وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

گزارش

فن بازار

هفته پژوهش و فناوری
پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور

آذرماه 1393

اگر شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی
آنها حمایت شود بواسطه ثروت آفرینی از طریق علم ،اقتصاد کشور به
شکوفایی حقیقی خواهد رسید.

مبانی قانونی فن بازار

راهبرد کالن  3از نقشه جامع علمی کشور:
جهت دادن چرخه علم ،فناوری و نوآوری به ایفای نقش موثر در اقتصاد

اقدام :4
حمایت از سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در تولید و تجاری سازی علم و
فناوری

اقدام :6
حمایت از بازارسازی برای محصوالت نوآورانه به ویژه از طریق اولویت دهی به
محصوالت و خدمات داخلی در خریدهای دولتی ،اطالع رسانی در مورد آینده آن
ها و حمایت از استقرار شرکت های علمی نوآور داخلی در مناطق آزاد به منظور
توسعه صادرات

اقدام :8
ساماندهی فن بازار های عمومی و ایجاد فن بازار های تخصصی در حوزه های
اولویت دار کشور

سیاست های کلی علم و فناوری
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل  11۱قانون اساسی سیاستهای کلی
«علم و فناوری» را ،در تاریخ  99شهریور  ،1393ابالغ فرمودند.
گزیده ای از متن سیاستهای کلی علم و فناوری که به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ابالغ شده ،به شرح زیر است:
.....
 -9-۵حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارکهای علم و فناوری.
.....
 -۵-1افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی ،ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.
 -۵-9حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات
مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم  ۵۱درصد.
.....
 -6-1توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوریهای جدید و حمایت از تولید و صادرات محصوالت
دانش بنیان و متکی بر فناوریهای بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت ،با اصالح امر واردات
و صادرات کشور.
 -6-9اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت در داخل کشور با
استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کاالهای وارداتی.
 -6-3استفاده از ظرفیتهای علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر
کشورها بویژه کشورهای اسالمی حسب نیاز.

