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پژوهشگاه دانشگاه علم و صنعت ايران

دبيرخانه طرح هاي كالن ملّي

ماموريت، اهداف و راهبردها ماموريت، اهداف و راهبردها 
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حقاً و بدون شك بايد پژوهش و تحقيق مورد توجه و اهتمام 
دار به نيازهاى آن، هدفبا توجه بيشترى قرار بگيرد، در كشور اوالً 

ها را ؛ يعنى ببينيم واقعاً كشور به چه احتياج دارد و پژوهشكنيم
كه در خالل مباحث بعضي از در جهت نيازهاى كشور قرار بدهيم

دوستان هم روي آن تاكيد شده و كامال هم درست است و 
. ما بانك اطالعات و مركزى داشته باشيماش اين است كه الزمه

ند بدانند چه الزم است، چه انجام شده است و چه الزم همه بتوان
است براى تكميل يك پژوهش، تا بتواند اين قطعات گوناگون در 

.كنار هم جمع بشود
از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار استادان و اعضاي هيات 

13/7/1385علمي دانشگاهها در تاريخ 
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پيشگفتار

ي زمينه ساز تحـرك دراز مـدت و پيشـرفت و توسـعه پايـدار علـم و       هاي كالن ملّطرحبرنامه ريزي و ساماندهيطراحي،

افزايي علـم و  هاي جهاني و ايجاد همفناوري در كشور خواهد بود كه با هدف رفع نيازهاي داخل كشور و حضور در رقابت

ي ن از طريق اجراي طرح هاي ملّي و طراحي و تدويسازماندهي و تقسيم كار ملّهاي انساني،ثروت از طريق كسب مهارت

هاي كالن اجراي طرح.شودهاي مختلف انجام ميمالي و ساير امكانات كشور در عرصههاي انساني،و هم افزايي سرمايه

دهـد كـه در   هـاي اقتصـادي مـي   بخـش و هاي درگير در امور علم، فناوري و نوآوري سازماني اين امكان را به كشور،ملّ

با تعريف و تبيين موضوعات كليدي و راهبردي به ش .ه1404علمي كشور و همچنين سند چشم انداز راستاي نقشه جامع

يند نوآوري در بخـش  آگسترش دانش و چگونگي تجاري سازي و تحقق فرشاعه واتوليد علم،هاي انساني،كسب مهارت

ي براي تبديل آن به گيري از دانش ملّخدمات به عنوان همگرايي بين بخش علمي و صنعتي و بهره توليد وهاي ساخت،

.ثروت را فراهم آورد

ناميـده مـي   دبيرخانـه به اختصار سندطرح هاي كالن ملّي دانشگاه علم و صنعت ايران كه در اين دبيرخانهدر اين راستا، 

پروژه ها و كيفيـت  اجراي مديريت كارآمد، برنامه ريزي اصولي، ساماندهي و نظارت مستمر بر روند اجراي ؛شود، به منظور

.راه اندازي گرديداين دانشگاه در انجام طرح هاي كالن ملّي واگذار شده به دانشگاه علم و صنعت ايران

اين دبير خانه ضمن تسهيل تصميم سازي هاي مديريتي دانشگاه به متقاضيان علم و فناري و تهيه گزارشات تركيبي الزم 

آورده و با راه اندازي سامانه اي جامع با ساختار دانش پايه مديريتي هوشمند براي پشتيباني هاي الزم را از مديران به عمل

. مستند سازي دستاوردها و فعاليت ها در زمينه فناوري در صنايع مورد مطالعه را ايجاد مي نمايد

دبيرخانه طرحهاي كالن ملي دانشگاه 

1392تير ماه 
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مقدمه

هاي ن ملّي دانشگاه علم و صنعت ايران، در جهت پاسخگويي به يكي از چالشطرح هاي كالدبيرخانهراه اندازي 

اساسي در كنترل و نظارت بر طرح هاي كالن ملّي واگذار شده به دانشگاه در قالب مجري محوري يا مجري همكار 

ري ها شكل خواهد بمنظور ايجاد آگاهي و هوشمندي مستمر نسبت به محيط پيراموني و ايجاد الگوي پايدار در تصميم گي

در اين راستا به منظور ترسيم آينده اي روشن از فعاليت هاي مورد نظر، تدوين ماموريت، اهداف و راهبردهاي .گرفت

هايي كه از مجموعهميانتعاملمشتركمنشورعنوانبهسنديكپذيرشقبل از هر چيز، . كالن مورد نظر قرار گرفت

است، برخيبحثموردمورد استفاده در حوزهكليديواژگانوادبياتازمشتركدركنيازمندكنند،آن بهره برداري مي

كليدازبسياريمورددربا توجه به اين كه.شوندميتعريفاختصاربهسندايندراستفادهموردكليديمفاهيموواژگان

داشت كه آن چه كه به عنوان تعاريف در اين بايد توجه ندارد،همگان وجودپذيرشموردويگانهتعريفيسنداينواژگان

.سند استايندرنظرموردبرداشتبهمعطوففقطآيد،بخش مي

ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه در بيان تعاريفي كه در ذيل مي آيد از تعاريف موجود در اسناد باالدستي بهره 

سند راهبردي پيش رو، از بروز تناقضات مفاهيمي بين اين سند گرفته شده است، تا عالوه بر حفظ يكپارچگي در خود متن 

. و اسناد باال دستي نيز پيشگيري شود

ازسازمانيكمقصودوسيلهبداناست كهعبارتيياجملهسازمانمأموريتيبيانيه:1)ماموريت(رسالت 

.تاسسازمانوجوديي علتكنندهبيانآنوشودميمتمايزمشابهمقصود سازمان

ترين اهداف يك مجموعه هستند كه مبين علت يا علل اهداف بنيادين اصلي) :كيفي/ كمي / كالن (2اهداف

تعيين و خط حركت يك ... فرهنگي و ،اقتصادي،سياسي،بوجود آمدن آن مجموعه بوده و جايگاهش را در نظام اجتماعي

. نمايدمجموعه را ترسيم مي

1 Mission
2 Goals
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اصطالح)هاي كالن مصوب شوراي عالي عتفنامه اجرايي طرحنبه استناد كليات آئي(تعريف 

افزايي ميان اهداف آموزشي ها بوده، به توسعه و همهاي ملي كه مبتني بر توسعه علوم و فناوريطرحي است همراستا با اولويت
هاي مختلف ري نهادها و سازماناز طرفي اندازه و هزينه طرح بايد فراتر از توان يك بخش بوده و همكا. و تحقيقاتي منجر شود
.در طرح را در برگيرد

طرح

كالن ملي

عتفشوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

:ذيل شوراي عالي عتف قرار داشته و وظيفه آن

- برررسي و تصويب مراحل مختلف و فازهاي اجراي طرح كه توسط مجري پيشنهاد شده است و به تاييد ناظر و بهره: الف
.نيز رسيده استبرداران 

نظارت بر حسن اجراي طرح: ب

كميسيون 
تخصصصي 

هاي مصوب شوراي هاي كالن بر اساس سياستبندي، هماهنگي و نظارت عالي بر حسن اجراي طرحسياستگذاري، اولويت
.عالي عتف

وظيفه دبيرخانه 
شوراي عالي عتف

كساني كه مديريت و هدايت هر طرح كالن مصوب را عهده دار بوده و شامل نمايندگان دستگاه سفارش دهنده، مجري اصلي، 
نظران مرتبط با موضوع طرح بوده و با تأييد كميسيون تخصصي مربوطه كميسيون تخصصي مربوطه، ناظر و تعدادي از صاحب

.نمايندتشكيل شده و فعاليت مي
كميته راهبري

هاي نظران متخصص و مجرب در زمينه علم و فناوري در صنعت، دانشگاه و حوزهموسسه مستقل يا افراد برجسته از صاحب
.كه به انتخاب كميسيون تخصصي مربوطه شوراي عالي عتف، نظارت و ارزشيابي طرح را بر عهده دارندمرتبط بوده 

ناظر

هاي دولتي و يا غير دولتي هستند كه داراي هويت حقيقي مستقل بوده و هاي اجرايي، موسسات يا شركتدستگاه يا دستگاه
.هاي طرح سهيم بوده و از نتايج طرح استفاده خواهند كردها انجام گرفته، در هزينهطرح كالن به سفارش آن

دستگاه

سفارش دهنده

برداربهرهدستگاه.توانند استفاده نمايندقوق مالكيت طرح ميهاي اجرايي هستند كه از نتايج و دستاوردهاي طرح با رعايت حدستگاه يا دستگاه

- به دانشگاه، پژوهشگاه، موسسه، واحد پژوهشي يا شركت دانش بنيان كه داراي هويت حقوقي مستقل و داراي مجوز از وزارت
اعم از مجلس شوراي (هاي علوم، تحقيقات و فناوري، يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا ساير مراجع قانوني ذيربط

.گرددباشند، اطالق مي)هاي علميهاسالمي، شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي عالي حوزه

مؤسسه مجري 
)گيرندهسفارش(

تواند رئيس شود و ميطور رسمي به دبيرخانه شوراي عالي عتف معرفي ميفرد حقيقي است كه توسط موسسه مجري به
رحمدير ط.موسسه مجري باشد

همكار.شوندتخصصي مربوطه پيشنهاد مي) هاي(اشخاص حقيقي يا حقوقي كه توسط مجري انتخاب و به كميسيون 

مشاور.شوندتخصصي مربوطه پيشنهاد مي) هاي(اشخاص حقيقي يا حقوقي كه توسط مجري انتخاب و به كميسيون 
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و فلسفه وجودي دبيرخانه ضرورت- 1

صنعت ايران به طرحهاي كالن ملي ضروزت ساختار چابك براي پيگيري امور را به صورت كارآمد و ورود پژوهشگاه علم و 

. نظارت مستمر و اثر بخش براي اجراي پروژه ها با كيفيت مطلوب را دو چندان مي نمايد

ب براي تصميم گيري اين دبيرخانه به منظور ايجاد آگاهي و هوشمندي مستمر نسبت به وضعيت پروژه ها و ايجاد الگوي مناس

اين هوشمندي در مراحل مختلف ارزيابي از قبيل شناسايي مولفه ها و گزينه هاي سنجش . هاي مديريتي شكل خواهد گرفت

براساس شرايط پروژه ها نقش مهمي را ايفا خواهد نمود و از طرفي مزايايي نظير؛ يكپارچه سازي دانش و اطالعات مرتبط با 

دانش مي تواند به ارتقاء بهره وري فرآيند ارزيابي و همچنين افزايش سطح تناسب تصميمات اتخاذ شده پروژه ها، ايجاد پايگاه

بطور كلي اهم . و براي دانشگاه خلق ارزش نمايد. با نياز هاي واقعي صنعت متقاضي و عوامل محيط پيراموني منجر گردد

: ده استضرورت هاي راه اندازي دبيرخانه در هشت محور ذيل جمع بندي ش

ناوري هاي متقاضيان علم و فتوليد علم و فناوري و پاسخ به نيازمنديارائه توان دانشگاه علم و صنعت ايران در�

تسهيل تصميم سازي هاي مديريتي در امور طرحهاي كالن ملي �

راه اندازي سامانه مديريت دانش و اسناد داخلي �

ملي تهيه و تدارك گزارش هاي تركيبي از طرحهاي كالن�

طراحي چابك فرآيند هاي اجرايي مربوط به نظارت و پايش �

پيگيري مداوم خطوط اعتباري و تامين منابع مالي مورد نياز طرح ها �

كمك به فراهم آوردن زير ساخت هاي الزم براي انجام طرحهاي ملي �

كنترل هوشمند و هدفمند طرحها براي تخصيص منابع و تنظيم تعامالت حقوقي�
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ريتمامو- 2

بيرخانه طرح هاي كالن ملّيماموريت د

بمنظور ايجاد آگاهي و هوشـمندي مسـتمر نسـبت بـه     بمنظور ايجاد آگاهي و هوشـمندي مسـتمر نسـبت بـه     دبيرخانه طرح هاي كالن ملّي دبيرخانه طرح هاي كالن ملّي 

رسـالت نهـايي خـود را    رسـالت نهـايي خـود را    ،،محيط پيراموني و ايجاد الگوي پايـدار در تصـميم گيـري هـا    محيط پيراموني و ايجاد الگوي پايـدار در تصـميم گيـري هـا    

::در ابعاد ذيل مي دانددر ابعاد ذيل مي داند»»كنترا و نظارت هوشمندكنترا و نظارت هوشمند««

طـرح كـالن   طـرح كـالن   سب با مقتضيات سب با مقتضيات متوازن و متنامتوازن و متنانظارت مستمر و ارزيابينظارت مستمر و ارزيابي�

ملّيملّي

توسعه و تعميق فرآيندهاي كنترلي هدفمندتوسعه و تعميق فرآيندهاي كنترلي هدفمند��

مستندسازي و انتشار دستاوردهاي حاصل از طرح ها در سطح ملّي و مستندسازي و انتشار دستاوردهاي حاصل از طرح ها در سطح ملّي و �

بين الملليبين المللي
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كالناهداف- 3

اهداف كالن دبيرخانه طرح هاي كالن ملّي

ملّـي و يـا   ملّـي و يـا   الزم براي انجام طرح هـاي الزم براي انجام طرح هـاي ايايفراهم آوردن زير ساخت هفراهم آوردن زير ساخت هكمك به كمك به ��

انجام پژوهشهاي كاربردي انجام پژوهشهاي كاربردي 

كـالن پـژوهش، فنـاوري و نـوآوري و     كـالن پـژوهش، فنـاوري و نـوآوري و     به هم پيوسـتگي حلقـه هـاي   به هم پيوسـتگي حلقـه هـاي   كمك به كمك به ��

هاي كالن در كشورهاي كالن در كشوراي طرحاي طرحمديريت چند شاخهمديريت چند شاخهتوانمندسازيتوانمندسازي

گيري درباره نحوه اكتساب، ارزيابي و گيري درباره نحوه اكتساب، ارزيابي و طراحي نظام اطالعاتي الزم براي تصميمطراحي نظام اطالعاتي الزم براي تصميم��

هاي مورد نظرهاي مورد نظروژه ها در حوزهوژه ها در حوزهرتبه بندي پررتبه بندي پر

ددكنترل و پايش هوشمند پروژه ها در تخصيص منابع بصورت هدفمنكنترل و پايش هوشمند پروژه ها در تخصيص منابع بصورت هدفمن��
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)غيرقابل استناد- اولويرايش (اركان جهت ساز دبيرخانه طرح هاي كالن ملّي

.موفقيت به دورانديشي است و دورانديشي به وسعت ميدان ديد) : ع(امام علي 

ي
ملّ
ح 
طر

ي
ملّ
ر 
دا
اقت

ي كالنراهبردها- 4

الن ملّيراهبردهاي كالن دبيرخانه طرح هاي ك

مديريت يكپارچه ارزيابي عملكرد مديريت يكپارچه ارزيابي عملكرد ��

دانش پايگي و مديريت دانش هوشمنددانش پايگي و مديريت دانش هوشمند��

طرح هاي طرح هاي با با دانشگاه دانشگاه نوآوري ارزش به منظور همسوسازي تحقيقاتنوآوري ارزش به منظور همسوسازي تحقيقات��

كالن ملّيكالن ملّي

و كارگروهيو كارگروهيتقويت اخالق حرفه اي و مسئوليت اجتماعيتقويت اخالق حرفه اي و مسئوليت اجتماعي��


