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نانو در  فناوري و توسعه ارتقاو راهبردهاي  ها سياست

مورخ  285جمهوري اسالمي ايران مصوب جلسه 

 انقالب فرهنگي عالي شوراي 25/5/2782

 مقدمه

 فنااوري ي نوين و اعالم ها فناوريکشور بر  ساله بيست انداز چشمنظر به تأکيد 

کشور در برنامه چهارم توسعه و همچنين  فناوريي ها اولويتيکي از  عنوان بهنانو 

خاص مقام معظم رهبري به کسب جايگاه مناسب جهاني در زمينه تأکيد و توجه 

نانو  فناوريدبيرخانه ستاد ويژه توسعه  4831بهمن  52 ديدار مورخ) فناورياين 

ساند  »انقالب فرهنگي ضامن تأکياد بار اجاراي د يا        عالي شوراي( با معظم له

و  هاا  سياسات ، ناانو  فنااوري سااله توساعه    41برناماه   عناوان  باه « راهبارد ييناده  

 :نمايد ميدر کشورتصويب  فناورياين  ارتقايراهبردهاي ذيل را براي توسعه و 

جهااني   ي و کسب يک تا دو درصد سهم باازار گذار سرمايهمنابع الزم براي  -2

 تصويب بهبه اين منظور  دستيابيگردد. تمهيدات الزم براي  تأميني نانو ها فناوري

 .درس ميي پيشرفته ها فناوري عالي شوراي

تعياين شاده   ينها  ي مرتبط که در سند راهبرد يينده نقشها دستگاهکليه  -5

 عاالي  شاوراي  تأيياد نانو مصوب ستاد را که باه   فناوريي ها اولويت موظفند ،است

ي وابسته به خاود  ها زمانساو  ها بخشي پيشرفته رسيده است در کليه ها فناوري

زم را که در سند مذکور مشاخ   خود منظورنموده و منابع مالي ال ريزي برنامهدر 

 نمايند. تأمينشده 

ي هاا  اولويتو پژوهشي کشور موظفند  عالي يموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -7
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ي يموزشاي و  هاا  برنامهي پيشرفته را در ها فناوري عالي شورايمصوب  نانو فناوري

 توجه  رار دهند. پژوهشي خود مورد

پژوهشي و صنعتي ، و مراکز علميافراد سازي  تشويقي براي فعال يها روش -4

ي ساتاد  ها فعاليتدر اولويت ينها  به دهي جهتي دولتي و خصوصي و ها شرکتو 

 نانو  رار گيرد. فناوريويژه توسعه 

از طريا    شاود  ماي نانو اجاازه داده   فناوريبه دبيرخانه ستاد ويژه توسعه  -2

ي هاا  گاذاري  مايهسار امکان ، نانو فناوريي گذار سرمايهتشکيل صندوق حمايت از 

هاي اولويات دار را فاراهم نماياد.     در حوزه ربط ذيي اجرايي ها دستگاه مشترک با

منابع مالي خود را از طري  اين صندوق در  ندتوان مي ربط ذيي اجرايي ها دستگاه

 تصاويب  باه ايان صاندوق    اساسانامه ي نمايناد.  گاذار  سارمايه ناانو   فناوريزمينه 

 .رسد ميانقالب فرهنگي  عالي شوراي

نانو براي توسعه ايان   فناوريي خصوصي فعال در زمينة ها بنگاهحمايت از  -6

ي گاذار  سارمايه ي از طري  الملل بينکسب بازارهاي  فناوريبراي توسعه  و فناوري

 خطرپذير انجام گيرد.

، ي و کساب يماادگي  نگار  ييناده موظفناد باا    ربط ذيي اجرايي ها دستگاه -3

نانو ساخت داخال   فناوريزم را جهت ورود مصصوالت هاي ال يهتأييداستانداردها و

ناانو   فناوريبه بازار با سرعت مطلوب تدوين و جهت تصويب به ستاد ويژه توسعه 

 نمايند. ارايه

 هناما  يياين ، يالمللا  باين براي تعامل پويا با کشاورهاي جهاان و نهادهااي     -8

 تصاويب  باه انو نا  فنااوري ي به پيشنهاد ستاد وياژه توساعه   الملل بيني ها همکاري

 .رسد ميي پيشرفته ها فناوري عالي شوراي

ي اجراياي کاه   ها دستگاهنانو براي کليه  فناوريمصوبات ستاد ويژه توسعه  -9

 خواهد بود. االجرا الزم، تعيين شده استينها  نقش، يينده يراهبرد در سند

ريايس   فنااوري و  معااون علماي  ) ناانو  فنااوري رييس ستاد ويژه توسعه  -21
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ي سند راهبرد ده ها برنامهيک بار گزارش پيشرفت  ماه 6موظف است هر ( رجمهو

پيشانهادهاي  ، و همچنين در صورت نيااز ( يينده راهبرد) نانو فناوريسالة توسعه 

 عاالي  شاوراي ناانو باراي تصاويب باه      فناورياين ستاد را جهت رفع موانع توسعه 

 انقالب فرهنگي ارسال نمايد.

باراي   حکم رييس ستاد ن مقام اجرايي ستاد است که باباالتري، دبير ستاد -22

 4و انتخاب مجدد وي بالمانع است. شود ميسال منصوب 1مدت 

رياست  فناوريي ها همکاريدفتر ) نانو فناوريدبيرخانه ستاد ويژه توسعه  -25

انقالب فرهنگاي را   عالي شورايوظيفه نظارت بر حسن اجراي مصوبات ( جمهوري

 هده دارد.در اين زمينه برع

نانو در جمهاوري   فناوريو توسعه  ارتقاو راهبردهاي  ها سياست»مصوبه  -27

انقاالب   عاالي  شاوراي  45/5/32ماورخ   235بند در جلساه   45در « اسالمي ايران

 رسيد. تصويب بهفرهنگي 
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