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فناوریبرنامه ششم توسعه پژوهش و نگاهی به
(1400-1396)



برنامه ششم توسعه حوزه پژوهش و فناوریتدوین : الف



برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوریمقدمات 

 و تحلیل فرآیند اجرای برنامه پنجم توسعه و نتایج حاصل از ارزیابی برنامه هابررسی

بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها

تدوین سیاست های حوزه پژوهش و فناوری در برنامه ششم

تدوین اهداف برنامه ششم توسعه حوزه پژوهش و فناوری

 سنجه های هر یک از اهداف برنامه ششم توسعهاحصاء

 دستورالعمل نحوه تدوین برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری"تدوین"



سیاست های حوزه پژوهش و فناوری
ـ حمایت از کاربست نتایج تحقیقات، صدور محصوالت و خدمات تخصصی و دانش فنی و فناوري1
فنی و مهندسی و سالمت: ـ حمایت ویژه از توسعه توسعه صادرات خدمات2
ـ حمایت از همگرایی فعالیت هاي پژوهش و فناوري در حوزه هاي تخصصی با رویکرد تکمیل زنجیره فعالیت ها3
ـ حمایت از ظرفیت سازي و توانمند سازي در واحدهاي مستعد4
ـ متناسب سازي ساختارهاي پژوهشی و فناوري با برنامه عملکرد5
ـ تاکید بر آینده پژوهی در توسعه فعالیت هاي پژوهشی و فناورانه6
گاهی و ـ ایجاد سازوکارهاي تشکیل، حمایت، هدایت و ضوابط تفویض اختیار قطـب هـاي علـم و فنـاوري بـا توجـه بـه مزیت هاي نسبی جهاددانش7

نیاز کشور
ـ سیاست تمرکز زدایی از فعالیت هاي مستعد8
ـ متناسب سازي حمایت هاي مالی بر اساس عملکرد برنامه ها و ساختارهاي سازمانی9

(نوآورانحفظ و تشویق جذب ، )ـ زمینه سازي براي تقویت نوآوري 10
ـ حمایت از انتقال دانش فنی و بومی سازي آن در پروژه هاي بزرگ11
ـ حمایت از تحقیقات کاربردي و توسعه اي در حوزه هاي منتخب علوم انسانی، اجتماعی12
ـ توسعه همکاري با بخش خصوصی13
یـ ساماندهی نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوري بـا رویکـرد تقویـت جایگـاه خـود ارزیـابی توسط واحدهاي اجرای14
ـ ایجاد سازوکارهاي تقویت ارتباطات و همکاریهاي علمی و تخصصی ملی، منطقه اي و بین المللی15
ـ حضور فعال در مجامع تصمیم سازي و تصمیم گیري16
ـ تعریف زمینه فعالیت هاي مشترك و حمایت از همکاري بین واحدي حوزه هاي کارکردي17
ـ توسعه شبکه همکاري پژوهشی و فناورانه با سازمان هاي مرتبط ملی18
ـ حمایت از توسعه همکاري بین واحدي19



فناوریپنج ساله برنامه ششم توسعه پژوهش و اهداف 
ـ توسعه قطب های علم و فناوری1

ـ سازمان پژوهشی برتر در سه حوزه از فناوری های نوین2

فناوری یا دانش فنی2کشور، فناوری نوین یا دانش فنی در حوزه فناوری نوین، تولید شده توسط جهاددانشگاهی به خارج ـصادرشدن 3

واحد فاقد فعالیت شاخص پژوهش و فناوری به منظور احراز حداقل یک زمینه فعالیت در یک حوزه مهم  10ارتقای توانمندی ـ 4

یا ملیاستانی ( کسب رتبه اول تا سوم با توجه به تعریف برتر بودن)ـ سازمان برتر در بکارگیری نتایج تحقیقات 5

فناوری تولید شده در جهاددانشگاهی25فروش ـ 6

ـ سازمان پژوهشی برتر در تولید و بهره برداری فناوری های منطبق بر اولویت های الف نقشه جامع علمی کشور7

ـ کسب دانش فنی و ارتقای آن در اجرای پروژه های بزرگ کشور8

ـ سازمان برتر در توسعه کاربرد نظریه های حوزه های خاص از علوم انسانی و اجتماعی، متناظر با نیازهای کشور9

از اعضای هیأت علمی% 5ـ برخورداری از تعداد نوآوران معادل 10

فناوریـ سازمان برتر در پژوهش های کاربردی منتخب در حوزه های مسائل اجتماعی، اقتصادی، مطالعات شهری، گردشگری و مدیریت 11

گروه های پژوهشی با دانشگاه های معتبر و مراکز پژوهشی جهانی% 10علمی و پژوهشی ـ همکاری 12

گروه های پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی معتبر ملی% 20ـ همکاری علمی و پژوهشی 13

مورد همکاری علمی و پژوهشی بین المللی در حوزه های فناوری و صنعتی8ـ  افزایش 14

ـ  توانمند سازی و ظرفیت سازی15



توسعهششمبرنامهتدویناندرکاراندستوریزیبرنامهکارشناسانبرایآموزشیکارگاهبرگزاری

سازمانیواحددهدرششمبرنامهتدوینپایلوتاجرای

سازمانیواحدهایتوسطتوسعهششمبرنامهنویسپیشتدوین

ناسکارشوپژوهشیمعاونحضورباواحدهاازهریکششمتوسعهبرنامه هاینویسپیشبررسیجلسهبرگزاری

(ساعتنفر2400ازبیشصرفوجلسه60بهقریبطی)پژوهشیمعاونتدرسازمانیواحدهایبرنامه ریزی

مرحلهچنددرواحدهاششمبرنامه هایاصالحوبررسی

اجراجهتسازمانیواحدهایتوسعهششمبرنامهابالغ

فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه



مقدارواحد سنجشعنوان سنجهردیف

509تعداددانش فنی1

2
فناوری

(تعداد)
119تعداد

3
محصول 

برای اولین بار 
291تعداد

6418تعدادمقاله4

462تعدادکتاب5

235تعدادثبت اختراع6

7
-مشاوره

خدمات تخصصی
135،320تعداد

8
-مشاوره

خدمات تخصصی
590،805ریال

9
یتعداد نظریه های کاربرد

5تعدادشده

38تعدادنوآورتعداد10
772تعدادپژوهش های کاربردی11

گانه15پیش بینی شده به تفکیک اهداف ( سنجه ها)حجم دستاورد ها



مقدارواحد سنجشعنوان سنجهردیف 

2220تعدادپروژه12

8،285،718میلیون ریالفروش کاال و خدما13

49،007میلیون ریالفروش دانش فنی14

4تعدادفروش  دانش فنی15

15،000میلیون ریالصدور کاال و خدمات16

10،100میلیون ریالصدور فناوری17

6تعدادصدور فناوری18

2تعدادصدور دانش فنی19

24،873میلیون ریالفروش فناوری20

6تعدادفروش فناوری21

34تعدادگزارش راهبردی22

گانه15حجم سنجه های پیش بینی شده به تفکیک اهداف 



نقاط قوت، ضعف و قابل بهبود

برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی



جهاددانشگاهینقاط قوت برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری 

استشدهتدوینوتنظیم(سنجه ها)دستاوردهامحورحولششمبرنامه.

استشدهتعریفجامعهآیندهوحالنیازهایبامتناسبفناوریوپژوهشگانه15کالناهداف.

استدادهقرارهدفراپژوهشحوزهدرغیرفعالواحدهایفعال سازیوتوسعهششمبرنامه.

آندرشاغلانسانینیرویوپژوهشیساختارهایمتناسب سازیبرایزمینهششمبرنامهتدوین

.استساختهفراهمرا



بارابرنامه هااجرایوتدوینعواملفعالیت هایدرمتداولواژه هایومفاهیمازمشترکبرداشتوجودعدم
.استکردهمواجهچالش

وجودبهواحدهااهدافتعریفبرایراچالشهاییفناوریوپژوهشگانه15اهدافازبرخیدرنگریکالن
.استآورده

نیستمطرحجدینحویبهبودجه ریزیبرنامه ها،تدویندر.

استنگرفتهقرارنظرمدانسانینیرویحیثازواحدهاتواناهدافوبرنامه هاتدویندر.

هستندضعیفعلمیهیأتانسانینیرویتعدادحیثازپژوهشیگروه هایازبرخی

استکاستههابرنامهجامعیتاز...وانسانی،مالیمنابعوبرنامهمیانتناسبعدم.

فناوریو پژوهش برنامه ششم توسعه ضعف و قابل بهبود نقاط 



ششمعملکرد سال نخست برنامه توسعه ارزیابی : ب
 (1396)



ایجاد وحدت رویه در فرآیند و نتایج ارزیابی واحدهای سازمانی

 نقاط قابل بهبوداستخراجبازخورد از روند فعالیتها و اخذ

 فرصت برای درک میزان اثربخشی اجرای برنامه ها در توسعه پژوهشیایجاد

 سازی زمینه برای پیش بینی آینده کسب و کار و جایگاه سازمان در کنار رقبافراهم

 برتوسعه متعادل واحدها از طریق اجرای هماهنگ برنامه هانظارت

 به تربیت منابع انسانی مسئولیت پذیر و پاسخگوکمک

 (حرکت به سمت سازمان یادگیرنده)به توسعه یادگیری در سازمانکمک

و...

اهمیت و ضرورت ارزیابی برنامه ها



فرآیند ارزیابی

 (1396عملکرد )ارزیابی برنامه ششم توسعهتدوین کاربرگ های

 ارزیابان برنامه ششم و آموزش اصول ارزیابی اهداف و برنامه ها  تعیین

 توسعهبرنامه ششم ارزیابی زمانی تقویم تهیه

 واحدهامورد نیاز برای ارزیابی برنامه ششم توسعه مستنداتفهرست تهیه و اعالم

 در محل واحدهاها در قالب کاربرگ های از پیش تعریف شده ارزیابی اهداف و  برنامه

 گزارش ارزیابی و ارسال به واحدهاتهیه

 تدوین گزارش های موضوعهبندی نتایج ارزیابی و جمع

تقویم ارزیابی سال 96-نهایی اول تیر.docx
مستندات پایش برنامه ششم.docx


نتایج ارزیابی

 1396سال واحدهای سازمانی در پیشرفت اهداف و برنامه های

درصد تحقق  
اهداف 

ضریببدون 

درصد تحقق
اهداف

با ضریب

در صد پیشرفت اهداف 
بدون اعمال ضرایب سنجه ها95به سال نسبت 

اهدافدرصد پیشرفت 
با اعمال ضرایب سنجه ها95نسبت به سال 

درصد تحقق
برنامه های 

عملیاتی ا با محاسبه سنجه ها ب
مبدا صفر

محاسبه سنجه هابدون 
با مبدا صفر

سنجه هابا محاسبه 
مبدا صفربا 

سنجه هابدون محاسبه 
با مبدا صفر

63/2864/4474/1591/2943/2858/1364/82



بهبود فرآیند ارزیابیو قابل ، ضعف نقاط قوت

برنامه ششم توسعه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی



ی نقاط قوت ارزیابی برنامه ششم توسعه پژوهش و فناور
(96عملکرد سال )

وتوسعهبرنامه یمقولهبهالزماطمینانواعتقادسازمانیواحدهایمعاونینوروسا

.دارندآنارزیابی

مانیسازواحدهایکارکنانومدیریتباستادیمدیرانوکارکنانمیانسازنده ایتعامل

.می گرددمشاهده

ازمختلفواحدهایدرفناوریوپژوهشامورپیشرفتروندوبرنامه هااطالعاتتبادل

.استدادهقراریکدیگررشدوفعالیتجریاندرراواحدهاارزیابان،طرف

رامیتیکارمزیت هایواثربخشروش هایآن،ماهیتبهتوجهباارزیابیتیم هایتشکیل

.استنمودهتقویتهمکاراننزد

و..........



برنامه ششم  و قابل بهبود ارزیابی نقاط ضعف 
(  96عملکرد سال )

فعایت هایحجمبامتناسبواحدهادرارزیابیفرآینداجرایبرایاختصاص یافتهزمانیبازه

.استنبودهواحدها

کارشکستفرم(WBS)استنشدهگرفتهجدیچندانواحدهادر.

موجباتفعالیت،زمینه ازیکهردرفعالیتکمحجموواحدهادرفعالیتزمینه هایتعدد

.می کندفراهمراغیرتخصصیفعالیت های

بودمشهودهابرنامهدربرآوردیکمواحدهاازبرخیدر.

بودنشدهتعریفاهدافباهم ترازوهم وزنعملیاتیهایبرنامهواحدهاازبرخیدر.

و.........



بازنگری برنامه ششم توسعه: ج



 ظرفیت های استانیبازنگری برنامه های واحدها و تالش در جهت هماهنگ سازی آن با توانایی واحدها و

 سازی اهداف و برنامه های عملیاتی از یک طرف و اعتبارات از سوی دیگر  متناسب

 شدهاصالح سنجه های اهداف بر اساس فهرست سنجه های باز تعریف

 اهمیت سنجه ها در راستای ارزیابی دقیق  اعمال ضرایب

 ششماهداف و سنجه های کیفی در برنامه تعریف

اهمیت و ضرورت بازنگری  



(سنجه96)واحدهاتوسعهبرنامهدرشدهاستفادهسنجه هایاحصای

بایکسانتقریباماهیتباهایسنجهادغامو(جلسه6قریب)کارشناسیجلساتدرسنجه هابررسی

آنهاازگزینشوفهمسهولتبرایهاسنجهکردنمحدودمنظوربهیکدیگر

تعیین5تا1ازسنجه هابرایاهمیتضریبتعیین

باشدپژوهشیفعالیت هایکلیهدربردارندهکهبه نحویمتعددمحورهایدرسنجه هاطبقه بندیبهاقدام.

(.شدطبقه بندیسنجه44ومحور8درسنجه هااساساینبر)

(96عملکرد)توسعهششمبرنامهارزیابیگزارشدرشدهتعریفضرایباعمال

مفرآیند تدوین و اصالح سنجه های برنامه توسعه شش



عنوان سنجهمحور سنجه هاردیف
واحد 

سنجش
ضریب  
اهمیت

1

خدمات تخصصی

فروش خدمات تخصصی
-یمارپذیرش ب-ارائه خدمات درمانی ـ فروش خدمات درمانی و آزمایشگاهی ـ نمونه ـ تست ـ خدمات سلولی: مشتمل بر)

-خدمات سلولی-(مراکز مشاوره)مراجعین-مراجعین مجازي-مراجعین کارفرمایی-مراجعین-پذیرش بیمار خارجی 
...(خدمات ابري و-کاربر-پلتفورم-بانک اطالعاتی-مقالهPDFدانلود 

2تعداد

3ریال2

3
صدور خدمات تخصصی

5تعداد
5ریال4

5
کیفیت خدمات تخصصی

زمان انتظار بیمار ـ زمان نوبت دهی ـ زمان دادن جواب تست ـ درصد موفقیت بارداري ـ سرعت در ورود :مشتمل بر)
...(اطالعات ـ گزارش هک ـ زمان توقف کاربر در تارگاه و 

3

6
تنوع خدمات تخصصی  

(تنوع تست-تنوع خدمات درمانی)
3تعداد

7

محصول

تولید محصول فناورانه براي اولین بار در کشور 
... (نهال تکثیر یافته توسط ریز ازدیادي و -عصاره موثر-تولید نهال: مشتمل بر)

5تعداد

فروش محصول تولیدي8
مونه سلولی  پیش داروي گیاهی ـ فروش نهال ـ عصاره موثر ـ نهال تکثیر یافته توسط ریز ازدیادي ـ رده یا ن: مشتمل بر)

...(و ـ فرآورده سلولی ـ بانک اطالعاتی ـ نرم افزار ـ ایجاد پرتال ـ بسته آموزشی ـ فیلم آموزشی ـ نرم افزار آموزشی

3تعداد/ مقدار

3ریال9

5تعداد/ مقدار صدور محصول تولیدي به خارج10

4کیفیت محصول11
3تعدادتنوع محصول تولیدي12

جدول ضرایب و سنجه ها



ردیف
محور 

سنجه ها
واحد سنجشعنوان سنجه

ضریب 
اهمیت

13

دانش فنی

تولید دانش فنی
روتوکل پروتوکل درمانی ـ ارتقاء پروتوکل درمانی ـ پ-تدوین استاندارد: مشتمل بر)

غذاداروي گیاهان دارویی ـ گزارش کاربردي ـ نظریه کاربردي شده ـ دستورالعمل
اجرایی ـ سند راهبردي ـ تدوین پیش نویس قانون و مقرره و کد اخالق ـ ابزارها و

... (ها ـ رده یا نمونه سلولی ـ فرآورده سلولی و پرسشنامه

5تعداد

4تعداد(از خارج به داخل)انتقال دانش فنی 14

15
فروش دانش فنی

تعداد
4

ریال16

صدور دانش فنی

تعداد

5
17
ریال18

19
20

فناوري

5تعدادتولید فناوري

5تعدادانتقال فناوري21

22
فروش فناوري

تعداد
5

ریال23

صدور فناوري
تعداد

5 24
ریال 25



ضریب اهمیتواحد سنجشعنوان سنجهمحور سنجه هاردیف

26

انتشار دانش

2تعدادچاپ مقاله در نشریات علمی
1تعدادارائه مقاله  در کنفرانسهاي علمی27

2تعدادتالیف کتاب از نتایج پژوهش28

1تعدادترجمه کتاب 29

3تعدادراه اندازي نشریه علمی30

40

مالکیت معنوي

3تعدادثبت اختراع ملی

5تعدادثبت اختراع بین المللی41

3تعدادثبت ژن ملی42
4تعدادثبت ژن بین المللی43

2تعدادثبت طرح صنعتی ملی44

5تعدادثبت طرح صنعتی بین المللی45

2تعدادثبت نام تجاري ملی46

4تعدادثبت نام تجاري بین المللی47

2تعدادثبت کد نمونه هرباریومی48

3تعداد(تربیت نوآور-جذب نوآور)تعداد نوآورمنابع انسانی49

50

طرح پژوهشی

3تعدادپروژه هاي مشترك با طرفهاي ملی
5تعدادپروژه هاي مشترك با طرفهاي بین المللی51
4ریالکسب درآمد از محل طرح هاي کارفرمایی یا گرنت52



نوع وتیپ  برنامه های عملیاتی

 کارگاه آموزشی تخصصیبرگزاری

برگزاري دوره هاي آموزشی و شرکت در آنها  برنامه هاي 

برگزاری رویدادهای علمی و پژوهشی

...ها،سمینارها، کنفرانسها، سمپوزیوم 

احداث و توسعه فضای فیزیکی پژوهشی و تخصصی

....،ساختمان،کارگاه، آزمایشگاه، مزرعه،گلخانه

ایجاد و توسعه ساختارهای پژوهشی

...پژوهشی،پژوهشکده،مرکز تخصصی،گروه 

 پژوهشیتوسعه کمی و کیفی منابع انسانی

...نیروي انسانی،جذب و تربیت نوآور،جذب و تربیت محقق و استخدام 



تیپ بندی برنامه های علمیاتی

 طرح پژوهشیاجرای

و جذب و اجراي طرحهاي پژوهشیتعریف 

 نشریه علمیراه اندازی

ارنشریه تخصصی و انتشار براي اولین بتعریف 

راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه و کارگاه تخصصی

...مجوزها،تامین تجهیزات و اخذ 

بازاریابی و تبلیغات

...و ، بروشور،کاتالوگ، تیزر فیلمتهیه 

طراحی، ساخت و فرآوری محصوالت فناورانه

راه اندازی خط تولید محصوالت

برگزاری نمایشگاه های تخصصی



نوع وتیپ  برنامه های عملیاتی

حضور در نمایشگاه های تخصصی

طراحی، ساخت و فرآوری محصوالت فناورانه

راه اندازی خط تولید محصوالت

برگزاری نمایشگاه های تخصصی

حضور در نمایشگاه های تخصصی

تعریف و راه اندازی ارائه خدمات تخصصی

تدوین بسته های آموزشی

انجام پایان نامه دانشجویی

ایجاد سامانه و  بانک های اطالعاتی

 تشکیل ذخایر ژنتیکی و...



برنامه های آتی در فرآیند ارزیابی: د
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سامپدرپایشسامانهاندازیراه

اطالعاتمستمرتکمیلواصالحوسامانهطریقازهابرنامهمستمرپایش

واحدهاخودارزیابیفرآیندتقویت

تصادفیطوربهواحدهابرخیبرنامهایدورهمیانپایش

مشکالتوموانعرفعراستایدرپاسخوپرسشجلساتبرگزاری

های آتی در فرآیند ارزیابیبرنامه 




