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۲۰۰

ـ ٧٢٦هاي  رأي شماره تعارض در آراء  :هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ٧٢٥ 
  وات به كارگريتعلق حق سن با عنوان ٣٩ و ١٩شعب ديوان عدالت اداري و تأييد آراء شعب 

   كه ترك كار كرده است هم به نسبت سنواتي كه كامالً كاركرده و حق سنوات دريافت نكرده 
  و هم نسبت به ايامي كه در سال ترك كار كرده است

  ١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢/٨/١٣٩٦

  امه بخشن٢ابطال بند : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٢٨رأي شماره 
 معاون طرح و توسعه شركت مديريت منابع آب ايران ٩/١/١٣٨٩ـ ٨٥/٨٩/١٠٣ شماره 

مبني بر محدوديت پيمانكاران در اثر طرح دعوي در مراجع قضايي عليه شركت مديريت 
  منابع آب ايران

  ۴  شركت مديريت منابع آب ايران  ٢/٨/١٣٩٦

  ٦  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ۱۷/۸/۱۳۹۶  ١٤٠٠ تا ١٣٩٦ماني  كشور در بازه زفناوريهاي پژوهش و  ها و اولويت سياست

  
  
  
  
  

  ٣٠/٨/١٣٩٦                                                                      ٩٦/٧٣٩/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 ٧٢٥ـ ٧٢٦ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومهيأت ي ك نسخه از رأي
  .گردد يوست ارسال مي به پي جهت درج در روزنامه رسم٢/٨/١٣٩٦مورخ 

ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 
  

  ٧٢٥ ـ ٧٢٦ :ماره دادنامهش         ۲/۸/۱۳۹۶: خ دادنامهتاري
  ٩٦/٧٣٩، ٩٦/٩٨٩: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يد کنعانيسعـ ٢ يجعفر رمضانـ ١: اني آقا:اعالم کنندگان تعارض

   يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
 ـ ٢٠٠/١٠٧٥٧٦/٢١١/٩٠٠شماره  اي که به موجب اليحه آقاي جعفر رمضاني به)  الف:گردش کار

  : شده، اعالم کرده است کهيوان عدالت ادارياست ديرخانه حوزه ري ثبت دب١١/٧/١٣٩٤

  يوان عدالت ادارياست محترم دير
 قانون ٨٩ن يز مادتيرساند به تجو ي ميبا عرض سالم و احترام به استحضار عال

 و يوان جهت بررسي، آراء صادره از شعب مختلف د١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداريد
صادره در موضوع واحد، به هاي  ر دادنامهي از بابت تخالف و تغايأت عمومي هطرح در

  .گردد  ميميحضورتان تقد
 گردد،  قانون کار که به پيوست تقديم مي٢٧ در آراء مستفاد از ماده ضخصوص تعاردر

 معتقدند ي و موافق با عدالت، جملگير منطقيل الذکر با تفسيذهاي  پنج دادنامه به شماره
انضباطي هاي  نامه آيينا نقض ي قانون کار در اثر قصور و ٢٧ که کارگر به موجب ماده يمهنگا

 ي اصل آزادتواند با اتکاء به شود به طريق اولي کارگر مي کارگاه، مستحق دريافت سنوات مي
ام يع حقوق مکتسبه ايين امر هرگز موجب تضيد و ايانتخاب کار مناسب، ترک کار نما

 است که در يدر واقع حق سنوات حق. افت سنوات نخواهد شدي درگذشته از جمله حق
 باعث يه ويا ترک کار از ناحي به کارگر تعلق گرفته و قصور کارگر و يان هر سال کاريپا
وان عدالت ي د٣٤ است که دادنامه صادره از شعبه ين در حاليا. ديع آن نخواهد گردييتض
، ترک کار توسط کارگر را ١/٢/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٣٤٠٠١٧٩ به شماره يادار

ل آراء صادره از شعب يدر ذ.  عدم تعلق سنوات گذشته در نظر گرفته استي برايموجب
  موافق تعلق حق سنوات در صورت ترک کار توسط کارگريوان که جملگيمختلف د

  .گردد  ميميباشند به حضور تقد مي
ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٣٩٠٠٢١٩دادنامه شماره    يوان عدالت اداري د٣٩ از شعبه ١٠/٧/١٣٩٢ 
ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠٧٤٩دادنامه شماره     ديوان عدالت اداري١١ از شعبه ٧/٤/١٣٩١ 
ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٣٩٠٠٧١٩دادنامه شماره     ديوان عدالت اداري٣٩ از شعبه ١٦/٩/١٣٩٢ 

 ۱۳۹۶ماه   آذرهفتمبيست و  شنبهدو
 

  ۲۱۱۹۷ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۱۰۰۶( 
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   ديوان عدالت اداري٣٩ از شعبه ١٨/٨/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٣٩٠٠٤٩٥دادنامه شماره 
   ديوان عدالت اداري١٩ از شعبه ٢٩/٣/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٩٠١٢٠٦دادنامه شماره 

لذا از رياست محترم و اعضاء هيأت عمومي به لحاظ اينکه تشتت آراء در 
 راهکارهاي موضوعات واحد لطمات جبران ناپذيري بر عدالت قضايي وارد نموده و از جمله

ور رأي قانوني در جهت ايجاد رويه منسجم و جلوگيري از صدور چنين آرايي، صد
باشد و در جهت جلوگيري از ورود حجم باالي پرونده در موضوع فوق  وحدت رويه مي

از هيأتهاي حل اختالف کار به شعب مختلف ديوان عدالت اداري، بذل توجه آن عالي 
  . مقامان مورد استدعاست
  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده

 ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٥٤٥٨ در رسيدگي به پرونده شماره  ديوان عدالت اداري١١شعبه : الف
 تهران و به يت اداره کار و امور اجتماعيبا موضوع دادخـواست خانم شهربـانو مقدم به طرف

وان ي د١١ صـادره از شعبه ٣٠/٦/١٣٩٠ـ ١٢٩٢ از دادنامـه ي اعاده دادرسيخواسته تقاضا
، به شرح ٧/٤/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠٧٤٩ به موجب دادنامه شماره يعدالت ادار

  : مبادرت کرده استير به صدور رأيز
در خصوص دادخواست تقديمي شاکي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شمال 

 صادره از شعبه ٣٠/٦/١٣٩٠ـ ١٢٩٢شرق تهران به خواسته اعاده دادرسي از دادنامه 
نده استنادي با  ديوان عدالت اداري نظر به مفاد دادخواست تقديمي و مالحظه پرو١١

 اين شعبه مبني بر صدور قرار ١٤/١٢/١٣٩٠ ـ ٣١٦٨توجه به مراتب فوق و نيز دادنامه 
 ٢٥/١/١٣٨٩قبولي درخواست اعاده دادرسي با عنايت به اينکه شاکي در تاريخ 

 بوده و بعد از ١١/٢/١٣٨٩درخواست استعفاء نموده است و تاريخ عدم موافقت استعفا 
ک کار از ناحيه شاکي صورت گرفته است با توجه به اينکه در ماده  ماه تر٨ الي ٧حدود 

گيرد به طريق اولي در   قانون کار قصور و کوتاهي کارگر حق سنوات تعلق مي٢٧
عنه  عليهذا رأي معترض. خصوص ترک کار از ناحيه شاکي نيز به وي تعلق خواهد گرفت

شکايت را وارد تشخيص و باشد با توجه به مراتب فوق  در اين خصوص محل تامل مي
 ديوان در نهايت نقض رأي ١١ صادره از شعبه ٣٠/٦/١٣٩٠ـ ١٢٩٢حکم به نقض رأي 

 هيأت حل اختالف و رسيدگي مجدد با رعايت موارد فوق و ٢٢/١/١٣٩٠ ـ ٩٤١٥
رأي . گردد استماع اظهارات طرفين و بررسي مدارک و مستندات آنان صادر و اعالم مي

  .صادره قطعي است
 ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٣٥١٩ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ١٩عبه ش: ب

با موضوع دادخواست خانم فهيمه نادي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي تهران 
 به موجب ١٦/١٢/١٣٩١ خواسته تقاضاي نقض رأي هيأت حل اختالف به تاريخ و به

به شرح زير به صدور رأي ، ٢٩/٣/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٩٠١٢٠٦دادنامه شماره 
  :مبادرت کرده است

با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت 
عنه حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در   اينکه در رأي معترضبه

ز  ا٣ و ٢ري و کارفرمايي موضوع مادتين ـش که مؤيد وجود رابطه کارگـنزد کارفرماي
 قانون کار بوده نظر به اينکه حق سنوات در زمره حقوق مکتسبه کارگر بوده که در هر

لذا دعوي مطروحه را وارد تشخيص ضمن نقض رأي . گيرد حال به وي تعلق مي
رأي صادره در . گردد عنه جهت رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع مي معترض

  .ي است از قانون ديوان عدالت اداري قطع٧اجراي ماده 
 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٦٠١٧ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٣٩شعبه : ج

با موضوع دادخواست خانم منظر پورمحمد به طرفيت اداره کار و رفاه اجتماعي تهران 
 موجب  هيأت حل اختالف به٢٠/٢/١٣٩١ ـ ١٠٨٨٥/و به خواسته اعتراض به رأي شماره پ

 مبادرت ير به صدور رأي به شرح ز١٦/٩/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٣٩٠٠٧١٩دادنامه شماره 
  :کرده است

در خصوص شکايت خانم منظر پورمحمد به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه 
 نظر به مفاد ٢٠/٢/١٣٩١ ـ ١٠٨٨٥/اجتماعي شرق تهران بخواسته نقض رأي شماره پ

ت ثبت شده شکايت شاکي و مستندات ابرازي پيوست و مفاد اليحه جوابيه طرف شکاي
 از ١٠٨٨٥/٩٠ و محتويات پرونده اداره کار به شماره ٢٥/٦/١٣٩١ ـ ٢١٩٨به شماره 

آنجا که حق سنوات از جمله حقوق اتفاقي و مکتسبه بوده و در پايان هر سال کاري 
متعلق به کارگر محسوب است و دليل و مستند قانوني برمحروميت کارگري که اقدام 

 و تبصره ٢٤ و ٢٨ و ٣ و ٢رد لذا با وحدت مالک از مواد  ترک کار نموده وجود ندابه
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٦٥ و ١٠ و ١ قانون کار و مواد ٢٠ذيل ماده 

عدالت اداري شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به ورود شکايت شاکي و نقض رأي 
رأي . نمايد الم ميعنه و رسيدگي مجدد با لحاظ رعايت مفاد اين رأي صادر و اع معترض

صادره ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر 
  .       ديوان عدالت اداري است

 ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٥٢١٩ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٣٩شعبه : د
 تهران يه اجتماعت اداره کار و رفاي روشن دل به طرفي مصطفيبا موضوع دادخواست آقا
أت حل اختالف به موجب ي ه١٢/٤/١٣٩٢ ـ ٩٢/٥٨٩ شماره يو به خواسته نقض رأ

 ير به صدور رأي به شرح ز١٨/٨/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٣٩٠٠٤٩٥دادنامه شماره 
  :مبادرت کرده است

در خصوص شکايت آقاي مصطفي روشن دل به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه 
 هيأت ١٢/٤/١٣٩٢ ـ ٩٢/٥٨٩بخواسته نقض رأي شماره اجتماعي شمال شرق تهران 

حل اختالف نظر به مفاد شکايت شاکي و مستندات ابرازي و مفاد اليحه جوابيه طرف 
هاي  شکايت و بازنگري در اوراق پرونده اداره کار به شمارگان از آنجا که از جمله خواسته

ه حقوق اتفاقي و مکتسب اوليه شاکي در اداره کار حق سنوات بوده و اين حق از جمل
 قانون ٣و ٢گردد لذا با توجه به احراز رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مواد  تلقي مي

 و ١٠و ١کار و لزوم اظهار نظر در خصوص حق سنوات مستنداً به مواد مذکور و مواد 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و ٦٥

رأي . گردد عنه و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض صادر و اعالم مي رأي معترضنقض 
صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب ديوان 

  .عدالت اداري است
 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٩٢٧٥ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٣٩شعبه : هـ

 يت اداره کار و امور اجتماعين به طرفيا محمدزاده نورضي عليبا موضوع دادخواست آقا
أت حل اختالف به موجب ي ه٢٢/٨/١٣٩٠ ـ ٧٧٦٠ شماره يتهران و به خواسته نقض رأ

 ير به صدور رأي به شرح ز١٠/٧/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٣٩٠٠٢١٩دادنامه شماره 
  :مبادرت کرده است

اره تعاون، کار و در خصوص شکايت آقاي عليرضا محمدزاده نوين به طرفيت اد
 ٢٢/٨/١٣٩٠ ـ ٧٧٦٠رفاه اجتماعي شمال شرق تهران بخواسته نقض رأي شماره 

هيأت حل اختالف نظر به مفاد شکايت شاکي و مستندات ابرازي و مفاد اليحه جوابيه 
 از آنجا که ٩٠/٧٧٦٠ده اداره کار به شماره ـت و مالحظه محتويات پرونـطرف شکاي

ار اين حق براي کارفرما ايجاد تا در صورت حصول شرايط  قانون ک٢٧به موجب ماده 
تواند  قانوني و با اجراي تشريفات کارگر را اخراج نمايد به همين سبب کارگر نيز مي

هاي مناسب و با اتکاء به اصل آزادي انتخاب کار مناسب ترک  در صورت وجود زمينه
شته نگرديده و هيأتهاي کار نمايد و اين امر هرگز موجب تضييع حق مکتسبه ايام گذ

تشخيص و حل اختالف موظف به اعمال عدالت نسبت به طرفين از حيث آمره بودن 
قانون کار و عدم تفسير موسع به لحاظ ممنوعيت تفسير موسع در قوانين آمره بوده 

 ١٥٧ و ٢١، ٤، ٣، ٢با اين توصيف شکايت شاکي وارد تشخيص و مستنداً به مواد 
عنه و رسيدگي مجدد در  د شکايت شاکي و نقض رأي معترضقانون کار حکم به ورو

  .رأي صادره قطعي است. گردد هيأت همعرض صادر و اعالم مي
  ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٤١٠٩ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٣٤شعبه : و

 تهران يت اداره کار و امور اجتماعي به طرفي محمدجعفر جالليبا موضوع دادخواست آقا
  هيأت حل اختالف کار به موجب٢٦/٨/١٣٩٢ـ ٩٢/٣٩٦٤به خواسته اعتراض به رأي شماره و 

 مبادرت ير به صدور رأي به شرح ز١/٢/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٣٤٠٠١٧٩دادنامه شماره 
  :کرده است

در خصوص شکايت آقاي محمدجعفر جاللي عليه اداره تعاون، کار و رفاه 
 ٢٦/٨/١٣٩٢ـ ٩٢/٣٩٦٤ه رأي شماره اجتماعي شمال شرق به خواسته اعتراض ب

هيأت حل اختالف کار ديوان با بررسي مدارک ابرازي از جمله شکايت شاکي و 
عنه ادعاي مطروحه را مقرون به صحت تشخيص داده زيرا در رأي  دفاعيات مشتکي

ما الوصف کارفر عنه ترک کار توسط شخص کارگر محرز دانسته شد مع معترض
 کارگر شده است در حالي که با ترک کار ت در حقمکلف به پرداخت حق سنوا
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توسط کارگر قهراً حق سنوات به وي تعلق نخواهد گرفت چون به تعهد خدمتي 
بنابه مراتب . باشد خود عمل ننموده و اقدام کارگر در مانحن فيه عليه خودش مي

مستنداً . باشد عنه از اين حيث مخدوش مي فوق اعتراض موجه است و رأي معترض
 از قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٦٥ و ١١ و ١٠ مواد به

عنه و ارجاع امر به   حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترض١٣٩٢مصوب سال 
 و ١٠اين رأي برابر مواد . کند هيأت مربوطه جهت رسيدگي مجدد صادر و اعالم مي

 تاريخ ابالغ قابل شکايت در  روز از٢٠ از قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت ٦٥
  .  شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است

 ـ ٢٠٠/٢٢٠٨٦/٢١١/٩٠٠٠که به شماره اي  حهي به موجب اليد کنعاني سعيآقا) ب
  : شده، اعالم کرده است کهيوان عدالت ادارياست ديرخانه حوزه ري ثبت دب١٤/٢/١٣٩٥

  يوان عدالت ادارياست محترم دير
 ديوان عدالت اداري ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ٣٤ارض در آراء شعب  اعالم تع:موضوع
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢به استناد بند 
  ١٣٩٢اداري مصوب 

رساند موضوع پرداخت  احتراماً اينجانب سعيد کنعاني به استحضار عالي مي
 در شعب ديوان عدالت نمايد سنوات پايان خدمت به کارگري که  ترک کار مي

هاي متناقض به شرح  اداري مطرح گرديده، که پس از رسيدگي منتهي به دادنامه
  :ذيل شده است

  : بر عدم پرداختيآراء صادر شده مبن) الف
 به خواسته نقض ٩٣١٩٤٨ ديوان عدالت اداري در کالسه پرونده ٣٤ـ شعبه ١

فاه اجتماعي شمال شرق تهران رأي هيأت حل اختالف به طرفيت اداره کار، تعاون و ر
 مفاداً به شرح آينده ١٩/١٠/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٣٤٠٢٣٣٣به موجب دادنامه شماره 

به صدور رأي مبادرت نموده که با انقضاي مهلت و عدم تجديدنظر خواهي، رأي 
  : شده استقطعي

 يه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي عليت شرکت خدمات مسافرتيدر خصوص شکا
 يوان با بررسيأت حل اختالف اداره کار دي هيشرق تهران به خواسته اعتراض به رأشمال 

عنه ادعاي مطروحه را مقرون  مـدارک ابرازي از جمله شکايت شاکي و دفاعيات مشتکي
 به صحت تشخيص داده زيرا طبق مفاد دادخواست اوليه کارگر به صراحت اعتراف به استعفاء

 قانون کار توسط ٢١ل ماده يت مقررات مندرج در تبصره ذينموده است و به علت عدم رعا
شان مصداق ترک کار است و مستحق حق سنوات يط مذکور استعفاء ايکارگر که در شرا

عنه  معترض  قانون کار نخواهد بود، بنا به مراتب فوق اعتراض موجه است و رأي٢٤موضوع ماده
وان ي دين دادرسييالت و آي تشک از قانون٦٥ و ١١ و ١٠مستنداً به مواد . مخدوش است

و ارجاع امر به عنه  معترض يت و نقض رأي حکم به ورود شکا١٣٩٢ مصوب يعدالت ادار
 ٦٥ و ١٠ برابر مواد ين رأيا. کند  مي مجدد صادر و اعالميدگيأت همعرض جهت رسيه

ظر دنيت در شعب تجديخ ابالغ قابل شکاي روز از تار٢٠ ظرف يوان عدالت ادارياز قانون د
  . استيوان عدالت اداريد

  : بر لزوم پرداختيآراء صادر شده مبن) ب
 به خواسته نقض ٩١٠٠٦٥ ديوان عدالت اداري در کالسه پرونده ١٩ـ شعبه ٢

رأي هيأت حل اختالف به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي بجنورد به موجب دادنامه 
ينده به صدور رأي  مفاداً به شرح آ١٤/٥/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٢١٨٥شماره 

  :مبادرت نموده است
با توجه به  مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت 

 در نزد ي وينه خدمتيشي خواهان به سابقه و پيحسب مدعاعنه  معترض ينکه در رأي ابه
ن کار  از قانو٣ و ٢ن ي موضوع مادتيي و کارفرماي وجود رابطه کارگر مؤيدش کهيکارفرما

. رديگ  مي قانون کار حق سنوات يا پاداش خدمت در هر حال به کارگر تعلق٢٤بوده طبق ماده
ص ضمن نقض ي مطروحه را وارد تشخيلذا دعو. باشد  ميمخدوشعنه  معترضن يبنابرا

 صادره در يرأ. گردد  مي مجدد به مرجع همعرض ارجاعيدگيجهت رسعنه  معترض يرأ
  . استي قطعيوان عدالت اداري از قانون د٧ ماده ياجرا

 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته نقض رأي هيأت حل اختالف ١٨ـ شعبه ٣
 ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٨٠٠٠١٦به طرفيت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعي گرگان به موجب دادنامه شماره 

  :  مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت نموده است١٤/١/١٣٩٢

ام گذشته که اساساً ي به حق سنوات االذکر فوق عنه مشتکير داشته است  اظهايشاک
 حکم يز صورت نگرفته است توجه ننموده و بر خالف قانون و اصول دادرسي نيترک کار
 به شرح عنه مشتکي.  را داردي نقض رأي را صادر کرده است، لذا تقاضايت ويبه محکوم

وان با يد.  کار حق سنوات تعلق نگرفته استه اظهار داشته است به علت ترکيحه دفاعيال
 مطروحه را يت، ادعايه طرف شکاي و دفاعيت شاکي از جمله شکاي مدارک ابرازيبررس

 از قانون کار، ترک کار ١٤٨ و ٣٤، ٣، ٢ص داده به استناد مواد يمقرون به صحت تشخ
 هيأت شود و استدالل  نميموجب تضييع حق مکتسب ناشي از اشتغال در ايام گذشته

أت ي هعنه و ارجاع امر به بر خالف قانون کار است، لذا حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترض
 قانون ١٣ و ٧ برابر مواد ين رأيا. کند  مي مجدد صادر و اعالميدگيهمعرض جهت رس

  . استيده و قطعي صادر گرديوان عدالت اداريد
 نقض رأي هيأت حل اختالف  ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته٢٠ـ شعبه ٤

 ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٣٦٥٦به طرفيت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعي به موجب دادنامه شماره 
  : مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت نموده است٢٠/١٢/١٣٩١ـ 

 اختالف نظر به شرح شکايت شاکي، ايرادات ذيل به رأي مورد اعتراض صادره از هيأت حل
 ي که نافيل مصرح قانونيه کارگر، دلينکه به فرض ترک کار از ناحياول ا: تکار وارد اس

ک از مقررات قانون کار يچ ي باشد، در هيحق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات قانون
 بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر ي قانون کار، مبن٢٤ر ماده يگردد و تفس  نميمالحظه

 نکه سالب حق مکتسب کارگريقرارداد کار، ضمن ادر صورت ترک کار به استناد خاتمه 
دوم . ر استي آن از کارگر مغايتيباشد، اصوالً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حما مي

گردد و کارگر در اعتراض به اخراج   نميه کارگر مالحظهي به ترک کار از ناحيلينکه دليا
ل يرما به ترک کار بدون دل کارفيخود به اداره کار مراجعه نموده است و صرف ادعا

نظر به مراتب، حکم . پذيرفته نيست که در اين قسمت رسيدگي ناقص و ناکافي است
أت يپرونده به ه. گردد  مي مورد اعتراض صادر و اعالمي و نقض رأيت شاکي ورود شکابه

 قطع رابطه کار يد علت اصلي مشخص نماي کافيدگيهمعرض ارجاع گردد تا با انجام رس
  قانون کار١٦٥ و ١٦٤ ماده يي اجرانامه آيين ١٦ و ١٥، ١٤سپس بر اساس مواد ست، يچ

  .  استي صادره قطعيرأ. ندينمااختالف  حل
  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده

 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠١٨٦٩ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ١٩شعبه : الف
شاهين يادگار به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان با موضوع دادخواست آقاي 

 به موجب ٢٢/٨/١٣٩٠اختالف به تاريخ  بجنورد و به خواسته نقض رأي هيأت حل
 به شرح زير به صدور رأي ١٤/٥/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٢١٨٥دادنامه شماره 

  :مبادرت کرده است
ان به سابقه و پيشينه عنه حسب مدعاي خواه با عنايت به اينکه در رأي معترض

خدمتي وي در نزد کارفرمايش که مؤيد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع 
 قانون کار حق سنوات يا پاداش پايان ٢٤ از قانون کار بوده طبق ماده ٣ و ٢مادتين 

. باشد عنه مخدوش مي بنابراين رأي معترض. گيرد خدمت در هر حال به کارگر تعلق مي
عنه جهت رسيدگي مجدد  وحه را وارد تشخيص ضمن نقض رأي معترضلذا دعوي مطر

 از قانون ديوان عدالت ٧رأي صادره در اجراي ماده . گردد به مرجع همعرض ارجاع مي
  .اداري قطعي است

 با ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٧٧٧٤ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ١٨شعبه : ب
 يت اداره کار و امور اجتماعي به طرفي محمد ازون دوجيموضوع دادخواست آقا

 أتي ه٣/٨/١٣٩١ـ ٤٨٢/٩١/ شماره حيشهرستان گرگان و به خواسته اعتراض به رأ
 به شرح ١٤/١/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٨٠٠٠١٦کار به موجب دادنامه شماره اختالف  حل

  : مبادرت کرده استير به صدور رأيز
ز ي نيذشته که اساساً ترک کارام گي به حق سنوات اعنه مشتکي اظهار داشته يشاک

ت ي حکم به محکوميصورت نگرفته است توجه ننموده و بر خالف قانون و اصول دادرس
.  را دارد٣/٨/١٣٩١ـ ٤٨٢/٩١/ شماره حي نقض رأيلذا تقاضا.  را صادر کرده استيو

ه اظهار داشته است، به علت ترک کار حق سنوات تعلق يحه دفاعي به شرح العنه مشتکي
ت يه طرف شکاي و دفاعيت شاکي از جمله شکاي مدارک ابرازيوان با بررسيه است دنگرفت
 از ١٤٨ و ٣٤، ٣، ٢ص داده و به استناد مواد ي مطروحه را مقرون به صحت تشخيادعا

شود و   نميام گذشتهي از اشتغال در ايع حق مکتسب ناشييقانون کار ترک کار موجب تض
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عنه  معترض يت و نقض رأيست لذا حکم به ورود شکاأت بر خالف قانون کار اياستدالل ه
 برابر ين رأيا. کند  مي مجدد صادر و اعالميدگيأت همعرض جهت رسيو ارجاع امر به ه

  . استيده و قطعي صادر گرديوان عدالت اداري قانون د١٣ و ٧مواد 
  با٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٣٦٢٠ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٢٠شعبه : ج

موضوع دادخواست آقاي محمدرضا جعفري زرقان به طرفيت اداره کار شرق اهواز و 
کار به موجب اختالف   حلأتي ه٢٦/٩/١٣٩٠ـ ٥٦٣ شماره ي خواسته اعتراض به رأبه

 مبادرت ير به صدور رأي به شرح ز٢٠/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٣٥٦دادنامه شماره 
  :کرده است

 ذيل در رأي، به رأي مورد اعتراض شماره نظر به شرح شکايت شاکي ايرادات
اول اينکه به فرض ترک . اختالف کار وارد است  صادره از هيأت حل٢٦/٩/١٣٩٠ـ ٥٦٣

 دليل  مصرح قانوني که نافي حق مکتسب کارگر در مطالبه حق گرکار از ناحيه کار
 ماده گردد و تفسير سنوات قانوني باشد در هيچ يک از مقررات قانون کار مالحظه نمي

 قانون کار مبني بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استدالل ٢٤
باشد اصوالً با روح حاکم بر  خاتمه قرارداد کار ضمن اينکه سالب حق مکتسب کارگر مي

قانون کار و جنبه حمايتي آن از کارگر مغاير است دوم اينکه دليلي به ترک کار از ناحيه 
گردد و کارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره کار مراجعه نموده  يکارگر مالحظه نم

است و صرف ادعاي کارفرما به ترک کار بدون دليل پذيرفته نيست که در اين قسمت 
رسيدگي ناقص و ناکافي است نظر به مراتب حکم به ورود شکايت شاکي و نقض رأي 

همعرض ارجاع گردد تا با انجام گردد پرونده به هيأت  مورد اعتراض صادر و اعالم مي
رسيدگي کافي مشخص نمايد علت اصلي قطع رابطه کاري چيست سپس بر اساس مواد 

رأي . اختالف نمايند  قانون کار حل١٦٥ و ١٦٤نامه اجرايي ماده   آيين١٦ و ١٥ و ١٤
  . صادره قطعي است

 با ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٣٤٠٠١٥٧ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٣٤شعبه : د
ت اداره کار و امور ي خلج به طرفي علي آقايموضوع دادخواست شرکت خدمات مسافرت

 اختالف  هيأت حل١٠/٩/١٣٩٣ ـ ٣١٨٠اجتماعي تهران و به خواسته اعتراض به رأي شماره 
ر به ي به شرح ز١٩/١٠/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٣٤٠٢٣٣٣کار به موجب دادنامه شماره 

  : مبادرت کرده استيصدور رأ
در خصوص شکايت شرکت خدمات مسافرتي عليه اداره تعاون، کار و رفاه 

 ١٠/٩/١٣٩٣ ـ ٣١٨٠اجتماعي شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره 
اختالف اداره کار ديوان با بررسي مدرک ابرازي از جمله شکايت شاکي و  هيأت حل

خيص داده زيرا طبق عنه ادعاي مطروحه را  مقرون به صحت تش دفاعيات مشتکي
 استعفاء مفاد دادخواست اوليه کارگر خانم زهره دباغ بشيري به صراحت اعتراف به
 قانون ٢١نموده است و به علت عدم رعايت مقررات مندرج در تبصره ذيل ماده 

کار توسط کارگر که در شرايط مذکور استعفاء ايشان مصداق ترک کار است و 
 قانون کار نخواهد بود بنا به مراتب فوق ٢٤مستحق حق سنوات موضوع ماده 
 و ١١ و ١٠مستنداً به مواد . عنه مخدوش است اعتراض موجه است و رأي معترض

 ١٣٩٢ از قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مـصوب سال ٦٥
 جهت عنه و ارجاع امر به هيأت همعرض حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترض

 از قانون  ديوان ٦٥ و ١٠اين رأي برابر مواد . کند ادر و اعالم مي صرسيدگي مجدد
 روز از تاريخ ابالغ قابل شکايت در شعب تجديدنظر ٢٠عدالت اداري ظرف مهلت 

  .      ديوان عدالت اداري است
ن يس و معاوني با حضور رئ٢/٨/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و مستشاران و دادرسان شعب د و رؤسايوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

  .تعارض در آراء محرز است: اوالً
 قرارداد کار، فقدان قانون کار در صورت ٢٤نکه مطابق ماده يبا توجه به ا: اًيثان

شتر به کار اشتغال داشته يا بيک سال ي که مطابق قرارداد يبه کارگرکارفرما مکلف شده 
براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يک است 

  قانون رفع برخي٤٠ماه حقوق به عنوان مزاياي کار به وي پرداخت کند و در تبصره ماده 
ان موظف ي کارفرما١٣٩٤ کشور مصوب سال يظام مال نير و ارتقايد رقابت پذيموانع تول

 ان کار را بهي پاي قانونيايبه کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزااند  شده
ا ترک ين با خاتمه قرارداد کار و ين مزد پرداخت کنند، بنابرايک ماه آخري هر سال مأخذ

 که کارگر به صورت کامل ييالهاکار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات س
با توجه . دي که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماياميکار کرده و به نسبت ا
 به شرح مندرج در گردش کار که بر يوان عدالت اداري د٣٩ و ١٩به مراتب آراء شعب 

کار  که کامالً ي که ترک کار کرده است هم نسبت به سنواتيتعلق حق سنوات به کارگر
 که در سال ترک کار، کار کرده ياميافت نکرده و هم به نسبت ايکرده و حق سنوات در

 و ١٢ مـاده ٢ بـه استناد بنـد يـن رأيا. ص شديح و مـوافق مقررات تشخياست، صح
 ي برا١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٩مـاده 

  . موارد مشابه الزم االتباع است   مربوط دري مراجع ادارري و سايوان عدالت اداريشعب د
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٣٠/٨/١٣٩٦                                                                      ٩٥/١٤٨٢/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريمرعامل محترم روزنامه رسيمد
  با سالم

 مورخ ٧٢٨ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع٢/٨/١٣٩٦

 معاون طرح و توسعه ٩/١/١٣٨٩ـ ٨٥/٨٩/١٠٣ بخشنامه شماره ٢ابطال بند«
 شركت مديريت منابع آب ايران مبني بر محدوديت پيمانكاران در اثر طرح دعوي در

جهت درج در روزنامه رسمي به » مراجع قضايي عليه شركت مديريت منابع آب ايران
  .گردد پيوست ارسال مي

ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 
  

  ٩٥/١٤٨٢: روندهالسه پک      ٧٢٨ :ماره دادنامهش     ٢/٨/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:يشاك
 ٩/١/١٣٨٩ـ ٨٥/٨٩/١٠٣ بخشنامه شماره ٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  رانيت منابع آب ايريمعاون طرح و توسعه شرکت مد
 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:گردش کار

 معاون طرح ٩/١/١٣٨٩ـ ٨٥/٨٩/١٠٣ بخشنامه شماره ٢ ابطال بند يبه موجب درخواست
ن خواسته اعالم ييران را خواستار شده و در جهت تبيت منابع آب ايريو توسعه شرکت مد

  :کرده است که
  ي بهرامين جناب آقايحجت االسالم و المسلم«
  يوان عدالت ادارياست محترم دير

  کميسالم عل
 معاون طرح و ٩/١/١٣٨٩ـ ٨٩/٨٩/١٠٣احتراماً بخشنامه محرمانه شماره 

توسعه شرکت مديريت منابع آب ايران از جهت انطباق با قوانين در اين سازمان 
  .مورد بررسي قرار گرفت

) ٢(معاون وقت طرح و توسعه شرکت مديريت منابع آب ايران به موجب بند 
شرکتهاي آب منطقه اي، سازمان آب و برق  الذکر به کليه بخشنامه محرمانه فوق

زستان، شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران و شرکت توسعه منابع آب و خاک خو
سيستان اعالم داشته است، استفاده از خدمات پيمانکاران و مشاوران شاغل در بخش 

و يا حسب مورد در (آب وزارت نيرو که در مراجع قضايي اقدام به طرح دعوي نموده 
 حل و فصل شکايات صورت گرفته و اعالم تا) آينده به اين امر مبادرت خواهند نمود

بند مذکور . باشد هاي آتي، مجاز نمي خاتمه دعوي از سوي اين معاونت در پروژه
آميز و محروميت برخي پيمانکاران از حق مسلم  موجب ايجاد شرايط تبعيض
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 قانون اساسي، ٣٤ و اصل ٣ اصل ٩دادخواهي در مراجع قضايي گشته ومغاير با بند 
 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٤٥ذيل ماده » ج«و بند » الف«قسمت  ذيل ٢بند 
 مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و زمينه ٢٥/٣/١٣٨٧ قانون اساسي مصوب ٤٤

 ٢سازد، بنابراين ابطال بند  اخالل در فرآيند رقابتي برگزاري مناقصات را فراهم مي
  .باشد بخشنامه موصوف مورد درخواست مي

) ٢(ماده ) د(بند ) ٢(عنايت به مطالب ياد شده، وفق تبصره درخواست دارد با
العاده و خارج از نوبت به موضوع در  قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور به طور فوق

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را 
  ».مطلع فرماييد

  :ستر ايت به قرار زيمتن مقرره مورد شکا
ن معاونت، ي اي از سويات صورت گرفته و اعالم خاتمه دعويتا حل و فصل شکاـ ٢«

  ». مجاز نخواهد بوديآتهاي  اد شده در پروژهي ياستفاده از خدمات شرکتها
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي شرکت مديريت منابع آب 

  :ح داده است کهيتوض ٧/٣/١٣٩٦ ـ ٤٣٩٧/١١٥/٩٦حه شماره ي موجب الايران به
   يوان عدالت اداري ديأت عمومي مقام هيقضات عال«

  :هيحه  دفاعيال: موضوع
  با سالم و احترام
 و شماره پرونده ٩٥/١٤٨٢ با کالسه پرونده ٢٤/١٢/١٣٩٥ه مورخ يبازگشت به ابالغ

أت با موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست شماره ي دفتر آن ه٩٥٠٩٩٨٠٩٠٨٥٠٠٩٣٩
 ابطال بند دوم ي بر تقاضاي کل کشور، مبني سازمان بازرس٢/١١/١٣٩٥ـ ٢٢٨٧٣١

ت يري معاون طرح و توسعه شرکت مد٩/١/١٣٨٩ـ ٨٥/٨٩/١٠٣بخشنامه محرمانه شماره 
، يبه شرح آتعنه  معترضل را در جهت دفاع از صدور بخشنامه يران، ادله ذيمنابع آب ا

  :دارد  مياعالم
ت يري مديل شرکت مادر تخصصي اهداف تشک ازيکيد يهمان گونه که مستحضرـ ١

 منابع آب ايران، ساماندهي فعاليتهاي مديريتي کالن وزارت نيرو در امور آب، شامل هدايت،
ر مجموعه و اتخاذ ي زي شرکتهاي و اداري، مالي، حقوقي، مهندسي فنيباني، پشتيراهبر

 لذا به عنوان. باشد ن باب ميروشها و راهکارهاي مديريتي، مالي، اجرايي، و تدابير الزم در اي
نان از ي الزم به منظور حصول اطمين باب، انتخاب راهکارهاي مهم در ايکردهاي از رويکي

ن يف اي مربوط به آب از جمله وظاي عمرانيتهايح و به موقع طرحها و فعالي صحياجرا
هداف، ن ايل به اي نيز در راستايتاً اهتمام در حفظ منافع دولت نيشرکت بوده که نها

  .همواره مد نظر بوده است
اختالف  ـ استحضار حاصل است که اصوالً در نظام اداري کشور، روش حل٢

در اسناد ) حسب نوع قرارداد(طرفين قرارداد، طبق ضوابط حاکم بر انواع قراردادها 
موضوع ( شرايط عمومي پيمان ٥٣به طور مثال ماده . گردد قراردادي بيان مي

اختالف  گامهاي رسيدگي به حل) ٣/٣/١٣٧٨ـ ٥٤/١٠٨٨/١٠٢ـ ٨٤٢مصوبه شماره 
از طرفي با عنايت به سابقه برخي از پيمانکاران . طرفين پيمان را تشريح نموده است

بخش آب در اقامه دعوي عليه کارفرما، بدون رعايت ضوابط حاکم بر روش مندرج 
شود، بر همين  ميها مترتب  در قرارداد و عواقب ناشي از اقامه دعوي، که بر پروژه

مبنا معاونت وقت طرح وتوسعه شرکت مديريت منابع آب ايران به منظور جلوگيري 
اي با رده بندي  از تبعات جبران ناپذير اين امر، نسبت به تهيه و ابالغ بخشنامه

  .اداري محرمانه نموده است
ـ مضمون بخشنامه ابالغي توسط معاونت طرح و توسعه وقت شرکت ٣

شرکتهايي که ( دال بر مراعات نمودن همکاري با شرکتهاي موردنظر مديريت منابع
 مراجع تا تعيين تکليف دادخواهي اعالم شده به) اند به مراجع قضايي ارائه دعوي نموده

قضايي بوده و به هيچ وجه به منزله حکم قاطع ممنوعيت شرکت آن در فرآيندهاي 
 اقدام اين شرکت به هيچ ضمن آن که در هر صورت. انجام معامالت نبوده است

وجه با هدف در تنگنا قرار دادن شرکتهاي طرف قرارداد به منظور صرف نظر نمودن 
 موجب زيرا درست است که به. خواهي، دادخواهي و درخواست حق نبوده است از تظلم

قانون اساسي جمهوري اسالمي دادخواهي يک حق عمومي شمرده شده، اما هيچ 
يي کشور نشده که در مواقع بروز اختالف حقوقي با طرف تکليفي به دستگاه اجرا

روع و منافع پروژه جديد را ـي جديد شـدداً با طرف دعواي خود، تعاملـدعوي، مج
  .به مخاطره اندازد

) که يکي از منابع اصلي حقوق است(ـ مطابق عرف موجود در جامعه ٤
ران است، اي حقوقي با ديگ در اين قبيل مواردي که شخصي داراي مناقشه

هيچ گونه عمل قراردادي يا فعل حقوقي جديدي في مابين اصحاب دعوي 
  .گردد منعقد نمي

ن امر در يتوان اشاره کرد که هم  ميزيح مناط و وحدت مالک نياز جهت تنق ـ ٥
 يا کارشناس لحاظ شده که وقتي جهات رد دادرس ي برايفري وکي مدنين دادرسييآ

، قانونگذار ي و فعلياط عقليت احتي رعايق افتاده، بران اتفاين طرفي بيک دعويقبالً 
  . نموده استينيش بي را پيمالحظات
 ـ اين شرکت و شرکتهاي تابعه به شکل کلي در راستاي اعمال وظايف ٦

حاکميتي خويش، به موجب قانون توزيع عادالنه آب و ساير قواعد آمره، وظيفه 
دارد که قاعدتاً اين اقدامات براي تحقق  تامين آب پايدار براي شهروندان را بر عهده 

همچنين قانون توزيع عادالنه آب مقوله مصالح . پذيرد منفعت عمومي صورت مي
لذا با توجه به اصالت مقوله مصلحت . قرار داده است عامه را در صدر توجه خود

عمومي درتحقق مباحث مرتبط با حقوق عمومي، اصوالً کارفرمايان بخش عمومي يا 
، اين اختيار را بر اساس قدرت عمومي ناشي از اعمال قانون دارند تا در دولتي

صورتي که پروژه يا طرح مد نظر به منافع عموم لطمه وارد نمايد، بتواند از هرگونه 
امتيازات و ترجيحات متصوره، از جمله فسخ قرارداد و عدم انعقاد قرارداد با 

عهدات يا سابقه طرح دعوي عليه پيمانکاراني که سابقه مثبتي از جهت اجراي ت
  .شرکت دارند، بهره جويند

ـ به درستي هدف از ابالغ اين بخشنامه صادره اعمال نظارت هر چه بيشتر ٧
هاي بخش آب کشور، جلوگيري از طرح دعاوي واهي عليه  بر پيمانکاران پروژه

قفه در شرکتهاي تابعه و حيف و ميل اموال بيت المال و همچنين ممانعت از ايجاد و
در انتها با عنايت به مراتب فوق و با . هاي مذکور صورت گرفته بوده است پروژه

تاکيد بر اين موضوع که بخشنامه مورد نظر صرفاً به منظور ايجاد سياستهاي 
 همسان، حفظ حقوق دولت و اقدام در چارچوب ضوابط و جلوگيري از عواقب احتمالي

ه، صدور رد دعوي به طرفيت اين شرکت هاي جديد تهيه گرديد در مديريت پروژه
  ».مورد استدعاست

ن يس و معاوني با حضور رئ٢/٨/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  .ست مبادرت کرده اير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
 مقرر شده است که دادخواهي حق مسلم هر فرد قانون اساسي ٣٤مطابق اصل 

همه . تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد است و هر کس مي
افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را 

نظر .  موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کردتوان از دادگاهي که به نمي
 معاون طرح و توسعه ٩/١/١٣٨٩ـ ٨٥/٨٩/١٠٣ بخشنامه شماره ٢به اينکه در بند 

شرکت مديريت منابع آب براي پيمانکاراني که به طرح دعوي در مراجع قضايي 
اند يا در آينده قصد طرح دعوي در مراجع قضايي دارند،  مبادرت کرده

يتهايي در استفاده از خدمات آنان ايجاد شده و اين امر عالوه بر اينکه مغاير محدود
قانون اصالح موادي از قانون برنامه  ٤٥ است با بند ج ماده قانون اساسي ٣٤اصل 

 و اجراي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 نيز که تبعيض در ١٣٨٧ مصوب سال قانون اساسي ٤٤سياستهاي کلي اصل 

 ٢داند، مغايرت دارد، بنابراين بند  شرايط عادله را از مصاديق اخالل در رقابت مي
 ماده ١به بند الذکر مستند  بخشنامه مورد اعتراض به جهت مغايرت با قوانين فوق

 مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢
  .شود  ابطال مي١٣٩٢

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
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  ١٧/٨/١٣٩٦                                                                        ١١٨٩/١٢/٣رهشما
  جناب آقاي سينجلي جاسبي

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 تا ١٣٩٦وهش و فناوري كشور در بازه زماني هاي پژ ها و اولويت به پيوست سياست

، جهت صدور دستور اقدام مقتضي براي درج در )عتف( مصوب شوراي عالي عتف ١٤٠٠
  .گردد روزنامه رسمي كشور ارسال مي

 فناوري  قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و٣طبق تبصره ماده
جمهور براي كليه  ف، پس از تأييد رئيس، مصوبات شوراي عالي عت)١٨/٥/١٣٨٣مصوب (

  .االجراست هاي اجرايي الزم مؤسسات آموزشي، تحقيقاتي و دستگاه
  دبير كل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ـ وحيد احمدي

  
  

  شناسي روش: بخش اول
  

  و فناوري ها در حوزه پژوهش ها و اولويت ـ چرايي تدوين سياست١ـ١
 از مختلفي فناوري انواع پژوهش و توسعة براي خود اهداف راستاي در ها دولت

 دو به توان مي را هاسياست اين خالصه طور به. دهند مي قرار استفاده مورد را ها سياست
 افزايش آنها هدف كه گرا، اشاعه اي كاركردي هايسياست نخست: نمود تقسيم كلي دسته

 هدفمند هاي سياست دوم. است هفناوران و يعلم هايقابليت كلي بهبود و نوآوري ظرفيت
 صنعت از خاصي هايبخش يا خاص فناوري و پژوهش توسعة از كه گرا، مأموريت يا

  . كند مي حمايت
 از سياستگذاران و پژوهشگران ممكن، كاركردي هايسياست تنوع به توجه با معموالً

 به دست بايد ردا تياولو مسائل به توجه با كاركردي هايسياست و اقدام هاي زمينه ميان
 كه دارد وجود استدالل اين معموالً دوم نوع هايسياست در اتخاذ ن،يهمچن. بزنند انتخاب

 هايبخش يا ها فناوري و هاپژوهش ميان در گزينش دولت، منابع محدوديت به توجه با
  . بود خواهد ناپذير اجتناب امري مختلف صنعتي

 يها تيفعال  مجموعه انتخاب يبرا يراهبرد يفرايند يگذار تياولوبدين ترتيب، 
 ارتباط شيافزا به و هاست تيفعال نيا به منابع اثربخش صيتخص و فنّاورانه و يپژوهش

 راًياخ. کند يم کمک جامعه بلندمدت و ياقتصاد اهداف با فنّاورانه و پژوهش يها تيفعال
 توجه که يتيفعال هر«: رنديگ يم نظر در تر يکاربرد يشکل به را يفنّاور و علم هاي اولويت
 اکنون همبنابراين، . »رديگ يم قرار  ارياخت در آن يبرا مشوق ينوع و شود آن به يخاص

) يشگاهيآزما يها رساختيز مانند (يکارکرد هاي اولويت به و شده تر گسترده تياولو مفهوم
 .شود يم توجه) يفنّاور خاص (يموضوع هاي اولويت بر عالوه

 هدفمندسازي راستاي در مهم گامي فنّاوري، و پژوهش در گذاري اولويت شك بي
 مندي بهره يا و  اصلي موجود هاي چالش حل منظور به انساني، و مالي هاي سرمايه تخصيص

 حال  دري در کشورهاژهيو  بهي موضوعات علم و فنّاوريگذار تي اولوضرورت.  استها فرصت از
 و مورد توجه ستي ندهي پوشيکسبر )  دارنداري در اختيکه منابع محدودتر(توسعه 

 ها سياست  سنديا  راستا، به صورت دورهنيدر ا.  قرار گرفته استزي حوزه نني اگذاران استيس
مندي حداكثري از منابع موجود و در  منظور بهره ، بهكشور فنّاوري و پژوهش هاي و اولويت

از . گردد تدوين مي، حوزه اين اندركاران دستهاي  گيري هوشمندانه فعاليت راستاي جهت
 سند اين ۱۳۹۳ و ۱۳۹۱هاي  زمان استقرار شوراي عالي عتف تاكنون، در دو دوره در سال

گذاري علم و   در حوزه سياستديدبا توجه به ظهور رويكردهاي ج. انتشار يافته است
هاي متغير سطح  فنّاوري، افزايش تعداد فعاالن اين حوزه و لزوم توجه بيشتر به چالش

 يفنّاور و علم يکل يها استيس مانند خرأمت يباالدست اسناد با راستايي همور و كالن كش
 قبلي، هاي اولويت زمان شدن منقضي طرفي از و توسعه ششم برنامه يابالغ يها استيس و

هاي  اكنون زمان آن است كه بازنگري تخصصي ديگري از اولويت رسد كه هم به نظر مي
  .موجود ارائه گردد

  
  فنّاوري و پژوهش حوزه در گذاري اولويتاي ه ـ روش٢ـ١

 تعيين عرصه در كشورها ديگر تجارب مطالعه و سو يک از علمي مکتوبات و منابع مرور
 گذاري اولويت براي كه است حقيقت اين بيانگر ديگر، سوي از فنّاوري و پژوهش هاي اولويت
 ييقالب الگو قبول، در  قابلجيا به نتيابي دستيالبته معموالً برا. دارد وجود مختلفي هاي روش

 نيي تعي مناسب برايي الگودني موجود، در به سامان رسيها  روشني از ايبيواحد، ترک
  :  کردمي تقسي کلهتوان به سه دست يها را م  روشنيا.  خواهد داشتري انکارناپذيها، نقش تياولو

ثرات متقابل، مانند روش ا (افتهي ساختارشي کمابيها  بر دادهي مبتنيها روش. ١
 ؛)ي و روش چند شاخصدهي  وزنکي اثرات متقابل، روش کالسستمي و سسيروش ماتر

 يها   نشستيبرگزار(نظر  گو و تبادل و ، گفتيشياند  بر همي مبتنيها روش. ٢
 ؛)گو و ، مصاحبه، مشاوره و گفتيزيانگ ، روش ذهنيشياند هم

 .يبي ترکيها روش. ٣
. گذاري انجام شده است هاي اولويت  روشبندي ديگري نيز در خصوص تقسيم

گذاري در سطح ملي استفاده  هاي مربوط به آن كه بيشتر براي اولويت و روش نگاري آينده
هاي خاص كاربرد بيشتري  تر و حوزه در سطوح پايين كه  نيزهاي ديگر  روشاز . شوند مي

  .توان به موارد ذيل اشاره داشت  ميدارند
  نگاري  بر آيندهگذاري مبتني اولويت. ١

 فنّاوري هاي قابل توجهي صرف علم و هاي خصوصي، هزينه ها و هم شركت هم دولت
بيني  مند به دانستن وضعيت آينده و پيش انتظار نيست كه عالقه  دور از،بنابراين. كنند مي

 هاي جديدي براي مواجهراهبرد ،كنند موضوعات مرتبط با علم و فنّاوري باشند و تالش
به ابزار مهمي در  نگاري  دانش آينده،در اين راستا. رايط آتي طراحي نمايند با ششدن

اطمينان براي  جامع و قابل هاي گذاران تبديل شده و بر لزوم استفاده از روش ميان سياست
و  گيري آينده، با توجه به تأثيرگذاري انسان بر روندهاي گذشته تعيين چگونگي شكل

. ورزد كيد ميأگيري درست، ت اقدامات مناسب و تصميمحال و همچنين از طريق اتخاذ 
در سطح ملي، به اهداف موردنظر و شرايط حاكم بر محيط  نگاري روش انجام آينده

  :نگاري را به سه گروه تقسيم كرد هاي آينده توان روش طورکلي مي به. بستگي دارد
يل تأثير سازي، تحل سازي به كمك شبيه مدل يابي روند، برون: هاي كمي روش •

 ؛هاي ديناميكي متقابل، سيستم
هاي  روش دلفي، پانل: كارشناسان و خبرگان هاي مبتني بر استفاده از روش •

 ؛SWOTوتحليل   تجزيهريزي فكري، تحليل سناريو، كارشناسي، طوفان فكري، طرح
هاي كليدي،  روش تكنولوژي: اقدامات كليدي گذاري و شناسايي هاي اولويت روش •

 شناسي ستگي، تحليل ريختدرخت واب
  هاي خاص گذاري در حوزه هاي اولويت روش. ٢

 و چند معيارههاي تك  توان به روش گذاري را مي گيري براي اولويت هاي اندازه روش
 .شوند ها بر مبناي يك شاخص مقايسه مي  گزينهرهمعيا هاي تك روش در.  تقسيم نمودمعياره
  : گذاري عبارتند از ت براي اولويمعيارههاي متداول تك  روش

ها را  گيري آسان كه گزينه در اين روش يك شاخص كليدي قابل اندازه: ١ تجانس•
 ).مانند شاخص اثربخشي (شود مي  انتخاب،تواند متمايز نمايد مي

طي زمان تخمين اي   گزينههاي هر سودمندي و هزينه: هزينه/  سودمنديتحليل •
 .شوند زده شده و مقايسه مي

توانند  ها بر مبناي معيارهاي مختلف كه مي اي چند معياره، گزينهه  روشدر
، ٢يبند رتبه/امتيازدهي: ها عبارتند از  اين روش.شوند دهي شوند، مقايسه مي وزن

، ٥بندي هاي درجه روش، ٤فرايند تحليل سلسله مراتبي، ٣يسودمند /تئوري ارزش
مازاد ، ٧يساز هاي شبيه  مدل،٦ريسك /هزينه /تحليل منفعت، ريزي رياضي برنامه

  .  ٨اقتصادي
 اما بايد از پيروي بيش از اندازه از ،توان با هم تركيب نمود هاي مختلف را مي روش

كنندگان در   بسياري از شركتددا  زيرا ممكن است درون،تس دوري جمتدولوژيكي دقت
دولوژي عالوه هنوز مشخص نشده است كه كدام مته ب. نشود كار گرفته هگذاري ب اولويت

  .است گيري برتر براي پشتيباني از فرايند تصميم
 آن را ي کليها  وجود ندارد، اما قدميگذار تي اولوي براحيراه صحيک  تنها هرچند

  :  کردنيي شکل تعني به اتوان يم
  ؛ مشارکتزاني منيي گروه و تعجاديا .١
  ي؛ اهداف ملي بر مبناي و فني علميها تي اهداف فعالنييتع .٢
  ؛ ممکنيها نهي گزنييتع .٣
  ؛نهي گزيابي و روش ارزارهاي معنييتع .٤
  ؛ها نهي گزسهي و مقايابيارز .٥
  . و اجراجي نتادييتا .٦

              

1 Congruence 
2 Scoring/Rationg 
3 Additive Value Model 
4 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
5 Outranking 
6 Benefit/Cost/Risk Analysis 
7 Simulation models 
8 Economic Surplus 
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 ريزي بيني و برنامهذاري، تکيه بر فنون پيشگ در خصوص نحوه پشتيباني از فرايند اولويت
 مانند رصد »ستياطالعات راهبردي سيا«يافته  هاي سازمانتا حد زيادي کم شده و گونه

گذاري استفاده شود، بايد توجه  از هر روشي كه براي اولويت. فنّاوري مطرح شده است
 به عالوه، در .نگردد به هدف اصلي تبديل ،عنوان يک ابزار  روش موردنظر بهتاداشت 

گذاري، هاي موردنياز، سطح اولويت انتخاب روش بايد به عواملي همچون زمان، داده
همچنين، . يل گروه، فرصت مشارکت و ميزان شفافيت روش، توجه نمودتوانمندي تحل

    .ها بسيار مهم بوده و بايد در تعيين آنها دقت نمود معيارهاي استفاده شده در انتخاب گزينه
  
هاي پژوهش و فنّاوري كشور در  رساني سياست روز ـ فرايند تدوين و به٣ـ١
  ١٣٩٦ـ١٤٠٠دوره 

 است تا ازي نپژوهش و فناوري يگرا  اشاعهاي يکارکرد يهااستي تحقق سي راستادر
 ي کارکردهاي راستا مدل بومنيدر ا.  در نظر گرفته شودي نوآوري کارکردمحور نظام ملکرديرو

 از يالملل ني بي نشده است، اما چند مدل اصلني کشور تاکنون تدوي نوآوري نظام مليدرون
  . شود  مشاهده مي١خب هر يک در جدول  که ابعاد منت به بعد ارائه شده است١٩٩٩سال 

  

  ي نوآوری نظام ملی دروني مطرح کارکردهايها  مدلسهیمقا: 1 جدول
 اهفعاليت و كاركردها منبع

(OECD, 1999) 
 هايفعاليت.٣ توسعه و تحقيق بودجه مينأت و هدايت تسهيل، .٢ كلي گذاريسياست .١

 .٦ يفناور و دانش انتشار و انتقال تيظرف بهبود .٥ انساني نيروي توسعه .٤ توسعه و تحقيق
 نوآورانه خدمات ارايه و كاال توليد.٧ فناوري مبناي بر كارآفريني ءارتقا

(Rickne, 2000) 
 انتشار و خلق  بازار، و شريك مستقيم، تكنولوژي جستجوي. ٢ انساني نيروي خلق .١

. ٥ ها فناوري و هاشركت كردن نونيقا .٤ بازار دانش انتشار و بازار خلق .٣ فناورانه هايفرصت
 .مالي ينأمت تسهيل

(Edquist, 2004) 
 تغيير و ايجاد .٤ جديد محصوالت بازارهاي ايجاد .٣ انساني هايقابليت خلق .٢ توسعه و تحقيق .١

 مانع يا حمايتي نهادهاي تغيير و خلق .٦ دانش زمينه در سازي شبكه .٥ نياز مورد هايسازمان
 .اي مشاوره خدمات ارائه .٩ نوآوري مالي منابع مينأت .٨ انكوباتوري و پرورشي هاي اليتفع .٧ نوآوري

(Bergek and 
jacobsson,2007) 

 گيري شكل تسهيل .٤ پژوهش فرآيند مسير تعيين .٣ دانش توليد .٢ جديد دانش توليد .١
 .مثبت بيروني اقتصاد ارزش خلق تسهيل .٥ بازار

(Hekkert et al. 2007) 
 و تنظيم .٣ خصوصي و عمومي منابع بندي اولويت تقاضا، بيان .٢ فناورانه دانش خلق .١

 براي حمايتي هاي اتحاديه توسعه. ٥ ها شبكه طريق از اطالعات تبادل .٤ بازارها به دهيشكل
  .نوآوري منابع مينأت .٦ تغيير فرآيندهاي

(Bergek et al. 2008) ٤ تحقيقات گيريجهت بر گذاري ثيرأت .٣ منابع تخصيص و مينأت .٢ دانش انتشار و توسعه .١. 
   .مثبت بيروني هايصرفه توسعه. ٧ گذاري قانون .٦ بازارها دهي شكل .٥ كارآفرينانه هايفعاليت

بندي کارکردهاي  به عنوان مرجع طبقه ستيها، مدل ادکوئ  مدلني ااني ماز
 رانيا ينوآور يمل نظام طيشرا با بهجن سه از که است شده استفاده دوره نيا سياستي در

  :دارد يشتريب تناسب
 خصوص در پژوهش نهيشيپ از که يپژوهشگر تنها موجود، يهامدل انيم از. ١
 ساير مطالعات متمرکز بر .است بوده ستيادکوئ است، برخوردار توسعه حال در يکشورها

  .اند نظام نوآوري کشورهاي توسعه يافته انجام شده
 سهيگانه در مقا  نهيکارکردها (است برخوردار يشتريب تيجامع از بمنتخ مدل. ٢

 ).مشابه يهامدل ريساگانه ٧ وگانه ٦گانه، ٥ يکارکردها با
 ياستگذاري شده در خصوص سيي مدل با مسائل شناساني ايشنهادي پيکارکردها. ٣
 ،يص تخصيهاونيسي جلسات کمي در طينظرات خبرگ (پژوهش و فنّاوري ايران يکارکرد

پژوهش و  يهااستي سنيتدواز  دوره نيدر ا...)  و ي دائمونيسي کم،ي هماهنگونيسيکم
 .است داشته يشتريب تناسبفنّاوري 

 : عبارت بودند ازدوره نيا در هااستيس استخراج اصولهمچنين، 
 يهااستي سني تدوي عتف، مبناي عالي شوراي دائمونيسي با مصوبه کممطابق §

  دورهني شده در آخرني تدويهااستي دوره بر اساس سنيدر ا پژوهش و فنّاوري
 .قرار گرفته است) ١٣٩٣-١٣٩١(

 يمحور مسئله و خبرگان يجمع مشارکتبر  ي مبتنشده شناسي بکار گرفته روش کرديرو §
 .بوده است) ي آتاي يمسائل فعل(

 و يي محتواي حوزه، بررسي اسناد باالدست١محتوايي ، تحليلهااستيس نيتدو در §
  . مدنظر قرار گرفته استهاونيسي جلسات کمي دوره قبل و نظرات خبرگيهااستي سينگارش

در سه بخش مباني،  دوره نيا در ياورفنّ و پژوهش يهااستيس نيتدو نديفرآ ١ شکل در
  .است شده داده هاي مورد نظر، نشانشناسي استخراج سياست مالحظات و رويکرد روش

              

1 Thematic Analysis 

  
1396-1400مبانی استخراج سیاستهاي پژوهش و فناوري کشور در دوره زمانی 
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سطح سیاست 
تدوین شده

مباحث سیاستی مطرح شده در 
کمیسیونهاي تخصصی شوراي 

عالی عتف

مسئله محوري 
)مسائل فعلی و آتی(

مطالعه محتوایی اسناد 
باالدستی حوزه پژوهش و 

فناوري کشور

بررسی متودولوژي و 
محتواي سیاستها و 

اولویتهاي مصوب سال 
1393

مبتنی بر مشارکت جمعی 
خبرگان

ارتباط سیاست تدوین شده 
با اسناد باالدستی حوزه

پاسخگویی به مسائل 
شناسایی شده فعلی یا آتی

اصالح و بروزرسانی 
سیاستهاي پیشین

در چارچوب کارکردهاي 
نظام نوآوري کشور

  
  1396-1400 دوره در کشور ياورفنّ و پژوهش يهااستیس استخراج ندایفر: 1 شکل

  
  
هاي پژوهش و فنّاوري كشور در رساني اولويت روز ـ فرايند تدوين و به٤ـ١
  ١٣٩٦ـ١٤٠٠دوره 

 تخصصي هاي كشور در كميسيون فنّاوري و پژوهش گذاري رساني اولويت روز در به
  :است گرفته قرار هدف مورد ذيل پرسش پنج به پاسخ يقات و فنّاوريشوراي عالي علوم، تحق

هايي است و نحوه  داراي چه ويژگي كشور كالن سطح هاي چالش فرايند شناسايي §
  است؟ ها چگونه مواجه شدن با اين چالش

 تخصصي كميسيون هر در فنّاوري و علم فرابخشي يا بخشي هاي چالش ترين مهم §
  هستند؟ كدام
 هاي راهبردي هر كميسيون تخصصي كدام است؟ ترين افراز زيرحوزه بمناس §
 مسائل حائز اهميت هر كميسيون تخصصي چه مواردي هستند؟ §
  كدام هستند؟ تخصصي كميسيون هر در دار اولويت موضوعات §

اي طراحي گردد كه از تلفيق  شناسي موردنظر بايد به گونه شايان ذكر است كه روش
. هاي سطح كالن را استخراج نمود ها بتوان اولويت ري در سطح كميسيونگذا نتايج اولويت

  : شناسي مورد استفاده قرار گرفته است بدين منظور، دو جريان اصلي از روش
راستايي فرايندي   مناسبي در طي مراحل تعبيه گرديده است كه هم نقاط تقابل .١

، افزاي دبيرخانه ركت همهاي راهبردي را با يكديگر خواهد سنجيد؛ لذا مشا حوزه
 علم و يها استي سني تخصصي با تيم كارشناسي كميسيون هماهنگي و تدوهاي كميسيون

  . فرايندي را ضمانت خواهد نمودبارسنجياي برخوردار است كه اعت  از اهميت ويژهيفنّاور
ها در يك فرايند معكوس سلسله مراتبي،  با استفاده از مديريت سبد اولويت .٢

  . هاي كالن پيشنهاد خواهد گرديد اولويتمجموعه 
شناسي پيشنهادي، جهت دستيابي به بيشينه  گام روش به  از ورود به تبيين گامپيش

شناسي تعريف شود  همگرايي الزم است در ابتدا واژگان كليدي استفاده شده در اين روش
  .كه در ادامه آورده شده است

  
  ـ تعاريف واژگان كليدي ٥ ـ١

 تدوين سند اين نفعان ذي تمامي ميان مشترك بينش ايجاد هدف با بخش اين
 و سياستگذاري حوزه در موجود تخصصي منابع بررسي از پس است گفتني. است گرديده
 مبناي بر كشورها، ساير تجربه ترازيابي مطالعات نتايج و فنّاوري و پژوهش گذاري اولويت
  .است شده ارائه ذيل  و به شرحبندي جمع كشور كالن سياستگذاري بافتار

  
  ٢چالش

. دهد قرار تأثير تحت را جامعه آينده تواند مسير مي که شرايط بافتاري و مجموعه عواملي
ها  چالش). دهد مي رخ آن در مسئله که بافتاري (هستند بيروني عوامل به ناظر ها چالش

  .باشند ساز فرصت خطرساز يا توانند مي

              

2 Challenge 
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  ١حوزه راهبردي
گذاري و مديريت كالن  اري است كه در آن فضاي سياستگذ اولين سطح اولويت

در اين سطح، . هاي راهبردي هستند گردد، حوزه هاي خود افراز مي كشور به زيرمجموعه
از ) بخشي يا چندبخشي(هاي متمركزي جهت دستيابي به اهداف خاص  اقدامات و برنامه

   .گردد پيش تعيين شده، تعريف مي
  

  ٢زيرحوزه راهبردي
 راهبردي قابل افراز به يك يا چند سطح تخصصي راهبردي است كه برآيند هر حوزه

در اين روش، آخرين سطح افراز . سازد پذير مي آنها هدفگذاري حوزه مربوط را امکان
   .هاي راهبردي نامگذاري شده است يابي، تحت عنوان زيرحوزه نزديك به بافتار مسئله

  
  ٣مسئله
. دارد وجود باشد، بايد آنچه و هست آنچه بين اي فاصله آن در که است وضعيتي

  .بافتار تحليلي هستند دروني عوامل به ناظر مسائل
 

  ٤موضوع
هاي  حل حل يا راه محور، موضوع عبارت است از راه مسئله گذاري فرايند اولويت در

  ).فعلي يا آتي(پيشنهادي براي حل مسئله 
 

  ٥گذاري اولويت
 يا يک براي که پيشنهادي است) حل راه( موضوع فرايند انتخاب ترکيبي از مسئله و

  .مهم است کليدي نفع ذي چند
شناسي  گام روش به هاي بعدي مراحل گام گفته، در بخش با توجه به تعاريف پيش

گذاري علم و فنّاوري کشور در شش گام متوالي ارائه  پيشنهادي براي اين دوره از اولويت
محوري انجام   با رويکرد مسئله طراحي اين روششود که  مجدداً تأکيد مي. گرديده است

  .هاي مختلف تبيين خواهد شد گرفته است که در گام
  

  هاي سطح كالن كشور گذاري و تعيين چالش هدف: گام اول
 يزير برنامه کوشش و يمل عزم و مانيا پرتو در و ياله زاليال قدرت به اتکال با«

 انداز چشم در ، ياساس قانون اصول و اه آرمان تحقق ريمس در و يجمع مدبرانه و شده
 در يفنّاور و يعلم ،ياقتصاد اول گاهيجا با افتهي توسعه است يکشور رانيا ساله، ستيب

 و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام ،يانقالب و ياسالم تيهو با منطقه سطح
  .»الملل نيب روابط در موثر

  )شمسي هجري ۱۴۰۴ افق در رانيا ياسالم يجمهور انداز چشم سند(
 آبان ١٣ در ،يشمس يهجر ١٤٠٤ افق در رانيا ياسالم يجمهور انداز چشم سند

 توسعه پس آن از و گرديد ابالغ گانه سه قواي روساي به رهبري معظم مقام توسط ١٣٨٢
 كالن هاي ريزي برنامه سرلوحه در ملي كار دستور يك عنوان به كشور در فنّاوري و علم

 با و است يافته ادامه نيز بعد هاي سال در سازي جهت فرايند اين. است گرفته ارقر كشوري
 جمعي اقدامي، »كشور علمي جامعنقشه « همچون اسنادي ابالغ و تدوين فرايند از گذر
هاي كالن حوزه   و اولويتها سياست به دستيابي منظور به كالن گذاري سياست سطح در

  . سيدعلم و فنّاوري كشور، به نتيجه ر
 در موظف قانوني نهاد يك عنوان به نيز عتف عالي شوراي سازي جريان اين با همگام

 هاي اولويت و ها سياست مجموعه اولين فنّاوري، و علم حوزه كالن گذاري سياست امر
 هاي كميسيون تخصصي توان بر تكيه با ١٣٩١ سال در را كشور فنّاوري و پژوهش
 و نمود مصوب »كشور علمي جامعنقشه « كلي ريگي جهت با همراستا و خود تخصصي
 »مقاومتي اقتصاد ابالغي كلي هاي سياست« به استناد با مجددا ١٣٩٣ سال در آن از پس

  .گرديد انجام آن روزرساني هب فرايند
 توسعه ششم برنامه عالي، شوراي اين توسط گذاري اولويت سوم دوره در اكنون هم
 كليه ساله پنج اي بازه در كه است رو پيش كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

 كلي هاي سياست« بنابراين،. داد خواهد قرار خود پوشش تحت را كشور كالن ريزي برنامه

              

1 Strategic Field  
2 Strategic Sub-field 
3 Problem 
4 Theme 
5 Priority-setting 

 ،)١٣٩٤سال  (» كلي برنامه ششم توسعههاي سياست« و) ١٣٩٣سال  (»فنّاوري و علم ابالغي
توانند   كه ميشوند دو مجموعه سياستي كالن در حوزه علم و فنّاوري محسوب مي

 سال پنج براي گذاري اولويت كالن هاي گيري جهت در جديدي بازنگريعنوان مبناي  به
  .گيرند قرار توجه مورد فنّاوري و علم حوزه آتي

 پيشنهادي، طرح اين در شده اتخاذ محوري مسئله رويكرد به توجه با همچنين،
 كه است شده گردآوري نيز ١٣٩٣ سال در كشور كالن سطح هاي چالش از اي مجموعه

  .است گرديده ارائه بخش اين در كشور راهبردي مسائل بيشتر تبيين جهت
 فرايند دهنده جهت و كلي خطوط بازنگري راهنما، اين اول گام از هدف كلي، طور به
 اسناد كارشناسي بررسي راستا، اين در كه است كشور در فنّاوري و پژوهش گذاري اولويت

 مطالعات و كشوري، درون بينش ايجاد در ها چالش و ها استسي قالب در باالدستي
  ).۲ شكل (گردد مي پيشنهاد كشوري، برونبينش از برخورداري جهت جهاني روندهاي كالن

 

 

 ي كشورگذاري پژوهش و فنّاور ساز در امر اولويت مجموعه اسناد باالدستي پيشنهادي جهت: ۲شكل 

سالنماي امنيت ملي، « چالش كليدي كشور برگرفته از ٢٠همچنين، مجموعه 
  . آورده شده است ٣شكل  در ارتباط با حوزه پژوهش و فنّاوري در »١٣٩٤انداز  چشم

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  )۱۳۹۴انداز  برگرفته از سالنماي امنيت ملي، چشم(هاي كليدي سطح ملي ايران  چالش: ۳شكل 
  

  
  كشور فنّاوري و پژوهش گذاري اولويت در راهبردي هاي زيرحوزه تعيين: مدو گام
 افراز و شناسايي در نگري جامع گذاري، اولويت فرايند هر قوت نقاط ترين مهم از يكي

 تجربيات در. باشند برخوردار كامل جامعيت از كه است اي گونه به راهبردي هاي حوزه
 هاي حوزه اول، سطح در كه شده مشاهده زني كشورها ساير ملي سطح گذاري اولويت

 عنوان به تخصصي كميسيون ١١ ،١٣٨٨ سال از ايران، در. گردد مي مشخص راهبردي
 منطق عنوان به كه است شده تشكيل كشور فنّاوري و پژوهش كالن سطح راهبردي حوزه

 مدنظر اخير گذاري اولويت فرايند در آنچه. بود خواهد استناد قابل حوزه اين افراز بنيادين
 راهبردي هاي حوزه اين از يك هر در كشور فنّاوري و پژوهش هاي اولويت تدوين است،
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 هاي اولويت سبد قالب در ها اولويت اين سازي يكپارچه سپس، و سطح سه در تخصصي
  ).٤شكل(ست ا كشور فنّاوري و پژوهش كالن

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   كشورين يكپارچه پژوهش و فنّاورگذاري كال يازده حوزه راهبردي در اولويت: ۴شكل 
  

 قرار فرض پيش راهبردي هاي حوزه عنوان به تخصصي هاي كميسيون اگر بنابراين،
 هاي اولويت شناسايي جهت راهبردي، هاي  حوزه وسعت و فراگيري به توجه با گيرند،
 يا گونه به راهبردي هاي زيرحوزه تفكيك نيز كميسيون سطح در تا است نياز محور مسئله
 به توجه با. شوند نزديك راهبردي حوزه هر ذيل هاي تخصص سطح به كه شود انجام
 سطح در راهبردي حوزه افراز نحوه كنترل براي ويژه به سطح اين در تحليل اينكه

 به توجه با آن بندي تقسيم معيار و ها زيرحوزه چيدمان نحوه است، اهميت حائز تخصصي
  .شود مي انجام تخصصي پنل نظر

 غالب گيري جهت حيث از ها كميسيون متفاوت ماهيت به توجه با رسد مي نظر به
 در تفاوت همچنين، و اي، توسعه و زيرساختي بنيادين، گروه سه در فنّاوري و پژوهش
 خواهد متفاوت شده شناسايي هاي زيرحوزه سطح و نوع آنها، با مرتبط هاي بخش وسعت

 تحصيلي هاي رشته مبناي بر است ممكن پايه علوم كميسيون در مثال، عنوان به. بود
 در ولي شود، استخراج مربوطه راهبردي هاي زيرحوزه سطح، يك در و زيرمجموعه
 هاي زيرحوزه سطح، دو در و زيرمجموعه صنايع هاي بخش مبناي بر انرژي كميسيون
 شناسي روش اين در كه است آن اهميت حائز نكته طريق، هر به. شوند تدوين راهبردي
  ).٢جدول(ت گرف خواهد قرار كار روش ادامه عمل معيار ها زيرحوزه سطح آخرين
  

  
 هاي راهبردي پيشنهادي  زيرحوزهـ ۱كاربرگ شماره : ۲جدول 

 يراهبرد يها رحوزهیز  فیرد
  )1اول سطح(

 يراهبرد يهاحوزهریز
  )دوم سطح(

 يراهبرد يهاحوزهریز
  )سوم سطح(

1    
2    
3  

  
  

4    
5  

  

    
6    
7    
8    
9  

  

  
10  

  

    

              

تعداد سطوح اين كاربرگ متناسب با سطوح مورد نياز براي رسيدن به سطح مسئله در هر كميسيون تخصصي ـ ١
  . تواند متغير باشد مي

 اعتبار ميزان مشاركت ٢به ويژه جايگاه اين مرحله از آن سبب است كه نقطه تقابل
بدين منظور، كميسيون تخصصي نسبت به . شود خبرگان پنل تخصصي نيز محسوب مي

  .نمايد اقدام مي) ۳جدول  (٢تكميل و مستندسازي كاربرگ شماره 
 

 فهرست بررسي ميزان مشاركت خبرگي پنل تخصصي در حوزه راهبرديـ ۲كاربرگ شماره : ۳جدول 

  مربوط رحوزهیز در فعال متخصص خانوادگی نام و نام  راهبردي زیرحوزه  فیرد
١      
٢      
٣      
٤      
٥      
٦      
٧      
٨      
٩      
١٠      

  
  راهبردي حوزه سطح يها چالش نييتع و يهدفگذار: سوم گام
 يشورا يتخصص يها ونيسيکم توسط شده انجام يارگذ تياولو نيشيپ دوره دو در

 و زمان آن تا موجود يباالدست اسناد به توجه زين) ١٣٩٣ و ١٣٩١ يها سال (عتف يعال
 از پس است الزم. است بوده گرفته قرار توجه مورد حوزه، درون يفرابخش اي يبخش اسناد

 درخواست اعضاء از ،)ازين صورت در (يخبرگ پنل ليتکم و يراهبرد يها رحوزهيز نييتع
 مساعدت خود يتخصص رحوزهيز با مرتبط يفرابخش اي يبخش اسناد ارائه به نسبت تا شود
 خطوط نيمهمتر اول گام همچون يراهبرد حوزه داخل اسناد يگردآور از پس. ندينما

 رخانهيدب توسط يراهبرد حوزه در يفنّاور و پژوهش يگذار تياولو فرايند بر آنها تأثيرگذار
 نهيشيپ است يگفتن. رديگ قرار پنل ياعضا ارياخت در و دهيگرد يبند جمع يصصتخ

 تياهم از قيتلف بخش در هم و يبعد گام در هم يباالدست اسناد به ها تياولو ياستناد
  .است شده داده نشان ۵ شكل در گفته شيپ اسناد از يا نمونه. است برخوردار ييباال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
گذاري پژوهش و   در امر اولويتي از مجموعه اسناد باالدستي مرتبط با حوزه راهبرديا نمونه  :۵شكل 

  فنّاوري كشور

  
  راهبردي يها ها در حوزه بندي مسئله شناسايي و رتبه:  چهارمگام

از اين پيش . شود شناسي اين راهنما محسوب مي عنوان محور اصلي روش اين گام به
در بخش تعريف واژه مسئله تبيين گرديد، اما در اين بخش مفهوم آن در قالب 

هاي راهبردي پژوهش و فنّاوري با مسائل مختلف  تمامي حوزه. شناسي مدنظر است روش
هاي راهبردي  با مطالعه حوزه. مواجه هستند؛ با اين وجود ماهيت اين مسائل متفاوت است

 هاي راهبردي هاي حوزه رسد كه در تبيين و تشخيص مسئله يگفته، به نظر م گانه پيش١١
داليل وجود شكاف ميان وضعيت موجود با ) ١: بايد به دو موضوع اصلي توجه نمود

  .افق زماني تبيين مسئله) ٢مطلوب، و 
هدفگذاري وضع مطلوب و روندهاي وضع (هاي حوزه راهبردي  در تحليل مسئله

  :عنوان مقدمه مورد استفاده قرار خواهد گرفت به، سه گروه مطالعات پيشين )موجود

              

2 Checkpoint 
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هاي  استفاده از اسناد باالدستي سطح ملي و سطح بخشي در تشخيص هدفگذاري. ١
  مطلوب وضعيت پژوهش و فنّاوري كشور؛

عنوان بافتار تأثيرگذار بر رخداد  هاي كالن كشور به استفاده از تحليل چالش. ٢
  پيامدهاي مسائل؛

هاي   تجربههاي خبرگي جهت تكميل فرايند مستندسازي يل زيرحوزهاستفاده از تحل. ٣
  .پيشين در بستر هر زيرحوزه به صورت خاص

گذاري اين دوره پنج سال در نظر گرفته شده است،  عالوه بر اين، اگرچه افق اولويت
هاي  گذاري بدون توجه به پيشينه قبلي و بعدي آن به ويژه در حوزه اما فرايند اولويت

هاي راهبردي زيرساختي مانند  دي بنيادين همچون علوم پايه و علوم انساني، و حوزهراهبر
شناسي  محوري در روش حقوقي و قضايي، ثمربخش نخواهد بود؛ لذا اگرچه رويكرد مسئله

. ها در بستر زمان معنا خواهد يافت فعلي در نظر گرفته شده است، اما تبيين مسئله
تر  مدت هاي زماني كوتاه اي و مهندسي، مسائل در بازه عنوان مثال، در حوزه توسعه به

هاي  هاي راهبردي بنيادين در صورت عدم توجه به برخي حوزه مطرح است، اما در حوزه
 نماي ۶شکل . ساز خواهد بود تري مسئله پژوهش و فنّاوري در بستر زماني بلندمدت

  .دهد شماتيك اين مدل مفهومي را نشان مي
  
  
  
  
  
  
    

  

  

  

  
  

 گذاري محور يكپارچه در فرايند اولويت منطق رويكرد مسئله: ۶ شكل

  
هاي  مطابق با اين رويكرد در فاز بعدي نظر تخصصي اعضاي پنل در خصوص مسئله

ها درجه اهميت آن در  افزون بر تعيين مسئله) ۴جدول (حوزه راهبردي اخذ خواهد شد 
كر است كه يك مسئله شناسايي الزم به ذ. شود زير حوزه راهبردي مربوطه نيز تعيين مي

شده در يك حوزه راهبردي ممكن است به بيش از يك زيرحوزه راهبردي مربوط باشد، 
با توجه به . هاي مرتبط تعيين شود لذا الزم است درجه اهميت آن به تفكيك زيرحوزه

بندي آنها در كميسيون تخصصي  ها رتبه امتياز بدست آمده از مجموعه تحليلي مسئله
  . خواهد گرفتانجام

 
 هاي حوزه راهبردي  شناسايي مسئلهـ۳كاربرگ : ۴جدول 

  درجه اهمیت مسئله در زیرحوزه راهبردي

یرد
مسئله فعلی یا   ف

  آتی
هاي مربوط  زیرحوزه

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  به مسئله

                    

                    

                    
1    

                    

                    

                    

                    
2    

                    

  هاي راهبردي دار در حوزه بندي موضوعات اولويت شناسايي و رتبه: گام پنجم
روي هر حوزه  هاي پيش  اشاره گرديد، در بافتار حل مسئلهقبال كه همانطور

راهبردي، موضوعاتي قابل طرح است؛ لذا در گام بعدي از متخصصين حوزه درخواست 
هاي پيشين و رويكردهاي جديد زيرحوزه تخصصي خود،  هخواهد شد تا مبتني بر تجرب

اين روند نيازمند يك جلسه . ها را در قالب موضوعات پيشنهاد دهند حل اين مسئله راه
  ).۵ جدول(منظور مستندسازي تمامي نظرات مطرح شده خواهد بود  بارش افكار به

  
  موضوعات پيشنهادي براي حل مسائل فعلي و آتي حوزه راهبرديـ۴كاربرگ : ۵جدول 

یرد
مسئله فعلی یا آتی   ف

  موضوعات پیشنهادي براي حل مسئله  شناسایی شده

  

  

  
١    

  

  

  

  
٢    

  

  

  

  
٣    

  
 

  
عنوان  بندي نظرات تخصصي اعضاي پنل در گام قبلي به بايد توجه نمود كه جمع

براي حل هر . گيرد دار حوزه راهبردي، مبناي فرايند اين گام قرار مي هاي اولويت مسئله
تلخيص، ويرايش و تلفيق اين . پذير است دار پيشنهاد چند موضوع امکان مسئله اولويت
  .بندي اين بخش خواهد بود موضوعات جمع

 از مطالعاتبندي موضوعات، مجموعه معيارهاي برگرفته  گذاري و رتبه منظور اولويت به
گفتني است . ١گذشته تيم كارشناسي كميسيون تدوين و هماهنگي پيشنهاد شده است

بيني تأثيرات هر موضوع در سطح كالن جامعه و در بافتار  اين معيارها بر مبناي پيش
خصوصيت اصلي اين طيف . پژوهش، فنّاوري و نوآوري كشور تدوين گرديده است

محور اتخاذ شده در اين  ستايي آن با رويكرد مسئلهرا شاخصي جامعيت و مانعيت، و هم
  .باشد شناسي مي روش

هاي پيشنهادي و حتي  البته شايان ذكر است كه درجه اهميت گروه شاخص
هاي آن با توجه به بافتار هر حوزه راهبردي متفاوت خواهد بود؛ بنابراين،  زيرمجموعه

ن درجه اهميت هر ضروري است تا مجموعه نظرات پنل تخصصي در خصوص تعيي
     ).۶جدول(شاخص در حوزه راهبردي مربوط نيز تدوين گردد 

بندي شده توسط  ها در حوزه راهبردي، موضوعات جمع پس از تعيين اوزان شاخص
گذاري در اختيار اعضاي پنل قرار  بندي و اولويت دبيرخانه كميسيون تخصصي، براي رتبه

در اين كاربرگ . ات استفاده خواهد شد جهت اخذ نظر٦كاربرگ شماره . خواهد گرفت
موضوعات در سمت راست جايگذاري شده و اوزان متوسط تخصيص يافته توسط خبرگان 

هاي موردنظر هر يك از  سپس، اولويت. ها جايگذاري خواهد گرديد در سطر پايين شاخص
ياز بندي نظرات اخذ شده به همراه امت جمع. نظران در جدول انتخاب خواهد گرديد صاحب

  .پذير خواهد نمود بندي آنها را امکان هر يك از موضوعات پيشنهادي، رتبه

              

الب  شوراي عالي انق»ران و جهانيرصد تحوالت علم و فنّاوري در ا«ها برگرفته از نتايج طرح پژوهشي   اين شاخصـ١
  .روز شده است فرهنگي است كه ادبيات آن به
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 گذاري در حوزه راهبردي دهي به معيارهاي اولويت  وزنـ۵كاربرگ : ۶جدول 
يرد  ازيامت

  ف

  ١يگذار تياولو يارهايمع
٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  

                      يور بهره شيافزا و ريتيمد نظام بهبود و استقرار  ١
                      وکار کسب سهولت و جاديا  ٢
                      ارزان و مطمئن يانرژ ديتول  ٣
٤  

 شرفتيپ
  ياقتصاد

                      ارتباطات و نقل و حمل يها سامانه توسعه

 از يناش يها تيمصدوم و ها يماريب درمان  ٥
                      حوادث

                      ها يماريب از يريشگيپ  ٦
                      جامعه يروان سالمت يارتقا و حفظ  ٧
٨  

 بهداشت ارتقاء
  سالمت و

                      ييغذا سالمت تيتقو

 يها يانرژ از يبردار بهره و ديتول يها سامانه توسعه  ٩
                      پاک

                      يمياقل راتييتغ آثار با مقابله  ١٠

 تيفيک يارتقا و آب ريذخا از انتيص  ١١
                      آن ريذخا يبردار بهره

١٢  

 از حفاظت
 و ستيزطيمح

  داريپا توسعه

                      نيزم يعيطب منابع حفظ
                      يآموزش يهانظام تيفيک ارتقا  ١٣
                      رسانه ياثربخش شيافزا  ١٤

 تيريمد نظام توسعه و مصرف يالگو استقرار  ١٥
                      مصرف

١٦  

 و فرهنگ ارتقا
 توسعه
  ياجتماع

                      ياجتماع عدالت و ها ارزش تيحاکم
                      يدفاع يها يتوانمند تيتقو  ١٧
                      يمل اقتدار شيافزا  ١٨
                      ياسيس تيموقع ارتقاء و حفظ  ١٩
٢٠  

 تيامن بهبود
 و يفرد

  ياجتماع
                      يفرد يدهايتهد و سکير کاهش  

  

يرد
  ف

  ها شاخص
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 هاي سطح كالن حوزه پژوهش و فنّاوري كشور تعيين اولويت:  ششمگام
هاي راهبردي، نحوه   تفكيك حوزهگذاري مبتني بر ترين گام فرايند اولويت مهم
همچنين، بايد توجه داشت . سازي نتايج حاصل از سطح حوزه به سطح ملي است يكپارچه

  :كه در تفاوت فرايند تلفيق با تجميع صرف نتايج، در سه هدف اصلي آن نهفته است
 ها؛ ي از اولويت٢حفظ يكپارچگي سبد. ١
 هاي كشور؛  مسئلهگذاري حل ها در اولويت پوشاني مديريت هم. ٢
گذاري كه با هر دو رويكرد باال به پايين و پايين به باال  حفظ سلسله مراتب اولويت. ٣

 .يكپارچگي آن قابل تحليل است از اهداف اصلي فرايند تلفيق است
توان به صرف تجميع هر سطح به سطح بعدي رسيد و الزم است  بنابراين، نمي

شناسي پيشنهادي در اين  بدين منظور در روش. ودها رعايت ش مديريت پورتفوي اولويت
سازي رعايت شود تا در  گام و مبتني بر هدف يكپارچه به بايست فرايند گام دستورالعمل، مي

هاي سطح كالن حوزه پژوهش و  پايان بتوان فرايند معكوس جهت دستيابي به اولويت
شناسي تبيين   در اين روشنقاط تقابل براي طي فرايند پايين به باال. فنّاوري دست يافت

  . نمايش داده شده است٧كل ششناسي در  مدل مفهومي اين روش. گرديده است

              

  . استفاده خواهد شد٦گذاري موضوعات پيشنهادي در كاربرگ  گانه براي اولويت  فراواني نسبي معيارهاي پنج-١
2-Portfolio 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   در کشوري پژوهش و فنّاوريگذار تي اولوي برايشنهادي پيشناس  روشيمدل مفهوم: ۷شكل 

  
 شين با دوره پي١٣٩٦ـ١٤٠٠هاي تدوين شده در دوره  ها و اولويت مقايسه سياست

 يبررس و مطالعه به تيعنا با ها تياولوها و  سياست از دوره نيا روزرساني  و بهنيتدو
 مسأله و خبرگان يجمع مشارکت ،يفنّاور و علم با مرتبط يباالدست اسناد تمام قيدق

 : که به ويژه بر موارد ذيل تاکيد دارداست رفتهيپذ صورت) يآت و يفعل مسائل (يمحور
 ها تياولو نييتع از دوره نيا در :واحد شناسي روش و يوهش کي از استفاده  -

 و است شده استفاده يتخصص يها ونيسيکم سطح در اجرا يبرا واحد باًيتقر روش کي از
 ذکر به الزم نيهمچن. است بوده يتخصص يها نهيزم تيماه ليدل به موجود يها تفاوت اندک
 شد تالش و گرفت قرارررسي ب مورد گذشته مطالعات ،فرايند شروع از شيپ که است
  .شود برطرف گذشته يها دوره يها يکاست

 مبتال مسائل احصاء با يتخصص يها ونيسيکم :ها تياولو نييتع در يمحور مسأله -
   .اند نموده ارائه را مسائل و موانع رفع يشنهاديپ يها حل راه و نييتع را يديکل مسائل جامعه، به

 راهبرد به توجه با :يفنّاور توسعه و يبردکار يها پژوهش بر شتريب مرکز ت-
 از فراتر شده نييتع هاي اولويت االمکان حتي است شده يسع ها تياولو نييتع در ياصل

. باشند تياولو در شود منجر يفنّاور توسعه به تواند يم که ييها پژوهش و بوده صرف مطالعات
 و فرهنگ ونيسيکم و هنر و معارف ،يانسان علوم يها ونيسيکم در که است ذکر به الزم البته

 يها ضرورت به نياديبن و هيپا علوم نيهمچن و ييقضا علوم و حقوق ونيسيکم و تمدن
  .است شده توجه موجود

 يتخصص يها ونيسيکم ياعضا با يهماهنگ در ):ساله ٥ (تر يطوالن يزمان ةزا ب-
 است ديام که دهش نييتع موضوعات و مسائل به توجه با و يتخصص يها حوزه خبرگان و
 و سال ٥ تا تواند يم يانتخاب هاي اولويت شوند، برطرف مدت ميان هباز کي در يمل همت با

 صورت در تا رديگ قرار يبازنگر مورد ساالنه و باشد معتبر ششم هبرنام يبند زمان با مطابق
  .گردد اضافه ستيل به ديجد موارد و گردد خارج ستيل از موردنظر هدف حصول
 در آنکه به توجه با :کشور توسعه ششم برنامه هاي اولويت با يگهماهن -

 ،يانرژ (يبخش و) ستيز طيمح و يخشکسال آب، (يراهبرد سطح دو در ششم هبرنام
 نييتع کشور هاي اولويت ...) و نقل و حمل معادن، و عيصنا و ارتباطات و اطالعات يفنّاور
  .است شده تيرعا اه تياولو نييتع در ششم برنامه چارچوب. است شده

 ها حوزهزير از يبرخ آنکه به توجه با :يتخصص هاي زمينه در ها تياولو نييتع -
 شد تجميع يتخصص زمينه کي در موارد گونه اين نيبنابرا ،مشترك بود ها ونيسيکم بين
 يها ونيسيکم رو نيا از. است شده تکرار و جلوگيري از مسائل گيکپارچي موجب امر نيا كه

  .ندينما انتخاب مصوب، هاي اولويت نيب از را خود هاي اولويت توانند يم يتخصص
 کاهش :قيتلف کرديرو از استفاده  با يگذار تياولو مفهوم نمودن نهيهاد ن-

 هحوز هر در که گذشته يها دوره به نسبت شده نييتع هاي اولويت يدرصد ٥٠ از شيب
 که است مورد ٢٠ حداکثر شده نييتع هاي اولويت تعداد) کشور يراهبرد بخش (يتخصص

 تعداد به  يبخش و يمل اندرکاران دست و نيمسئول بةجان همه تالش و يسع با رود يم ديام
 .پوشاند عمل هجامع شده نييتع ستيل از يشتريب

 ماه بهمن دوازدهم خيتار در يعال يشورا جلسه  بيستمينمصوبه به توجه با نيهمچن
 هاي اولويت و ها استيس با رابطه در ها وزارتخانه و نفعان يذ هيکل نکهيا بر يمبن ۱۳۹۵
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 و يآموزش مراکز و ها سازمان از يافتيدر شنهاداتيپ ستيل. ندينما نظر اعالم شده نييتع
 نباشد يتکرار نکهيا يبررس با و امکان حد تا که است بوده ليذ شرح به مختلف يپژوهش

 در تخصصي ونيسيکم با يهماهنگ در نباشد، يدستگاه پروژه اي هيفوظ کي عنوان به و
  . است شده لحاظ ي تخصصيها تياولوها و  سياست ستيل

 يروهاين يبانيپشت و دفاع وزارت ش،رپرو و آموزش وزارت رو،ين وزارت نفت، وزارت
 بهداشت،  اطالعات و ارتباطات، وزارتي وزارت فنّاور،، معدن و تجارتصنعت وزارت مسلح،

 يمرکز بانک ،يفنّاور و قاتحقيت علوم، خارجه، وزارت  وزارت،يدرمان و آموزش پزشک
 يها حوزه تيريمد ،يرهبر معظم مقام نهاد ،ياسالم آزاد دانشگاه ران،يا ياسالم يجمهور

 توسعهستاد ( جمهور رئيس يفنّاور و يعلم معاونت مسلح، يروهاين ستادکل ه،يعلم
 ستاد ر،يدپذيتجد يها يانرژ ياه يفنّاور توسعه ستاد سنگ، زغال و گاز نفت، يها يفنّاور

 ستاد و ييدارو اهانيگ توسعه ستاد ،يفنّاور ويبا توسعه ستاد زر،يل و کيفوتون توسعه
  .يفارس ادب و زبان فرهنگستان و) يفرهنگ و نرم يها يفنّاور توسعه

هاي تدوين شده در اين دوره  ها و اولويت در پايان اين بخش، مجموع آماري سياست
  .  ارائه گرديده است۷ پيشين در جدول نسبت به دوره

  
  پيشين دوره به نسبت شده تدوين هاي اولويت و ها سياست آماري مقايسه: ۷ جدول

 مورد عامل
  مقايسه

 دوره
   پيشين

 دوره
  تکميلي توضيحات   فعلي

  ٥٠  ٢٨  ها سياست تعداد

) خبرگان نظر اساس بر بندي طبقه (بند ٤ در قبل دوره سياستهاي
 دوره، اين کارکردي هاي سياست بندي طبقه مبناي اما د،بو شده تهيه

 به توجه با لذا است؛ بوده) المللي بين مدل يک (ادکوئيست کارکرد ٩
 صورت به کشور سياستي مسائل به توجه بندي طبقه گسترش
  .است گرفته قرار مدنظر تري جامع

 تعداد
 هاي سياست
 از شده بازنگري
  قبل دوره

-  ٢١  
 قبل دوره هاي سياست از بااليي درصد دهد مي نشان آمار که همانطور

 يا تصحيح تکميل، موارد اين تنها دارد، وجود نيز دوره اين در%) ٧٥(
 مجموع% ٤٤ ها سياست اين اگرچه. است گرديده بروزرساني

  .دهد مي تشکيل را شده تدوين هاي سياست

 تعداد
 هاي سياست

 در شده اضافه
  دوره اين

-  ٢٩  

باشد  مي جديد ها سياست از بااليي درصد دهد مي نشان ارآم که همانطور
 بکار محور مسئله رويکرد به توجه با). شده تدوين سياستهاي کل از% ٥٦(

 دائمي، هاي کميسيون عضو نفر ٢٣٠ حدود از نظر اخذ و اين در شده گرفته
 با حوزه سياستي مسائل شناسايي که رسد مي نظر به تخصصي، و هماهنگي

  . است شده راهکار ارائه و گرفته صورت يشتريب عمل دقت

 هاي حوزه تعداد
 در تخصصي

  ها اولويت تعيين
١٤  ١٠  

 اجتماعي تامين و رفاه و زيست محيط فاوا، آب، تخصصي ةحوز چهار
 بود، تخصصي هاي کميسيون در اين از پيش که تخصصي ةحوز ١٠ به

 و رفاه و وافا تخصصي هاي حوزه که است ذکر به الزم. است شده اضافه
 است داشته وجود مشترک صورت به نيز اين از پيش اجتماعي تامين

 مجزا صورت به گزارش اين در موضوعي تفاوت و اهميت دليل به که
  . اند شده گرفته نظر در

 هاي اولويت تعداد
) بخشي(

   شده تعيين
٢١٧  ٤٨٤  

 يتخصص هاي حوزه در موضوعات تکرار از تلفيق، رويکرد از استفاده با
 و پژوهش اولويت عنوان ٢١٧ جامع نگاه يک با و است شده جلوگيري

 براي بخشي سطح در) پيشين عناوين درصد ٥٠ از کمتر (فناوري
  .است شده تعيين کشور

  
  هاي پژوهش و فنّاوري كشور سياست: دومبخش 

 ١٣٩٦ـ١٤٠٠در بازه زماني  
  

  فنّاوري و پژوهش ايه سياستـ ٢
   و توسعهتحقيق:  كاركرد اولـ۱ـ ۲
 سازي بومي و توسعه در بزرگ هاي شرکت و خصوصي بخش آفريني نقش تقويت. ١
 صنعت محصوالت نهايي زنجيره تکميل براي نياز مورد هاي فنّاوري
 با ي فنّاور پژوهش ويها  در حوزهيا رشته انيمحور و م  مسئلهيها  از پژوهشتيحما. ٢

 ها  پژوهشيفي سطح کشيتأکيد بر افزا
 آن با ي ابعاد اسالمتيمنظور تقو  بهي اصالح علوم انساني در راستا  از پژوهشتيحما. ٣

 ي و فرهنگ و تمدن اسالم،ي اسالمي سبک زندگشرفت،ي پيراني اي اسالميتأکيد بر الگو
ها   حوزهري در ساي پژوهش و فنّاورران شيعنوان پ  بههي علوم پاگاهي جايارتقا. ٤

 و ييايمي ش،يي داروهي مواد اولدي جهت تولژهيو دانش به يمنظور گسترش مرزها به
 دي جديريگ  اندازهي و ساخت ابزارهاست،يز طي ارتقاء مح ن،ي نويستيز

 يها هاي تحقيق و توسعه در حوزه  و توسعه شبكهجادي شده از ايزير  برنامهحمايت . ٥
 )ري مشترك بين آنهاهاي علم و فنّاو ها و مراكز پژوهشي و پارك با مشاركت دانشگاه (دار تياولو

  .يساز ي و توسعه به تجارقي اتصال دوجانبه کارکرد تحقيساز و کارهاتيتقو . ٦
  هاي انساني قابليت خلق:  كاركرد دومـ۲ـ۲
 کشور يازهاين يروزرسان به بر ناظر ديجد يا رشته ميان يطراح و توسعه. ١
 يمهارت يها آموزش سطح ارتقاء و يساز کپارچهي يبرا الزم يکارها و ساز جاديا. ٢
 محور عرضه

 نگاشت تطابق قيطر از کشور پژوهش و آموزش نظام انيم ييافزا هم جاديا. ٣
 کشور ينوآور و يفنّاور پژوهش، يازهاين با يعال آموزش يا منطقه و يتخصص ،يا رشته

 ياصل چارچوب عنوان به »يعلم شرافت« يراهبرد برنامه يساز ادهيپ و نيتدو. ٤
 اخالق يالگو از يريگ بهره با (کشور يفنّاور و پژوهش آموزش، يا حرفه قاخال بر حاکم
 )بهداشت وزارت

 بازار در علم از يريگ بهره يراستا در ها دانشگاه يدرس يها برنامه يمحتوا بهبود . ٥
 ثروت خلق و کار

 يمراقبت تفکر و يانتقاد تفکر خالق، تفکر يها مهارت و نشيب دانش، گسترش . ٦
 آموختگان دانش در

 جهت در يعال آموزش نظام با پرورش و آموزش نظام انيم ييافزا هم و ييهمگرا. ٧
  .کشور در استعدادها تيريمد و يانسان منابع توسعه آموزش، ياثربخش و تيفيک يارتقا

  جديد محصوالت بازارهاي ايجاد:  كاركرد سومـ۳ـ۲
 منظور به يدولت بخش محورتقاضا و يراهبرد يدهايخري قيتشو زميمکان از استفاده. ١

 )داخل ساخت قانون ياجرا يراستا در (انيبن دانش خدمات و محصوالت بازار تيتقو
 دار تياولو موضوعات در خاص ياستانداردها نيتدو و يطراح از تيحما. ٢
  نينو عيصنا يريگ شکل از تيحما براي بازارسازي نهادي هاي روش توسعه. ٣
 يريکارگ هب در حيصح شناخت يبرا يساز فرهنگ و يجيترو يها روش توسعه. ٤

 ديجد يها يفنّاور
 هدف با نوآورانه محصوالت حوزه در محصول مهيب نظام يانداز راه از تيحما . ٥

  .يرانيا يتقاضا کيتحر
  موردنياز هاي سازمان تغيير و ايجاد:  كاركرد چهارمـ۴ـ۲
 وميکنسرس جاديا و عاملت مناسب، يدستگاه کار ميتقس قيطر از يمل وفاق جاديا. ١

 کشور مختلف هاي بخش انيم
 ها دانشگاه کار و ساز عنوان به يشيزا و انيبن دانش يها شرکت سيتأس فرايند قيتشو. ٢

 درآمد کسب و جامعه لئمسا حل يبرا
 سطوح در کشور يفنّاور و پژوهش مراکز توسعه در تيفيک ريجزا از تيحما. ٣

 يپژوهش مراکز کشور، توسعه روز يازهاين تأمين هتج يکاربرد يپژوهش مراکز گانه سه
  نينو يها عرصه نگر ندهيآ يپژوهش مراکز و ن،ياديبن

 يفنّاور و علم يابيارز و يگذار استيس ينهادها خرده نيب يهماهنگ جاديا. ٤
 )رندهيادگي کرديرو با (ينوآور ملي  نظام يکارآمد ارتقاء و يساز کپارچهي منظور به

 کشور ينوآور و يفنّاور علم، يها داده يگردآور منظور به يآمار يها ساختريز توسعه . ٥
 يفنّاور و پژوهش يآمار اطالعات ليتحل در يخصوص بخش مشارکت ليتسه . ٦
 ياعتبارسنج و يبند رتبه نظام توسعه و کشور

 علمي، هاي فعاليت موردنياز هاي زيرساخت توسعه براي اعتبارات سهم افزايش. ٧
 فنّاوري و ارتباطي هاي شبكه اعتبارسنجي، هاي آزمايشگاه قبيل از فنّاورانه و پژوهشي
 با مشترك پژوهشي مراكز ، فنّاوريو علم هاي پارك در پايلوت واحدهاي اطالعات،
  .ها دانشگاه
   دانشنهي در زميساز شبکه:  كاركرد پنجم ـ۵ـ ۲
 ينوآور يها ظامن استقرار و يطراح يبرا يدستگاه نيب يها يهمکار و تيحما. ١

 و علم يها پارک رشد، مراکز ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه شامل فنّاورانه و يا منطقه ،يبخش
  ...و يصنعت يها شهرک بازارها، فن ،يفنّاور

 و پژوهشي هاي مؤسسه بين مشترك فنّاورانه و پژوهشي يها يهمکار يسازمانده. ٢
 هاي حوزه با همسو هاي قطب در ژهيو هب مشابه يالملل نيب مراکز و داخلي هاي دانشگاه
 دار اولويت
 و حمايت قيطر از ،يفنّاور و پژوهش يها حوزه در منابع اشتراک کرديرو تيتقو. ٣

 و علم يها پارک و رشد مراکز ،يعلم يها قطب علمي، هاي انجمن تيظرف از يبردار بهره
 علوم، نيوزارت از فعاليت زمجو داراي تفکر يها کانون و يفنّاور و علم يها شبکه ،يفنّاور

 تقاضامحور تحقيقاتي مراكز نيز و ،پزشكي آموزش و درمان بهداشت، ، فنّاوريو تحقيقات
 خدمات دريافت منظور به قرارداد انعقاد قالب در) ها دستگاه و ها دانشگاه ميان مشترك(

 معين فنّاوري و علمي
 کشور يفنّاور و وهشپژ يفيک سطح ارتقاء يراستا در ينخبگان شبکه تيتقو. ٤
 پيشرفته ملي هاي آزمايشگاه سازي شبكه طريق از پژوهشي هاي زيرساخت تقويت . ٥

 )شاعا (ايران علمي هاي آزمايشگاه شبكه مانند
 يفنّاور و علم موفق يالگوها جيترو و يساز فرهنگ . ٦
 شيافزا منظور به کوچک يخصوص يها شرکت انيم  وميکنسرس جاديا از تيحما. ٧

  .مشترک يصادرات يبرندساز و يريپذ رقابت انتو
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  خلق و تغيير نهادهاي حمايتي يا مانع نوآوري:  كاركرد ششم ـ۶ ـ۲
 ينهادها اداره و ديجد واسط ينهادها يانداز راه در يخصوص بخش تيفعال ليتسه. ١
 سپردن رمنظو به موجود يها نامه نييآ رييتغ  جمله از نهادها نيا کردن درآمدزا نگاه با موجود

 صنعت متخصصان و بزرگ يها شرکت به موجود واسط ينهادها تيريمد
 مراکز ،يفنّاور و علم يها پارک از هدفمند و شده يزير برنامه مند، زمان تيحما. ٢

 ربرخورداريغ مناطق در سيتأس به يده تياولو با ديجد ينهادها ريسا و رشد
 کشور عيصنا و ها سازمان توسط ديجد تقاضامحور يها پارک سيتأس امکان جاديا. ٣
  .معنوي مالکيت حقوق استقرار و دانشي اطالعات آزاد جريان نهادسازي. ٤
  هاي پرورشي و انکوباتوري فعاليت:  كاركرد هفتمـ٧ـ٢
 يها رشته در ينوآور و يفنّاور علم، ابيارز يتخصص ينهادها رشد و جاديا از تيحما. ١

 تيحما به رتنظا از کرديرو رييتغ  با مختلف يعلم
 و علم يها پارک در يندگينما اي شعبه جاديا به يالملل نيب يها بنگاه قيتشو. ٢

 کشور رشد مراکز و يفنّاور
 و پژوهش انکوباتوري هاي فعاليت و گري تسهيل امور در دستگاهي بين هماهنگي. ٣
  ....)و گر هيلتس هاي نامه آيين و مقررات تصويب ها، زيرساخت ارتقاء به کمک همچون (فنّاوري
  نوآوري مالي منابع تأمين:  كاركرد هشتم ـ٨ـ ٢
 مشترك مالي تأمين هاي صندوق و خطرپذير گذاري سرمايه مراكز نقش تقويت. ١
 فنّاورانه يها ينوآور توسعه در ژهيو به يمال تأمين نوآورانه يها مدل گسترش. ٢
 دار تياولو خاص

 ها دستگاه فنّاوري و تحقيقاتي اعتبارات از يسپار برون  سهم و يواگذار شيافزا. ٣
 هاي مؤسسه ،يعال آموزش هاي مؤسسه و ها دانشگاه با يپژوهش يقراردادها انعقاد طريق از

  انيبن دانش يها شرکت  و يخصوص و يدولت يپژوهش
 آن هياول مراحل در محصول توسعه يتيحما يمال نظام ليتکم. ٤
    بزرگ يها شرکت به کوچک يها شرکت ندويپ يبرا يمال يکارها و ساز تيتقو . ٥
 يردولتيغ يفنّاور و پژوهش يها صندوق از تيحما . ٦
  .نوآوري و فنّاوري علم، حوزه در جمعي مالي تأمين و خيرين وقف، کارهاي و ساز توسعه. ٧
  اي مشاوره خدمات ارائه:  كاركرد نهمـ٩ـ ٢
 براساس يفنّاور و علم يا منطقه و کالن يها استيس ليتحل و يپژوه استيس. ١
 نيسرزم شيآما اسناد

 شده ثبت اختراعات ليتحل و مطالعه به کشور يها دانشگاه و ها شرکت قيتشو. ٢
 آنها يفنّاور و دانش از يريگ بهره و يالملل نيب

 دار تياولو يها حوزه در يفنّاور يراهبرد مطالعات از تيحما. ٣
 جاديمنظور ا  بهينظامري با بخش غ کشوريا  و هستهي ارتباط بخش نظامتيتقو. ٤

  .ي دانش و فنّاورزي سرريها انيجر
  

   پژوهش و فنّاوري كشور هاي  اولويت :سومبخش 
  ١٣٩٦ـ١٤٠٠در بازه زماني  

  فنّاوري و پژوهش هاي اولويتـ ٣
هاي مختلف  هاي پژوهش و فنّاوري کشور در زمينه در ادامه و در اين بخش اولويت

هاي  هاي استخراجي در زمينه ور که پيش از اين نيز اشاره شد اولويتط همان. شود ارائه مي
زيست؛ آب؛ فنّاوري اطالعات و ارتباطات؛ صنايع و  ، محيط)حوزه راهبردي(راهبردي 

شهري؛  معادن؛ دفاع، امنيت ملي و سياست خارجي؛ عمران، حمل و نقل درون و برون
نيت غذايي؛ کشاورزي و منابع طبيعي؛ سالمت و ايمني غذايي؛ رفاه و تأمين اجتماعي؛ ام

 ايراني؛ حقوقي و قضايي؛ ـانرژي؛ علوم انساني و معارف اسالمي؛ فرهنگ و تمدن اسالمي 
  .   مديريت، اقتصاد و بازرگاني مطرح شده است

هاي  هاي علوم پايه و بنيادين به دليل گستردگي و ويژگي الزم به ذکر است که اولويت
. هاي پژوهش و فنّاوري پوشش داده شده است بوط به سياستمترتب بر آن در بخش مر

هاي اجرايي يا  ها به اين معني نيست که هريک از دستگاه همچنين تفکيک اين زمينه
. هاي پژوهشي کشور ضروري است که در زمينه مربوطه به دنبال انتخاب موضوع باشد بخش

براي . وع در يک زمينه قرار گرفته استهاي تعيين شده با توجه به نزديکي موض به عبارتي اولويت
  فنّاوري از مثال ممکن است در زمينه انرژي يا سالمت يا صنايع و معادن به پژوهش يا توسعه

  .نوع فنّاوري اطالعات و ارتباطات نياز داشته باشد که در زمينه مربوط به آن تعيين شود
 

  زيست محيط زمينه ـ در١ـ٣
 گسترش منظور به فنّاوري و پژوهش ران پيش عنوان هب پايه علوم جايگاه ارتقاي. ١
  زيست محيط حفاظت از جهت دانش مرزهاي

 با سازگار و بيولوژيک و غيرشيميايي هاي روش کاربرد زمينه در فنّاوري توسعه. ٢
 آنها باقيمانده گيري اندازه و ها بخش همه در شيميايي هاي نهاده جاي به زيست محيط
 کاهش و كنترل پيشگيري، هدف با) ها فنّاوري به دستيابي( ها فنّاوري ارتقاي. ٣
  ها بخش همه در محيطي زيست هاي آلودگي
 زيست محيط و ايمني بهداشت، ارتقاي با مرتبط هاي سامانه ارتقاي و  فنّاوري توسعه. ٤

(HSE) کشور هاي بخش همه در  
 انتشار کاهش بر تأکيد با زيست محيط با سازگار هاي فنّاوري فني دانش توسعه . ٥
 اي گلخانه گازهاي
 طبيعي هاي سرمايه از حفاظت بر پايه زندگي کيفيت بهبود و پايدار توسعه . ٦
 مصرف الگوي بهبود و زيست محيط
 مهندسي و نانوفنّاوري زيستي، فنّاوري بر مشتمل نو هاي فنّاوري توسعه و طراحي. ٧
 ها، تاالب ويژه به زيست محيط و عيطبي منابع پايدار توسعه و بهبود حفاظت، در ژنتيک
 كشور زيستي تنوع و وحش حيات

 در توده زيست و شهري هاي زباله از انرژي توليد جهت نو هاي فنّاوري توسعه . ٨
 روستايي مناطق انرژي تأمين

 کشور زيستي تنوع و زيست محيط طبيعي، منابع از حفاظت سازي فرهنگ. ٩
له توليد فيلترها، استفاده از نانوذرات و عوامل از جم(ها  استفاده از فنّاوري. ١٠

محيطي با تأکيد بر ريزگردها  هاي زيست در جهت کنترل آالينده) ها کننده يا جاذب تثبيت
  معلقذراتو 

 .محيطي هاي بوم زيست توان بر مبتني سرزمين مديريت و آمايش. ١١
 

  ـ در زمينه آب٢ـ٣
 آب منابع از استفاده وري بهره افزايش آب، تقاضاي مديريت و مصرف سازي بهينه. ١

 نژادي به و زراعي به نوين هاي روش بر تأکيد با ها بخش کليه در
برداري بهينه کمي و کيفي از منابع آب سطحي و زيرزميني و  حفاظت و بهره. ٢

 ايجاد تعادل پايدار بين منابع و مصارف آب
هاي اجتماعي و ارزش  ايهمديريت اقتصادي و اجتماعي آب با تأکيد بر نقش سرم. ٣

 و محيطي هاي مختلف با رعايت مالحظات اجتماعي، اقتصادي، زيست اقتصادي آب در بخش
 افزوده و اشتغال در کشور امنيتي با رويکرد افزايش ارزش

هاي نامتعارف  هاي مرتبط با استفاده بهينه از منابع آب توسعه و ارتقاي فنّاوري. ٤
 ) هاي جوي و ژرف ، آبشور هاي شور و لب پساب، آب(

آوري فاضالب،  هاي توزيع آب و جمع سازي دانش فني، توسعه و اصالح شبكه بومي . ٥
 بخشي به توليد و توزيع آب شرب بهداشتي هاي آبياري و زهکشي و تنوع سازي شبکه بهينه

مرتبط با ) افزاري و پدافند سايبري  افزاري و نرم سخت ( توليد و توسعه فنّاوري . ٦
 يريت منابع و مصارف آبمد

ارزيابي پيامدهاي تغيير اقليم بر منابع آب، زمين و هواي کشور و انجام آمايش . ٧
 .سرزمين با تأکيد بر سازگاري با تغيير اقليم

 
  ـ در زمينه فنّاوري اطالعات و ارتباطات٣ـ٣
، هاي ارتباطي افزارهاي مورد نياز زيرساخت افزارها و نرم توسعه و تقويت سخت. ١

 سازي پردازشي و ذخيره
 هاي افزايش دهنده سرعت دسترسي به شبکه توسعه فنّاوري. ٢
پذير تبادل و مديريت اطالعات در بستر  هاي يکپارچه و تعامل توسعه زيرساخت. ٣

 شبکه ملي اطالعات
 هاي اجتماعي هاي شبکه سازي زيرساخت بومي. ٤
 ها ارت بر بنگاههاي کنترل کيفي ديجيتال جهت نظ افزايش سامانه . ٥
هاي داده حياتي براي تحقق جامعه اطالعاتي  سازي پايگاه تقويت، توسعه و ايمن. ٦
هاي مختلف کشور اعم از انرژي، حمل و نقل و عمران، صنايع و معادن، سالمت،  در بخش

 زيست، حقوقي و قضايي، و اجتماعي کشاورزي، محيط
 هاي ارتباطي ات و شبکهسازي اطالع توسعه ابزارها و رويكردهاي امن. ٧
 هاي ارتباطي هاي جديد شبکه توسعه نسل . ٨
هاي مقابله با بدافزارهاي  افزاري و راه افزاري، نرم هاي سخت توليد و توسعه فنّاوري. ٩

ويژه  هاي مختلف کشور به هوشمند رديابي، نشت و پايش در بخش هاي  مرتبط با سامانه
 زيست و اقليم انرژي، آب و محيط

هاي عملكردي  هاي جامع مديريت بحران در حوزه طراحي و ساخت سامانه. ١٠
 )سيل، طوفان، ريزگردها، سرمازدگي و امواج گرما(مختلف 
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هاي مبتني بر اينترنت  هاي رباتيک، دستيار هوشمند و سامانه توسعه سامانه. ١١
دازش دادگان و پر ها، تله مانيتورينگ ، ميکرو و نانو ربات)Internet of Things(اشياء 

 .هاي كاربردي مختلف در حوزه (Big Data)حجيم 
  ـ در زمينه صنايع و معادن٤ـ٣
 گسترش منظور به فنّاوري و پژوهش ران پيش عنوان به پايه علوم جايگاه ارتقاي. ١
  هاي نوين  جديد و دستيابي به فنّاوري گيري اندازه ابزارهاي ساخت جهت دانش مرزهاي
 محصوالت برداري، فرآوري و توليد هاي اكتشاف، بهره و فنّاوريآالت  توسعه ماشين. ٢

 هاي پيشرفته روز صنايع معدني بر اساس فنّاوري
هاي مناسب  افزوده باال با استفاده از فنّاوري توليد محصوالت معدني با ارزش. ٣

 فرآوري مواد معدني
به لحاظ کيفي و پذير کردن محصوالت توليدي  ارتقاي استانداردهاي بازار، رقابت. ٤

 هاي اقتصاد مقاومتي شده براساس سياست قيمت تمام
سازي   نشانبنيان نمودن شيوه توليد محصوالت صنعتي و خدمات وابسته به آن،  دانش . ٥

 تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان
هاي تصفيه، استفاده مجدد و بازيافت پسماندهاي صنعتي و  ارتقاي فنّاوري . ٦

 وسعه تجهيزات کم آب بر در صنايع مختلفت
 هاي ناظر بر افزايش سرعت، امنيت، کيفيت و ظرفيت حمل و نقل صنعتي توسعه فنّاوري. ٧
 استفاده از ابزارهاي نوين در ارزيابي توان اکولوژي براي استقرار صنعت . ٨
 آالت افزايش توانمندي فنّاورانه در طراحي و توليد تجهيزات و ماشين. ٩

 گيري و استانداردسازي آالت، تجهيزات اندازه هاي ساخت ماشين توسعه فنّاوري. ١٠
بندي و توزيع  هاي توليد، نگهداري، تبديل، بسته روز نمودن فنّاوري توسعه و به. ١١

 محصوالت توليدي با رويكرد اقتصاد مقاومتي
 دار مورد نياز صنايع بزرگ سازي مواد و قطعات اوليه اولويت بومي. ١٢
هاي  هاي کنترل و کاهش رسوب، خوردگي و سائيدگي در بخش توسعه فنّاوري. ١٣

 .مختلف صنعتي و معدني با تأکيد بر صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
 
   ـ در زمينه دفاع، امنيت ملي و سياست خارجي٥ـ ٣
 هاي فرماندهي، کنترل، امنيت و دفاع سايبري  روزرساني سامانه به. ١
 رل مراقبت هواييتقويت شبکه کنت. ٢
 ايجاد ارتباطات امن و مطمئن. ٣
 آوري اطالعات راهبردي    هاي پايش و جمع ارتقاي توانمندي. ٤
 هاي مقابله با تهديدات    تقويت سامانه . ٥
 توسعه رويکردهاي نرم به امنيت اجتماعي و فرهنگي. ٦
 هاي نوظهور در حوزه امنيت ملي شناسايي تهديدات ناشي از رسانه. ٧
 ابعاد شناختي در دفاع و امنيت ملي.  ٨
محيطي و  ويژه تهديدات زيست هاي نو به مقابله با تهديدات ناشي از توسعه فنّاوري. ٩

 هاي مختلف  در بخش CBRNبيولوژيک، شيميايي، پرتويي يا 
 خودکفايي در توليد تجهيزات شناسايي و مراقبت ملي. ١٠
حمل و نقل، هاي حياتي کشور اعم از آب،  تقويت پدافند غيرعامل در زيرساخت. ١١

 زيست ، فاوا و محيطانرژي
 مديريت امنيت دريا. ١٢
 واکنش و) اي، علم و فنّاوري، دفاعي و اقتصادي فرهنگي و رسانه(بهبود ديپلماسي . ١٣

 اي با رويكرد پدافند غيرعامل الملل و منطقه مناسب به روندهاي نظام بين
 هاي کليدي هوافضا در ارائه خدمات مطلوب به جامعه توسعه و تأمين فنّاوري. ١٤
هاي  يابي زيرساخت بندي دفاعي و مكان روزرساني آمايش سرزميني و پهنه به. ١٥

 حياتي براساس تهديدات 
 ارائه راهكارهاي مناسب در مقابل عمليات رواني و نفوذ جنگ نرم فرهنگي . ١٦
 .منيت ملي جمهوري اسالمي ايرانهاي نظري، کاربردي و محيط ا پژوهش در حوزه. ١٧
  
  شهري  ـ در زمينه عمران، حمل و نقل درون و برون٦ـ ٣
سازي،  زيست در تثبيت، نگهداري، ايمن هاي نو و دوستدار محيط گيري از فنّاوري بهره. ١

 شهري ها، ابنيه فني و زيربناهاي عمران و حمل و نقل درون و برون سازي و هوشمندسازي راه به
زيست در بهبود راندمان حمل و نقل  هاي نو و دوستدار محيط د فنّاوريکاربر. ٢

 عمومي و فراهم نمودن دسترسي با رويکرد عدالت اجتماعي 
سازي و اقتصادي  هاي حمل و نقل هوايي و کوتاه ارتقاي فنّاوري و توسعه سيستم. ٣

 المللي هاي هوايي داخلي و بين نمودن داالن

 السير و ايمن هاي ريلي کشور با تأکيد بر حمل و نقل انبوه، سريع توسعه فنّاوري سامانه. ٤
 هاي مرتبط با شهر هوشمند و جامعه آماده توسعه علوم و فنّاوري .  ٥
هاي شهري و  هاي ساختماني و زباله هاي بازيافت مصالح و نخاله توسعه فنّاوري . ٦

 بيمارستاني
 ه سدهاهاي نگهداري آب از جمل ارتقاي فنّاوري سازه. ٧
هاي انتقال  اي و ريلي و شبکه ارتقاي ارتباط بين مودهاي هوايي، دريايي، جاده . ٨

 )حمل و نقل ترکيبي(اي کشور  لوله
 جنوب ـ غرب و شمال ـهاي مرتبط با تقويت کريدور ريلي شرق  توسعه فنّاوري. ٩

 فند غيرعاملمنظور افزايش ظرفيت و کاهش تأخير انتقال کاال و مسافر با رويكرد پدا به
هاي نو و توسعه خدمات پيشگيري جهت ارتقاي سالمت  برداري از فنّاوري بهره. ١٠

 شهري اي مرتبط با حوزه عمران و حمل و نقل درون و برون و بهداشت حرفه
 خورشيدي انرژي ويژه به تجديدپذير و نو هاي انرژي بر مبتني هاي فنّاوري توسعه. ١١

 کشور نقل و حمل هاي سامانه و يشهر فضاهاي سکونتي، مراکز در
 و حمل و عمران در سرمايه مديريت و جذب راهکارهاي طراحي و شناسايي. ١٢

 مقاومتي اقتصاد الگوهاي با مطابق نقل
 شهرسازي و معماري حوزه در زلزله ويژه به طبيعي بالياي برابر در ايمني ارتقاي. ١٣
 جديد، ساختماني صالحم و مواد توسعه و ساختمان صنعت در سازي سبک. ١٤

 توليد براي نو هاي فنّاوري سازي بومي و زيست محيط با سازگار و مقاوم صرفه، به مقرون
 کشور در ايمن مسکن ارزان و انبوه

 کشور دريايي نقل و حمل صنعت ارکان در نو هاي فنّاوري کاربرد و سازي بومي. ١٥
 احداث و بنادر و ها اسکله نگهداري و ساخت کشور، دريايي ناوگان توسعه و نوسازي از اعم

 عميق نيمه و عميق هاي آب در فراساحلي و ساحلي هاي سازه
 ها زيرساخت و ها سازه سازي به و نگهداري در ويژه به نو هاي فنّاوري از برداري بهره.  ١٦

 روستايي و شهري فرسوده هاي بافت در ويژه به
هاي  در زيرساخت غيرعامل پدافند يننو الگوهاي سازي ايجاد و نهادينه و طراحي. ١٧

 شهري برون و درون نقل و حمل روستايي، و شهري عمران حياتي، حساس و مهم بخش
 طرح مطالعات مسافر، و کاال ترانزيت بر تأکيد با فنّاورانه راهبردي مطالعات. ١٨
 براي گذاري سياست و گيري تصميم و کشوري و اي منطقه نقل و حمل و مسکن جامع
 .هوشمندسازي و توسعه رويکرد با محروم و روستايي مناطق ويژه به آباداني و عمران

  
  ـ در زمينه سالمت و ايمني غذايي٧ـ٣
 گسترش منظور به فنّاوري و پژوهش ران پيش عنوان به پايه علوم جايگاه ارتقاي. ١
 دارويي اوليه مواد توليد جهت دانش مرزهاي
بندي مواد غذايي، کاهش ضايعات  وري و بستهتوسعه علم و فنّاوري در زمينه فرآ. ٢

ها در محصوالت غذايي خام و فرآوري شده و صنعتي کردن  مواد غذايي، پااليش آالينده
 محصوالت غذايي سنتي و محلي با رويکرد اصالح سبک تغذيه

هاي غذايي، غذا داروها و محصوالت غني  توليد محصوالت غذايي فراسودمند، مکمل. ٣
 هاي غذايي در راستاي کاهش مواد مضر نظير چربي، نمک، شکر و غيره فرآوردهشده و توليد 

غربالگري، پيشگيري و ) شامل نانوپزشکي(هاي نوين  توسعه فنّاوري. ٤
 عروقي، مغزي، سرطان، ـهاي قلبي  ويژه بيماري ها به تشخيص زودرس بيماري

ارش، ديابت، هاي مزمن کليوي، تنفسي، دستگاه گو هاي خوني، بيماري بيماري
 فشارخون و کلسترول

هاي ساخت صنعت داروسازي، داروهاي راهبردي با  سازي فنّاوري توسعه و بومي . ٥
هاي  ها، فرآورده هاي نوين دارويي شامل بايوسيميالرها، تينيب افزوده باال، فنّاوري ارزش

هاي  ه به بيماريها، داروهاي نوترکيب و انواع شيميايي با توج بادي خوني، مونوکلونال آنتي
 در حال گسترش در کشور و جهان

هاي غيرواگير از  شناسايي و مقابله با عوامل خطر اصلي رفتاري مربوط به بيماري . ٦
تحرکي، مصرف الکل، عوامل خطر  جمله استعمال دخانيات، رژيم غذايي ناسالم، کم

زايش قندخون، ها مشتمل بر افزايش فشارخون، اف فيزيولوژيک اين بيماري/ متابوليک
 افزايش کلسترول و اضافه وزن

، )سرطان (هاي شايع هاي بنيادي در درمان بيماري بسط و توسعه استفاده از سلول.  ٧
 توليد و ارزيابي داروها

خصوص  ها به و مهندسي ژنتيک در بيماري) ها انواع سلول(کاربرد سلول درماني  . ٨
 العالج صعبهاي  بيماري
اي توليد مواد جانبي مورد نياز صنايع غذايي، دارويي، آرايشي و ه ارتقاي فنّاوري. ٩

 هاي با درجه دارويي ها و اسانس بهداشتي نظير رنگ
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 تحولي در کودکان، صرع و اختالالت مربوط،  ـهاي عصب اوتيسم و بيماري. ١٠
ي ها پريشي، اختالالت خلقي نظير افسردگي، اعتياد و مسائل مربوط، بيماري اختالالت روان

 )MS (نورودژنراتيو و التهابي مغز شامل آلزايمر، پارکينسون و مالتيپل اسکلروزيس
 اثربخشي  و سرطان و هزينهHIVهاي خوني، نقص ايمني اوليه و  تعيين بار بيماري. ١١

(Cost Effectiveness)ها و بيماري  و فارماکواکونومي درمان(Active Surveillance)  
 هاي عفوني بازپديد و نوپديد  براي برآورد بار بيماري

، بخشي، بيوسنسورها و نانوسنسورها طراحي و توليد ابزارها، تجهيزات پزشکي و توان. ١٢
 هاي پزشکي مديسين و ربات والکترونيک، پهبادهاي سالمت، تلهها، داروهاي بي ها، نانوربات ميکروربات
 بهبود و بازسازي و سلول ساختار سازي مدل در ارگان و سلول بافت، مهندسي. ١٣

 ديده آسيب هاي بافت
 طراحي و) System Biology( سيستميک بيولوژي در کاربردي بيوانفورماتيک. ١٤
 اوميک جديد هاي تکنولوژي کارگيري به مولکولي، هاي تشخيص در جديد هاي تکنولوژي

 از پيچيده فرايندهاي بهتر درک به و کمک) پروتئوميک و ترانسکريپتوميک ژنوميک،(
 ها بيماري پاتوژنز و تشخيص در و تکامل و ترانسفورماسيون سلول، رشد قبيل

 دارويي هاي فرآورده کيفيت تضمين و ارزيابي توليد، استخراج، توسعه و طراحي. ١٥
 دارويي گياهان و غيرصناعي ترکيبات از خصوص به

 داروها اين ورود از ناشي عوارض ايجاد در دامپزشکي داروهاي بهبود و توسعه.  ١٦
 انسان غذايي چرخه به

 کاهش به منجر که هايي واريانت شناسايي منظور به فارماکوژنتيک مطالعات. ١٧
 مناسب دوز با مناسب داروهاي انتخاب امکان که مطالعاتي و شده داروها جانبي عوارض

 آورد مي فراهم را) اختصاصي طور به (بيمار هر براي
  رساني واکسن و تئينپرو ژن، نوين هاي سامانه توسعه. ١٨
 استفاده با راديوداروها توليد و پزشکي تجهيزات و مواد استريل فني دانش توسعه. ١٩

 پرتو مولد هاي دستگاه از
 هاي بيماري درمان و کنترل منظور به گياهي منشا با پيشرفته داروهاي توليد و توسعه . ٢٠
  . چاقي درمان و وزن کننده کنترل و فشارخون ديابت، هپاتيت، آلزايمر، سرطان، از اعم مختلف

 
   ـ در زمينه رفاه و تأمين اجتماعي٨ـ ٣
 هاي مختلف نظام رفاه و تأمين اجتماعي طراحي و توسعه اليه. ١
ارائه راهکارهاي مناسب در فقرزدايي، فقر درون نسلي و علل پايداري آن در ايران . ٢

 هاي اقتصاد مقاومتي بر اساس سياست
 فروشي هاي کاذب نظير دست سازي اثرات اقتصاد غيررسمي در شغل هبهبود و کمين. ٣
 هاي بازنشستگي  مطالعات مديريت بحران و ارتقاي عملکرد صندوق. ٤
اي در بخش  بندي و اصالح فرايندهاي تخصيص بودجه پژوهش در جهت اولويت . ٥

 سالمت و رفاه اجتماعي
شدگان به خدمات  نه بيمهپژوهش و توسعه فنّاوري در راستاي دسترسي بهي . ٦

 .هاي تخصيص اعتبار به اقشار خاص جامعه سالمت و اصالح رويه
  
  امنيت غذايي، کشاورزي و منابع طبيعي ـ در زمينه٩ـ ٣
 گسترش منظور به فنّاوري و پژوهش ران پيش عنوان به پايه علوم جايگاه ارتقاي. ١
  نوين زيستي و شيميايي مواد توليد جهت دانش مرزهاي
هاي توليد کودها و سموم بيولوژيک  ها و توسعه فنّاوري آفات، بيماري هاي مديريت  بهبود روش. ٢

 زيست هاي نوين مهندسي ژنتيک و توليد محصوالت سالم و دوستدار محيط با تأکيد بر روش
هاي  هاي نوين در تشخيص، پيشگيري و کنترل اپيدميولوژي بيماري ارائه روش. ٣

 يانشايع دام، طيور و آبز
 و ها هاي بيولوژيک، داروهاي دامي، پروبيوتيک دستيابي به دانش فني و توليد فرآورده. ٤

 ها ريزمغذي
هاي گياهي، دامي و آبزيان و تبديل آن  برداري از پسماند و زائدات فرآورده بهره . ٥

 افزوده به مواد با ارزش
 دسي ژنتيکهاي اصالحي و مهن توليد محصوالت برتر با استفاده از روش . ٦
هاي برتر، بذرهاي هيبريدي محصوالت  توسعه و توليد بذر و نهال سالم با ويژگي. ٧

 سبزي و صيفي و بذر و نهال گياهان دارويي
هاي مختلف کشاورزي  سازي و توسعه مکانيزاسيون در حوزه سازي، بومي بهينه . ٨

 اي هاي گلخانه اعم از زراعي، باغي، دام، شيالت، منابع طبيعي و کشت
ها   شاخصتوسعه کشت ارگانيک و برآورد ارزش توليدي و اکوسيستمي آن با تعيين. ٩

و استانداردهاي محصوالت سالم و ارگانيک با توجه به شرايط کشور و نظارت بر پيشگيري 
 از تقلب و وجود آفالتوکسين در محصول نهايي 

 الرشد  هاي سريع معرفي گونهپرورش ماهي در قفس و اصالح نژاد و بيوفنّاوري آبزيان و . ١٠

 آبي و شوري ويژه متحمل کم توليد ارقام جديد متناسب با تغيير اقليم به. ١١
 الگوسازي بهينه تغذيه انسان و دام متناسب با وضعيت اقليم كشور. ١٢
هاي روان و  هاي بياباني، تثبيت شن هاي مديريت عرصه طراحي و توسعه فنّاوري. ١٣

 سيل بيابانبرداري از پتان بهره
سازي ظرفيت گياهان دارويي و مواد  وري و بومي هاي افزايش بهره توسعه روش. ١٤

 منظور استفاده تجاري در سالمت انسان، دام، طيور و آبزيان موثر آنها به
آوري، احيا، ارزيابي، ثبت، حفاظت درون و برون زيستگاه و  شناسايي، جمع. ١٥

 برداري بهينه از ذخاير ژنتيک بهره
هاي   گونهالمللي دانش بومي ذخاير ژنتيک و حياء، حفظ، ثبت ملي و بينا.  ١٦

  ترويج آن با تأکيد بر حفظ حقوق جوامع محليگياهي در حال انقراض و
توسعه کارآفريني و اشتغال پايدار در مناطق روستايي و توانمندسازي جوامع . ١٧

 هاي اقتصادي و اجتماعي محلي با تأکيد بر مزيت
 ختهيترار و سالم ک،يارگان محصوالت کشت توسعه يبرا يجيترو موثر يراهبردها و ها وهيش. ١٨
 با گذاري در بخش کشاورزي، آب و منابع طبيعي مطابق هاي سرمايه تعيين اولويت. ١٩

 هاي هر منطقه اسناد آمايش سرزمين و پتانسيل
 هي کشورهاي گيا روزرساني نقشه پوشش پايش تغييرات پوشش گياهي و به. ٢٠
هاي آبخيز در راستاي تأمين منابع  سازي و توسعه الگوهاي مديريت جامع حوزه بهينه. ٢١

 )سيل، ريزگرد، خشکسالي، رانش زمين(آبي کشور از منابع آب جوي و کاهش بالياي طبيعي 
  .سازگار و جامع حفاظت آب و خاک و پوشش گياهيمديريت . ٢٢
 
  ـ در زمينه انرژي١٠ ـ٣
 گسترش منظور به فنّاوري و پژوهش ران پيش عنوان به پايه علوم يگاهجا ارتقاي. ١
  در حوزه انرژي دانش مرزهاي
سازي مواد، تجهيزات و کاالهاي هاي طراحي، تست، توليد و استاندارد فنّاوري. ٢

 راهبردي حوزه انرژي
  هاي کالن حوزه انرژيهاي مديريت پروژهدانش و فنّاوري. ٣
سازي انرژي، مديريت و کاهش انتشار کربن در زنجيره توليد تا  ههاي بهينفنّاوري. ٤

 مصرف انرژي
 هاي انرژي هاي مديريت يکپارچه سيستم دانش و فنّاوري . ٥
 مطالعات راهبردي و سيستمي انرژي . ٦
 هاي اکتشاف منابع هيدروکربوري دانش علوم زمين و فنّاوري. ٧
برداري و ازدياد و بهبود برداشت ههاي مديريت مخازن، توليد و بهرفنّاوري. ٨
 محور از منابع هيدروکربوري محور و تاسيسات محور، چاه مخزن

 هاي نفت و گازهاي عمليات و خدمات حفاري چاهفنّاوري. ٩
 هاي هيدورکربوريهاي افزايش امنيت عرضه نفت، گاز و فرآوردهفنّاوري. ١٠
  در توليد، خطوط انتقال و توزيع انرژي سازي وري و بهينههاي افزايش بهرهفنّاوري. ١١
منظور  گيري و کنترل بههاي اندازههاي افزايش هوشمندسازي سيستمفنّاوري. ١٢

 مديريت يکپارچه زنجيره ارزش انرژي
 ها و مواد شيميايي صنعت نفت هاي فرايندها، کاتاليستفنّاوري. ١٣
 دارير اولويتهاي تجديدپذ هاي تبديل انرژيهاي سامانهفنّاوري. ١٤
 سازي برق و انرژي، توليد پراكنده و همزمان برق، حرارت و سرمايش هاي ذخيرهفنّاوري. ١٥
 هاي انتقال، توزيع و مصرف برق سازي و هوشمندسازي شبکههاي بهينهفنّاوري.  ١٦
 داراي اولويت هسته شکافت و گداخت رآکتورهاي وها  هاي نيروگاهفنّاوري. ١٧
 اي هسته شکافت و گداخت سوخت هاي چرخهفنّاوري. ١٨
دامي، پزشکي،  امور و کشاورزي در پرتو مولد هاي دستگاه هاي کاربردفنّاوري. ١٩

 .صنعت و خدمات
  
  ـ در زمينه علوم انساني و معارف اسالمي١١ـ٣
 اسالمي رويكرد با هنر و انساني علوم در پژوهش ارتقاي و تحول. ١
  اسالمي عارفم در پژوهش ارتقاي و تحول. ٢
 و کشور از خارج در ايرانيان چهارم و سوم هاي نسل با فرهنگي ارتباطات توسعه. ٣

 مسلمان و همسايه زبان، فارسي کشورهاي اولويت با فرهنگي ميان
 هنر و اسالمي معارف انساني، علوم هاي رشته  ميان  همکاري و ارتباطات گسترش. ٤

 رشته يانم هاي پژوهش و علمي ديگر هاي رشته با
 توانمندسازي و هنر و اسالمي معارف انساني، علوم در گذاري سياست و نگاري آينده . ٥
 جامعه تقاضاهاي و نيازها به پاسخ در علمي نهادهاي و گران دانش

 پذيري آسيب کاهش و طبيعي، مخاطرات و جغرافيايي محيط يکپارچه مديريت . ٦
 مقاومتي اقتصاد چارچوب در سازي مصون و
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 در) سمن (نهاد مردم هاي سازمان و مردم نقش ارتقا و علم سازي همگاني و  ترويج.٧
 هنر و فرهنگ علم،

 و اجتماعي سرمايه و اسالمي هاي ارزش ارتقا و بهبود و اجتماعي و ملي همگرايي . ٨
 و غيررسمي و رسمي فرهنگ کارکردهاي و ساختار رويکرد با ويژه به مدني رفتارهاي
 رسانه کارکرد آفرينيباز و بازآمايي
 رويکرد با روستايي هاي مکان براي گذاري سياست و گيري تصميم از پشتيباني. ٩
 محروم مناطق و روستاها هوشمندسازي و توسعه

 خانواده، اعتياد، نوين، هاي رسانه کار، کودکان مانند اجتماعي هاي پديده مديريت. ١٠
 نشاط و  اميد اشتغال،

 اجتماعي و اقتصادي  سياسي، مناسبات در اسالمي قاخال و معنويت گسترش. ١١
 حقوق و دين و مليت، و مذهب مليت، و دين پيوند در ديني مناسبات گسترش. ١٢
 مذاهب و ها قوميت همگرايي همچنين و خصوصي و عمومي

 نوين هاي فنّاوري رويکرد با ويژه به اسالمي ايراني هنر جهاني و ملي اقتصاد توسعه. ١٣
 اخالقي، درست رويکردهاي و مجازي فضاي هاي فرصت و ها تهديد تمديري. ١٤
 اسالمي هاي ارزش و ها بينش بر مبتني حاکميتي و اجتماعي  فرهنگي،
 در همچنين و نوجوانان و کودکان ميان در ويژه به معيار فارسي زبان گسترش. ١٥

 محتوايي و فني رويکردهاي با مجازي فضاي
 اسالمي رويكرد با انساني علوم در مضاف هاي فلسفه با تبطمر هاي پژوهش از حمايت. ١٦
  قرآن معارف اساس بر انساني علوم مباني در پژوهش از حمايت. ١٧
  .آن در فارسي ادبيات و زبان ويژه به فرهنگي، ميراث معرفي و ملي هويت تحکيم. ١٨
  
   ايراني ــ در زمينه فرهنگ و تمدن اسالمي١٢ـ٣
 بر مبتني خانواده نهاد تحکيم و جوانان حوزه در تربيت و تعليم نظام ارتقاي. ١
 اسالمي هاي ارزش و ها آموزه

 خانواده حوزه در رسانه و اجتماعي هاي    شبکه مخرب آثار با مقابله راهکارهاي. ٢
 جسمي، سالمت ويژه به سالمت، تقويت و حفظ جهت در مناسب راهکارهاي ارائه. ٣

 در فرزندان حضانت مسئله و طالق افزايش در سهيم املعو مديريت و خانواده، و افراد
 انتقادي و عاطفي تربيتي، آموزشي، ابعاد

 تهديدها (مصرف الگوي زندگي، سبک سازي، جهاني عصر در رسانه نقش در پژوهش. ٤
 اسالمي هاي ارزش و ها بينش براساس آن مديريت و) ها فرصت و

 و آن به پايبندي عدم و ازدواج سن زايشاف با مواجهه در مناسب راهکارهاي ارائه . ٥
 جوانان اجتماعي هاي آسيب

 در کار فرهنگ کارکردهاي به توجه در پيشرفت ايراني اسالمي الگوي تحقق . ٦
 مجازي فضاي و فراغت اوقات خانواده،
 خلق توليد، در ايراني ـ اسالمي تمدني هاي ظرفيت از استفاده گسترش و بسط. ٧
 زندگي کسب ارتقاي و فنّاوري
  فرهنگي تهاجم با مقابله و فرهنگي مصونيت انقالبي، و اسالمي هويت هاي چارچوب تبيين . ٨
 فرهنگي ديپلماسي در زا درون فرهنگي توسعه از گيري بهره. ٩

 اقوام بين همگرايي و وحدت در موجود موانع ارتقاي. ١٠
 اجتماعي کتمشار گسترش و فرهنگي ميراث نگاهداشت و حفظ بهينه مديريت. ١١

 بخش اين در
 و ملي وحدت در دستي صنايع و گردشگري هاي ظرفيت از برداري بهره و توسعه. ١٢
  ايراني  ـاسالمي هويت بسط

  خالق صنايع اقتصاد اهميت و جديد هاي فنّاوري خلق و توسعه در هنر جايگاه تقويت. ١٣
  فرهنگي توسعه و اخالقي هاي بحران مديريت. ١٤
 هاي زيستگاه بيروني و دروني هاي محدوده در شهرسازي و معماري هاي نّاوريف ارتقاي. ١٥
 پايدار و خودکفا هاي زيستگاه تحقق و فرهنگي و اقليمي مختلف شرايط در شهري و روستايي
 با متناسب شهرسازي و معماري الگوهاي از استفاده گسترش و برداري بهره.  ١٦

 شهري سيماي و منظر ساماندهي و بهبود و انياير ـاسالمي  فرهنگ و ها آرمان هويت،
  آن تحقق راهكارهاي و پيشرفت ايراني اسالمي الگوي در پژوهش. ١٧
  كشور سطح در كالن هاي پروژه براي اسالمي رويكرد با فرهنگي پيوست تهيه. ١٨
 ارزشيابي آموزشي، نوين هاي فنّاوري از برداري بهره جامع نظام تدوين و طراحي. ١٩

 تربيت و تعليم فرايند كيفيت ارتقا منظور به کيفيت ينتضم و
 و كودكان عاطفي و رفتاري نگرشي، شناختي، ابعاد گيري شكل طولي مطالعه. ٢٠
 .پرورش و آموزش تحول سند تربيتي هاي ساحت با نسبت در ايراني نوجوانان
  
  ـ در زمينه حقوقي و قضايي١٣ـ٣
 و آلودگي از پيشگيري زيست، محيط حفظ زمينه در موثر جنايي سياست اتخاذ. ١
 جانوري و گياهي هاي گونه از حمايت نيز و خاک و هوا آب، منابع کاهش

 مراجع تعدد معيار، فتواي تشخيص بر تأکيد با گذاري قانون نظام شناسي آسيب. ٢
 حقوقي مقررات و قوانين سلسله ابهام و گيري تصميم
  انتخابات حقوقي نظام اصالح. ٣
 آن اجراي تضمين و شهروندي حقوق هايخال رفع. ٤
 کشور استخدامي هاي رژيم شناسيآسيب . ٥
 کشور مالياتي نظام مقررات و قوانين سازي شفاف و اصالح . ٦
 و نظام باالدستي اسناد با انطباق جهت مقررات و قوانين اصالح و روزرساني به. ٧

  جامعه اقتضائات
 آزادي از پس و حبس ندورا در زندانيان حقوق شناسيآسيب . ٨
 راستاي در گردان روان و مخدر مواد به مربوط جرائم مجازات نظام بازنگري. ٩
 اثرگذاري افزايش

  شويي پول مقررات کارآمدي افزايش راهکارهاي. ١٠
 سايبري و باندي يافته، سازمان جرائم کنترل و پيشگيري مديريت. ١١
  کاماح اجراي و دادرسي اطاله رفع راهکارهاي. ١٢
 و تخصصي هايدادگاه تاسيس و تخصصي حقوقي هاي نظام استقرار مقتضيات. ١٣

 تجاري هايدادگاه بر تأکيد با مربوط دادرسي هاي آئين تدوين
 درياها، به مربوط مسائل در ايران حقوقي هاي توانمندي و ظرفيت توسعه. ١٤
 مرزي هاي آبراه و ها رودخانه

  المللي بين معاهدات و ها سازمان به ايران الحاق شناسي آسيب. ١٥
 FATF و برجام اجرايي سازوکارهاي تسهيل. ١٦
 المللي بين خصوصي روابط در تعارض حل قواعد خالهاي رفع. ١٧
 فکري اموال از حمايت نظام شناسي آسيب. ١٨
 ايران در خارجي گذاري سرمايه حمايت و تشويق حقوقي هاي مکانيزم. ١٩
 .احوال و اسناد امالک، تثب نظام شناسي آسيب. ٢٠
 
  ـ در زمينه مديريت، اقتصاد و بازرگاني١٤ـ٣
 رشد راستاي در وکار کسب فضاي بهبود و نوآوري کارآفريني، بوم زيست توسعه. ١

 زا اشتغال و پايدار شتابان، اقتصادي
 در سبز يارانه پرداخت سامانه طراحي و ايران در سبز اقتصاد هاي چالش و الزامات. ٢
 شاورزيک بخش

 سازگار، پولي و مالي اقتصادي، گذاري سياست هاي مدل و مقاومتي اقتصاد. ٣
 در اقتصادي آوري تاب افزايش هدف با اقتصادي هاي شوک برابر در مقاوم و هنگام به

 کشور مختلف هاي بخش
 سازيمتناسب و سازيچابک اداري، نظام سالمت ارتقاي و مقررات و قوانين بهبود. ٤

 الکترونيک دولت و ساالريشايسته گرايي،دانش ارتقاي بر تأکيد با اداري ظامن تشکيالت
 و مالي تأمين جامع نظام توسعه و پولي و بانکي نظام سالمت و شفافيت ارتقاي . ٥
 بازار ساختن پذيررقابت و هابيمه و سرمايه و پول بازارهاي از اعم آن ابزارهاي
 ارتقاي و بازار بر نظارت هايشيوه روزرساني به و گذاريقيمت و توزيع نظام بهبود . ٦
 اجتماعي عدالت هايشاخص
 ساختاري، از اعم مختلف ابعاد از کشور گمرگي و مالياتي هاي نظام کارآمدسازي. ٧
 و کشور اقتصادي کالن اهداف تحقق در موثر نقش ايفاي هدف با اقتصادي و فرهنگي

 کاال اققاچ و فرار مالياتي سوء آثار با مقابله
 گذاري، سرمايه رونق از حمايت و سرمايه بازار عملکرد بهبود و توسعه راهکارهاي . ٨
 ايجاد و باال افزوده ارزش با و بنيان دانش صادرات و توليد تقويت و ها بنگاه مالي تأمين
 فنّاوري و دانش بر مبتني شغلي هاي فرصت
 بازارهاي به ورود رجي،خا گذاريسرمايه توسعه هدف با اقتصادي ديپلماسي. ٩
 مقاومتي اقتصاد اهداف تحقق براي فنّاوري به دستيابي و جهاني

 توليد هاينهاده کارآيي افزايش و اقتصادي مختلف هاي بخش در وريبهره ارتقاي. ١٠
 ظرفيت بر تأکيد با خارجي تخصصي و علمي توان و سرمايه جلب براي بسترسازي. ١١
 کشور از خارج ايرانيان

 و جديد بازارهاي دهيشکل صادراتي، نيازهاي با متناسب ملي توليد ريزيبرنامه. ١٢
 منطقه کشورهاي ويژه به کشورها با اقتصادي پيوندهاي بخشي تنوع

 افزايش براي ريزيبرنامه و اقتصادي مخاطرات با مقابله و مديريت بيني،پيش. ١٣
 اقتصاد پذيريمقاومت

 شناسايي و سرزمين آمايش هاي شاخص منظر از اي منطقه توازن برقراري. ١٤
 بخش نقش بر تأکيد با ايران اقتصادي هاي زيربخش در اشتغال ايجاد هاي ظرفيت

 مقاومتي اقتصاد و ٤٤ اصل تحقق و داخلي خصوصي
 کشور گاهيجا يارتقا يها راه و وکار کسب يفضا بهبود يرساختيز عوامل ييشناسا. ١٥

  .يالملل نيب يها يبند رتبه در
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