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 فناوري ارزیابی شاخصهاي ییشناسا نقش

 *مهندسی آموزشهاي توسعه در
  

 
    2فیروز بختیاري نژاد و 1 خانناهید شی

  

. است  به آنمربوطي از ارکان اصلی سیاستهاي تولید علم و توسعه فناوري یک کشور ارزیابی منظم فعالیتها :چکیده

المللی، ملّی و براي مؤسسات فناور  یک کشور و در سطوح مختلف بینتوان برايسطح و میزان فعالیتهاي فناوري را می

  نتایج این ارزیابی. دکری و ارزیابی شناسای در آخر براي فعالیتهاي  افراد فناورو ها و مراکز رشد و فناورانه شامل پژوهشکده

تر اصالح مهم ی و از همهیي اجراتواند به بهبود عملکرد و در صورت نیاز بازنگري مستمر اهداف، ساختارها، روشهامی

قاله با معرفی در این م. منجر شودروشهاي متناسب آموزش مهندسی با نیازهاي فناوري کشور و تحوالت جهانی 

اي و فردي، ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم بین ارزیابی با توسعه سسهؤشاخصهاي ارزیابی فناوري در سه سطح  کشوري، م

تواند سبب توسعه آموزش مهندسی از این نتایج میبه دست آمده راهکارهاي . شده استررسی و بهبود آموزش مهندسی ب

  . شودبیهاي  فناورانه یدر کشور و جهتگیري آن به سمت تربیت مهندسانی با توانا

  

شاخص ارزیابی فناوري، توسعه آموزشهاي مهندسی، کشور فناور،  :کلیدي هاي واژه

  .هندس فناورمؤسسات فناور، افراد فناور، م
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 قدمهم .1

ترین ویژگی این عصر را مهم. جهان در حال عبور از دوران اقتصاد صنعتی به عصر اقتصاد دانش است

 فعالیتهاي اقتصادي بر انواع فعالیتهاي دانشی از جمله تولید دانش توان مبتنی بودن کلیهمی

و استفاده از دانش ) اختراع (، تبدیل دانش)انتشارات(، ترویج دانش )آموزش(، توزیع دانش )پژوهش(

کنشگران اصلی اقتصاد دانش را نیروهاي انسانی برخوردار از دانش، مهارت و توان . دانست) نوآوري(

 ،از این رو. دهندهاي انسانی تشکیل می سرمایه،عبارتییادگیري باال و با قدرت خالقیت و نوآوري یا به

عالی و در سالهاي گذشته افزایش دسترسی به آموزشیکی از سیاستهاي اصلی کشورهاي توسعه یافته 

  . همگانی کردن آن بوده است

ناپذیر بوده است و  اجتنابیعالی ایران در دوران بعد از انقالب اسالمی ضرورتی آموزشتوسعه کم

گذاري  مدیون سرمایه، شاهد آن هستیمهباید اذعان کرد که دستاوردهاي بزرگ علمی و فنی که امروز

 نباید از نظر دور داشت که ، این موفقیتهارغم همهعلی.  منابع انسانی در سالهاي اخیر استسعهبر تو

عالی الشعاع خود قرار داده و آموزشعالی را تحتی سایر ارکان نظام آموزشسیاستهاي توسعه کم

ین مشکالت نیز ریزي صحیح بر اتوان با برنامه می،ایران را با چالشهایی مواجه کرده است که البته

ها، جامعه،  دانشجویان، خانواده؛ یعنیعالیاز جمله چالشها این است که آیا ذینفعان آموزش. غلبه کرد

آموختگان دانشگاه رضایت بنگاههاي اقتصادي و دولت از قابلیتها و توانمندیهاي نظري و عملی دانش

  کنند؟زیهاي آموزشی دانشگاه ایفا میریگونه نقشی در برنامهعالی هیچنفعان آموزشدارند؟ آیا ذي

آموختگان توانمندیها و قابلیتهاي نظري و عملی دانشنتوانند عالی زمانی که مشتریان آموزش

 نتوانند نیازها و انتظارات خود را از این نظام به درستینیز  و تجزیه و تحلیل کننددانشگاهها را 

عالی ذاري براي نظام آموزشگیهی است که هدفبندي و به مدیران دانشگاهها عرضه کنند، بدشکل

 طرف دیگر این مشکل زمانی است که اساساً در نظام ،البته. طرفه و خالی از معنا خواهد بودکعمالً ی

عالی ریزیهاي آموزشی و درسی در دانشگاهها سازکاري براي مشارکت و مداخله ذینفعان آموزشبرنامه

هاي عالی راجع به برنامهکنندگان خدمات آموزشکه اگر دریافتاشد و معلوم نبباشد بینی نشده پیش

اندرکاران دانشگاهها را به دستي خود اه چگونه باید نظر،داشته باشندنظري آموزشی و درسی 

این مسئله را هم . مدنظر قرار دهندریزیها در برنامهرا  اهمنعکس کنند و آنها متعهد باشند که این نظر

ذینفعان  ریزي را براياشت که اساساً  دانشگاهها تا مدتها حق مشارکت در برنامهنباید از نظر دور د

 اما با ترویج رویکرد تقاضامحوري در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، ،ل نبودندیعالی قاآموزش

ریزي عرضه محور ریزي تعاملی جایگزین فرهنگ برنامهتدریج فرهنگ برنامه به،اجتماعی و فرهنگی

ریزیهاي دانشگاهی پر د و با تقویت ارتباط دانشگاهها و صنعت نقش نهادهاي اجتماعی در برنامهش

  .]1[تر شدرنگ
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عالی هم الگوهاي مختلفی وجود دارد و هم محققان در داخل ارزشیابی کیفیت در آموزشبراي 

اند و در بعضی دهرکعالی تأکید لزوم ارزشیابی مستمر کیفیت آموزشبر کشور در این زمینه تحقیق و 

 .]4 و 3، 2[ داشته استي چشمگیرياهد که اثرشومیاجرا این ارزشیابی از واحدهاي دانشگاهی نیز 

به ط واز ارکان اصلی سیاستهاي تولید علم و توسعه فناوري یک کشور ارزیابی منظم فعالیتهاي مرب

ارزشگذاري و  گیري، و اندازهبه سنجشکه در آن  ارزیابی عملکرد فرایندي است ،طورکلیهب. آن است

 . دشومیاقدام اي معین قضاوت در باره عملکرد طی دوره

ترین تعریف، نسبت داده اگر در ساده. شود می استفاده شاخصهاي کارایی ازارزیابی عملکردبراي 

صوص  میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خ، نظام ارزیابی عملکرد در واقع،به ستاده را کارایی بدانیم

 مترادف در بعد سازمانی ارزیابی عملکرد معموالً. سنجدمیاستفاده بهینه از منابع و امکانات را 

ها با ویژگی کارا بودن منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه. اثربخشی فعالیتهاست

گیري و  سنجش، اندازهتوان فرایند نظام ارزیابی عملکرد را می،لیکطوربه. فعالیتها و عملیات است

مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت 

پوشش معین با شاخصهاي معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگري، اصالح و بهبود مستمر آن 

 سسهؤالمللی، ملی، مف بین در این مقاله شاخصهاي ارزیابی فناوري در سطوح مختل، لذا.]5[تدانس

ارائه  افراد فناور شناسایی و ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم آنها با توسعه آموزشهاي مهندسی  وفناور

  .شده است

  

  تعاریف و ارتباط مهندسی و فناوري .2

ها و ارتباط آنها این واژه، در ادامه با توجه به نقش مهم فناوري و آموزشهاي مهندسی در توسعه کشور

  . یکدیگر تعریف شده استبا

  مهندسی. 1. 2

 که  استشدهاي تلفظ میگونهاین واژه در فارسی میانه به. ریشه واژه مهندس واژه فارسی اندازه است

   عربی و صرف آن در یکی از بابهاي آن زبان واژه مهندسزبانپس از وام گرفته شدن این واژه از 

 یکی از علوم اشود که ب مهندس به کسی اطالق می،امروزه. گر از آن ساخته شده است اندازهايبه معن

مفهوم . راندشد که ماشینهاي نظامی را می مهندس به کسی گفته می،در گذشته. مهندسی آشنا باشد

ها نسبت  به سازندگان پلها و جادهکههلند پدید آمد کشور مهندس غیرنظامی در قرن شانزدهم در 

ت مهندسان ئهی.  و سایر کشورها هم ظاهر شدکشور انگلستانر  این مفهوم د،شد و سپسمی داده

 :گونه تعریف کرده استاي مهندسی را اینتوسعه حرفهخصوص آمریکا در 

یا ـ طراحی یا توسعه ساختارها، ماشینها، اسباب یا روشهاي تولید براي کاربرد خالقانه اصول علمی 

 به کامل فدن یا عمل کردن به همین طریق با اشرا  یا بنا کر ـکلیه اموري که ترکیب این امور باشد
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همه آنها هدف کاربري که بینی رفتار آنها تحت شرایط عملی معین، به شکلی طرح آنها یا پیش

مشخص داشته باشند و شرایط اقتصادي پروژه را در نظر بگیرند و امنیت زندگی و مالکیت را در نظر 

  .داشته باشند

وريفنامجمع اعتباري مهندسی و 
1
هاي ن تعریف و یکسان سازي واژهآ که یکی از وظایف ،

  :کندمهندسی است، مهندسی را به صورت زیر تعریف می

ندسی مجموعه مهارتهایی است که با استفاده از معلومات ریاضی و علوم طبیعی و در اثر مطالعه، مه"

ر از مواد اولیه و منابع طبیعی در تگیري اقتصادياند و ما را به راههاي بهرهتمرین و تکرار حاصل شده

  ."کنندجهت منافع انسانیمان رهنمون می

 فناوري. 2. 2

فناوري"فرهنگ اکسفورد 
2

 :عنا کرده استبه صورت زیر م را "

اي از دانش که  شاخه وکارگیري دانش علمی براي مقاصد عملی، ماشین و تجهیزات مبتنی بر دانشبه

 .با علوم کاربردي سروکار دارد

مقاصد "دست داده، زیرا قید  به"فناوري"نماید که فرهنگ آکسفورد بهترین تعریف را ازنین میچ

ندرت در زبان فارسی به این تعریف به.  را براي علم تعیین کرده است تا به شکل فناوري درآید"عملی

ناوري با رسد که فناوري به هیچ روي بیانگر کل مفهومی که اصطالح فنظر میتوجه شده است و به

 تشکیل شده است که آوردن "آوري" و "فن" زیرا فناوري از دو شق اصلی ،نباشد ند،کخود حمل می

چرا .  را"شناخت و فن" یعنی رابطه بین ؛ نه جوهره اصلی واژه فناوري،کندو انتقال فن را تداعی می

 به عبارت ؛رقرار استکه در تعریف فرهنگ آکسفورد بین فناوري و علم و دانش ارتباطی ناگسستنی ب

به تعبیر دیگر، زمانی که . کارگیري تولید عملی با مقاصد عملی است نتیجه به به نوعیدیگر، فناوري

المللی آموزش فناوريانجمن بین. سازد فناوري را پدیدار می،آمیزدعلم با عمل در می
3
را بدین صورت  

  در ایجاد دانش و فرایندهاي مربوط بهفناوري نوآوري عملی انسانی است که ": تعریف کرده است

  کند و قابلیتهاي انسانی را گسترشگیرد که مشکالت را حل میمی راه اندازي نظامهایی را در بر

 نخست اینکه فناوري با نوآوري همراه است و :در این تعریف توجه به دو نکته ضروري است. "دهدمی

ی مشکالت و گسترش توانمندیهاي آدمی را موجب دوم، فناوري دانش و فرایندهاي مرتبط با حل عمل

توان چنین المللی آموزش فناوري، میبا توجه به تعریف فرهنگ آکسفورد و انجمن بین. شودمی

نتیجه گرفت که براي مطالعه فناوري ابتدا باید علم را مطالعه کرد و بدون مطالعه علم، مطالعه فناوري 

____________________________________________________________________ 
 

1. The Accrediation for Engineering and Technology 
2. Technology 
3. International Technology Education Association (ITEA) 
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حل مشکالت " براي "عملی شدن علم"عنوان نمودي از وري بهپذیر نیست؛ اصوالً مطالعه فناامکان

 .]6[رودشمار می، بخشی از مطالعه علم و تولیدات علمی به"عملی و گسترش توانمندیهاي انسانی

  

 ارزیابی فناوري. 3

آن سطح فعلی قابلیتها و تواناییهاي فنّاورانه یک واحد  یندي است که درا ارزیابی توانمندي فناوري فر

شود تا هم نقاط ضعف و قوت فنّاورانه آن شناسایی شود و هم بتوان گیري میاندازه) لی یا سازمانیم(

  .]7[آل مقایسه و براي جبران موارد نامطلوب اقدام کرداي را با رقبا و سطح ایدهتوانمندیهاي فنّاورانه

 المللی ارزیابی فناوري کشورها در سطح بین.1. 3

که این  ]9 و 8، 7[المللی مدلهاي مختلفی وجود دارد کشورها در سطح بین براي ارزیابی فناوري 

  . بررسی شده است1 با آموزش مهندسی در جدول مدلها و ارتباط آن

 مدل موجود ارزیابی فناوري کشورها که در شش در ،شودمشاهده می 1در جدول طور که همان

شود، توسعه مهارتهاي انسانی و عمدتاً را میالمللی طراحی و اج مؤسسات بیندرالمللی و سطح بین

  و بسیاري از شاخصها نیزاستهاي مهندسی از پارامترهاي مهم ارزیابی تحصیالت عالی در رشته

توان به صادرات کاالها یا  که از جمله میهستندمرتبط ا آموزشهاي مهندسی بطور غیرمستقیم هب

  .کرداشاره ... و محصوالت با فناوري برتر و متوسط، زیرساختها 
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 المللی و توسعه آموزش مهندسیکشورها در سطح بین ارزیابی شاخصهاي بین  ارتباط:1جدول 
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  1ادامه جدول 
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  1ادامه جدول 

  
 
  )در سطح ملی(ارزیابی کشور فناور . 2. 3

ي را در  تحقیقات و فناوري، بر اساس مأموریتهاي خود، سنجش و ارزیابی علم و فناور،وزارت علوم

 عهده این ردستور کار دارد و وظیفه مستقیم سنجش و ارزیابی علم، فناوري و نوآوري در سطح ملی ب

  کنند که ازمراکز متعددي تحت نظارت این وزارتخانه فعالیت می .وزارتخانه گذاشته شده است

و تحقیقات فناوري سسه مطالعات ؤتوان از م جمله میکه ازهاي گوناگون به ارزیابی توجه دارند جنبه
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این مؤسسه به معرفی شاخصهایی در زمینه سنجش . سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران نام برد

عمل تاکنون گزارشی را بر اساس این شاخصها   هر چند در،هکردو ارزیابی فناوري و نوآوري اقدام 

سسه با متفاوت بودن رویکرد آن ؤ شاخصهاي طراحی شده در این م.]6[تدوین و ارائه نکرده است

با تفکیک . دشوتواند در ارزیابی فناوري کشور استفاده نسبت به سایر شاخصهاي مؤسسات دیگر می

 ارتباط بین شاخصهاي ارزیابی کشور فناور و توسعه 2جدول در این شاخصها به بعدهاي مختلف، 

  .داده شده استموزشهاي مهندسی نشان آ

ارتباط مستقیم با آموزش مهندسی ي از شاخصها چشمگیر تعداد ،شودطور که مالحظه میهمان

نام برد و سایر ... توان از میزان اشتغال در بخشهاي فناوري پیشرفته، تعداد ثبت اختراع و دارد که می

توان به سهم  جمله میاز که هستندمرتبط طور غیرمستقیم با آموزش مهندسی هشاخصها نیز ب

ري پیشرفته و متوسط از کل صادرات غیر نفتی، تعداد واحدهاي تحقیقاتی در صادرات بخشهاي فناو

  .کرداشاره ... بنگاههاي خصوصی نوپا و 
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 تدوین دروس درتوسعه آموزشهاي مهندسی  ارتباط بین شاخصهاي ارزیابی کشور فناور و:2 جدول

 ارتباط شاخص با آموزش مهندسی
 شاخص بعد ردیف

 غیر مستقیم مستقیم

سهم صادرات بخشهاي فناوري پیشرفته و 

 متوسط از کل صادرات غیر نفتی کشور
  

سهم ارزش افزوده بخشهاي فناوري 

 پیشرفته از کل اقتصاد
  

هزینه خرید و انتقال فناوري از خارج 

   سازي آن در داخلکشور و توسعه بومی

درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوري به 

   خارج

 قتصاديا 1

میزان اشتغال در بخشهاي فناوري 

   پیشرفته

تعداد ثبت اختراع در خارج از کشور به 

   ازاي هر میلیون نفر جمعیت

تعداد ثبت اختراع در داخل کشور به ازاي 

   هر میلیون نفر جمعیت

تعداد شرکتهاي خدمات مهندسی و 

 توسعه فناوري تازه تأسیس
  

تعداد واحدهاي تحقیقاتی در بنگاههاي 

 خصوصی نوپا
  

تعداد مؤسسات تحقیقاتی به ازاي هر 

 میلیون نفر جمعیت مقیم
  

2 
  دستاوردهاي فناوري

 

هاي فناوري و نوآوري بین تعداد شبکه

 بنگاهها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها
  

تعداد شرکتهاي جدید مستقر در مراکز 

   رشد فناوري

   تعداد شرکتهاي موفق مراکز رشد فناوري
درصد تحقیق و توسعه اجرا شده به 

صورت مشترك با کوشش دانشگاه به

 صنایع یا تأمین مالی از سوي صنایع

 تشکیالت و ارتباطات 3  

 کارکنانجایی هپذیري و جابمیزان تحرك

  :علوم و مهندسی بین صنایع

  ا و مراکز تحقیقاتی به صنایعههاز دانشگا

 مراکز تحقیقاتی/ یع به دانشگاههااز صنا
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   ارزیابی مؤسسات فناور. 3. 3

  د که به فناوريهستن...  مراکز رشد و ،ها، مراکز تحقیقاتیمؤسسات فناور شامل پژوهشکده

 مدل جامعی براي ارزیابی عملکرد واحدهاي تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی 1390در سال . دنپردازمی

 3جدول در . ]5[دشوسسات فناور استفاده ؤ براي م،طورکلیهتواند به مید کشامیرکبیر طراحی 

  .ه استدداده شارتباط بین شاخصهاي ارزیابی مؤسسات فناور و توسعه آموزشهاي مهندسی نشان 

 شاخصهاي ارزیابی مؤسسات فناور با توجه به حیطه فعالیت این ،شودطور که مالحظه میهمان

بندي و ستاوردهاي پژوهشی و ارتباطات سازمانی و مشتري مداري دستهمؤسسات در سه بعد مالی، د

طور مستقیم با آموزش مهندسی مرتبط و سایر شاخصها ه از آنان بچشمگیرياند و تعداد تفکیک شده

  .دهستنمند طور غیرمستقیم بهرههنیز از توسعه آموزش مهندسی ب

  

 توسعه آموزشهاي مهندسی ر و تدوین دروس درسسات فناوؤ ارتباط بین شاخصهاي ارزیابی م:3جدول 

 ارتباط شاخص با آموزش مهندسی
 شاخص بعد ردیف

 غیر مستقیم مستقیم

    عقد قرارداد 

   درآمد جذب شده

   فروش محصول

        ايارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره

1 
دستاوردهاي 

 فناوري

        اي جذب شدهتجهیزات سرمایه
   انتشارات مقاالت و کتب

   )پتنت(ثبت اختراع 

برگزاري همایشها و کارگاههاي 

 آموزشی
  

   تجاري سازي طرحها

   تدوین و اخذ استاندارد

2 

دستاوردهاي 

  پژوهشی

 

هاي ها و رسالههدایت پایان نامه

   دکتري

               اهمنامهانعقاد تف
    

3 
ارتباطات سازمانی و 

مذاکرات و دادن بررسی نیازها و انجام  مشتري مداري

   اهتهیه پیشنهاد
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   ارزیابی افراد فناور. 4. 3

یند تبدیل علم به ااي، افراد فناور نیز در کشورها به فرسسهؤ م والمللی، ملیعالوه بر سطوح بین

در سالهاي . هستند پژوهشی دانشگاهها ت علمیئ هیيپردازند که مصادیق بارز آن اعضافناوري می

 4 جدول در. ]10[شد مدل جامعی براي ارزیابی عملکرد آنان در دانشگاه امیرکبیر طراحی ،اخیر

  .داده شده استارتباط بین شاخصهاي ارزیابی افراد فناور و توسعه آموزشهاي مهندسی نشان 

د که به چهار بعد نده را انجام می افراد فناور فعالیتهاي زیادي،شودطور که مشاهده میهمان

بندي و شاخصهاي مرتبط طرحهاي تحقیقاتی، دستاوردهاي پژوهشی، تدریس و کارهاي اجرایی دسته

طور مستقیم با آموزش هعمده کارهاي افراد فناور ب.  نشان داده شده است4با هر بعد در جدول 

  .استمرتبط مهندسی 

  

 توسعه آموزشهاي مهندسی  افراد فناور و تدوین دروس در ارتباط بین شاخصهاي ارزیابی:4جدول 

 ارتباط شاخص با آموزش مهندسی
 شاخص بعد ردیف

 غیر مستقیم مستقیم

 مذاکرات و تهیه  دادنبررسی نیازها، انجام

   اهپیشنهاد

    عقد قرارداد 
1 

دستاوردهاي 

 فناوري

    طرح و جذب درآمدراياج

   انتشار مقاالت و کتب

   )پتنت(ثبت اختراع 

          شرکت در همایشها و کارگاههاي آموزشی
   تدوین و اخذ استاندارد

   هاي تحقیقاتیتجاري سازي یافته

2 

دستاوردهاي 

  یپژوهش

 

   هاي دکتريها و رسالههدایت پایان نامه

   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی تدریس 3

4 
اجرایی کارهاي 

 مدیریتی
   ه شدوظایف اجرایی محولدادن انجام 
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  گیرينتیجه. 4

 با پیشرفت علم و فناوري و جهانی شدن آموزش مهندسی، ضرورت بازنگري مستمر اهداف، ساختارها 

اي نوین نظام آموزش مهندسی متناسب با نیازهاي کشور و تحوالت جهانی بیش از هو تدوین روش

  .شودپیش احساس می

 این حقیقت که ،طرف و از طرف دیگریک ا توجه به ارتباط تنگاتنگ مهندسی و فناوري از ب

 ابتدا ارتباط آموزشی پژوهشدر این  ،ستفناوري عاملی راهبردي براي توسعه اقتصادي کشورها

 با معرفی ، سپسوالمللی مطالعه مهندسی با شاخصهاي مدلهاي ارزیابی کشورها در سطح بین

، مؤسسات فناور و افراد فناور، ارتباط آموزش مهندسی با آنها )سطح ملی(فناورانه شاخصهاي کشور 

  .بررسی شده است

اي و فردي توسعه المللی، ملی، مؤسسهدهد که در سطوح مختلف بیننتایج این بررسی نشان می

ان علم و  و الزم است متولیردداارتباط مستقیم یا غیرمستقیم آموزش مهندسی با فعالیتهاي فناوري 

تواند سبب تحول و رشد در  که می،فناوري کشور به آموزشهاي مهندسی، افزایش کیفیت و توسعه آن

  .نندکانداز و الگویی مدون در این زمینه را طراحی و اجرا  توجه و چشم،توسعه اقتصادي کشور شود

  :شود پیشنهاد میزیرنحوه آموزش فناوري در سطوح مختلف به قرار 

  

   تدریس منظم فناوري از طریق دروس دانشگاهی: فرد.الف

  :ند ازااهم محورهاي اصلی دروس عبارت

  اعمال اصول اقتصادي، قابلیت اطمینان، طول عمر و دوام در طراحی

 نیازسنجی، اصول و فنون مذاکره

 انواع ثبت اختراعات و مراحل آن

 آشنایی با انواع عقود، مباحث مالی و اصول مدیریت، مدیریت پروژه

  

 تشکیل کارگاههاي آموزشی تدریس فناوري در سطح کارشناسان: سسهؤ م.ب

  :ند ازاسسه عبارتؤاهم محورهاي اصلی آموزشی براي توسعه فناوري در سطح م

  المللیآشنایی با تدوین استانداردهاي ملی و بین

 آشنایی با قوانین ثبت اختراع و مراحل آن

 م قراردادهاآشنایی با قوانین حقوقی و مالی در تنظی

  فروش وهاي اصول و فنون مذاکره، بازاریابیروشآشنایی با 

 سازي طرحهاآشنایی با تجاري
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ریزان کشور با تهیه کتابچه، گزارش و برگزاري افزایش اطالعات سیاستگذاران و برنامه:  کشور.پ

 همایشها

  :ند ازااي عبارت منظم و دورهياهاهم محورهاي اصلی در تهیه گزارش

  ن نقش فناوري در رشد اقتصادي جامعهتعیی

 تعیین و تبیین نقش فناوري در آسایش و سالمت جامعه

 هاي مختلف در کشوردن وضعیت فناوري در زمینه کررصد

 اي فناوري کشور در مقایسه با سایر کشورهاتعیین جایگاه جهانی و منطقه

  در کشورتوسعه فناوري منظور بهتالش براي تأمین و جذب اعتبارات الزم 
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  .مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،)المللیو شاخصهاي بین
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، ارزیابی سیاستهاي )1391 (زاده، جواد سلطان واهللا، فاتح راد، مهدي، شجاعی، سید محمدحسینطباطبائیان، سیدحبیب .8
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