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Abstract: 
One of the important issues of industrial and technology policy is the position of the policy-

making institution in the structure of the political system and its role in relation to the traditional 

policy-making structure. The experience of Iran's entry into nanotechnology policy-making 

deserves special attention, both in terms of specialized entry into a technological as well as the 

impact of nano-related policies on the country's industrial and technological policies. First it is 

noteworthy that the experience of the Nano Council has historically preceded the formation of 

the Vice-Presidency for Science and Technology and other technology development councils. 

It is also important to pay attention to the impact of the policy infrastructure of the Nano council 

on other industrial and technological policy such as the Iranian Making Exhibition 

(iranlabexpo), the Patent Office, Elites Federation and the national laboratory network. 

Therefore, this article delves into the historical experience of Iran over past two decades in 

nanotechnology policy (since the beginning of the 2000s), focusing on the formation and 

development of the Iran Nanotechnology Council. Accordingly, while collecting and analyzing 

written data such as reports, news and public interviews, we conducted semi-structured 

interviews with the founders and key people engaged in the formation and development of the 

council. Core categories in the historical analysis of nanotechnology policy-making experience 

are training policy-making experts, creating institutions for implementing specialized 

programs, managerial stability and flexibility in operations and supports. In other words, the 

success of the Nano Council, has to do with the support of high-ranking officials and the 

presence of related institutions as a supporting and strengthening structure along with conflict 

management with stakeholders. 
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 2چكیده
ام سیاسی و یکی از مسایل مهم در حوزه سیاستگذاری صنعتی و فناوری، جایگاه نهاد سیاستگذار در ساختار نظ

یران به عرصه سیاستگذاری اتجربه نهادسازی ورود پیشینه است.  گذاریسیاستی آن در برابر ساختار سنتی آفریننقش

های اتخاذ شده بر سیاست هایفناوری نانو، هم از نظر ورود تخصصی به یک حوزه فناورانه و هم از نظر تاثیر سیاست

نت شکیل معاوتصنعتی و فناوری کشور، شایسته توجه ویژه است. در مورد اول تجربه ستاد نانو به لحاظ تاریخی بر 

یاستی ستاد نانو س تجارب موفق تکثیر. در مورد دوم باشدمیعلمی و فناوری و سایر ستادهای توسعه فناوری مقدم 

که در سیاستگذاری صنعتی و فناوری همچون نمایشگاه ساخت ایران، کانون پتنت، فدراسیون سرآمدان و شب

ساله کشور در  20تجربه  تاریخی ن مقاله با تحلیلذا ایهای فناورانه حایز اهمیت است. لزمایشگاهی در سایر حوزهآ

ه توسعه فناوری تکوین و توسعه ستاد ویژ با تمرکز بر، شمسی( 1380)از ابتدای دهه  عرصه سیاستگذاری فناوری نانو

های ، اخبار و مصاحبههاهای مکتوب همچون گزارشآوری و تحلیل داده. بر این اساس، ضمن جمعپردازدمینانو 

و توسعه ستاد انجام شده است.  گیریشکلساختاریافته با بنیانگذاران و افراد مرتبط در سیر های نیمهمصاحبه عمومی،

یاستگذاری، سبه نیروی انسانی  دهیاولویت شاملمقوالت محوری در تحلیل تاریخی تجربه سیاستگذاری فناوری نانو 

ای است. به بیان پذیری در راهبردهای توسعهعطافو ان های تخصصی، ثبات و پایداری مدیریتینهادسازی در برنامه

رتبه کشور و حضور نهادهای مرتبط به عنوان ساختار پشتیبان و دیگر در موفقیت ستاد نانو، حمایت مسئولین عالی

 آفرینی جدی داشته است. نفعان مختلف نقشدر کنار مدیریت تعارض منافع حاصل از ذی کنندهتقویت

 

  سیاست صنعتی، سیاست فناوری، نقش دولت، ظرفیت نهادی، ستاد فناوری نانو، فناوری نانو. :كلیدی واژگان
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 مقدمه -1

آیا  یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاستگذاری صنعتی و فناوری، پاسخ به این پرسش است که

اتخاذ  های صنعتی و فناورانه، واقعاً به دلیلتفاوت در میزان موفقیت کشورها در حوزه توانمندی

های نظری همچون اقتصاد نئوکالسیک در برابر اقتصاد تطوری، های متفاوت است؟ اگرچه دوگانسیاست

      های صنعتی و فناوری استیاستگذاریقائل به تفاوت و تضاد در عرصه سیاستگذاری خصوصاً س

(Bach and Matt, 2005؛Laranja, 2008 ) ی لیکن مطالعات اخیر در عرصه سیاستگذاری صنعتی و فناور

ها در مسائل نظری به سمت همگرایی و تکمیل حرکت کرده و بیشتر انطباق دهد که این دوگاننشان می

 (. Chang, 2011 ؛Narimani, 2017)ست که حائز اهمیت استها اسازی سیاستبر شرایط ملی و بومی

جویی از راه تقلید و نوآوری، های الزم برای توسعه مبتنی بر برتریستبه بیان دیگر، در خصوص سیا

سازی و جلوگیری از تقلید محض ، نیازمند بومیهاهمگرایی وجود دارد ولی طریقه بکارگیری سیاست

های اگر انتقادی به سیاست . بنابراین(Reinert, 2009) است که بسته به کشورهای مختلف، متفاوت است

( وارد است، از WTOنی بر بازار آزاد و نهادهای پشتیبان آن همچون سازمان تجارت جهانی)اقتصاد مبت

هایی و ارائه تجویز 1ایاین منظر است که هم در اهداف و هم در نهادهای سیاستی، رویکرد غیرزمینه

شود فارغ از ساختار بومی گیرد و از کشورهای در حال توسعه خواسته میصورت می جهان شمول عموما

 .2های عمومی و معین بپردازندخود، به تقلید محض و اجرای سیاست

دهد های کشورهای اروپای شرقی، نشان میبه عنوان نمونه، مطالعات تجربی در خصوص سیاست

ای کشورهای توسعه یافته، مواردی همچون توسعه ههای این کشورها مشابه سیاستاگر چه سیاست

خارجی و.. بوده است  گذاریسرمایهحمایت از حقوق مالکیت فکری، ارتقای تحقیق و توسعه، حمایت از 

اجرایی، ارزیابی و تحلیل  ها، همراه فقدان توانزدایی از سیاستولی این همگرایی سیاستی با زمینه

 ت بیشتر شده است.اند، مشکالبوده و هرچه تقلید بیشتر کردهسیاستی در کشورهای در حال توسعه 

های الزم در توسعه صنعتی، ظرفیت نهادی مطابق آنچه گفته شد، الزم است در کنار توجه به سیاست

 ,Rodrik) دهای مورد نظر را مورد توجه قرار داو اجرایی و نیز ساختارهای بومی کشور در تحقق سیاست

2008).  

های مطلوب و واگذاری اجرای آن به ساختار موجود از سیاست ایفهرست کردن مجموعه لذا با فقط

پذیری، ظرفیت دانشی و اجرایی الزم برای پیگیری دولتی در کشورهای در حال توسعه که فاقد انعطاف

ها هستند، ره به مقصود نخواهد برد. شاهد این مدعا تدوین فهرست بلندباالیی از و تحقق این سیاست

                                                      
1 Decontextualization  

گیرد، همه کشورها هم خود را ملزم به تقلید محض ای کشورها را در نظر میاگر چه سازمان تجارت جهانی معتقد است تا حدی عوامل زمینه 2

 دانند. برای نمونه مراجعه شود به: نمیهای این سازمان و اجرای سیاست

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm 
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های توسعه در ایران است که فارغ از ساختار نهادی و توان اجرایی های مطلوب در قالب برنامهسیاست

 (. 1389،یخاندوز) شودکشور تدوین شده و در نهایت به اجرا و اثربخشی مناسب در کشور منجر نمی

انه در فناوربر این اساس، در این مقاله تبیین ساختار مناسب دولتی در سیاستگذاری صنعتی و 

، طراحی هاسازی و سیاستایران مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، یکی از موضوعات مهم در بومی

های صنعتی و فناوری یاستسو پیگیری اجرایی خصوصاً در حوزه  ریزیبرنامههای متولی مناسب سازمان

راحی شود. ساختاری کشور طهای هست. نهاد متولی سیاست صنعتی و فناوری باید متناسب با ویژگی

با بخش  اگرچه ذکر اصول کلی همچون شایستگی تجربی، اقتدار و اختیارات سیاسی و یا تعامل مناسب

نظری مورد توجه قرار گرفته  پیشینهی در های سازمان متولی سیاست صنعتخصوصی به عنوان ویژگی

ستلزم شناخت بیشتر نظام منی ملی ها با ساختار حکمرالیکن تطابق این ویژگی (Rodrik, 2008) است

 دولتی در هر کشور است.  گیریتصمیمسیاستگذاری و 

به منظور پاسخ به سوال مقاله در خصوص تبیین ساختار مناسب متولی دولتی در سیاستگذاری 

صنعتی و فناورانه در ایران، راهبرد پژوهش کیفی مطالعه موردی در خصوص تجربه ستاد ویژه توسعه 

در  یو توسعه فناور یاستگذاریس یستاد نانو برا تیاهم نو در دستور کار قرار گرفته است.فناوری نا

 با کشور ستاد نیشده و چند جادیا یجمهور استیر یاز آن جهت است که قبل از معاونت علم ران،یا

 یفناور توسعه مختلف یستادها انیم در زین یکنون طیشرا در. اند شده جادیا نانو ستاد از یالگوبردار

 قرار یبهتر اریبس طیشرا در...  و یافتیبودجه در ،یانسان یرویبه لحاظ امکانات، ن نانو ستاد کشور، در

 .1دارد

و با تجربه ستاد ویژه توسعه  1382برای توسعه فناوری در ایران از سال  "ستاد"بکارگیری ساختار 

به عنوان  "ستاد"کشور، الگوی حکمرانی فناوری نانو آغاز شد. متعاقب آن و با تصویب نقشه جامع علمی 

ساختار مدیریت فناوری تکثیر شد و به مرور به عنوان الگویی عمومی در توسعه فناوری تعمیم پیدا 

در این میان، مفهوم ستاد فقط یک اشتراک لفظی است چرا که به عنوان نمونه، ستاد نانو بیشتر  2کرد.

ستادهایی همچون  . اگرچهد مستقیم و غیرمستقیم استکارمنتعداد زیادی شبیه سازمانی تخصصی با 

های حوزه آب و انرژی نه دارای مصوبه تشکیل و ردیف بودجه مستقل است و نه از ستاد توسعه فناوری

منابع انسانی و بودجه ممکن برخوردار است. جالب آنکه هیچ کدام از ساختارهای ستادی مذکور، به 

                                                      
، مرزهای دانش نانو بخشی 1380در باب موفقیت یا عدم موفقیت ستاد نانو، پژوهش مستقلی انجام نشده است ولی به صورت کلی در آغاز دهه  1

یا تصور  بینیپیشرسید. کمتر کسی در داخل کشور شد و دور از دسترس ایرانیان به نظر میاز قلمرو اختصاصی کشورهای پیشرفته شمرده می

ها مرکز و چندین متخصص ایرانی در فناوری نانو در کشورمان به فعالیت که با تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو و پس از طی دو دهه، دهکرد می

مقاله  11096، ایران با 1398در حوزه نانو قرار داشت، در سال  56در رتبه  ISIمقاله  10ایران با تنها  1380بپردازند. در شرایطی که در سال 

ISI (.1398گزارش عملکرد ستاد نانو در سال ) مرتبط با فناوری نانو در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است 

کنند. برخی از آنها دارای سند مصوب ستاد توسعه فناوری ذیل معاونت علمی و فناوری رییس جمهور فعالیت می 11، تعداد 1400در سال  2

باشند و بقیه به صورت موقت و با اختیار معاون علمی و فناوری های نقشه جامع علمی کشور مییتدر شورای عالی انقالب فرهنگی بر اساس اولو

 اند.رییس جمهور تاسیس شده



 تحلیلی تاریخی بر تجربه نهادسازی در سیاستگذاری فناوری نانو در ایران

40 

های درگیر و های درگیر در موضوع، جلسات منظم میان دستگاهاهمعنای شورایی متشکل از سایر دستگ

 اند.هماهنگی بین بخشی را در اولویت خود قرار نداده

یژه توسعه بر این اساس، در این مقاله با رویکردی تاریخی فرایند تشکیل، بلوغ و توسعه ستاد و

ار گرفته فناوری مورد توجه قر ساختار ستادی تخصصی برای توسعهترین فناوری نانو به عنوان قدیمی

ناوری فاست تا بر اساس این مطالعه موردی، ساختار مناسب متولی دولتی در سیاستگذاری صنعتی و 

 متناسب با ظرفیت سیاستگذاری در ایران تبیین شود.

دار در سیاستگذاری صنعتی و فناوری و نهاد متولی آن محورهای اولویتترین در بخش بعدی، مهم

گیری، ، تجربه تاریخی شکلاین محورها. سپس بر اساس خواهد شدنظری استخراج  پیشینه بر اساس

و میزان تحقق محورهای مورد نظر بر اساس مورد بازبینی قرار خواهد گرفت بلوغ و توسعه ستاد نانو 

در . بنابراین، خواهد شدبندی و تبیین ساختاریافته و تحلیل محتوای نتایج، صورتهای نیمهمصاحبه

نظری و استخراج محورهای اصلی و در بخش سوم و چهارم، روش انجام  پیشینهبخش دوم مقاله مرور 

 خواهد شد. های تحقیق تشریحتحقیق و یافته

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

ماهیت بحث برانگیز سیاست صنعتی ریشه در این موضوع دارد که هنوز هیچ تعریف مورد توافق 

تفسیر ممکن، سیاست ترین . در تحت الفظی(Chang and Andreoni, 2016) ارائه نشده استجهانی از آن 

صنعتی شامل هر سیاستی است که بر صنعت تاثیر گذارد، همانگونه که سیاست مالی به سیاست 

های دولت شود یا برخی سیاست صنعتی را سیاستهای دولت اطالق میتاثیرگذار بر درآمد و هزینه

برخی که این تعریف برای  (.Stiglitz and Lin, 2013) اندر بر ساختار اقتصادی معرفی کردهبرای تاثی

های مرتبط با امور زیربنایی، فناوری، آموزش و مالیاتی کنند حتی سیاستسیاست صنعتی را استفاده می

نیز سیاست  Rodrik (2004) (.Khan, 2015; Stiglitz and Noman, 2016) دانندرا نیز سیاست صنعتی می

 هایی است که عموما در جهت بازسازیداند که منظور سیاستصنعتی را نوعی سیاست بازسازی می

کند شوند و فرقی نمیهایی که از پویایی بیشتری برخوردارند، به کار گرفته می)تجدید ساختار( فعالیت

 . هادر سایر فعالیتواقع شده باشند یا ای ها در صنعت یا صنایع کارخانهکه این فعالیت

ای هماهنگی نوآوری، سیاست منطقه برایسیستمی  یتر سیاست صنعتی رویکردگسترده نگاهیدر 

کند؛ در حالی که بر صنایع باالدستی و و سیاست تجاری با تولید را در هسته اصلی خود ایجاد می

ضوع باید توسط اهداف اجتماعی گذارد. این موها تاثیر میها و شبکهدستی، تغییرات بخشی، خوشهپایین

سازی مسئوالنه شود. سیاست صنعتی فراتر از شکست بازار هدایت شود که منجر به پایداری و جهانی

و شهروندان باید سود ببرد بلکه باید از تسخیر  نفعذی هایبوده که نه تنها از گفتگو با کارشناسان، گروه

 (.Rodrik, 2020) ز جلوگیری کندو پوپولیسم نی نفعذی های خاصو تصاحب گروه
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های مرتبط با تولید، فناوری، نوآوری مطابق آنچه بیان شد، سیاست صنعتی به نوعی جامع سیاست

و به باور نگارندگان،  (1399 ،یمانینر) های مدیریت بخش کالن اقتصادی کشورها استو حتی سیاست

از ای آنچه در ستاد نانو رخ داده است؛ سیاست صنعتی با تبیین فوق بوده است بدین معنا که مجموعه

... به صورت همزمان اجرا شده است و از همین روی و  های صنعتی، فناوری، نوآوری، تجاری وسیاست

هم در عنوان مقاله و هم در متن،  "یسیاست صنعتی و فناور"به جهت اختصار، نگارندگان از عبارت 

مربوط به سیاست صنعتی و فناوری و نهاد مجری آن خواهیم  پیشینهاند. در ادامه مروری بر بهره برده

 داشت.
 

 دیجد یاجتماع هیسرماایجاد مسیر و  -2-1

 باورهای و نهادها دهیم؛می مسیر تغییر ناگهانی طور به ندرت به ما" North (2004) به نقل از

. نورث به دنبال "دارند آینده و حال در تغییر ایجاد برای ما توانایی کردن محدود بر زیادی تأثیر گذشته،

تاریخی -تاکید بر وجود وابستگی به مسیرهای تاریخی است؛ بدین معنا که وابستگی به مسیرهای نهادی

ها تولید نوع مشخصی از فعالیتشود که تعامالت بازاری به مسیری مشخص جهت دهی شود و سبب می

بخواهد به تولید و ای خصوصاً در حوزه فناوری تشویق شود. به همین جهت، اگر کشور یا مجموعه

هایی که گسترش فناوری جدیدی بپردازد، توجه به وابستگی به مسیرها و تالش برای غلبه بر مقاومت

د. یکی از موضوعات مهم در غلبه بر این در مسیر گسترش این فناوری وجود دارد بسیار موضوعیت دار

 ها بکارگیری و پرورش نیروی انسانی توانمند و متخصص است.مقاومت

 موضوع دیگر، نوع فناوری و فعالیت جدیدی است که کشورها در اقتصاد هدف قرار خواهند داد؛

Rodrik (2009) تی جدید است که یا های جدید ارائه شود؛ فعالیها باید به فعالیتمعتقد است که مشوق

هایی های جدید در تولید محصوالت موجود استفاده کند. فعالیتمحصول جدیدی تولید کند یا از فناوری

شوند باید از پتانسیل ایجاد سرریزهای فناورانه و اطالعاتی برخوردار بوده و که از حمایت برخوردار می

ها مکمل است و زمینه ای سایر فعالیتدر واقع دلیل حمایت دولت این است که فعالیت مزبور بر

 کند.آنها را فراهم می گیریشکل

های صنعتی و فناوری به عنوان بخشی از یک راهبرد رشد در زمینه سرمایه اجتماعی نیز سیاست

ها بایست به صورت کامال نامحدود از سوی آحاد مردم قابل ردیابی باشند چرا که اساساً این سیاستمی

ردن فرصت برای تمام افراد جامعه هستند و قرار نیست فرصتی جدید در اختیار طبقات درصدد فراهم ک

های بزرگ های صنعتی و فناوری منجر به تبعیض به سود بنگاهمرفه قرار دهند. بسیاری از سیاست

 (.Rodrik, 2008) شود و بنابراین پشتیبانی از آنها جز با شفافیت و پاسخگویی ممکن نیستمی

ای، به حدی است که برخی از های توسعهحفظ سرمایه اجتماعی برای اجرای سیاستموضوع 

اند که در جهانی با سرعت تغییرات باال، نیروی کار با )خصوصا در منطقه اسکاندیناوی( پذیرفته هادولت

به  تواند تحمل کند؛ آنها برای حل این موضوع دولت رفاه راهایی مواجه است که به تنهایی نمیریسک
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... شکل  هایی چون بیمه بیکاری، خدمات کاریابی، یارانه برای مکان یابی مجدد وصورت کامل با برنامه

 .(Chang and Andreoni, 2019) اندهداد
 

 توانمندی و اقتدار سیاسی و سازمانی -2-2

 Rodrikهای صنعتی و فناوری در گرو حمایت مقامات رده باالی سیاسی است. موفقیت سیاست

معتقد است یکی از مقامات رده باال اقالً در سطح اعضای کابینه باید به عنوان مسئول یا نماینده  (2004)

شود که جایگاه سیاست صنعتی و در بحث سیاست صنعتی و فناوری انتخاب شود و این موجب می

ن مقام سیاسی فناوری ارتقاء یافته و مشکالت مربوطه به گوش مقامات ارشد با سهولت بیشتری برسد. ای

او همچنین در مورد  1تواند یکی از وزرا، معاون اول رییس جمهور و یا حتی خود رییس جمهور باشد.می

 .های مجری سیاست صنعتی و فناوری نیز تصریح داشته استسازمان

ات آنها اثب تیه صالحواگذار شود ک ییهابه سازمان دیبا یو فناور یصنعت یهااستیس یاجرا اریاختاوالً 

 دیجد یهاسازمان جادیسطح عملکردها متفاوت است. ا زین یدولت یهاسازمان انیشده باشد چون در م

الً اگر شود مث یطراح استیکشورها س تیبا توجه به موجود دی. در کل بارسدیمناسب به نظر نم زین

 یهاوام ،یاتیمال یهامشوق یبهتر است به جا ف؛یضع یاتیباشند و بخش مال یقو یاتوسعه یهابانک

که  یتمقام دول کی یبه دقت از سو ستیبایم استیس یمجر یهاسازماندوماً  مناسب اعطاء شود.

دار برخور یاسیسطح اقتدار س نیداشته و از باالتر استیس یدر قبال دستاوردها یمشخص تیمسئول

 نظارت شوند. ،است

گرا از حیث سازمانی پرداخته و تصریح دارند کشورهایی که های توسعهمفصلی به دولتپیشینه 

اند. برای مثال، سطح هایی بودهاند، از حیث سازمانی دارای تفاوتسیاست صنعتی و فناوری اجرا کرده

در ژاپن متفاوت  3اقتصادی ریزیبرنامهبا آژانس  جنوبیکرهدر  2مرکزی ریزیبرنامهمداخله و کنش هیات 

ها نیز وابسته است ولی به قع، سطح اختیارات سازمانی تا حدی به زمینه اجرایی سیاستاست؛ در وابوده

های صنعتی و فناوری، از سطح قابل های مجری سیاستصورت کلی در تمام تجارب موفق، سازمان

 ;Chang, 2002; Johnson, 1986) اندبرخوردار بوده گیریتصمیمپذیری در قبول اختیارات و انعطاف

Haggard, 2018; Amsden, 1994.) 
 

 سازوکار اجرایی موثر -2-3

های اقتصادی در نهایت اقدام سیاسی هستند چون یک گروه را بر گروه دیگر، یک تمام سیاست

دهند لذا هر سیاست ایدئولوژی را بر ایدئولوژی دیگر و یا حتی یک فرهنگ را بر فرهنگ دیگر ترجیح می

ت دارد. اقتصادی درون خود تعارضاتی دارد و بسته به روش مواجهه با تعارضات، آثار توزیعی متفاو

                                                      
 های صنعتی را بر عهده داشت.، ژنرال پارک رهبری سیاسی سیاستجنوبیکرهدر دوره توسعه صنعتی  1

2 EPB 
3 EPA 
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Kalecki (1976)  از جمله اولین محققانی بود که توسعه صنعتی را به عنوان یک فرایند سیاسی مطرح

دهند. های مختلف، قدرت خود را برای محافظت و ارتقاء منافع خود سازمان میکرد که در آن گروه

 فناوری، مشارکت های صنعتی وتحت چنین شرایطی، یکی از موضوعات مهم در سازوکار اجرایی سیاست

 ان و مدیریت تعارضات حاصل از سیاست صنعتی و فناوری است. نفعذی

Khan (2010)  های قدرت و ساخت استقرار سیاسی به عنوان محل تعامل و مواجهه گروه تشریحدر

های مختلف قدرت در فرآیند اجرایی سیاست صنعتی و سیاسی کشورها، بر لزوم مشارکت گروه نهادی

این مشارکت گاه به معنی حضور حداکثری به عنوان موافق سیاست و گاه به معنی  دارد.فناوری تاکید 

 .منافع آنها نیست همراستا باهایی که سیاست های احتمالی گروهتالش برای خنثی سازی تخریب

Chang and Anreoni (2020)یا نهاد پیشرفت( را برای مدیریت  ، اجرای دو دسته اقدام توسط دولت(

دهد، برای اقدامات واکنشی که در واکنش به شرایطی است که رخ می. الف( اندتعارضات ضروری دانسته

اعالم  شده که به معنی بینیپیشاقدامات ؛ و ب( مثال ملی کردن صنایعی که دارای مشکل هستند

 های بلندمدت است.اندازچشمهای سیاستگذاری از طریق شفاف اولویت

 Rodrikان، ارتباط با بخش خصوصی است. نفعذی یکی دیگر از موضوعات مهم در شیوه مواجهه با

های مجری سیاست صنعتی و فناوری باید مجاری ارتباطی خود با بخشی معتقد است سازمان (2009)

ا توانایی به دست آوردن اطالعات موثق از وضعیت را داشته باشند. اهمیت این خصوصی را حفظ کرده ت

موضوع به این دلیل است که بخش عمومی دانای کل نبوده و حتی در مواردی اطالعات دولت از بخش 

 خصوصی کمتر است.

Khan (2015) و یصنعت یاستگذاریس یبرا موثر ییاجرا سازوکارنسبت به بندی کاملی صورت 

های های جدید از جمله بخشهای رقابتی در بخشداشته است؛ وی معتقد است توسعه قابلیت یفناور

های در این بخش گذاریسرمایه تواندیشکست بازار دارد که م نیبه رفع چند ازین دارای فناوری باال

دلیل دو های بازار شناسایی شوند ولی به جدید را محدود کند. حتی ممکن است بسیاری از شکست

)خصوصاً  اهمیت هدف قرار داده شودهای بازار کمشکست. اواًل تواند ناکافی باشدها میمشکل، سیاست

های فنی و سازمانی را محدود در توسعه قابلیت گذاریسرمایههای بازاری که توجهی به شکستبی

 ی، ممکن است طراحدهندهدف قرار های مهم بازار را ها شکستاستیس یوقت یحتثانیاً  کنند(.می

 با موفقیت اجرا نشوند.کشور  یو نهاد یاسیس یای باشد که با توجه به فضاها به گونهاستیس

توان مسئله سازد و مورد دوم را میمورد اول نیاز به نیروی انسانی متخصص و توانمند را پررنگ می

بیان دیگر، اثربخشی سیاست  مدیریت رانت نامید که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد. به

آیا طراحی سیاست ( 2؛ کند؟آیا مشکالت درستی را شناسایی می( 1د: بستگی به دو سوال مرتبط دار

های صنعتی و فناوری تطابق بیشتری هر چه سیاست. لذا متناسب با زمینه سیاسی و نهادی کشور است؟

 د، احتمال موفقیت بیشتری خواهند داشت.نهادی کشورها داشته باش-ها و زمینه سیاسیبا ظرفیت دولت
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 های مشروطمولدسازی رانت و حمایت -2-4

Stiglitz (2013)  وKhan (2015)  سیاست صنعتی و فناوری را به دو دسته افقی و عمودی تقسیم

؛ در حالی که 1های افقی سعی در بهبود شرایط عمومی مرتبط با کسب و کارها دارداند. سیاستکرده

های خاص یفناور ایها بخش و گسترش برخی گذاریسرمایه هب صورت هدفمندبه های عمودی سیاست

رقابت  دیهای جدنهیبه توسعه زم قیتشو یکه برا یاستیس یبانیهرگونه پشتبه صورت کلی  .2پردازندمی

کند که می جادیا تیتحت حما نفعانیذ یاز درآمد را برا یدیهای جدانیشود، جرها ارائه میبه شرکت

شود. به همین جهت، برخی اندیشمندان خصوصا پیروان جریان اصلی اقتصاد، با طرح نامیده می "رانت"

آمیز بوده و نوعی رانت و به تبع آن رانتجویی را ایجاد های عمودی تبعیضاین موضوع که سیاست

های افقی برای دستیابی به اهداف یاستهای عمودی نقد وارد کرده و معتقدند سکند، به سیاستمی

های و تایوان که از انواع سیاست جنوبیکرهاجتماعی مفیدتر است. تجربه شرق آسیا و کشورهایی چون 

اند، بر خالف استفاده کرده( Chang, 1991, 2002, 2016, 2019; Amsden, 1994; Khan, 2015) عمودی

آمیز هستند؛ های افقی هم در ذات خود تبعیضسیاستباور این اندیشمندان است. ضمن اینکه حتی 

 های تحقیق و توسعه دولتی متفاوت خواهد بود.های مختلف اقتصاد از بودجهسطح انتفاع بخش

شود، نوعی رانت مطابق آنچه بیان شد، هر نوع سیاست صنعتی و فناوری که توسط دولت اجرا می

 Rodrikها برای حداکثرسازی انتفاع اجتماعی است. ی رانتکند و مسئله در این زمینه، مولدسازایجاد می

and Hausman (2003) اند؛ در این تبیین، رانتی که از طریق به یک راهبرد چماق و هویج تاکید کرده

شود، نقش هویج داشته یارانه، محافظت تجاری یا فراهم کردن سرمایه خطرپذیر به کارافرینان داده می

د. شود، نقش چماق دارها ایجاد میهای دقیق به محل مصرف و استفاده یارانهو شروط عملیاتی یا نظارت

Amsden (1989) و Wade (1990) های صنعتی شرق آسیا بر خالف آمریکای اند که سیاستبیان کرده

موفقیت این  التین، عموما از هر دو مولفه چماق و هویج برخوردار بوده و همین موضوع، یکی از عوامل

 ها در آن کشورها بوده است. سیاست

Rodrik (2008) ف و روشنی برای ارزیابی موفقیت و شکست بر وجود ضوابط و معیارهای شفا

های توانند سازمانها میکنندگان یارانهست اگر اینگونه نباشد، دریافتاها تاکید کرده و معتقد فعالیت

آن دشوار است( و هم  گیریاندازه )که باشد وریبهرهتواند دولتی را گمراه کنند. این معیارها هم می

دار بایست زمانها میان صادرات( باشد. مشوق)مثل میز یالمللبینازارهای تواند کیفیت عملکرد در بمی

 ور حذف شود.های دولتی به مرباشند و باید در صورت عدم موفقیت، حمایت

                                                      
 گیریاندازههای سهولت کسب و کار که توسط بانک جهانی های افقی برای ارتقاء کسب و کار، در مسائل مربوط به شاخصنمونه سیاست 1

 تر کند.اندازی مشاغل جدید را سادهسازی مراحل ثبت مشاغل، پرداخت مالیات و ... که طبعا باید راهشود، طرح شده است. سادهمی

های مالیاتی، ممنوعیت گذاری دولتی، معافیتای(، ارز خارجی، وجوه سرمایه)یارانه بندی شدهموال از طریق اعتبار سهمیهها معاین حمایت 2

 ورود و حمایت از واردات مرتبط با صنعت بوده است.
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 هماهنگی بین ذینفعان -2-5

یکی از مسائل مهم در زمینه اجرای سیاست صنعتی و فناوری، مسئله هماهنگی است و این موضوع 

کننده یا ارکستر )نقش رهبر یک گروه موسیقی در هماهنگ صنعتی و فناوری به مثابهکه سیاست 

تجربه  Amsden (1994)است. سیاستی اهداف  در راستایهای اقتصادی بخشهماهنگی اعضاء گروه( 

در اجرای سیاست صنعتی را مشحون از چنین رویکردی دانسته است. برای مثال، وقتی کره  جنوبیکره

فعال شد، تقاضای جهانی برای آن وجود نداشت و کره به انبار کشتی تبدیل شد؛  سازیشتیکدر صنعت 

های ساخت دولت کره برای حل این مشکل، قانونی تصویب کرد که نفت خام کره حتمًا باید با کشتی

کره تحویل داده شود. در مورد ورود کره به صنایع شیمیایی نیز چنین موضوعی وجود داشته است؛ پس 

از ورود این کشور، به دلیل دامپینگ رقبا، بازار جهانی برای این کشور وجود نداشت و صاحبان صنایع 

نیز بیان داشته  Chang (2011)شیمیایی متضرر شدند؛ دولت با اعطاء یارانه، مانع ورشکستگی آنها شد. 

یت از صنایع نوزاد به در تجربه معجزه اقتصادی کشورهای شرق آسیا تجارت آزاد، ارتقاء صادرات و حما

کند کشورهای اسکاندیناوی ترکیبی نیز تصریح می Landesmann (1992)طور ارگانیک ادغام شده بودند. 

 و سازنده را برای رسیدن به توسعه اقتصادی اجرا کردند. 1تدافعیهای از سیاست

گی و حتی تعارضات هماهنان عدمنفعذی های مختلف وها عموماً بین دستگاهدر مقام اجرای سیاست

جدی دارد؛ سیاست صنعتی و فناوری یک سیاست خاص مرتبط با یک نهاد خاص نیست بلکه 

های مختلف است. این مهم، از طریق ها و دستگاهساز اقدامات تعاملی و راهبردی میان بخشهماهنگ

لی در مقابل منافع ها و دستگاه به سوی منافع مان و سوق دادن بخشنفعذی مدیریت تعارضات، تعامل با

 دستگاهی محقق خواهد شد.

 Chang (2002) گرا در هیات های توسعهتاثیر باالی ساختارهای سازمانی کارآمد و فعال در دولت

در  4الملل و صنعتو وزارت تجارت بین 3ریزی اقتصادی، آژانس برنامهجنوبیکره 2ریزی مرکزیبرنامه

دهد. علیرغم تنوع در توسعه صنعتی را مورد تمرکز قرار می 5ژاپن و همچنین دفتر توسعه صنعتی تایوان

هایی که در پیشینه ها در ویژگیهای اجرایی، این سازمانها در اختیارات و شیوهو تفاوت این سازمان

 اند.نظری فوق مورد اشاره قرار گرفت، مشترک بوده

  

                                                      
 هایی برای حمایت از صنایع نوپای داخلی در مقابل هجوم صنایع بالغ خارجی.سیاست 1

2 Economic Planning Board 
3 Economic Planning Agency 
4 Ministry of International Trade and Industry (MITI) 
5 Industrial Development Bureau 
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 (سندگانینو یندی)جمع یو فناور یصنعت گذاراستیس نهاد یهانقش: 1 جدول

 منابع و راهبر توسعه صنعتی گذارنهاد سیاست ویژگی نقش 

 توانمندی و اقتدار سیاسی

 درون تیفعال یبرا یمتول)نهاد 

 دیبا موجود، یاسیس ساختار

 یاسیس اقتدار و یتوانمند واجد

 (باشد

 واجد اقتدار سیاسی 

 صالحیتهای دارای سازمان 

  پذیریو انعطاف گیریتصمیماختیارات 

Chang (2002) 

Johnson (1986) 

Haggard (2018) 

Amsden (1994) 

Rodrik (2004) 

 ایجاد مسیر و سرمایه اجتماعی

 و یصنعت استیس یمتول)نهاد 

 و رهایمس بتواند دیبا یفناور

 یبرا یاجتماع هیسرما

 خود نظر تحت موضوعات

 (ندیافریب

  های تاریخی و تالش وابستگی به مسیرتوجه به

 برای تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند

 سرریز فناورانه با  همراه های جدیدفعالیت انجام 

 شفافیت 

 دولت رفاه 

North (2004) 

Chang and Andreoni 

(2019) 

Rodrik (2009) 

 سازوکار اجرایی موثر

 یفناور و یصنعت یهااستی)س

 یریبکارگ صورت در

 به موثر و حیصح یسازوکارها

 (دیرس خواهند مطلوب کارکرد

 اننفعذی توجه به 

 مدیریت تعارضات 

 ها و ساختار هم ترازی سیاست با ظرفیت دولت

 سیاسی کشورها-نهادی

 ارتباط با بخش خصوصی 

Kalecki, (1976) 

Andreoni and Chang 

(2020) 

Khan (2005: 2008: 

2010: 2015) 

Rodrik (2009) 

 یهاتیحما و رانت یولدسازم

 مشروط

که به  یتنها در صورت ها)رانت

 صیو مشروط تخص حیطور صح

کنند، به اهداف خود  دایپ

 (دیخواهند رس

 راهبرد چماق و هویج 

 مندحمایت مشروط و زمان 

 هاشفافیت حمایت 

 ضوابط مشخص ارزیابی 

Rodrik and Hausman, 

(2003) 

Chang (1991: 2002: 

2016: 2019) 

Rodrik (2008) 

Amsden (1989) 

Wade (1990) 

 نفعانیذ نیبهماهنگی 

 در یفناور و یصنعت استی)س

 انیم یناهماهنگ صورت

 مواجه شکست با نفعان،یذ

 (شد خواهند

 سازی از طریق مدیریت تعارضات، تعامل هماهنگ

 منافع ملی هدایت در راستاینفعان و با ذی

Amsden (1994) 
Landesmann (1992) 

Chang (2011) 

 شناسیروش -3

به منظور نیل به روایت تاریخی تجربه ستاد نانو با محوریت پاسخ به سوال مقاله در خصوص تبیین 

ت محوری در پیشینه ساختار مناسب متولی دولتی در سیاستگذاری صنعتی و فناورانه در ایران، مقوال

روش انجام  اند. بر این اساسشده بندیصورت( 1) محور به شرح جدول شماره 5نظری مرتبط در 

مصاحبه  هاداده آوریجمعروش  پژوهش، مطالعه موردی کیفی و از نوع تحلیل تاریخی است.
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محور مطابق  5است. پروتکل مصاحبه در  بودههای کیفی داده آوریجمعساختاریافته به منظور نیمه

مدیران نفر از  5. مصاحبه با شده استو سواالت بر اساس آن طراحی ( تدوین 1) محورهای جدول شماره

ها است. روش تحلیل دادهانجام شده  سال فعالیت در ستاد 20تا  15با سابقه  ستاد نانو اسبقفعلی و 

های کیفی است. مقوالت محوری بر اساس تحلیل محتوای در این مقاله، تحلیل محتوای تماتیک داده

( 2)شرح نشان داده شده در جدول شماره آن، به  تماتیک استخراج شده و مقوالت اولیه مرتبط با

ها سیر و موضوع مصاحبه 1399ها شش ماهه دوم سال استخراج شده است. دوره زمانی انجام مصاحبه

سال(  20) 1400تا ابتدای سال  1380وقایع تاریخی نهادی حول فناوری نانو در ایران از ابتدای دهه 

 است.
 

 هایافته -4

؛ مبنای این تفکیک، اسناد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو سه دوره قابل تفکیک استدر تاریخ توسعه 

-1384) نانو ستاد تولد و گیریشکل اول، دوره. است( دوم سند و اول)سند  با فناوری نانومصوب مرتبط 

گذاری در اولویت 1دکتر ابتکار شنهادیجمهور وقت از پسییاستقبال ر یدوره بازه زمان نیا ؛(1379

. شودیم شامل را 1384 سال در نانو یفناور توسعه و سند یرسم بیتصو تا 1379 لفناوری نانو در سا

 دیجد یاجتماع هیو سرما ریمس جادیادوره  نیدر ا ق،یتحق یهاافتهیآنچه در ادامه خواهد آمد و  مطابق

  .است بوده تیاهم حائز موثر ییاجرا سازوکار و

 تیتثب مراحل آغاز و ستاد سند یرسم بیتصو دوره نیا ؛(1384-1394) رشد و تیتثب دوم، دوره

 یهاافتهی و دآم خواهد ادامه در آنچه مطابق. شودیم شامل را 1394 سال در سند یاجرا انیپا تا رشد و

 .است ودهب تیاهم حائز مشروط تیحما و رانت یساز مولد و موثر ییاجرا سازوکار دوره نیا در ق،یتحق

وسعه ستاد دوره بلوغ و ت 1394نگارش سند دوم از سال  با(؛ تاکنون 1394) توسعه و بلوغ سوم، دوره

 و آمد خواهد ادامه در آنچه مطابق. شد آغاز ییاجرا یهادستگاه ریسا عملکرد بر یرگذارینانو و تاث

 تیحائز اهم نفعانیذ نیب یو هماهنگ مشروط تیحما و رانت یسازمولددوره  نیدر ا ق،یتحق یهاافتهی

. ستاد نانو در بوده است موثرستاد نانو  یاسیو اقتدار س یهر سه دوره، توانمند درالبته در  بوده است.

 ستاد یاسیس اقتدار بر هم انقالب رهبر یهاتیجمهور وقت بوده و در ادامه حماسییر تیابتدا مورد حما

 .است افزوده

 

                                                      
ر پرفسور منصوری، استاد ایرانی دانشگاه ایلینوی در مقام مشورت، نانو فناوری را به دکتر تقی ابتکار مشاور وقت علم و فناوری رییس جمهو 1

های فناوری بررسی این پیشنهاد را برعهده گرفته و گزارشی معرفی کرد و ایشان به رییس جمهور وقت آقای خاتمی پیشنهاد نمود دفتر همکاری

سرآغاز تشکیل ستاد فناوری  1379ها در سال این خصوص تهیه کند. استقبال رییس جمهور از این پیشنهاد و ارجاع آن به دفتر همکاری در

 (.1395زاهدی و همکاران، نانو در ایران بود )
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 (سندگانینو یبندجمع اساس)بر  نانو ستاد ادوار: 1 شکل

 

انجام شد  1382برای تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در شهریور اولین ابالغ رییس جمهور 

ها رسمیت یافت. پس ای دفتر همکاریها و دبیرخانهو ستاد با ریاست معاون اول و عضویت سایر دستگاه

متعاقب آن  1به تصویب هیات دولت رسید. 1384از آن، فرایند تدوین سند ده ساله اول آغاز و در سال 

با  2در شورای عالی انقالب فرهنگی هم به تصویب رسید. 1385مجوزهای مهمی در سال  الزامات و

، ستاد نانو نیز همچون صندوق حمایت از 1385تشکیل معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در سال 

پژوهشگران و پارک فناوری پردیس، از ذیل معاون اول به معاونت علمی و فناوری منتقل شده و دبیرخانه 

، تشکیل سایر ستادها آغاز شد 1387از سال  3.ها به معاونت علمی انتقال یافتتاد نیز از دفتر همکاریس

، فرایند تصویب اسناد کالن و توسعه 1389و نهایتًا با تصویب نقشه جامع علمی کشور در سال 

 های راهبردی و تشکیل ستادهای تخصصی فناوری رسمیت یافت.فناوری

بود و پس از آن تدوین سند در  1393ده به عنوان سند ده ساله اول نانو سال افق سند راهبرد آین

قانون رفع موانع تولید به  43بر اساس ماده  1396آغاز شد که نهایتاً در شهریور  1404سال دوم با افق 

                                                      
 هیات وزیران رسید. به تصویب 1384در مرداد ماه  1383قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  43سند اول بر اساس بند ب ماده  1

ترین های بخش خصوصی، مهمهای اجرایی، مجوز تاسیس صندوق و اجازه حمایت از بنگاهالزم االجرا شدن مصوبات ستاد برای کلیه دستگاه 2

 این موارد بودند.

 شود.یس جمهور تعیین میشورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی، دبیر ستاد با حکم معاونت علمی و فناوری ری 1389در مصوبه سال  3

 گذاری فناوری نانوجمهور از اولویتاستقبال رییس -1379

 صویب سند توسعه فناوری نانو در هیات وزیرانت-1384

 ایان سند ده ساله اول و نگارش سند دومپ-1394

 دیتول و یریگشکل دوره

 رشد و تیتثب دوره

 توسعه و بلوغ دوره
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نظری بر  پیشینهمحورهای مستخرج از ترین تصویب هیات وزیران رسید. در این بخش و در ادامه، مهم

( موارد مورد نظر را 2) شود. جدول شمارهنای مقوالت مرتبط در تجربه تاریخی ستاد نانو ارائه میمب

 دهد.نشان می
 

 ایجاد مسیر و سرمایه اجتماعی جدید -4-1

های صنعتی و فناوری، توان ایجاد مسیر جدید با وجود یکی از عوامل مهم در موفقیت سیاست

سنتی و ایجاد سرمایه اجتماعی متشکل از بازیگران جدید با منافع جدید است  نفعذی هایمقاومت گروه

و ابتدای دهه  70که پشتیبان رویکردهای نو باشند. از منظر سیاستگذاری صنعتی و فناورانه، اواخر دهه 

، دوران اقتدار وزارت علوم از منظر سیاستگذار حامی رویکرد خطی در سیاست فناوری بود. از 1380

ها در دولت اصالحات بود و از سوی و قدرتمندترین وزارت خانهترین وزارت علوم یکی از مهم سویی

برنامه سوم توسعه، ارتقای وزارت علوم و آموزش عالی و تشکیل وزارت علوم،  99دیگر، به موجب ماده 

تحقیقات و تحقیقات و فناوری به دولت تکلیف شده بود. در الیحه دولت هم ایجاد شورای عالی علوم، 

شده بود که در نهایت به تصویب مجلس رسید. از سوی دیگر، فناوری نوظهوری  بینیپیشفناوری 

همچون نانو، عمدتاً میان دانشمندان و پژوهشگران علوم پایه و بنیادین شناخته شده بود که پایگاه اصلی 

آن بود که متولی توسعه فناوری ها بود و وزارت علوم با چنین داعیه و استداللی، متقاضی آنها دانشگاه

های فنی دوران دفاع های فناوری که عمدتاً برای تامین نیازمندینانو باشد. از سوی دیگر، دفتر همکاری

مقدس تشکیل شده بود، در سالیان دوره سازندگی با ماموریت انتقال فناوری به فعالیت ادامه داده بود 

مچون اهمیت سمت تقاضا و بازار و ایجاد ثروت، نهادهای های متفاوتی در حوزه فناوری هو به نگرش

 واسطه و مکمل و موضوعات مرتبط با توانمندی طراحی و مهندسی دست یافته بود.

ها اگر چه با مخالفت و دلخوری وزارت تصمیم دولت وقت در سپردن مسئولیت نانو به دفتر همکاری

فناوری بود که متفاوت و حتی مخالف  با سیاست علوم همراه بود لیکن سرآغاز مسیر جدیدی در مواجهه

رویکرد پژوهشی خطی مرسوم بود. از سوی دیگر، ایجاد انجمن مدیریت فناوری که به دلیل ناآشنایی با 

، 1381 نهایتاً در سال .مجوز و ممانعت مواجه بودادبیات فناوری و تشابه با انجمن مدیریت صنعتی با عدم

ید که در این میان فعالیت دفتر مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف و در وزارت علوم به تصویب رس

های دانشگاهی تاثیر مهمی داشتند. با توسعه فعالیت انجمن و ایجاد رشته همراهی آقای دکتر ابتکار

نسل جدیدی از متخصصان تربیت شدند که متخصص سیاست فناوری بودند بدون آنکه خودشان لزوماً 

ای به معنای مصطلح باشند. بنابراین، مسیر جدیدی در مواجهه با سیاستگذاری هدانشمند و مهندس حرف

صنعتی و فناورانه مقابل کشور قرار گرفت که هم نهادهای جدید و هم نیروی انسانی جدیدی را با خود 

 به همراه داشت و باعث شد تحول مهمی در این خصوص در کشور اتفاق بیفتد.
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 اسی و سازمانیتوانمندی و اقتدار سی -4-2

های صنعتی و فناوری، مستلزم حمایت سیاسی سطح باال و نهادسازی پیگیری و تحقق موثر سیاست

عه نانو از قدرتمند با ساختار سازمانی توانمند است. از منظر حمایت سیاسی، باید توجه شود که توس

جمهور( همراه بوده رییس)مقام معظم رهبری و  ابتدا با حمایت و پشتیبانی ویژه سیاستگذاران عالی

ز ابه کوبا و مشاهده حمایت عالی دولت کوبا  ،1370در اواخر دهه  است. در سفر آقای خاتمی

دار آینده و پیشگامی ملی در های اولویتمقام اجرایی از فناوریترین فناوری، ایده حمایت عالیزیست

یت معاونت اول ح ریاست جمهوری و با محورآنها مورد توجه قرار گرفته و لذا ستاد نانو از ابتدا در سط

به پیگیری  گری فناوری نانو، اهتمام رییس دولتایجاد شد. علت اصلی عدم توفیق وزارت علوم در تولی

 . (1395 همکاران، و یزاهد) ویژه یک ماموریت فناورانه ملی بود

مورد توجه بود. گزینه اول، ای دار بین رشتهاز منظر سازمانی نیز دو گزینه برای موضوعات اولویت

ایجاد سازمان جدید بود که همانند مرکز صنایع نوین وزارت صنعت، سازمانی با بودجه معین برای نانو 

ایجاد شود. گزینه دوم هم ساختارهای مشارکتی همچون شورای عالی بود که در تجربیاتی مانند کمیته 

ظ توسعه تشکیالت دولت ممکن نبود مضاف بر ملی زیست فناوری انتخاب شده بود. گزینه اول به لحا

داد. تجربه کشور در ایجاد شورای عالی برای گری واحد را کاهش میاینکه تنوع مدعیان، امکان تولی

و  خواهی و تقسیم منابع تبدیل شدهکننده بود. شوراها به محل سهمموضوعات بین بخشی هم نگران

های صاحب اختیارات قانونی، حاضر الوه بر اینکه دستگاهکردند. عامکان بررسی تخصصی را فراهم نمی

از سوی دفتر  "ستاد"پیشنهاد  ،1380. در این میان در سال 1به واگذاری اختیارات خود به شورا نیستند

های مرتبط، مشارکت کرد با عضویت دستگاهها که نهایتاً به تصویب رسید، اگر چه تالش میهمکاری

تر از شورای عالی است که دوام تر و عملیاتیرسید ساختاری اجراییه نظر میایشان را جلب کند ولی ب

گیران وقت اینگونه بود که ساختار ستاد، مزیت همراهی و بیشتری داشته یا الاقل در ذهن تصمیم

تر بوده و ثبات و پایداری بیشتری تر و اجراییها را دارد و در عین حال، عملیاتیمشارکت سایر دستگاه

ها توانست دبیرخانه ، دفتر همکاری"ستاد"تری به عنوان رد. اینگونه بود که در قالب ساختار ناشناختهدا

سازی فعال و پویایی را سازماندهی کند و با تولید خوراک مناسب برای جلسات ستاد، عمال در تصمیم

 ملی فناوری نانو تاثیرگذار باشد.

ای و خواهی بودجه، سهمهاها و تغییر دولتن دستگاهدر واقع، به دالیلی همچون تغییر نمایندگا

پویایی و تحرک دبیرخانه ستاد و نیز ایجاد شورای مشورتی نهاد با اعضای ثابت در کنار جلسات اصلی 

ستاد، به مرور ستاد از ماهیت شورایی به ماهیت سازمانی تحول پیدا کرد. اگر چه این تحول با این انتقاد 

                                                      
تقابل وزارت علوم با سازمان برنامه در خصوص  دهد تضاد قانونی اختیارات با ساختار شورایی مرتفع نمی شود.تجربه شوراهای عالی نشان می 1

زه تولید برق و گاز نیز با وجود دار و تامین مالی آنها حتی با تشکیل شورای عتف باقی ماند. تضاد میان وزارت نفت و نیرو در حوهای اولویتطرح

کند که همچون شورای پول و اعتبار، اختیارات خاصی از شورای عالی انرژی مرتفع نشد. در واقع، مکانیسم شورای عالی زمانی بهتر عمل می

 های عضو ساقط شده و در اختیار شورا قرار بگیرد.دستگاه
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ملی در ستاد تضعیف شده است لیکن منفعت آن ثبات  گیریتصمیممشارکتی و  همراه بود که ماهیت

و به عالوه ثبات مدیریتی بوده است که در حوزه سیاستگذاری کشور در زمینه فناوری  گیریتصمیمدر 

شود. در مجموع، تحلیل هزینه و فایده ارتقای مشارکت جمعی از یک سو نانو تجربه مهمی محسوب می

و ثبات و پایداری تصمیمات از سوی دیگر، یکی از مسائل مهم در سیاستگذاری صنعتی و فناوری 

 شود.یمحسوب م
 

 سازوکار اجرایی موثر -4-3

ای باشد که تاثیر آن در عرصه اقتصادی از منظر اجرایی، الزم است سیاست صنعتی و فناوری به گونه

های رقیب و خصوصًا پشتیبانی و حلو اجتماعی بروز کند و این مستلزم زمان مناسب ورود، فقدان راه

های رقیب، زمان ورود ایران به عرصه حلزمان ورود و راهحمایت سازمانی تخصصی و موثر است. از جنبه 

شد که زمینه فعالیت آن در ایران بکر و شد مینانو در ابتدای چرخه عمر فناوری بود و این باعث می

شد صنایع مختلف نسبت به محصوالت آن نخورده باقی بماند. ناشناخته بودن نتایج آن باعث میدست

های اجرایی چندان همچنین جدای از مخالفت وزارت علوم، سایر دستگاهکمتر احساس رقابت کنند. 

های قبلی دفتر در کردند. در حالی که تالشنانو را موضوع مهمی برای مجادله و حسادت قلمداد نمی

های اجرایی و نهادهای صنعتی رقیب عرصه فناوری زیستی یا پیل سوختی، با ممانعت و مخالفت دستگاه

ها به کمک به عالوه از جنبه دوم نیز پشتیبانی و حمایت سازمانی تخصصی دفتر همکاریشد. مواجه می

ستاد نانو آمد و بدنه مدیران اولیه و کارشناسان ستاد را تشکیل داد؛ همین موضوع سبب شد ستاد نانو 

ه بر خالف سایر ستادهای فناوری که پس از آن تشکیل شدند، از نقطه صفر شروع به حرکت نکند بلک

 یافته اولیه فعالیت خود را آغاز کند. با یک تجربه و هویت سازمان

چون مشارکت در ایجاد انجمن ها در خصوص تعامل با بخش خصوصی همتجربیات دفتر همکاری

رسانی سازی همچون تبلیغات و اطالعکنندگان تجهیزات نفت یا تجربه دفتر در خصوص شبکهتولید

های زیست لب ستاد نانو بکار گرفته شد. همچنین تجربه مدیریت پروژههای صنایع دریایی در قاهمایش

های انتقال فناوری و نیز ی در پروژهالمللبینهای اجرایی، تجربه فعالیت فناوری، تجربه تعامل با دستگاه

اد ها به ستخواهی در منابع انسانی، موارد دیگری بودند که از درون دفتر همکاریهای پایه و آرمانبینش

 .(1397 نژاد،یدریح) نانو منتقل شد و باعث تقویت ستاد نانو گردید

یکی از رویکردهای مهم دفتر در تاثیرگذاری سازوکارهای اجرایی، محقق ساختن یک نمونه عینی 

سازی کند کرد یک نمونه عینی از سازوکارهای اجرایی را پیادهموفق است. از این منظر، دفتر تالش می

سازی پارک پردیس برای نمونه سازی و الگوسازی، آن را در کشور تکثیر کند. ایجاد و توسعهو با نمونه

های فناوری، حمایت و توسعه صندوق مالی تکنولوژی برای الگوسازی نهادهای حامی فناوری و یا پارک

ر سایر ایجاد و توسعه ستاد نانو برای نشان دادن یک الگوی مناسب توسعه فناوری و سپس تکثیر آن د

کردند تا با ارائه ها تالش میهایی از این رویکرد است. به بیان دیگر، مجموعه دفتر همکاری، مثالهاحوزه
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یک نمونه موفق در حوزه سیاستگذاری، الگوی سیاستی مورد نظر خود در عرصه فناوری و نوآوری را به 

 (.1394 ق،یتوف) کشور معرفی و آن را ترویج نمایند
 

 های مشروطزی رانت و حمایتمولدسا -4-4

ها به صورت هسته محوری سیاست صنعتی و فناوری، توزیع رانت به صورت مولد و ارائه حمایت

مشروط است تا هم به دلیل تشخیص ناصحیح منابع دچار اتالف و افساد نشود و هم به دلیل ایجاد 

ستاد نانو در مولدسازی رانت، ایجاد اطمینان خاطر و تداوم، بهبود و پیشرفت را مختل نکند. تجربه مهم 

های اولویت دار توسعه فناوری نانو است. بر این اساس، برای و توسعه نهادهای تخصصی حمایت از بخش

در عرصه تجهیزات آزمایشگاهی نانو که زیرساخت مهم تحقیقاتی و  بعنوان نمونه آنکه ستاد قادر باشد

بدون آنکه منابع، مصرف خرید تجهیزات تکراری و یا  توسعه فناوری نانو است، پیشرفتی ایجاد کند

نمود و با عضویت  "شبکه ملی آزمایشگاهی فناوری نانو"اقدام به توسعه  1383در سال غیرضرور شود، 

بخش بررسی و یا اینکه ها امکان رد کردن نیاز به تجهیزات جدید را به حداقل رسانید. عموم آزمایشگاه

ارتقاء پیدا کرد.  "کانون پتنت"یت و رد کردن ثبت پتنت غیرمفید به مرور به های با کیفحمایت از پتنت

تداوم  "فدراسیون سرآمدان"قالب  ،1394سال  حوزه شناسایی دانشمندان نخبه و پیشرو درهمچنین، 

یافت و موضوع حمایت از ساخت داخل تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز کشور به صورت برنامه ساالنه 

سپاری های جاافتاده در ستاد نانو، بروندر واقع، یکی از روال دنبال شد. "مایشگاه ساخت ایرانن"و دائمی 

کارهای تکراری و نهادسازی تخصصی برای انجام آن در خارج از بدنه دولتی است که هم به اقتصاد 

مان کند و هم زمینه اشتغال متخصصین و عدم تورم در سازسازی کمک میمقیاس در خدمات تجاری

  (.1397 ،یزاهدشود )دولتی را موجب می

این نهادها که برای مولدسازی رانت و رد کردن تخصصی تقاضاهای نامناسب و حمایت موثر از 

های فناوری تعمیم تقاضاهای واجد شرایط ایجاد شده بود، پس از موفقیت در حوزه نانو به سایر حوزه

هایی همچون فدراسیون سرآمدان، شبکه و، پلتفرمپیدا کرد. در دوره سوم تاریخ توسعه ستاد نان

آزمایشگاهی، کانون پتنت، کریدور صادرات و نمایشگاه ساخت ایران که توسط ستاد نانو ایجاد شده 

های ملی جمهور در قالب نهادهای متولی اجرای برنامهبودند، با حمایت معاونت علمی و فناوری رییس

های تخصصی با ماموریت ملی، یکی از نهادسازی در قالب آژانس ها بکار گرفته شدند.در همه فناوری

 ،ینور یقاض) موضوعات مهم در ارتقای ظرفیت سیاستگذاری صنعتی و فناوری در سطح ملی بود

1393). 

ای به های خرد مرحلههمچنین به منظور مولدسازی رانت حمایتی، رویکرد ستاد ترجیح حمایت

های کالن پژوهش و فناوری بوده است. بر این اساس، تقاضای بسیاری از دانشمندان جای تعریف پروژه

های کوچک های کالن با زمان زیاد و مبلغ سنگین رد شد و در عوض به گامو فناوران برای انجام پروژه

شد، حمایت از آن انجام ای موفق میو مراحل مختلف حمایت تعلق گرفت. به این معنا که اگر پروژه
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یافت ای توسعه میشد، حمایت بعدی و اگر در قالب پایان نامهشد و اگر تبدیل به مقاله معتبری میمی

شد، حمایت بعدی و الی آخر. یسازی اولیه منامه تبدیل به نمونهحمایت بعدی و اگر نتایج آن پایان

بنابراین، اگر چه این فرایند با انتقاد برخی به این دلیل که چندین مرتبه پرداخت پول به یک طرح 

دهد، مواجه است لیکن به تخصیص موثر منابع و جلوگیری از انحراف آن کمک را کاهش می وریبهره

 کند.می

های ستاد، مندی از حمایتایی بود که برای بهرههمسئله دیگر در این خصوص، عدم حمایت از طرح

کشید. برای جلوگیری از انحراف منابع، نهادسازی در قالب ارائه گواهینامه صرفًا نام نانو را یدک می

ها منوط به کسب این گواهینامه گیری از بسیاری حمایتاندازی شد و بهرهنانومقیاس در ستاد نانو راه

های گام به گام و مشروط به موفقیت، نهادسازی تخصصی و ارائه حمایت گردید. در مجموع، راهبرد

در طراحی سیاست صنعتی و ای رویکردهای مهم ستاد در مولدسازی رانت بودند که از اهمیت ویژه

 فناوری برخوردار هستند.
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 (سندگانینو یبند)جمع نانو یفناور حوزه یو فناور یصنعت گذاراستیس نهاد عنوان به نانو ستاد تیفعال یهایژگیو و هانهی: زم2 جدول

 3دوره 2دوره  1دوره  نانو ستاد تیفعال یهایژگیو و هانهیزم نقش )مقوالت محوری(

 ایجاد مسیر و سرمایه اجتماعی

 یفناور و یصنعت استیس یمتول)نهاد 

 یاجتماع هیسرما و رهایمس بتواند دیبا

 (ندیافریب خود نظر تحت موضوعات یبرا

 دوران اقتدار وزارت علوم و ارتقای سازمانی آن  ** * - 

 ها به مقوله فناورینگاه متفاوت دفتر همکاری ** * - 

 غلبه رویکرد پژوهشی به فناوری خصوصا در فناوری نانو * * - 

  مدیریت فناوری در کشور و ایجاد انجمن مدیریت فناوری پیشینه نظریضعف ** * - 

 توانمندی و اقتدار سیاسی

 ساختار درون تیفعال یبرا یمتول)نهاد 

 و یتوانمند واجد دیبا موجود، یاسیس

 (باشد یاسیس اقتدار

 ساختار ستاد یا شورای عالی ** * * 

 دبیرخانه فعال و تخصصی ** ** ** 

  مدیریتیثبات و پایداری ** ** ** 

 حمایت و پشتیبانی سیاسی ** ** ** 

 سازوکار اجرایی موثر

 صورت در یفناور و یصنعت یهااستی)س

 به موثر و حیصح یسازوکارها یریبکارگ

 (دیرس خواهند مطلوب کارکرد

 یالمللبینهای ها با تجربه تعامالت و همکاریپشتیبانی و حمایت دفتر همکاری ** ** * 

  های رقیبحلوجود راه عدم ها به دلیلراه حلتاثیر ** * * 

 تجربه تعامل با بخش خصوصی و شبکه سازی ** ** * 

 های مشروطمولدسازی رانت و حمایت

که به طور  یتنها در صورت ها)رانت

کنند، به  دایپ صیو مشروط تخص حیصح

 (دیاهداف خود خواهند رس

 نهادسازی تخصصی - * ** 

  گام به گامحمایت خرد و * * ** 

 ارائه پایلوت موفق و تکثیر آن * ** ** 

 ارائه مشوق در صورت موفقیت در انتها * ** ** 

 نفعانیذ نیبهماهنگی 

 صورت در یفناور و یصنعت استی)س

 شکست با نفعان،یذ انیم یناهماهنگ

 (شد خواهند مواجه

 ی سازمانینفعذی عدم * * ** 

 مختلفهای هماهنگی میان زنجیره - * ** 
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 نفعان هماهنگی بین ذی -4-5

های مختلفی اعم از تحقیقات، ارتقای نظام آزمون و های صنعتی و فناورانه، بخشزنجیره سیاست

دهی به آزمایشگاه، تامین مالی متناسب با دوره رشد، تسهیل مجوزها و در نهایت بازارسازی و جهت

ها به طور سنتی در کشور دارای متولیان مختلفی است که واگذاری شود. این بخششامل میتقاضا را 

سکانداری توسعه به هر یک از آنها، عدم همراهی و مقاومت سایرین را به همراه دارد. دیگر آنکه هر 

ر در بخش ها بیندازد و از ایجاد تحول و تغییحوزه، تالش دارد مشکالت توسعه را به گردن سایر زنجیره

ها ارائه های مختلف کمتر از سوی متولیان سنتی همان بخشهای تحول در بخشخود احتراز کند. طرح

کنند. از های تغییر و تحول در بخش خود مقاومت میشود و بالعکس، متولیان سنتی در برابر طرحمی

برای جذب منابع،  های مختلفهای متولی زنجیرهشود دستگاهسوی دیگر، منافع دستگاهی سبب می

 حوزه خود را به عنوان اولویت حمایت معرفی کنند.

به عنوان نمونه، اگر طراحی سیاست صنعتی و فناوری به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار 

کند که این امور کند و استدالل میهای پژوهشی و توسعه آموزش میشود، عمده منابع را صرف پروژه

اوری را در برمی گیرد. بالعکس، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی سیاست بخش اصلی سیاست فن

های بالغ و کارخانجات صنعتی کشور ها را مصروف حمایت از بنگاهصنعتی و فناوری شود، عمده حمایت

 شمرد.کند و ایشان را در سیاست صنعتی و فناوری مقدم میمی

 های مهم در تجربه ستاد نانو بود که به دلیلاز بخشعدم منافع دستگاهی در حوزه ماموریت، یکی 

کرد و تالش داشت تا های مختلف دخیل در زنجیره تعامل مینبودن، با کلیه بازیگران و بخش نفعذی

ی سازمانی کمک شایانی نفعذی های مختلف را هم راستا سازد. البته اگر چه عدممنافع متعارض دستگاه

ی فردی برخی فعالین ستاد در عرصه نفعذی در کشور کرده است لیکنبه پیشرفت کار ستاد نانو 

 سیاستگذاری و اجرا در مواردی به این هدف آسیب رسانده است.
 

 هاافتهی بندیجمع -4-6

 یصنعت یاستگذاریس در ینهادساز عنوان به نانو یفناور یاستگذاریس عرصه به رانیا ورود تجربه

 .است ژهیو توجه انیشا مرسوم یکردهایرو با تفاوت لیدل به کشور یفناور و

و تولد ستاد نانو بوده است؛  گیریشکل، در دوره اول که مربوط به 2 جدول و فوق مباحث مطابق

 دوره نیابوده است. در  تیموثر حائز اهم ییدر کنار سازوکار اجرا دیجد یاجتماع هیو سرما ریمس جادیا

 جادیا یبرا یانجمن فناور لیتشک و هایهمکار دفتر تجربه است، بوده علوم وزارت اقتدار با همزمان که

ها، یدفتر همکار یالمللبینتجربه تعامالت  نیهمچن موثر بوده است. دیجد یاجتماع هیو سرما ریمس

در تعامل با بخش  موجود یهاتجربه و نداشته وجود بیرق یهاحل راه که یطیشرا در هاحلارائه راه

 موثر نقش داشته است.  ییاجرا یسازوکار جادیدر ا یسازو شبکه یخصوص
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 یولدسازمموثر و  ییو رشد ستاد نانو بوده است؛ سازوکار اجرا تیتثب به مربوط که دوم دوره در

 دفتر یالمللبین تعامالت تجربه زین دوره نیا در. است بوده تیاهم حائز مشروط تیحما و رانت

 ییر اجراسازوکا جادیدر ا یسازو شبکه یانباشت تجربه دوره اول در تعامل با بخش خصوص و هایهمکار

 در هاشوقم ارائه نیهمچن و هاآن ریتکث و موفق یهالوتیپا ارائه دوره نیا درموثر نقش داشته است. 

 .است بوده موثر نانو ستاد توسط هارانت یدر مولدساز ریمس یانتها در تیموفق صورت

مشروط و  تیرانت و حما یو بلوغ ستاد نانو بوده است؛ مولدساز توسعه به مربوط که سوم دوره در

 و خرد تیحما ،یتخصص ینهادسازدوره  نیبوده است. در ا تیحائز اهم اننفعیذ نیب یهماهنگ

. است بوده وثرم نانو ستاد توسط رانت یمولدساز در هامشوق مشروط ارائه و موفق لوتیپا ارائه گام،بهگام

 است هتوانست مختلف یهارهیزنج انیم یهماهنگ جادیا و یسازمان ینفعیذ عدم قیطر از نانو ستاد

 .کند جادیا اننفعیذ انیم را یهماهنگ

 تیموفق در موضوع، نیا و است بوده یاسیس اقتدار و یتوانمند واجد دوره، سه هر در نانو ستاد

 تیحما ،سوم و دوم یهادوره در و وقت جمهورسییر تیحما اول، دوره در. است بوده موثر اریبس ستاد

 .است کرده نیتضم را ستاد یاسیس اقتدار و یتوانمند وقت، جمهورسییر کنار در انقالب رهبر

 هیاول سند: باشد شده وارد نانو ستاد یراهبردها به یمختلف انتقادات است ممکن یفن منظر از

 دارد. رویکردهای ستاد علیرغم ادعا عموماً  1کایآمر نانو یفناور در یمل یشگامیپ ندس با یادیز مشابهت

ها و فناوران دانشگاهی کمتر استفاده شده است. لیکن از منظر عرضه محور بوده و یا از ظرفیت دانشگاه

 .ارتقای توان سیاستگذاری و ظرفیت حکمرانی ملی، تجربه ستاد نانو واجد اهمیت است

می در کشور نانو، عینیت یافتن جریان مهمی در حوزه فناوری با الگوی بو نخست اینکه تجربه ستاد

های دفاعی بود، یا جریان است. مشابه جریان مهندسی جنگ که مولد خودکفایی در صنعت و فناوری

ود؛ بهای صنعتی و ... های بنیادین، فناوریهای سلولجهاد که مولد جهاد دانشگاهی و توسعه فناوری

زا و بومی در توسعه فناوری را به کشور انو الگویی دروننها در قالب تجربه توسعه همکاریجریان دفتر 

های معرفی کرد. رویکرد آرمانخواهانه و تالش بلندمدت به صورت جمعی، ویژگی مشترک جریان

به  زای توسعه فناوری داخلی است که سرمایه مغتنمی برای توسعه در کشور است. ممکن استدرون

های ملی انتقاداتی وارد باشد که در ظرفیت گیری از کلیهها از منظر همکاری جمعی و بهرهریاناین ج

دهی به بردارهای های بومی توسعه فناوری، مشکلجای خود قابل بررسی است لیکن وجهه مهم جریان

دی به نفع ان جدینفعذی جدیدی در ارتقای توانمندی فناورانه و صنعتی داخلی است که منجر به ایجاد

 شود و در حرکت ملی کشور اثرگذاری باالیی دارد.توسعه صنعتی و فناورانه ملی می

                                                      
1 National Nanotechnology Initiative 
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های نسبت به جریان "صادرات فناوری"تر شدن موضوع دوم در جریان تجربه ستاد نانو، پررنگ

ر شد تولید محصول و دستیابی به فناوری دپیشین است. از یک طرف، جدید بودن فناوری نانو باعث می

رف دیگر، تجربیات این حوزه با فقدان بازار داخلی مواجه باشد و توسعه نانو ناگزیر از صادرات بود. از ط

ی باعث شد رویکرد صادرات در نطفه ستاد المللینبها در انتقال فناوری و ارتباطات گذشته دفتر همکاری

پایین و متوسط  ریزان در ستاد نانو عقیده داشتند ایران در محصوالت با فناوریشود. برنامه نانو تقویت

ی را ندارد. المللبین ی است شانس رقابت با برندهای معتبر و جاافتادهالمللبینکه نیازمند بازار وسیع 

به  تواند با کیفیت در سطح مشابه خارجی و قیمتهای پیشرفته، ایران میبنابراین در حوزه فناوری

درات فناوری مراتب کمتر، در تقسیم کار جهانی سهمی برای خود پیدا کند. لذا از این منظر، توسعه صا

ویژه است.  پیشرفته به عنوان راهبرد سیاست صنعتی و فناوری نه فقط نانو بلکه کل کشور شایان توجه

آید ه نظر میندپروازانه بطلبانه و بلاستراتژی صادرات فناوری پیشرفته اگر چه برای کشور ایران جاه

تولید  ولیکن در فضای تسلط رویکرد جایگزینی واردات در فضای سیاستگذاری صنعتی و فناوری کشور 

 اشد.تواند مکمل و راه گشا ببا اتکای صرف به بازار داخلی، می

ری و همکا موضوع آخر اینکه مطالعه تجربه تاریخی ستاد نانو و گذار این ستاد از ماهیت شورایی

افزایی و تصمیم جمعی در خصوص دهد همچنان رویکرد همجمعی به سوی ماهیت سازمانی نشان می

برد. تجربه تدوین اسناد سیاست های صنعتی و فناورانه ملی محل اشکال است و راه به جایی نمیسیاست

عالی انقالب های علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور در شورای صنعتی در دولت و یا سند اولویت

ها در اسناد نهایی ذکر شده و عمال ایند انتخاب جمعی، همه گزینهردهد که در ففرهنگی نشان می

تقسیم  انتخابی صورت نگرفته است. همچنین ساختار شوراهای عالی نیز به محل سهم خواهی اعضاء و

 د.مانبودجه بدل شده و عماًل از اتخاذ سیاست صنعتی و فناوری کارامد باز می

عدم موفقیت ساختارهای جمعی در تکثیر تجربه ستادهای فناوری نیز قابل مالحظه است. بیش از 

های دار جلسات با نمایندگان دستگاهستاد نانو ایجاد شدند یا در گیرو ده ستاد توسعه فناوری که پس از

و نیروی انسانی نتوانستند ای عضو از اتخاذ تصمیم موثر بازماندند یا به دلیل عدم ساختار پشتیبانی بودجه

های در معاونت علمی و فناوری برنامه 1همچون ستاد نانو به سمت ساختار سازمانی حرکت کنند.

 "نظام نامه ماموریت متوازن")در دولت نهم و دهم( و یا  متعددی همچون تدوین منشور پویای ستادها

کت ستادها تدوین شده است لیکن دهی به حر)در دولت یازدهم و دوازدهم( برای ساماندهی و جهت

کند لذا باید ی مدیران ستاد تغییر میآفریننقشهمچنان ساختار و عملکرد عموم این ستادها متاثر از 

                                                      
های زیستی به دلیل توانمندی در این میان تجربه حوزه زیست فناوری حائز اهمیت ویژه است. زیست بوم فناوری و نوآوری در عرصه فناوری 1

برخوردار است و ستاد  های تولیدی از ظرفیت باالییگذاری مناسب و ارتباط موثر میان مراکز تحقیقاتی و شرکتهای داخلی، قاعدهشرکت

ند این دستاوردها چهای ملی بردارد. هر ازها و چالشدهی توان کشور به سمت حل نیفناوری توانسته است نقش موثری در جهتتوسعه زیست

گیری ی و تصمیمنیز مشابه ستاد نانو با حرکت ستاد از ماهیت شورایی به سمت ماهیت سازمانی انجام شده و موید ناکارامدی ساختارهای مشارکت

 جمعی است.
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گیری از تجربیات سیاستی و تکثیر آنها با توجه به سازوکارهای پایه و تجربیات توجه داشت که بهره

 شود.ازی ساختارها به توفیق منجر نمیستاریخی مرتبط با آن انجام شود و صِرف مشابه

 گیرینتیجه -5

جمهور به عنوان دهد رویکرد رییسمرور تاریخی تجربه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نشان می

گذاری فناوری به شدت حائز اهمیت است و تداوم این مقام اجرایی در انتخاب و توسعه اولویتترین عالی

بنابراین اهمیت  .1رهبری و حمایت مسئولین عالی نظام ممکن شده استحمایت فقط با پشتیبانی 

 مشروعیت و اقتدار سیاسی پشتیبان سیاست صنعتی و فناوری تجربه ستاد نانو حائز اهمیت ویژه است. 

دهد سابقه تاریخی و پشتیبانی نهادی دفتر از سوی دیگر، مطالعه تجربه ستاد نانو نشان می

ث شده است رویکردهایی همچون ستاد نانو باع کنندهتقویتختار پشتیبان و ها به عنوان ساهمکاری

خ کرده و منابع ی در تجربه ستاد رسوالمللبیناهمیت تقاضا و بازار، تعامل با بخش خصوصی و نگاه 

ایت از عملکرد با اینکه شک" رودریکبه اعتقاد مورد نیاز ستاد برای بقا تامین شود. ای انسانی و بودجه

ها از یک سازمان به های دولتی امری مرسوم است اما درجه صالحیت بروکراتناسب و فساد بروکراتنام

های شایسته هستند. از بروکراتای سازمان دیگر متفاوت است و معموالً بیشتر کشورهای دارای دسته

ردن ول کبه چنین سازمانی به نسبت بناکردن یک سازمان جدید یا محای محول کردن فعالیت توسعه

 ."به یک سازمان با سابقه نه چندان مناسب ارجحیت دارد

قتصاد سیاسی مختلف با ا نفعذی هایهمچنین از آنجا که نهادهای دولتی هر یک نماینده گروه

های بسیاری متفاوتی هستند، ساختار تعارض منافع در نیل به سیاست صنعتی و فناورانه مناسب با چالش

ز ادر تجربه ستاد نانو، گذار مهمی (. Chang and Andreoni, 2019) ه استدر درون خود دولت همرا

شورایی  ساختار شورایی به عنوان بستری برای تصمیم جمعی صورت گرفته است و به مرور نقش ساختار

 گیریتصمیمدر الیه  کاهش یافته و ستاد تالش نموده است گیریتصمیمها در و مشارکت سایر دستگاه

های حمایتی و ها را در قالب برنامهمستقل عمل کرده و مشارکت سایر دستگاهازمان نیمههمانند یک س

ن سازمانی مشارکتی جلب نماید. در واقع، توان ستاد در ایجاد نهادهای تخصصی ریشه در تواای توسعه

 شود.و اجراست که در ساختارهای مشارکتی و شورایی تضعیف می گیریتصمیمبرای 

ونت علمی و فناوری رییس جمهور از تقابل میان ستاد نانو و وزارت علوم کاسته شده و با ایجاد معا

تقابل اصلی میان معاونت جدید و وزارت علوم همچنان ادامه پیدا کرد. رویکردهای ستاد نانو در مخالفت 

های کت)شر های خصوصیبا نگاه پژوهش محور به توسعه فناوری، اهمیت بازار و تقاضا و محوریت بنگاه

بنیان( در قالب سازمان باالتری به عنوان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در کشور متبلور دانش

                                                      
شاءاهلل امروز برای من روزی دلنشین و ان: »1393نوشته مقام معظم رهبری پس از بازدید از نمایشگاه فناوری نانو در سال برای مثال، دست 1

خواست کار فناوری نانو به .مؤمنها و هم برتر از آن، مشاهده نیروی انسانی پرانگیزه و پراستعداد و خاطر مشاهده پیشرفتمبارک بود، هم به

 «.شاءاهللخداوند پیش خواهد رفت و در بهبود زندگی مردم و اقتدار علمی کشور، نقش خواهد آفرید. ان
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های ماموریتدر سطح ملی در راستای ای های توسعهشده و نهادهای تخصصی ستاد نانو به عنوان آژانس

با تداوم این رویکردها به  محتمل است. اندایفای نقش نمودهمعاونت علمی و فناوری رییس جمهور 

های این معاونت با تدریج فاصله معاونت علمی از وزارت علوم به لحاظ ماموریتی بیشتر شود و چالش

های تولیدی و صنعتی خصوصاً وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر شود. های مسئول بخشوزارت خانه

یاست صنعتی و فناوری کشور را رقم هایی که در نهایت، ساختار رسمی نهاد متولی توسعه سچالش

 زند.می

شود. اوالً، پرهیز  به صورت کلی و به باور نگارندگان، برای آینده ستادهای کشور دو موضوع توصیه می

از توسعه کمی ستادها و محدود نمودن ستادهای کشور به چند ستاد مشخص که دارای جامعیت و 

انو که حتی بیشتر از معاونت علمی است، ستاد نانو به عنوان انسجام باشند. دوماً، به دلیل قدمت ستاد ن

های پیشرفته، راهبری ستادهای فناوری را بر عهده بگیرد و دبیرخانه سایر یک سازمان توسعه فناوری

 ستادهای مرتبط، در ستاد نانو مستقر شود. 
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