشي و تقويت يکپاارچگي در سياسات -

 عالي كشور؛
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دار علام و فنااوري، ناوع هاي اولوياتطراحي الگوي گسترش آموزش عالي كشور متناسب با حوزه -

التحصايالن مبتناي بار نقشاة جاامع علماي ضاع اقليمي و نيازهااي جامعاه و اشاتغال فارغمؤسسات، او

 كشور؛

 وري مؤسسات آموزشي عالي و پژوهشي در چارچوب نظام تعليم و تربيت اسالمي؛ارتقاي بهره -

 اي و منزلت اجتماعي؛باال بردن توان مديريت منابع انساني و ارتقاي صالحيت علمي و حرفه -

بخشاي منظور همااهنگي و انسجامم سنجش و پذيرش دانشجو در آموزش عالي كشور باهاستقرار نظا -

 گذاري و نظارت و اجرا؛در سطوح سياست

هااي توسعة فرهنگ پژوهش وكارآفريني در آموزش عالي و برقراري تعامل فعاال باا نهادهاا و بنگاه -

 هاي آموزشي؛ريزياقتصادي و اجتماعي در برنامه

هاي ها، خصوصاً دانشگاههاي آموزشي و پژوهشي كشور در دانشگاهال سياستتقويت نظارت و اعم -

 غيردولتي؛

هاي پسا دكتري اعطاي مأموريت ويژه به برخي از مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ممتاز و تقويت دوره -

 بندي جهاني؛هاي ممتاز در رتبهمنظور گسترش مرزهاي دانش و احراز رتبهبه

 هاي تحصيالت تکميلي؛برتر كشور به اهتمام بيشتر در دوره هايدهي دانشگاهجهت -

ها در مقااطع و هااي محيطاي و اقتضاائات اجتمااعي و تنظايم ظرفيات دانشاگاهرصاد دائماي ظرفيت -

هاي مختلف علمي متناسب باا رتباة علماي آنهاا و نيازهااي حاال و آيناده بار اسااس اصاول و حوزه

 مالحظات آمايش سرزمين؛

ؤسسااات آموزشااي و پژوهشااي بااا لحاااو نمااودن اصااول تمركااز زدايااي و تخصاايص منااابع بااه م -

 گرايي در موضوعات مورد نياز هر منطقه كشور؛مأموريت

 محور كردن پژوهش؛محور كردن آموزش و مسئلهترويج پژوهش -
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هاا در كناار ارائاة هاا و مهارتهاي آموزشاي باا تمركاز بار اصاالح بينشبازنگري در محتوا و روش -

 منظور انتقال مفاهيم پاية علمي؛دانش بهاطالعات و 

ريزي مستمر و پويا در حوزة علام و فنااوري بار پاياة تاأمين نيازهااي جامعاه  گذاري و برنامهسياست -

 تحوالت جهاني و دستيابي به مرجعيت علمي كشور؛

 هاي اجرايي به تهيه اسناد تحول راهبردي علم و فناوري در حوزة مربوطه؛الزام دستگاه -

 اي؛هاي ميان رشتهت از توسعة علوم و فناوريحماي -

كارگيري منااابع انساااني متخصااص كشااور در مراكااز علمااي دولتااي و توسااعة ظرفياات جااذب و بااه -

 غيردولتي؛

هاي بزرگ و معتبر جهاني، باه وياژه هاي كشور با دانشگاهمند همکاري دانشگاهتقويت و توسعة نظام -

 هاي مشترك؛هاي تحصيالت تکميلي و با انجام پژوهشرههاي جهان اسالم با اولويت دوبا دانشگاه

هاي دانش بنياان خصوصاي و تعااوني آموختگان فني و مهندسي به سمت ايجاد شركتتشويق دانش -

 ها و مراكز رشد علم و فناوري از طريق ارائة تسهيالت خاص به آنها؛در پارك

 و ميانبر علمي؛پردازي در علوم پايه براي كشف مسيرهاي جديد تشويق نظريه -

 ها و محتواي آموزش علوم پايه در كلية سطوح تحصيلي.بازنگري و ارتقاي روش -
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 نانو در ایرانفناوری توسعه سوم سند

 نیازها و الزامات توسعه فناوری نانوپیش

 ريزي برنامه در تفريط و افراط از آنها به توجه كه دارد الزاماتي و نيازها پيش نانو فناوري توسعه در موفقيت

 محافظه و عالي حصول نتايج از نوميدي ايجاد باعث نبايد كشور در موجود موانع و مشکالت. كند جلوگيري مي

 زياد سرعت فناوري و اين هاي جذابيت طرفي از. شود منجر بيشتر دقت و تالش افزايش به بايد بلکه شود كاري

 به نتايج دستيابي در شتاب و تعجيل موجب نبايد آن، به ريزان برنامه و متخصصان فراوان وعالقه جهاني تحوالت

 .است موفقيت مهم شرط الزم، ابزارهاى تامين و موانع رفع اگرچه. گردد

 .نيست امکانپذير فناوري اين متوازن و پايدار توسعه آنها بدون كه دارد نياز هايي زيرساخت به نانو، فناوري توسعه

 سازيآماده و شوند آماده قبل از مستمر، مطالعه با بايد فناوري اين توسعه از مرحله هر براي نياز مورد هاي زيرساخت

 كننده، تسهيل مقررات به وان ميت ها، زيرساخت اين رين مهمت از. است دولت وظيفه ها زيرساخت اغلب اين

 سرمايه هاي صندوق فناوري، هاي پارك رشد، مراكز مرجع، و كيفي تأييد هاي آزمايشگاه رساني،اطالع هايشبکه

 ما كشور در متاسفانه مشتركاند، مختلف هاي فناوري در كه زيرساختها اين بيشتر. اشاره كرد...  و خطرپذير گذاري

 امکان مواردي در اگر و كند گذاري سرمايه و ريزي برنامه آنها توسعه و براي ايجاد بايد دولت و ندارند وجود

 مانع زيرساخت نبود تا شود عمل خاصي صورت به بايد انو مورد فناورين در ندارد، وجود كلي صورت به آنها ايجاد

 .نباشد ها برنامه اجراي از

اين  توسعه مديريت واگذاري زمينه، اين در جهاني شديد رقابت و فناوري اين خاص هايويژگي دليل به طرفي از

. شودمي جهاني رقابت صحنه از ماندن عقب و حركت كندي باعث قطعاً  موجود ساختارهاي و سازوكارها به فناوري

 كارآمد سازوكارهاي و پويا و پذيرانعطاف ساختارهاي از نانو فناوري توسعه مديريت در كه است الزم روي،اين از

 .شود استفاده

  اندازچشم

افزاري و بهبود سطح، كيفيت و امنيت ساله جمهوري اسالمي ايران، جنبش نرم 20انداز در راستاي تحقق چشم

هاي ساله، جمهوري اسالمي ايران كشوري است توسعه يافته در فناوري نانو با زيرساخت 10زندگي مردم، در افق 
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المللي مؤثر و سازنده مولد بين امالت داخلي وبومي و پيشرفته و داراي سهم برتر منابع انساني متخصص داراي تع

 ارزش افزوده اقتصادي حاصل از فناوري نانو داراي توان رقابت در سطح جهان

 

 مأموریت

كشور برتر فناوري نانو و تالش براي ارتقاي مداوم اين جايگاه به منظور توسعة  15ستيابي به جايگاه مناسب در بين د

 اقتصادي جمهوري اسالمي ايران

 

 های کالنو شاخص اهداف

  1393ايران تا سال  اقتصادي توسعة منظور به نانو فناوري برتر كشور 15 بين در مناسب جايگاه به دستيابي -

 1404تا سال  ايران اقتصادي توسعة منظور به نانو فناوري برتر كشور 10 بين در مناسب جايگاه به دستيابي -

 نانو جهاني تجارت از مناسبي سهم به دستيابي -

 مردم زندگي كيفيت ارتقاء جهت در نانو مزاياي از منديبهره -

 نانو صنعت و فناوري علوم، پوياي و پايدار توسعة شدن نهادينه -

 اسالم جهان در اول رتبه -

 (انداز چشم در شده تعريف) منطقه در اول رتبه -

 جهان 15 رتبة -

 درصد    به داخلي ناخالص توليد از نانو فناوري سهم ارتقاي -

 بازارجهاني درصد 1 اندازة به نانو فناوري با ثروت توليد -

 مردم زندگي ارتقاي به كمك -

 آنها بين همکاري ايجاد و كار تقسيم و نهادها توانمندسازي -

 فناوري ثمردهي ي زنجيره هايحلقه پايدار و متوازن توسعة -

 توسعه منابع انسانی

 هابرنامه 
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o تحقيقاتي انساني نانو و توسعه ارتقاي سرمايه 

o و محققان فناوري و علمي دستاوردهاي به تشويقي جوايز اعطاي - علمي دستاوردهاي از حمايت 

 ملي نيازهاي سمت به آنها هدايت و هاارزيابي اساس بر مؤسسات

o آتيه خوش تحقيقات شناسايي و معرفي محققان و -آتيه خوش تحقيقات 

 اهداف 

 نانو هاي پژوهشي به حوزه فناوريسوق دادن فعاليت 

 تامين نياز نهادهاي علمي، فناوري و صنعت نانو به نيروي متخصص نانو 

 ايجاد سازوكار ارتقاي تحقيقات مساله محور با قابليت تبديل به فناوري 

 تربيت نيروي انساني كارآفرين 
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 برنامه آموزش فناوری نانو 

 فضای عمومی آموزش نانو فناوری در جهان  

به بيش  2015نانو تا سال مورد نياز در حوزه فناوري نيروي انساني آموزش ديده  آمريکا NSFمطابق پيش بيني 

خواهد  ، تکنسين، اپراتور و ...PhD ،MS ،BSتمامي مقاطع علمي شامل خواهد رسيد. اين افراد نفر  2.000.000از 

 آمده است. 2و  1 شکلهاينحوه توزيع اين افراد براساس منطقه جغرافي جهاني و مقطع علمي در  بود.

 براساس منطقه جغرافي 2015توزيع نيروي انساني آموزش ديده فناوري نانو تا سال : 1شکل 

 
 

  

;آسيا و اقيانوسيه

150.000;8% ;350.000;اروپا

18%

;550.000;ژاپن

29%

;آمريکا

850.000;45%
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 براساس مقطع علمي 2015توزيع نيروي انساني آموزش ديده فناوري نانو تا سال : 2شکل 

 
 

  جمهوری اسالمی ایران فضای عمومی آموزش نانو فناوری در

  پژوهشي در كشور در حوزه نانووجود جرم علمي  

  محقق فعال در حوزه نانو 9000بيش از 

   پروپوزال و پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري 7000تصويب بيش از 

  دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري 180فارغ التحصيل شدن بيش از  

 هاي ارشد و دكتري نانونهادينه شدن دوره 

 16 دانشگاه داراي مقطع ارشد 

 7 دانشگاه داراي مقطع دكتري 

 هاي نانواندازي و راهبري رشتهتوانمندي و تجربه براي راه  

دكتري 

;نانوتکنولوژي

680.000;34%

كارشناسي ارشد 

;نانوتکنولوژي

680.000;34%

كارشناسي ساير 

;رشته ها

440.000;22%

كارشناسي 

;نانوتکنولوژي

200.000;10%
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 وجود سند مصوب راهبرد توسعه فناوري نانو و پيش بيني سازوكارهاي اجراي آن 

 فضاي عمومي آموزش نانو فناوري در كشور  

 هامندي رو به تزايد دانشگاهعالقه 

 تلف دانشگاهي به ايجاد گرايش نانوهاي مخعالقمندي رو به تزايد رشته 

  عالقه زايد به تحصيالت تکميلي در حوزه نانو و ضرورت پاسخ به آنها 

 هاي توسعه كمي آموزش تحصيالت تکميلي در كشور با نياز فعلي به آتي كشورضرورت ارتباط بين سياست 

 ضرورت برنامه ريزي با توجه به رشد فارغ التحصيالن نانو و مطالبات آنها  

 التحصيالن به فعاليت آموزشي و پژوهشيگرايش عمده فارغ  

 التحصيالن هاي پيشرفته دستگاهي در فارغضعف توان مهارتي و آشنايي با روش 

 فقدان انگيزه و مهارت كافي براي ورود به حوزه كسب و كار 

 عدم ارائه مهارت هاي الزم و كافي براي ورود به حوزه كسب و كار 

 و توليد در تعريف دوره هاي آموزشي نانو ضرورت مشاركت صنعت  

 هاي تحصيالت تکميليهاي هدف محور در دورهبرنامه 

 در نظر گرفتن انتظارات و نيازها در تدوين رشته هاي آموزشي نانو  

 ضرورت حمايت هاي خاص براي رشته هاي اختصاصي نانو از طريق داخل يا خارج وزارتخانه 

 هاهاي مختلف با عنوان رشتهضرورت تناسب سرفصل مطالب رشته  

 بنيانهاي دانشوجود فرصت هاي ويژه نظير قانون حمايت از شركت  
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 پتانسيل و توانمندي ورود نانو به صنعت  

 جايگاه قابل توجه علوم و فناوري نانو در داخل و خارج كشور  

 اولويت هاي فناوري نانو در كشور 

 بازار اشتغال 

 آمايش سرزمين 

  ميزان سرمايه گذاري جهانيبازار داخلي و 

 جايگاه و وزن هر يك از رشته هاي تخصصي نانو در بين ساير رشته هاي علوم و فناوري نانو 

 ضرورت توجه به اهميت كيفي در توسعه رشته ها 

 توسعه كمي متناسب با نيازها 

 بازنگري و ارزيابي دوره هاي آموزشي دوساالنه براساس شاخص هاي مدون 

 عدادهاي تحصيلي به سمت رشته هاي فناوري نانوچگونگي هدايت است 

 هاي مستقل، پژوهشکده هاي مستقل، براي پذيرش مسئوليت رشته هاي نانو )دانشکده وجود يك ساختار مستقل

 هاي مستقل، ...(گروه

  ضرورت بازنگري سرفصل ها و عناوين رشته ها بر مبناي الزامات موجود )دروس مرتبط با كارافريني، كسب و

 ، كارآموزي، كارگاههاي آموزشي مهارتي و ...  (كار

 ضرورت ارتباط پايدار با صنعت در تعريف، تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي نانو 

 چگونگي حضور در بازارهاي آموزشي و كسب و كار نانو در منطقه با توجه به اسناد باالدستي كشور 
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 جمهوری اسالمی ایران نانو فناوری درآمار دانشجویان 

 :کارشناسی ارشد 

ارشد  در مقطع كارشناسيدانشجو در  529تعداد  1389تا سال  1386مارهاي موجود از ابتداي سال تحصيلي آمطابق 

تعداد دانشجويان به تفکيك  2اند كه در نمودار كشور شدهدولتي وارد دانشگاههاي نانو هاي مختلف فناوريرشتهدر 

 است.سال آورده شده 

 90-1386تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد رشته هاي مختلف در سالهاي 

 
 اند.وارد دانشگاه شده نوبت شبانه و روزانه  2اين دانشجويان در 

 90-1386هاي مختلف در سالهاي سهم دانشجويان كارشناسي ارشد نوبت
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 هاي گوناگون مشغول به تحصيل هستند. دانشگاه كشور و در دانشکده 13در اين دانشجويان 

 90-1386تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد مراكز مختلف در سالهاي 
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 گوناگون مشغول به تحصيل هستند. رشته 7در اين دانشجويان 

 90-1386هاي مختلف در سالهاي تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد رشته
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 تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد مراكز مختلف 
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     5         ارومیه

   2 3         اصفهان

   15           صنعتی شاهرود

 17         16   شیراز

 8 31           سیستان و بلوچستان

   16 26         کاشان

   13 32         تهران

 46             صنعتی سهند تبریز

 5       44     صنعتی شریف

 51             تربیت مدرس

 51             پژوهشگاه مواد و انرژی

       24   24 15 صنعتی امیرکبیر

   43     42     تبریز
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 ( دکتری تخصصیPhD) 

اند كه آمار آنها به نمودهفناوري نانو  دانشجو در مقطع دكتري 66داتشگاه اقدام به پذيرش  7تعداد  1390در سال 

 زير آمده است.تفصيل در نمودارهاي 

 1390 رشته هاي مختلف در سال دكتريتعداد دانشجويان 

 
 

 90-1386سالهاي  تعداد دانشجويان دكتري مراكز مختلف در
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 به تفکيك رشته تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد مراكز مختلف
 تعداد کل نانوشیمی نانوبیوتکنولوژی نانومواد نانوالکترونیک نانوفیزیک مهندسی نانومکانیک ردیف

 زنجان
 

1 
    

1 

رازی 

  کرمانشاه
2 

    
2 

صنعتی 

    اصفهان
4 

  
4 

امام حسین 

     )ع(
5 

 
5 

صنعتی 

  شریف
3 1 

 
1 1 6 

 تربیت مدرس
  

3 6 6 
 

15 

 4 تهران
 

3 4 4 18 33 

  66 19 16 14 7 6 4 تعداد کل
 


