
 

Journal of 
Improvement Management 

 

Vol. 15 No. 3, Season Autumn (Serial 53) 

 
A Historical Review of Formation and Evolution of Technology 

and Innovation Management Community in Iran 

 

Seyed Habibollah Tabatabaeian 1

 

Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, 

Tehran, Iran. 

 

 

Abstract 
The Iranian Technology Management community is a young society that is gradually 

handing over the management to the second generation of graduates in this field. The third 

generation of these graduates are now rapidly advancing in the fields of technology 

management in the country. Although the attention to science and knowledge in this country is 

as old as the history of this land, but the formal and extensive education in the field of 

management of science and technology and a serious movement in the formation of this 

scientific community has begun in the early 2000s. In this article, with a historical review of 

the formation of the technology management community, an attempt to examine the 

performance of the pioneers of this field, to examine the most important measures affecting the 

birth of this scientific community. Opportunities and challenges facing the scientific 

community of technology management and innovation of the country and mapping the way 

forward of this young, professional and promising community is one of the most important 

findings of this article. This paper provides implications for acquainting young professionals in 

this field of knowledge with the roots and genuine currents that shape the community of experts 

in the field of technology management in Iran. I hope this paper would be an effort to improve 

convergence and intellectual cohesion between three generations of pioneers, developer and 

future makers of this field in our country. 
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 چکیده

م ود دست نسل جامعه مدیریت فناوری ایران، اجتماعی نوپاست که رفته رفته سکان مدیریت خود را به

طی پلکان  آموختگان نیز هم اکنون به سرعت در حالم این دانشوسپارد. نسل سآموختگان این حوزه میدانش

ه اندازه تاریخ بهای مدیریت فناوری کشور هستند. اگرچه توجه به علم و دانش در این کشور قدمتی ترقی در حوزه

-کلشی در ده دانشی مدیریت علم و فناوری و حرکت جاین سرزمین دارد ولیکن آموزش رسمی و گسترده حوز

ری تاریخی است. در این مقاله با مرو شمسی شروع شده 1380های آغازین دهه گیری این جامعه علمی از سال

ری در ایران، گیری جامعه مدیریت فناوری تالش شده تا با بررسی عملکرد پیشگامان این حوزه نظبر جریان شکل

اجتماع علمی  های پیش رویها و چالشد این اجتماع علمی بررسی شود. فرصتلتأثیرگذار بر تو مهمترین اقدامات

ترین ز مهمساز کشور اروی این جامعه جوان، متخصص و آتیهمدیریت فناوری و نوآوری کشور و ترسیم راه پیش

ها جوان این حوزه دانشی با ریشهین هایی در راستای آشناسازی متخصصاست. این مقاله داللت های این مقالهیافته

ینه همگرائی زمداشته تا و فناوری ایران  فناوریدهنده اجتماع متخصصین حوزه مدیریت های اصیل شکلو جریان

ه تخصصی را در سازان این حوزدهندگان و باالخره آتیهو انسجام فکری بیشتر بین سه نسل از پیشگامان، توسعه

 کشورمان فراهم نماید.

 

 .ایران ،نوآوری مدیریت ،فناوریمدیریت  ،و فناوری فناوریجامعه مدیریت  :ان کلیدیواژگ
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  مقدمه -1

ها را از سایر اجتماعات ت آنیهائی دارند که هوجوامع انسانی از جمله اجتماعات علمی مشخصه

شرائط عضویت  هائی همچون موضوع فعالیت یا هدف از تشکیل یک اجتماع علمی،کند. مؤلفهمتمایز می

های علمی و تجربی در این یا ویژگی اعضاء، حوزه دانشی مورد توجه، نحوه توسعه و انباشت فعالیت

روند که اگر چه در ابتدا کامال روشن نیستند ولی به مرور حوزه و امثالهم نیز از این دست به شمار می

ت یتر شده و هواعضاء جامعه، شفاف و با گسترش و تعمیق مبانی معرفتی به ویژه از طریق تعامالت بین

 . (Kornfeld, 1981 & Hewitt) دهندیک اجتماع علمی را شکل می

و نوآوری کشورمان نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و الزم است تا  فناوریجامعه مدیریت 

کرد تا ت آن  طی چهل سال گذشته را بررسی یدهنده هوهای اصلی تشکیلبرای شناخت بهتر، مؤلفه

تر این اجتماع علمی، تصویری قابل قبول از تحوالت آن مشخص شود و از این طریق ضمن معرفی دقیق

گیری و رشد آن را مشاهده نموده و مسیرهای آتی آن را تشخیص داد. بدون شک یک فرآیند شکل

بعدی  هایتواند برای مؤسسین این جامعه علمی، مرور خاطرات خود و برای نسلچنین بررسی می

های اصلی تر شناخت جریانبه بیان روشن آموختگان مرتبط نیز شنیدنی و البته آموزنده باشد.دانش

تواند چراغ راهی برای شناخت و نوآوری ضمن آنکه می فناوریتشکیل اجتماع علمی نوظهور مدیریت 

،  راهنمای ای یکتابه عنوان تجربه آموختگان جوان این حوزه وهای علمی و تجربی برای دانشمایهبن

 های نوظهور به شمار رود.های علوم و فناوریگیری اجتماعات علمی و تخصصی در سایر حوزهشکل

و  فناوریالف( آیا مدیریت  پرداخت.برای درک بهتر موضوع الزم است به چند پرسش اساسی 

ین( این حوزه دانشی چه آموختگان )متخصصنوآوری یک حوزه دانشی مستقل است؟؛ ب( دانش

های علمی متفاوتی برخوردار هستند؟؛ ج( چرا این میزان از توجه خصوصیاتی دارند و از چه صالحیت

های علمی نوپای دیگر در کشور ما رخ نداده به توسعه یک حوزه دانشی جدید  برای بسیاری از حوزه

های آتی کدام جامعه علمی در سالروی این است؟؛ و باالخره د( مهمترین چالشها و فرصتهای پیش

 است؟.

ل فوق به دلیل سابقه توسعه این حوزه تخصصی در سایر کشورهای جهان پاسخی ودو سئوال ا

توان حتی آنها را به عنوان فروض این مقاله در نظر گرفت ولی به منظور مثبت و مبرهن دارند که می

 علمی مرتبط به آن پرداخته شده است. ایتالشهتبیین بهتر موضوع به اختصار با ذکر شواهدی از 

مدیریت فناوری و جامعه "را با عنوان  آن ،در این حوزهخود ساله  30 مشارکت بر پایهنگارنده 

وری در صنایع ، چرا که از این طریق ضمن توجه به لزوم ارتقاء بهرهنمایدمیدر ایران معرفی  "نوآوری

سازی های پیشرفته و تجاریو ضرورت استفاده از فناوری (فناوریمتعارف کشور )تأکید عبارت مدیریت 

شود. ها )تأکید عبارت مدیریت نوآوری( به اجماع نخبگانی این اجتماع علمی نیز احترام گذاشته میآن

فراموش نشود که نام انجمن علمی در این حوزه انجمن مدیریت فناوری و نوآوری است و حتی نشریات 
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ها همگی، هر های علمی مرتبط و مانند آنهای ساالنه آن، اتحادیه انجمنعلمی این جامعه، کنفرانس

می که معموال واند. سئوال درا در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار داده "فناوری و نوآوری"دو عبارت 

آموختگان ) متخصصین( این حوزه دانشی چه این جامعه علمی با آن مواجه است، این است که دانش

های علمی متفاوتی برخوردارند؟ و این تمایز در دانش نظری و دارند و از چه صالحیت خصوصیاتی

 کاربردهای تجربی چقدر است؟

که اوال محتوای نظری این حوزه چقدر متمایز  شده های متعددی  نشان دادهم در  پیمایشهاین م 

های پیشرو در کشورهای دانشگاهحال غنی است و تا چه اندازه به صورتی روزافزون مورد توجه و در عین

ای بیش از یکصد و پنجاه برنامه در بررسی مقایسه و همچنین (Satish Nambisan 2003)مختلف است 

آموزشی مرتبط در مهمترین موسسات آموزشی جهان، کارکردهای اصلی فرآیندهای نوآورانه به ویژه 

سانی گرفته تا علوم تجربی و حتی علوم پایه در های متنوع علمی از علوم اننوآوریهای فناورانه  در حوزه

 . (1393شجاعی و مزارعی ) اندمورد توجه قرار گرفته  1محورهای درسی فناوریقالب برنامه

ها و نامهانکاوی مقاالت، پایآموختگان بر مبنای دادههای فعالیت علمی این دانشمهمترین حوزه

نیز ( 1392روشنی و همکاران ). (1391طباطبائیان و فاتح راد ناصری, ) کتب فارسی منتشر شده است

ت. این های دانشی مورد توجه محققین مربوطه در کشورمان ارائه شده استصویری از مهمترین حوزه

گام گیری و رشد سریع یک جامعه علمی نوپا در طی بیست سال گذشته است که همهمه بیانگر شکل

قرار گرفته  شورها، با تالش پیشگامان این حوزه، به موقع مورد توجهبا جوامع علمی مرتبط در دیگر ک

 ت.ی را یکی پس از دیگری طی کرده اسقهای ترهلاست و با یک سلسله نهادسازی هوشمندانه، پ

سوال چند خ به به دنبال پاسحاضر با رویکردی تاریخی و بر پایه تجربه نویسنده مقاله در این راستا 

گیری و نفوذ جامعه مدیریت فناوری و نوآوری در صنعت، دانشگاه و دولت یر شکلمحوری است. اوالً س

معه چیست؟ در ایران چگونه بوده است. دومًا نمودها و دستاوردهای علمی، کاربردی و آموزشی این جا

رو این جامعه چیست؟. در ادامه، ابتدا پیشینه و روش تحقیق مطرح شده و و در نهایت، مسیرها پیش

گیری، توسعه و نمودهای جامعه مدیریت فناوری و نوآوری با های نگارنده در خصوص شکلافتهسپس ی

رو این جامعه از دیدگاه من که از مسیر پیششود. در انتها نیز رعایت تقدم و تأخر زمانی تشریح می

 شود.سال گذشته هستم، ارائه می 30فعاالن این جامعه در 

 

                                                      
شودکه های )انتقال( فناوری و امثالهم اطالق میبینی فناوری، ارزیابی فناوری، مالکیت فکری، همکاریهای فناوری محور معموال به دروسی همچون پیشبرنامه 1

نماند  ناگفته. البته یرندمورد توجه قرار گ هایفناور بینی و ارزیابی همهشوندکه مثال در پیشدر تمامی آنها فارغ از موضوع فناوری مورد بررسی، اصولی معرفی می

 متعارف فناوریهای بینیپیش روشهای با نوظهور فناوریهای بینیپیش روشهای المثلیدارد و ف یفناور یریتمد یبر کارکردها یمهم یرتاث یفناور یک تیماه

 یالزم باشد در گام ید، لذا شاشوندمی تدریس فناوری بینیپیش آموزشی برنامه در فوق هایروش همه معموال، وجود این با ولی دارند یکدیگر با بسیاری تفاوتهای

 پذیرد. صورت آنها مانند و نوظهور فناوریهای مدیریت، یدفاع یهایفناور یریتهمچون مد یفناور یریتاز مد یکاربرد یشهایگرا یاقدام به طراح یتکامل
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 و نوآوری فناوریپیشران )دانشی و تجربی( جامعه مدیریت  هایجریان: مرور پیشینه -2

های آغازین دهه های آموزشی مدیریت فناوری و نوآوری در ایران به سالداستان توسعه برنامه

های علمی کشور در وزارت علوم و گردد که طی یک پروژه مشترک بین سازمان پژوهشبازمی 1370

ارشد و دکترا برنامه آموزشی مدیریت فناوری در مقاطع کارشناسی 1اقیانوسیهمرکز انتقال فناوری آسیا و 

ریزی درسی تحت عنوان مدیریت تهیه شد و با پیگیری مستمر این سازمان در شورای عالی برنامه

و تقریبا همان  (1400دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم )مصوب گردید  1377فناوری در سال 

برنامه تا کنون منبع اصلی مورد استفاده مؤسسات آموزش عالی کشورمان بوده است و اخیرا طی تالش 

انه انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است و امید دمستمر و مج

های جاری مورد استفاده برنامهصالح از بهمن ماه سال است تا انشاءاهلل پس از تصویب در مراجع ذی

 .2آموزشی مرتبط قرار گیرد

یریت ترین برنامه آموزشی مدیریت فناوری دوره کوتاه مدت آموزشی مدحال، شاید مهمایعلی

زمان  ت دفتر مطالعات تکنولوژی آنمدر دانشگاه صنعتی شریف باشد که با ه 1379فناوری در سال 

ور در کنار های خارج از کشآموختگان این حوزه در دانشگاهانشاین دانشگاه و با همکاری جمعی از د

. این دوره های صنعتی و یا دولتی در داخل کشور برگزار شدجمعی از فعاالن تجربی مرتبط در سازمان

ان و آموزشی موجب شد تا ضمن ارائه تصویری اجمالی از وضعیت مدیریت فناوری در کشور، پیشگام

ه یهسته اول گیریشی نیز با یکدیگر آشنا شوند، آشنائی که بعدا منجر به شکلعالقمندان این حوزه دان

 ریزی انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری شد. متخصصین این حوزه در کشور و پایه

دازی منظم پرگرائی موفق  در کنار نظریهم تجربههاصوال توسعه علوم کاربردی مدیون دو جریان م

تجربی  های کاربردی همچون علوم. به بیانی دیگر رشته(1393دانائی فر  سوانسون, شهابی و) است

صصی شبیه )مثال مهندسی، پزشکی، مدیریت و امثالهم( در مقایسه با علوم پایه بیشتر به یک شغل تخ

 اند.هستند که مشروعیت خود را مدیون خدمات موثر خود به جامعه انسانی بدست آورده

ابقه ورود مفاهیم س (Samyukta Bhupatiraju 2012)نروژ در پژوهشی با حمایت آکادمی علوم 

( مدیریت 2نگارنده(، ) –گذاری علم و فناوری ( مطالعات علم و فناوری )ویا همان سیاست1گانه )سه

رسی ( کارآفرینی در نشریات علمی قریب به یکصد سال گذشته به صورت تاریخی مورد بر3نوآوری و )

قرار گرفت. بر اساس این پژوهش، اگرچه هر سه موضوع فوق مقوالتی متمایز هستند ولی هر سه 

اند )این جریان دانشی در شکل تر شدهاند که در طول زمان به یکدیگر نزدیکمفاهیمی به هم مرتبط

همچون  3یفناورالمللی مدیریت قابل مشاهده است(. همچنین در مطالعه مؤسسین انجمن بین 1شماره 

                                                      
1 Asian Pacific Center for Technology Transfer (APCTT) 

ریزی وزارت علوم به تصویب رسیده این طرح درس در کمیته مشترک مدیریت شورای تحول علوم انسانی در شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی برنامه 2

 های کشور ابالغ خواهد شد. نگارنده به عنوان عضو کمیته مذکور فعالیت داشته است.به دانشگاه 1400رود تا پایان سال است که انتظار می
3 International Association for Management of Technology (IAMOT) 
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طارق خلیل نیز به صراحت مقوالت مدیریت فناوری و نوآوری، کارآفرینی، توسعه محصول جدید و حتی 

 .(Mario Yanez 2010) اندپژوهی نیز عضو یک حوزه دانشی معرفی شدهآینده

 

 
فناوری )نقاط زرد(  : ارجاع متقابل مقاالت در جریان دانشی حوزهای مدیریت نوآوری )نقاط سبز(، مطالعات علم و1شکل 

 (Samyukta Bhupatiraju 2012)و کارآفرینی )نقاط سیاه( 

 

نیز در ایران از قاعده فوق مستثنی نبوده و به همین  فناوریتوسعه اجتماع علمی و فنی مدیریت 

 2و آموزشگران 1گرانگیری جامعه فوق، از دو استعاره تجربهدلیل نیز در بررسی سیر تاریخی شکل

 استفاده شده و برای تشریح بهتر این موضوع نیز ویژگیهای ایشان در جدول یک ارائه شده است.
 

 (بندی نویسندهجمع) و نوآوری در ایران فناوریدهنده جامعه مدیریت : مقایسه دو جریان اصلی شکل1جدول 

 آموزشگرانوضعیت  گرایانتجربهوضعیت  مقوله 

 زیاد متوسط تحصیالت دانشگاهی 1

 متوسط و حتی کمتر زیاد تجربه عملی 2

 بررسی نظریات مرتبط قبلی آزمایشهای کاربردی پردازینقطه شروع نظریه 3

 تحقیقات علمی به ویژه نظری اقدام محور، مهندسی معکوس فناوریروش توسعه  4

 ها و موسسات پژوهشیدانشگاه صنایع به ویژه صنایع پیشرفته محل اشتغال 5

 توسعه دانش متخصصین مرتبط تقویت نهضت ساخت داخل مهمترین دستاوردها 6

                                                      
1 Practitioner 
2 Academician 
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جریانهای  گیریبه نحوه شکل توان تفاوتهای دیگری را برشمرد ولی نگاهی اجمالیاگر چه هنوز می

عطیلی فوق نیز راهگشاست. به بیان دیگر پس از خروج مستشاران خارجی از کشور، صنایع با خطر ت

سالمی، به اگذار انقالب گرایان اغلب مهندسین جوانی بودند که با حمایت بنیانمواجه شدند. تجربه

گذار رفته، پایه های کشور، رفتهعه به دانشگاهاندازی چرخ صنایع کشور بودند که حتی با مراجدنبال راه

قریبا تو نوآوری  فناوریجهاددانشگاهی در کشور شدند. فراموش نشود که آموزشگران جریان مدیریت 

و گیری دحاضر شدند. لذا درک درست ترتیب شکل کشوربه بعد در صحنه  1365از اواخر سالهای 

کلیدی در  گرایان نسبت به نیروی آموزشگران، نقشجربهساله نیروی تجریان فوق و تقدم قریب به ده

 درک درست دو جریان فوق دارد.

 

 شناسیروش -3

گیری و توسعه جامعه این تحقیق از حیث نوع کیفی بوده و مبتنی بر روایت تاریخی فرآیند شکل

معه از ابتدا جامدیریت فناوری و نوآوری ایران، بر اساس مشارکت و مشاهده نویسنده که از فعاالن این 

گیری و . اواًل سیر شکلباشدمیها در این راستا هدف این تحقیق پاسخ به این سوالاست.  ،تاکنون بوده

ت. دوماً نفوذ جامعه مدیریت فناوری و نوآوری در صنعت، دانشگاه و دولت در ایران چگونه بوده اس

این  روش؟ و در نهایت، مسیرها پینمودها و دستاوردهای علمی، کاربردی و آموزشی این جامعه چیست

یشینه اول با پ)دسته این جامعه  جامعه چیست؟. در تمام این سواالت نقش دو دسته کنشگر متفاوت

)مدیران  یصنعت انگرایجربهت ،نامم و دسته دوممی دانشگاهی گرانآموزشها را که آن دانشگاهی هستند

 شود.شریح میتبه تفکیک  (گذاری دولتی و صنعتی( نامیده شدهو سیاست

ع متخصصین گیری اجتماها و رویدادها مرتبط در شکلبا شناسایی مهمترین فعالیت در این راستا، 

حوزه دانشی  ها و موانع بر سر راه توسعه اینای چهل ساله مهمترین پیشراناین حوزه دانشی در دوره

تحلیل  نی پس از انقالب اسالمی برایدلیل انتخاب مقطع زما در کشور شناسایی و تحلیل شده است.

پس  حاضر محدود نمودن دامنه تحقیق از یک طرف و تالش موثری است که از طرف دیگر در سالهای

 از انقالب برای توسعه علوم و فناوریهای پیشرفته در کشورمان صورت پذیرفته است.

ری و دانشگاهی، متکی به مهمترین منابع مورد استفاده در این بررسی نیز در حوزه پیشگامان نظ

بررسی مقاالت، کتب و خالصه انتشارات علمی و رویدادهای مربوطه بوده و در حوزه پیشگامان عملی و 

م مدنظر قرار گرفته ههای مهای دولتی و پروژههای مهمترین سازمانگرا نیز، مروری بر فعالیتتجربه

های پیشرفته محدود ها به فناوریبررسی فناوری است.به منظور تمرکز بر مهمترین وقایع اثرگذار، دامنه

های گسترده، عمدتاً متکی به توسعه ها به دلیل وضع تحریمشده است، چرا که الگوی توسعه این فناوری
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رسد حوزه تخصصی مدیریت فناوری و نوآوری های بومی شکل گرفته و به همین دلیل به نظر میظرفیت

 .1ته از صنایع واقع شده باشددر کشور بیشتر مورد توجه این دس

 

 هایافته -4

 گرفت؟ شکل ایران در مدیریت فناوری و نوآوری چگونه بالنده و نوپا جامعه -1-4

 شرفتهیپ یهایاورفن با انیرانیا مواجهه متاسفانه ران،یا فناورانه یحت و یعلم درخشان خیتار رغمیعل

 این با. کرد فیتوص یخودباختگ از سپس و رتیح واژه دو در معموال توانیم را ریاخ قرن دو در ژهیو به

 یو فن یعلم یتهایدر حوزه فعال یاساس لوتح چند سدمق دفاع دوران ویژه به اخیر سالهای در وجود

 .شده است کشور در فنی و علمی توسعه به موثر توجه موجبکه  هکشور رخ داد

 پشتیبانی خدمات ارائه در آنها همکاری عدم سپس و خارجی مستشاران گسترده خروج با آنکه ابتدا 

، عرصه )ره( حضرت امام یشیدر بخش دفاع، با دوراند ویژه به خدماتی و تولیدی پیشرفته سیستمهای

ام در تم یباحضور تقر ینشد. ا یاحل مشکل فوق مه یبرا یاغلب جوان داخل ینحضور متخصص یبرا

 بود فنی و علمی هایپشتیبانی به منوط آنها یاتکه ادامه ح یاقتصاد یبخشها یژهبه و کشور بخشهای

 یز دفاعاعم ا مختلف صنایع در اقدامات این دارکه پرچم ی.کسانآمد چشم به دیگری بخش هر از بیش

 اند،گرفته قبلکشور  یو نوآور یفناور یریتمد گرایتجربه پیشگامان، حاضر مقاله دربودند،  یردفاعیو غ

 یفناور یریتتوسعه مد یتاهم به یصنعت آالتماشین از فناوری تمایز صحیح تشخیص با که پیشگامانی

 ینا یاصل یماز ابتدا تا کنون حا یلدل یمنبه ه یقاو دق یافته بودنددست  یتجرب یاز منظر یو نوآور

  .هستند کشورمان آموزشی مراکزدر  یحوزه دانش

اند. اشتهدمی جریان آموزشگران نیز تاثیر مه ،گران صنعتی و متخصصین دولتیدرکنار جریان تجربه

م سل دون ،(حوزه در خارج کشور ینا آموختگانل )دانشودر این مقاله آموزشگران به سه دسته نسل ا

  ،گرانل آموزشوتوسط نسل ا 1390تا  1385 یسالها یط که رشته ینداخل کشور در ا آموختگان)دانش

 اخیر الهایس آموختگانم )دانشواند( و نسل سدیده آموزش خلیدا گرانتجربه یا و خارجی مدعو اساتید

-انشارتباط سه نسل د ،2شکل  اند. دربندی شدهم( دستهود نسل ویژ به اخیر نسل دو توسط که

 گرایان آمده است.آموختگان مدیریت فناوری با جریان تجربه

                                                      
آموختگان این حوزه است که مدعا خود مستلزم یک بررسی میدانی از وضعیت فعلی اشتغال دانش شایان توجه است که پاسخ قطعی به این 1

رغم تالش انجمن در سالهای اخیر، هنوز ارزیابی مناسبی انجام نشده است که امید است با توجه بیشتر مدیران فعلی انجمن و همکاری علی

 د.آموختگان این حوزه دانشی به سرانجام مطلوب برسدانش
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در  گرانآموزش و گرانتجربه انیجر دو تیحما با که کشور ینوآور و فناوری تیریمد آموختگاندانش نسل سه: 2 شکل

 (سندهینو یبندجمع) نسل سه نیا یریگشکلخواستگاه  و کشور شکل گرفته
 

های اخیر است اگرچه این مقاله در صدد توصیف تجربه تاریخی توسعه این اجتماع علمی در سال

ولی به منظور تبیین رویکرد فرهنگی و اجتماعی ایرانیان به توسعه علمی و فنی، تاریخ مربوطه  در دو 

 مقطع قبل از انقالب اسالمی )به صورتی اجمالی( و پس از آن مورد توجه قرار گرفته است. 
 

 اسالمی انقالب از قبل یفناور به علم و توجه -2-4

های توسعه ن آن است که ایران در طول تاریخ، مهد تالشیتاریخ این سرزمین، مبنگاهی اجمالی به 

ها )فناوری( بوده است، بدون تردید اداره قریب به نیمی از جهان امروز در علوم و سپس کاربرد آن

حکومت هخامنشیان تنها یک شاهد متقن بر این مدعاست. همچنین توجه علم و عالم آنقدر در ایران 

رود های اصلی فرهنگ ایران امروز به شمار میونیده است که حتی تکریم این دو، از مؤلفهریشه دا

گرائی ایرانیان(. متأسفانه در طول تاریخ بنا به دالیل متعددی که در خصوص علم پیامبر اکرم )ص()

ی های سیاسخارج از حوصله مقاله حاضر است، کشورمان دستخوش نامالیمات اجتماعی و ناپایداری

ی لهای اقتدار مترین مولفهمتعددی شده است که توجه به توسعه علم و فناوری به عنوان یکی از اصلی

های علمی و افتادگی نامیمون کشورمان از پیشرفتدار نموده است و همین امر موجب عقبرا خدشه

 فنی شده است.

ه و سپس جنگییران و روسهای اها را بتوان در جنگافتادگیترین نمودهای این عقبشاید تلخ

های روزآمد نظامی نشدنی با فناوریهای ایران و عثمانی یافت، جائی که ایرانیان در درسی تلخ و فراموش

 (1397خبرگزاری ایرنا )و کاربرد مؤثر فنون نوین لشکری مواجه شدند، گویا هنوز صدای عباس میرزا 



 1400 پاییز( 53 )پیاپی 3 شماره 15 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

19 

انداز است که ت مظلوم طنینلگوش تاریخ این مدر مالقات فناوران فرنگی سازنده توپ آن زمان، در 

 های روز، پیشرو باشیم؟توانیم در فناوریمگر آب و هوای ما در ایران چه تفاوتی با شما دارد که ما نمی

هائی که شاید یتاریخ معاصر ایران مشحون از رویاروئی ایرانیان با علوم و فنون جدید است، رویاروئ

ل احمددر ر و متأسفانه برخی اوقات وادادگی است و جالل آیی و سپس تحدو ویژگی اساسی آن غافلگیر

ه حکومت زدگی، چقدر خوب این وادادگی و بعضاً خودباختگی را در دوراثر فراموش نشدنی خود، غرب

-ها به شکستالبته نبایستی در نگاه به تاریخ معاصر تن. (1342آل احمد ) پهلوی به تصویر کشیده است

فانه ضروری این سرزمین اشاره کرد و در رویکردی منص و زمامداران امتوجهی حکاز کم های اغلب ناشی

ودند را ارج نهاد گذار علوم و فنون جدید در ایران بسازی که خود پایهاست تا تالش مردان و زنان تاریخ

داالن تاریک  های ارزشمند و درخور امیرکبیر در دوره قاجار که هنوز همچون چراغی فروزان براز تالش

گذار ورود ایهپدرخشد تا تالش فناوران دیوانساالر در دوره حکومت پهلوی که تاریخ پادشاهان قاجار می

نایع آهن، صآهن، کارخانجات صنعتی، ذوبعلوم و فنون جدید به کشور بودند که توسعه خطوط راه

ر تاریخ قشر افتخارآفرین دها، شاهدی برتالش این دفاعی، صنعت نفت و پتروشیمی و همه و همه آن

نجا تالش ای مفصل است که در ایتوسعه علمی، فنی و صنعتی ایران است که پرداخت به آن خود مقوله

فناوری  وشد تا در رویکردی اجمالی تنها به ذکر شواهدی متقن از توجه مردم این سرزمین به علوم 

 بسنده شود.
 

 المیتوجه به علم و فناوری پس از انقالب اس -3-4

به منظور بررسی منظم مقطع تاریخی قریب به چهل سال اخیر، تاریخ مذکور به چهار فاصله زمانی  

تقسیم شده و سپس در هر فاصله، مهمترین تحوالت سه حوزه دولت، صنعت و دانشگاه  1سالهتقریباً ده

، صنعت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین به دلیل پذیرش عمومی سه گانه دولت

 قابل مشاهده است. 2بندی در جدول دانشگاه در تبیین فعالیتهای علمی و فنی، این دسته
 

 (سندهینو یبندجمع) ریاخ سال چهل در کشور یفن و یعلم توسعه یزمان یهادوره: 2 جدول

 دانشگاه دولت صنعت دوره زمانی

 بازگشائی نظام استقرار کارخانجات اندازیراه پیشگامان         1370 تا 1357

 رشد و بازسازی اتکائی خود هاهسته اولین      1380 تا 1370
 تحصیالت به خاص توجه

 تکمیلی

 نوین هایحوزه به توجه اقتصاد و سیاست دوگانه مسیری در توسعه آموختگاندانش      1390 تا 1380

 توسعه و تحریم نفوذ گسترش       1400 تا 1390
 چند و تعامل

 گرائیجانبه

 بالندگی تا آموزشی افول از

 پژوهشی
 

                                                      
گیری جامعه مدیریت فناوری و نوآوری در ایران است که بندی به دلیل تقریب زمانی مهمترین رویدادهای مرتبط با شکلعلت این تقسیم 1

 نگر توصیف شود.حال آیندهای تکاملی و در عینتالش شده با انتخاب اسامی مناسب، فرآیند فوق به نوعی در قالب چرخه
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زاران هبا وقوع انقالب اسالمی،  :(1370تا  1357) نمایندمی آغاز را بنیادینی هایحرکت پیشگامان

های دغهاند، هنوز دغنفر از مستشاران خارجی، حتی صاحبان بسیاری از صنایع، کشور را ترک کرده

 1358 که جنگ تحمیلی نیز با حمله رژیم صدام در شهریور ماه ی استدتی اجتماعی در کشور جیامن

سمی دو شروع شده است. اگر چه این تجاوز با پایبندی مجدد رژیم بعث به معاهده تعیین مرزهای ر

وجود  ای در کشورهای گستردهخاتمه یافته است ولی هنوز خرابی 1367در سال  (1381یکتا ) کشور

زده ر تخمینمیلیارد دال 300های را حدود دامنه این خرابی (1987شورای امنیت )دارد که سازمان ملل 

ران این خسارت و در یک اتفاق نادر، کشور عراق را به عنوان متجاوز معرفی نموده و ایشان را مسئول جب

 باشد.دانسته است. مهمترین وقایع این دوره در سه گانه صنعت، دولت و دانشگاه به شرح زیر می

اری در این مقطع، صنایع کشور به دلیل خروج مستشاران خارجی و حتی مدیران بسیصنعت:  ف(ال

مل از صنایع بزرگ دچار سردرگمی شد و قبل از خروج از این شرایط با آغاز جنگ تحمیلی، متح

ه تالش های مرزی کشور رخ داد. در این دورخسارات سنگین ناشی از حمله عراق به ویژه در استان

رت اندازی خطوط تولید و سپس تعمیر کارخانجات خساندی توسط متخصصین داخلی برای راهارزشم

نعت های کالن صپذیرد و این همه در حالی است که بسیاری از طرحدیده از حمله عراق صورت می

های انهی دیگر به بهلها پروژه بزرگ مکشور همچون نیروگاه اتمی بوشهر، پتروشیمی ماهشهر و ده

نعت صها مهمترین دستور کار مسئولین اند و تکمیل آنتوسط پیمانکاران خارجی رها شده مختلف

 کشور است. 

فناوری  دهنده جامعه مدیریتگران شکلاین گروه از متخصصین در سالهای آتی هسته اصلی تجربه

اندازی ی راهاروزی برهای صنعتی کشور نیز تالش شبانهریزی نمودند. در وزارتخانهو نوآوری را پایه

رکت چرخه تولید کشور در دست انجام است که نقش سازمان گسترش صنایع، سازمان صنایع دفاع، ش

 خورد.توانیر و أمثال آن بیشتر به چشم می

ست در دولت مهمترین اقدامات متمرکز بر تأمین مایحتاج عمومی با اتکاء به سیا ب( دولت:

ری به اطمینان از دسترسی عموم مردم به مایحتاج ضرو جایگزینی واردات است، سیستم کوپنی برای

)اعم از نظامی  صورتی فراگیر استفاده شد و تالش گردید با ارز حاصل از صادرات نفت، نیاز صنایع داخلی

 و غیرنظامی( تأمین شود.

های وزیری دفتر بررسیدر این میان چند اقدام ارزشمند دیگر نیز صورت پذیرفته است. در نخست

های تاسیس گردید تا در تعامل با مؤسسات علمی و فنی دیگر کشورها، نیازمندی 1ی و صنعتیعلم

                                                      
 ییاجرا یهابه دستگاه یو صنعت یبه منظور ارائه مشاوره علم «یرینخست وز یو صنعت یها و مطالعات علم یدفتر بررس»با عنوان  1362در سالاین دفتر ابتدا  1

آن چند نوبت و عنوان پرداخته  تیبه فعال یو نوآور یکشور در توسعه فناور طیاز آن زمان تاکنون، در ادوار مختلف و به فراخور شرا سازمان فوق شد. جادیکشور ا

های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری اشاره کرد. عنوان فعلی های فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاریتوان به دفتر همکاریتغییر یافته که از جمله آن می

 ی است.جمهور استیر شرفتیتحول و پ یها یهمکار مرکزاین سازمان، 
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صنعت کشور )به ویژه صنایع راهبردی( تأمین شود و حتی دو کتاب در خصوص نحوه توجه به انتقال 

 ها توسط سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است.دانش فنی و ابعاد مختلف فناوری

تعددی های مهای صنعتی کشور نیز در راستای سیاست جایگزینی واردات نهادسازیانهدر وزارتخ

ت است که تشکیل شرکت مپنا در وزارت نیرو برای تسهیل داخلی سازی تجهیزات صنعشکل گرفته

انکاران برق به ویژه در حوزه نیروگاهی، تصویب قانون حمایت از ساخت داخل برای افزایش سهم پیم

وزارت )های علمی و صنعتی ایران در وزارت علوم ی، تشکیل سازمان پژوهشلهای موژهداخلی در پر

ز این اهایی فرهنگ و آموزش عالی( وقت برای حمایت از مخترعین و مبتکرین داخل کشور تنها مثال

 .روندتالش گسترده به شمار می

های سیاسی بعضًا بله با گروههای کشور ابتدا به منظور ساماندهی مجدد و مقادانشگاه ج( دانشگاه:

اند تعطیل شدند ولی به مرور با خروج ها که به جنگ مسلحانه با انقالب نیز روی آوردهمستقر در دانشگاه

، فعالیت خود را آغاز نموده و 1361ها پس از این وقفه از سال اند. دانشگاهاز شوک مذبور، خود را یافته

های داخلی و یروی متخصص مورد نیاز کشور با اتکاء به ظرفیتمهمترین مأموریت خود یعنی  تأمین ن

ها کمتر های دیگر کشورها را در دستور کار دارند. در این مقطع زمانی، دانشگاهدر همکاری با دانشگاه

در دولت و صنعت کشور قرار گرفته و بیشتر نگاهی  "جایگزینی واردات"تحت تأثیر گفتمان حاکمِ 

توسعه علمی و پژوهشی داشتند. در این دوره تشکیل سازمان جهاد دانشگاهی )در نگر به مقوله برون

های ها به ویژه دانشگاههای مربوطه در دانشگاهدر وزارت علوم و به تبع آن تشکیل هسته 1(1359سال 

ریزی نموده است های پیشرفته در دانشگاه پایهسازی فناوریصنعتی، حرکتی مؤثر را در توجه به بومی

 که بیشتر متمرکز بر حل مسائل علمی و فنی نیروهای مسلح است.

در مجموع در این مقطع زمانی، مفهوم فناوری و صنعت هنوز به درستی از یکدیگر تفکیک نشده 

های علمی و صنعتی در نخست وزیری )و سپس از سال های مهم دفتر بررسیو حتی یکی از تالش

ات متعدد با مسئولین اجرائی و به خصوص صنعتی کشور در جمهوری( برگزاری جلس در ریاست 1368

های ارزشمندی ولی پراکنده و . در این برهه، تالش2تبیین مفهوم فناوری و تمایز آن با صنعت است

اغلب بدون همکاری الزم با یکدیگر در سه بخش صنعت، دولت و دانشگاه در حال انجام است که اگر 

 باشند.نمیافزا چه مؤثر هستند ولی هم
 

ی پس از پایان دوره دفاع مقدس، ط: (1380تا  1370شوند )تشکیل می ی خودکفاییهااولین هسته

های زده و همچنین توسعه ظرفیتجنگدولت پنجم و ششم، مهمترین دستورکار بازسازی مناطق

جنگ،  های ناشی ازافتادگیها ابتدا به منظور جبران عقباقتصادی کشور بوده است. طی این سال

 ت برنامه دولت قرار گرفته است. یهای مختلف اقتصاد در اولوگذاری در بخشسرمایه
                                                      

   https://acecr.ac.ir/faتاسیس شد.  1359ره( و در سال سازمان جهاد دانشگاهی با فرمان حضرت امام ) 1
های فوق جلسات متعددی بین مسئولین وقت کشور در دفتر بررسیهای علمی و صنعتی ریاست جمهوری به منظور تمایز مفهوم کارخانه از صنعت و در سال 2

 شد.سازی برگزار میعنوان توانمندی کارخانهمعرفی توانمندی فناورانه به 
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های پیشرفته، ابتدا خریدهای مهم های زمان دفاع در دسترسی به سالحبه دلیل محرومیت

ها از یک طرف و ایجاد جوئی در هزینهشود ولی در طی زمان به منظور صرفهتسلیحاتی انجام می

در بخش دفاع از طرف دیگر، این خریدها از خرید محصول به طرف خرید و حتی توسعه  خوداتکائی

های علمی شود. در دولت نهادهای متعددی در صدد توجه به توسعه ظرفیتخطوط تولیدی هدایت می

های تحصیالت تکمیلی روی ها نیز به صورتی فراگیر به توسعه دورهو فنی کشور هستند و دانشگاه

. رشد اقتصادی قابل قبولی وجود دارد و سطح رفاه اجتماعی تا حد محسوسی نسبت به زمان اندآورده

جنگ بهتر شده است. البته این رشد به دلیل دسترسی برخی به امتیازات خاص )رانت( اقتصادی نیز 

 شده است! 

رعت در این مقطع زمانی، صنایع کشور به کمک ارزهای حاصل از صادرات نفت، به س الف( صنعت:

نمایند و حتی به دلیل تفاوت نرخ ارز ترجیحی در اختیار آالت خطوط تولیدی میاقدام به خرید ماشین

شود که بعدها منجر به تولید زیرظرفیت ای انجام میهیروصنایع به ویژه در بخش خصوصی، خریدهای بی

یش صادرات و با اتکاء به ارز شود. شاید اگر این توسعه صنعتی با رویکرد افزادر بخشی از این صنایع می

 زد.شد، نتایج بهتری برای صنعت کشور رقم میخارجی حاصل از صدور محصوالت ایرانی انجام می

های صنعتی با حمایت دولت معموال در همکاری با صنایع پیشتاز دیگر کشورها در این دوره شرکت

آالت در همین چارچوب به خرید ماشیننمایند و سپس اقدام به خرید امتیاز تولید محصوالت مختلف می

آالت خط . همچنین خرید ماشین(1399نریمانی, سعیدی و شجاع مرادی ) کنندخط تولید اقدام می

شود، حمایتی که اغلب موجب آسیب به صنعت نوپای تولید با وضع قوانین گمرکی مختلف حمایت می

های دولتی البته در این میان وضعیت شرکت .(1398خبرگزاری ایسنا )شود سازی کشور نیز میماشین

ها معموالً به دلیل آشنائی ای و دفاع بهتر است، این شرکتهای راهبردی همچون هستهبه ویژه در بخش

تری از مقوله فناوری و جایگاه طراحی و مهندسی در توسعه های پیشرفته، درک عمیقبیشتر با فناوری

-های مورد توجه ایشان، امکان خرید امتیاز همچون بخشفناوریت یآن دارند و همچنین به دلیل ماه

پذیرد، تری صورت میها به صورت هوشمندانهگذاریهای غیرنظامی برای ایشان وجود ندارد. لذا سرمایه

کند و شاید های راهبردی فوق ایجاد میهائی که در دهه بعد تأثیر شگرفی در توسعه حوزهگذاریسرمایه

هایی باشد برداریسازی و بهرهها به مالحظات تجاریر تجربه مذکور ضعف در توجه آنمهمترین نقد ب

که منجر به چرخش مثبت و درآمدزایی سرمایه در صنایع  (1399نصری نصرآبادی, کاظمی و خالدی )

 ها را وابسته به منابع عمومی قرار داده است. فوق نشده و ادامه حیات آن

زده و حتی تا حدودی ششم، نقش مؤثری در بازسازی مناطق جنگ های پنجم ودولت ب( دولت:

ای های جدید به بهانه توسعه فناوری هستهی دارد، دولت هفتم نیز اگر چه تحت تأثیر تحریملاقتصاد م

 .گیرد ولی رشد اقتصادی قابل قبولی را رقم زده استدر کشور قرار می

های آغازین این دهه، فرصت استثنائی برای سالبه دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در 

بدون شک این  .استفاده از دستاوردهای علمی این اتحادیه برای همه از جمله کشور ما فراهم شده است
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های ی بر درک صحیح فرآیند مدیریت و توسعه فناوری های پیشرفته در بخشمها نقش مههمکاری

گذاری بسیاری از صنایع راهبردی و بدیلی در پایهیر بیمختلف صنعت و دولت کشور ایجاد کرد که تأث

همچنین تغیر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی )علوم قبل( به وزارت علوم و  .زیرساختی کشور داشت

و وزارت پست و تلگراف و تلفن به ( 99ماده ؛ 1379م وبرنامه پنج ساله سقانون ) تحقیقات و فناوری

ارتباطات از مصادیق این توجه به مقوله فناوری در ساختار اداری دولت است. وزارت فناوری اطالعات و 

م توسعه کشور به وشاید مهمترین اقدام دولت در این مقطع، اختصاص فصل یازدهم برنامه پنج ساله س

سازی علوم و فناوری های داخل علم و فناوری باشد که طی آن اقدامات متعددی را جهت توسعه و بومی

 ظیم نمود.کشور تن

های تحصیالت تکمیلی ها در این دوره زمانی، به شدت مشغول توسعه دورهدانشگاه ج( دانشگاه:

پژوهی هائی همچون مدیریت فناوری، نوآوری، کارآفرینی، آیندههستند ولی هنوز خبری از آموزش رشته

سی تحت عنوان مدیریت البته ناگفته نماند که یک برنامه در های ایشان نیست.و امثالهم در برنامه

های علمی و صنعتی کشور در همکاری ارشد و دکترا توسط سازمان پژوهشفناوری در مقاطع کارشناسی

المللی مرتبط در این دوره تهیه شده است و حتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در وزارت با مؤسسات بین

مسئول  1381تا  1379های در سال تشکیل داده کهدفاع گروه نوپائی تحت عنوان مدیریت فناوری را 

ارشد مدیریت فناوری بر پایه همان برنامه مصوب بود که متأسفانه پس از های کارشناسیبرگزاری دوره

 .2های دیگر ادغام شددر دانشگاه با گروه یاد شدهو گروه  ،1سه سال، دوره مذکور متوقف

فراگیر در این حوزه آموزشی صورت به هر روی اگر چه در این برهه، یک حرکت سیستمی و 

ها دار در برخی دانشگاهای دورهای آموزشی کوتاه مدت و حتی بعضاً مقطعنگرفت، ولی به صورتی جزیره

ی متوان گفت که رشد اقتصادی قابل قبول، منابع مهبندی این دوره زمانی میدر مقام جمع برگزار شد.

های های خود را برای توسعه علوم و فناوریار داد تا ظرفیتهای کشور قررا در اختیار صنایع و دانشگاه

های صنعتی به ویژه راهبردی، متوجه تأمین ها در بخشپیشرفته توسعه دهند و اگر چه این ظرفیت

های دانشگاهی بیشتر متوجه مرزهای دانش و با توجه به آینده کشور تقاضای داخلی بود ولی در بخش

رسد که تجربه سالهای دفاع مقدس، همکاری با مشاورین عه یافت. به نظر میمحور توسو به صورتی عرضه

برد گفتمان توسعه علمی و فنی کشور در دولت )که معموال با ، پیش3متخصص خارجی به ویژه روسی

های پذیرفت( و باالخره توسعه تحصیالت تکمیلی در دانشگاهتأکید رهبر انقالب )دام ظله( صورت می

                                                      
تیبانی نیروهای مسلح برگزار گردید. بعدها این دانشگاه نسبت الزم به ذکر است این دوره آموزشی به صورت داخلی برای مدیران و کارشناسان وزارت دفاع و پش 1

یت تکنولوژی از طریق کنکور سراسری اقدام نمود و دانشگاه صنعتی مالک اشتر ارشد و دکتری مدیربا گرایش مدیریت تکنولوژی، کارشناسی MBAاندازی به راه

ترین ترویج دهنده مفاهیم این حوزه امروز یکی از واحدهای آموزشی و پژوهشی با سابقه در کشور در حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری است. این دانشگاه اصلی

 ر صنایع دفاعی است.های پژوهشی دهای آموزشی و پروژهدر قالب دوره
 نظران حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در ایران.گفتگوی نگارنده با دکتر علیرضا بوشهری، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر و از صاحب 2
ورها به دلیل مشکالت مهمترین دلیل افزایش همکاری با متخصصین روسی، فروپاشی شوروی سابق طی سالهای فوق و مهاجرت گسترده ایشان به سایر کش 3

بدیل خود را در توسعه علوم و فنون جدید ا نمود که در سالهای بعد، اثر بییعدیده مالی بود که زمینه خوبی را برای استفاده از این فرصت ویژه برای کشور مه

 برجا گذاشت.
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های قدرتمندی را برای کمک به توسعه علمی و فنی کشور در سه گانه صنعت، همه کانونکشور، همه و 

 دولت و دانشگاه کشور تشکیل داده بود.
 

این دهه شاهد تحوالت سیاسی و  :(1390تا  1380رسند )آموختگان تازه نفس از راه میدانش

-هه سرمایهتجربه کرد. طی این د اجتماعی متعددی در ایران بود و کشور رشد اقتصادی بسیار خوبی را

و پنجم توسعه  های چهارمگذاری برای توسعه علوم و فناوری افزایش یافته و توجه به این مهم در برنامه

ولید تق هدف دو تا سه درصدی سهم پژوهش از قشتاب گرفته است. این روزها بیشتر بحث بر سر  تح

 .بینی شده استم و پنجم توسعه کشور پیشهای پنج ساله چهاری است که در برنامهلناخالص م

ت ی، در اولو1تحت عنوان نوآوری و شکوفائی 1387توسعه علمی و فنی کشور به ویژه در شعار سال 

نظیر با مشارکت بیش از یک هزار نفر از متخصصین دولتی، دانشگاهی و قرار گرفته و در یک تالش بی

 رسد.هه به تصویب مید همینصنعتی، نقشه جامع علمی کشور در پایان 

-ازگشتهباگر چه بخش بزرگی از صنایع غیرنظامی کشور بازسازی شده و به چرخه تولید  الف( صنعت:

لمللی است اتر از استانداردهای بینوری خطوط تولید و کیفیت محصوالت پائیناند ولی همچنان بهره

ابستگی به در بازارهای صادراتی و و، شدت مصرف انرژی، توفیق ناکافی (1400 همکاران،و  اسماعیلی)

وز مطالبه رسد هنبر این مدعاست. به نظر می شواهدیآالت خط تولید از خارج کشور، خود ورود ماشین

 سازی فناوری در این بخش از صنایع کشور صورت نگرفته است!ی برای بومیدج

مهندسی در کنار مراکز  ا این وضعیت در صنایع راهبردی و دفاعی متفاوت است، دفاتر طراحی وما

آموختگان ایرانی از دیگر کشورها اند و به ویژه با بازگشت دانشیافته توسعهتحقیقات صنعتی به سرعت 

 .2انداین تحوالت شتاب بیشتری یافته

مورد  یدم و چهارم توسعه کشور به طور جوتوجه به توسعه علم و فناوری در برنامه س ب( دولت:

خصصین ن بار توسط جمع کثیری از متینقشه جامع علمی کشور نیز برای اول توجه قرار گرفته است،

بندی معجویانه حاکم در جکشور تهیه و سپس به تصویب رسیده است، اگر چه به دلیل رویکرد مصلحت

 ر گرفته اند!!. های نقشه قراتیگزارش نهائی این نقشه، تقریباً همه موضوعات علمی و فنی در زمره اولو

قانون  گذاری خارجی در اوایل این دهه به تصویب رسید، این، قانون حمایت از سرمایهدر ضمن

ارجی را گذاری خهای علمی و فنی داخلی و توسعه آنها از طریق سرمایهتوجه به استفاده از ظرفیت

 مورد حمایت خاص قرار داد. 

اتفاق این دهه در خانواده  اینها مهمترین اقدام دولت در این دهه نبود، بدون شک مهمترین البته

بود و تقریبا  1385جمهوری در سال در ریاست فناوریعلم و فناوری دولت، تشکیل معاونت علمی و 

                                                      
ای دولت و بخش خصوصی، بسته به شرایط و اقتضائات هر سال، در هدهی به تالشای است که مقام معظم رهبری برای تمرکز و شکلمنظور شعارهای ساالنه 1

 نمایند.فروردین خود اعالم می 1سخنرانی 
های مربوطه در های انجمن به ویژه کنفرانس ساالنه آن، گواهی روشن بر مدعای حمایت گسترده صنایع راهبردی و سازمانبررسی فهرست حامیان فعالیت 2

  بخش دولت از آن هستند.
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بنیان در دستورکار معاونت فوق قرار گرفت و پس های دانشدر همان ابتدا تهیه قانون حمایت از شرکت

 ب رسید.های بسیار در پایان همین دهه به تصویاز فراز و نشیبب

انشی بدون شک این دهه، دوره فراموش نشدنی و حتی تکرارنشدنی در توسعه حوزه د ج( دانشگاه:

ی، صنعتی های عالمه طباطبائمدیریت فناوری و نوآوری در کشور است. در ابتدای این دهه، دانشگاه

شگاه ات دانمالک اشتر، صنعتی شریف و سپس تهران، شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، علوم و تحقیق

دیریت ارشد و دکترای مهای تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناسیآزاد یکی پس از دیگری برنامه

ب شد تا جامعه کار خود قرار دادند. این حرکت فراگیر موج دستورهای مرتبط را در فناوری و سایر حوزه

 آموختگان این حوزه تخصصی به سرعت در کشور رشد کند.دانش

المللی و ی و سپس بینلاندازی نشریات تخصصی، کنفرانس ممدیریت فناوری، راه تأسیس انجمن

تری هایی کامال هدفمند بودند که در بخش پایانی همین مقاله به نحو دقیقمانند آنها نیز نهادسازی

اند. همچنین در کنار این برنامه وسیع آموزشی، متخصصین این رشته به ویژه مورد بررسی قرار گرفته

مرتبط، به نحوی چشمگیر مورد مراجعه صنایع راهبردی  1گرایانآموختگان و تجربهل دانشونسل ا

راه بسیاری از های علمی و فنی قرار گرفتند و بعضا نقشهکشور برای کمک به تهیه و توسعه برنامه

وش نشدنی در مجموع این دهه، یک دهه استثنائی و فرام م کشور در این دهه تهیه شد.هفناوری های م

در توسعه این حوزه دانشی و تجربی )مدیریت فناوری و نوآوری( در کشور بود. از یک طرف صنایع 

مند شدند و از طرف دیگر کشور به ویژه در بخش دفاعی و راهبردی از منافع این حوزه تخصصی بهره

-ده و ظرفیتت نقش مدیریت در توسعه علمی و فنی کشور شینظام سیاسی و اداری کشور متوجه اهم

شناسی به های کشور در یک فرصتای را به آن اختصاص داد و باالخره دانشگاهالعادههای نهادی فوق

دادند. نتایج این همراهی سه گانه دولت،  حوزهموقع، پاسخی درخور به نیاز بازارکار متخصصین این 

حصول دستاوردهای درخشان صنعت و دانشگاه تنها در یک دهه بعد، محصوالت پرثمر خود را در قالب 

بنیان در اقتصاد کشور را نمایان های دانشفنی و صنعتی و حضور بازیگری موثر تحت عنوان شرکت

 ساخت.
 

با : (1400تا  1390) در ارکان دولت، دانشگاه و صنعت جامعه مدیریت فناوری و نوآوریگسترش نفوذ 

گرایان مدیریت فناوری و نوآوری آموختگان و تجربهدانش جامعهرفته ، رفته1390های دهه آغاز سال

در مراکز متعدد دانشگاهی، دولتی و صنعتی حاضر شده و خود منشاء تحوالت بسیاری در توسعه و رشد 

های پنجم و ششم توسعه دیگر توجه به علم و فناوری در برنامه اکوسیستم نوآوری در کشور شدند.

درآمدهای دولت کاهش در این دوره م است. همستقل و مکشور یک اتفاق نیست که خود سرفصلی 

های علمی و فنی گیر نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی، نفس فعالیتیافت و با کاهش چشم

های ا این همه ماجرا نیست! به دلیل محدودیت در واردات توجه شرکتمکشور به شماره افتاد است. ا

                                                      
 و نوآوری برخوردار بودند. فناوریکه آموزش دانشگاهی مستقیمی در این حوزه نداشتند ولی از تجارب موثری در ارتباط با مدیریت  یمتخصصین 1
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ی و فنی کشور بیشتر شده است و به دلیل کاهش نرخ برابری ریال، داخلی به استفاده از امکانات علم

 بنیان، رشد چشمگیری یافته است.صادرات محصوالت کشور از جمله محصوالت دانش

در ابتدای این دهه تصویب شده است و حتی ضرورت  1قانون حمایت از ساخت داخل الف( صنعت:

است ولی شاید هیچ چیز نفتی نیز کشانده قراردادهایه سازی فناوری، دامنه این توجه را بتوجه به بومی

 های داخلی نشده است.آوردن خریدهای دولت به شرکتها موجب روی به اندازه فشار تحریم

ری گذاگذاری بخش عمومی به دلیل کاهش درآمدهای دولت در کنار کاهش سرمایهکاهش سرمایه

اری بانکی گذمقایسه با بازار ارز و طال و حتی سپردهبخش خصوصی به دلیل سود ناچیز بخش تولید در 

-ت بینها در تبادالداخل و مشکالت متعدد تحریم تقاضایبه همراه مشکالت عدیده ناشی از کاهش 

 ده است. شاللملی و امثالهم، همه و همه موجب رشد ناچیز و بعضا منفی تولیدات صنعتی در این دهه 

های متعارف، مند از فناوریرغم آسیب به صنایع بهرهرونا علیالبته ناگفته نماند که بیماری ک

های دیجیتالی گشوده است، نظیری را برای کسب و کارهای مبتنی بر پلتفرمهای بیفرصت

ی در این مهای مهتنها مثال دورکاریکارهایی همچون توزیع کاال و خدمات، آموزش مجازی و وکسب

اکسن و داروهای بیولوژیک در کنار صنایع تولید مواد بهداشتی و زمره هستند. همچنین صنعت تولید و

اند. به نظر سابقه چند صد درصدی را تجربه کردهاند و حتی رشدهای بیضدعفونی جانی تازه گرفته

ارائه نداده و  2رسد که جامعه مدیریت فناوری و فناوری کشور هنوز پاسخ درخوری به این تحوالتمی

های آموزشی متناسب با کسب و کارهای فوق تنها یکی از مصادیق این دوره شاید طراحی و اجرای

 ها به شمار رود.همکاری

ست که ای روبروسابقههمانطور که ذکر شد، دولت در این دهه با مشکالت عدیده و بی ب( دولت:

های یتفعال دانند. سهم دولت در تأمین بودجهتر از زمان دفاع مقدس میبسیاری آن را حتی سخت

رخی از مؤسسات بت کاهش یافته است و حتی دهای پژوهشی به شعلمی و فنی به ویژه در بخش

 پژوهشی با مشکل تأمین مالی حقوق کارکنان خود روبرو هستند.

و چندان دهای پژوهش و فناوری و در رأس آنها صندوق نوآوری و شکوفایی، فعالیت خود را صندوق

نهادها در توسعه  های تجاری، نشانگر تأثیر ناچیز اینها در مقایسه با بانکاند ولی سهم اندک آننموده

 دیگر نیز در حوزه دولت اتفاق افتاده است. نهادسازیعلمی و فنی کشور است. اخیرا چند 

های کشور مشغول دست و پنجه نرم کردن با همانطور که ذکر شد، اغلب دانشگاه ج( دانشگاه:

ه و غیرمتعارف دانشجویان یروبرخی به این بهانه دست به جذب بی مشکالت مالی هستند و حتی

                                                      
و در دو نوبت مجلس رسید  ببه تصوی 1375ی؛ این قانون ابتدا در سال رانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تولقانون  1

 اصالح گردید. 1398و  1391های دیگر در سال
های دوزند و کمتر فرصتبنیان( بیشتر به کمکهای دولتی چشم میهای دانشهای پیشرفته )به ویژه شرکتمتاسفانه اغلب کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری 2

های فرمموید آن است که کسب و کارهای فعال در حوزه پلت 19دوره بیماری کووید دهند. نگاهی اجمالی به کسب و کارهای موفق دربازار را تشخیص می

اند، این کسب و کارها اغلب خدماتی بوده و برای توسعه خود نیازمند توسعه کاربرد فناوریهای نوین به ویژه در حوزه فناوریهای گیری داشتهدیجیتال رشد چشم

 های تخصصی در این خصوص، به کمک ایشان در استفاده از نوآوریهای فناورانه بشتابد.زاری دورهدیجیتال هستند که الزم است انجمن با برگ
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اند که موجب با حوزه مدیریت فناوری و نوآوری زده مرتبطهای تحصیالت تکمیلی از جمله در رشته

 نگرانی دلسوزان این جامعه علمی شده است.

مدیره ت که هیئتشده اس 1های اخیر با مشکالتی مواجهانجمن علمی مدیریت فناوری نیز در سال

جدید انجمن در صدد رفع آن است. اگر چه قطب علمی مدیریت فناوری و نوآوری کشور در دانشگاه 

االشاره، هنوز این قطب فعالیت مؤثری نداشته است. های فوقعالمه تأسیس شده ولی به دلیل محدودیت

در  1399های پایانی سال هگروه آموزشی مستقلی نیز تحت عنوان مدیریت فناوری و کارآفرینی در ما

های است. در مجموع در مقام مقایسه دو دهه اخیر، هر چه سال نمودهدانشگاه عالمه کار آغاز به کار 

های رکورد و انقباض به شمار سال 1390-1400های های گشایش و توسعه بود، سالسال 90-1380

های اخیر همچون سایر ی در سالرود. بدون تردید حال جامعه علمی مدیریت فناوری و نوآورمی

رسد که برای حفظ رشد و بالندگی این اجتماعات علمی کشور چندان مساعد نبوده است، به نظر می

 جامعه علمی بایستی طرحی نو درانداخت.
 

 مهمترین نمودهای جامعه مدیریت فناوری و نوآوری در کشور  -4-4

نوپا و در حال رشد نکات زیر مستلزم دقت در بررسی تاریخ چهل سال اخیر این اجتماع علمی 

 بلکه و ساززمینه همواره ،یرانا مردمو عالم در فرهنگ  علم یگاهجا یواال بیشتری است. ابتدا آنکه ارزش

تجربه دفاع مقدس نیز نقش مؤثری در توجه  .استبوده کشور این در فنی و علمی هایفعالیت قومش

ها است و ضرورت توسعه این فناوریکشور داشته 2های دفاعیخشبه توسعه علم و فناوری به ویژه در ب

های توسعه علمی و فنی در کشور بوده ریزی برنامههای طرحکربه صورتی خوداتکاء، از مهمترین مح

است. و باالخره خواست رهبران سیاسی نظام در دستیابی به استقالل و توسعه اقتصادی موجب توجه 

 های مربوطه شده است.ریزیهای نوین و به تبع آن مدیریت و برنامهفناوریویژه به توسعه علوم و 

همانطور که قباًل ذکر شد این اجتماع علمی در کمتر از دو دهه توانسته تعداد اعضاء خود را از 

آموخته و تعداد انگشتان دست در ابتدای تأسیس انجمن علمی به جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر دانش

نظیر تنها حاصل حمایت نهادهای شایان توجه است که این رشد کم با تجربه افزایش دهد.یا متخصص 

گرا االشاره نبوده است و بلکه یک جریان مستمر نهادسازی بر پایه اجماع نخبگانی )دو جریان تجربهفوق

                                                      
ها با متاسفانه قانون تشکیل انجمنهای علمی، تابع قانون عمومی تجارت است، لذا از نگاه سازمانهای نظارتی همچون بیمه و مالیات، انجمن 1

های ایشان دارد و از طرف دیگر عضویت اعضاء و کمک دولت نقش ناچیزی در تامین هزینهمشکالت بسیاری مواجه هستند. از یک طرف حق 

نظارتی، نوعی فعالیت  های آموزشی، کنفرانسهای تخصصی و امثالهم برای جبران هزینه فعالیتهای انجمن، از نگاه سازمانهایبرگزاری دوره

مدیره با مقررات مالی و مالیاتی شرکتهای تجاری همراه شود، موجب بروز  شود که چنانچه با عدم آشنائی اعضاء هیئتقی میانتفاعی تل

 شود.ناپذیری همچون مالیات سنگین و امثالهم میخسارتهای جبران
 های انجام شده از فعالیتهای علمی و فنی در دوره دفاع مقدس به ویژه در تحقیقاتنگاری توان به تجربهبرای اطالع بیشتر در این خصوص می 2

 ها و موارد مشابه، مراجعه نمود.دانشگاهی در دانشگاه مهندسی جهاد سازندگی، جهادهای خودکفائی نیروهای مسلح، فعالیتهای جهاد
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ها ادسازیمترین نههو آموزشگرا( در این حوزه صورت پذیرفته است که برای حفظ این تجربه تاریخی، م

 گیرد.آموز آن در ادامه مورد اشاره قرار میدر کنار نکات درس
 

دون ب :تشکیل انجمن علمی مدیریت فناوری و برگزاری کنفرانس ساالنه مدیریت فناوری و فناوری

یری تردید مهمترین نهادسازی در این جامعه علمی، تشکیل انجمن است که پس از قریب دو سال پیگ

ر دانشگاه ای مدیریت فناوری دپس از برگزاری دوره آموزشی یک هفته اندکی)درست  1379مستمر از سال 

به طول انجامید. هدف اصلی انجمن کمک به همگرائی متخصصین و  1381صنعتی شریف( تا سال 

  عالقمندان این حوزه در کشور بود.
ری بود، پس از مدت های علمی افتخامدیره نیز همچون سایر انجمناز آنجا که عضویت در هیأت

باشد، لذا با تعریف یک  های ضروریتواند به تنهایی مجری برنامهمدیره نمیکوتاهی متوجه شدیم که هیأت

وی )پتلفرم( کاری از انجمن و دعوت باز از همه فعاالن جامعه علمی تالش شد تا انجام امور بین همه سک

های ای در تسریع و تکثر فعالیتالعادهاقدام نتیجه فوقعالقمندان به صورتی داوطلبانه توزیع شود. این 

نام انجمن از مدیریت فناوری به  1397انجمن داشت. به منظور انسجام بیشتر این حوزه تخصصی در سال 

 مدیریت فناوری و نوآوری ایران تغییر یافت. 

سطحی بسیار خوب برگزار های مدیریت فناوری با کمک مرکز تحقیقات نیرو و در اولین دوره کنفرانس

های مهم دولتی و صنعتی مؤثری در گسترش نفوذ این حوزه تخصصی در سازمان نقشها شد. این کنفرانس

کشور داشت. البته با گذشت زمان، برگزاری کنفرانس توسط خود انجمن به دست گرفته شد و با دعوت از 

لمللی ارتقاء یابد. البته کیفیت برگزاری ابه سطحی بین 1390مهمانان خارجی نیز تالش شد تا از سال

های و المللی ممکن است فاصله داشته باشد. ویژگیکنفرانس انجمن با استانداردهای یک گردهمائی بین

 باشد.قابل مشاهده می 3مشخصات پنج دوره اخیر کنفرانس در جدول 
 

 ی و نوآوریالمللی مدیریت فناورهای پنج دوره اخیر کنفرانس بین: ویژگی3جدول 

دوره 

 کنفرانس 

سال 

 برگزاری
 محور اصلی

تعداد 

 سخنران

پانل 

 تخصصی

کارگاه 

 آموزشی

مقاالت 

 شفاهی

 1399 چهاردهمین
های مدیریت نوآوری در تالطم

 محیطی
14 7 8  

 1398 سیزدهمین

نقش مدیریت فناوری و نوآوری در 

ارتقای تاب آوری ملی و توسعه 

 پایدار

6 11 7 10 

 1397 دوازدهمین
بوم نوآوری و تحوالت فناورانه، زیست

 های کسب و کار آیندهمدل
8 10 10 6 

 1396 یازدهم
یادگیری فناورانه، نوآوری و همپایی 

 المللیدر بستر تعامالت بین
6 9 - 24 

 1395 دهم
پذیری در یادگیری فناورانه و رقابت

 المللیعصر تعامالت بین
6 11 - 8 
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نشریات علمی از مهمترین ابزارهای توسعه انباشت : تشکیل کتابخانه تخصصیایجاد نشریات علمی و 

گیری انجمن انتشار مجالت علمی های تخصصی است که تقریبا از همان ابتدای شکلدانش در حوزه

های بسیاِر چاپ یک نشریه علمی نیز تالش شد تا در پژوهشی در دستورکار قرار گرفت. به دلیل هزینه

ات پژوهشی عالقمندی همچون مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشریات انجمن به تعامل با مؤسس

(. 4اند )جدول اندازی شدهشود و تا کنون سه نشریه علمی به همین روش راه منتشرصورت مشترک 

البته ناگفته نماند که هستند نشریات علمی پژوهشی دیگری که توسط سایر مؤسسات علمی منتشر 

ای مدیریت فناوری و نوآوری، پذیرای مقاالت این حوزه تخصصی ت بین رشتهییل ماهشوند و به دلمی

 نیز هستند.
 

 انجمن یعلم اتینشر از یمختصر اطالعات: 4 جدول

 مشارکت با پژوهشی -علمی فصلنامه نام
 در ارزیابی رتبه

 1399سال 

 ب یدفاع یعصنا یقاتیو تحق یمؤسسه آموزش ینوآور یریتمد

 ب یرانا یو صنعت یعلم یسازمان پژوهش ها یتوسعه فناور یریتمد

 ب کشور یعلم یاستس یقاتمرکز تحق یعلم و فناور یاستس
 

ای بود که به ویژه هیهای اولدسترسی به منابع علمی متقن و اصلی در این حوزه علمی، از دغدغه

المللی مرتبط گردآوری یات بیندر مراکز آموزشی مورد نیاز بود. در این خصوص ابتدا تالش شد تا نشر

های اخیر تالش ارزشمند دیگری برای تألیف مقاالت و کتب مبتنی بر ا در سالمو حتی ترجمه شوند. ا

پژوهی دفاعی، انجمن و باالخره مرکز در این مسیر تالش مرکز آینده .تجارب کشورمان تهیه شود

علمی قابل تقدیر و توجه ویژه است. تحقیقات سیاست علمی و سپس سایر مؤسسات فعال در جامعه 

های تخصصی داخل کشور البته هنوز جای یک بانک اطالعاتی جامع به خصوص در زمینه احصاء فعالیت

 تحقیقاتی و سایر انتشارات علمی مرتبط خالی است. هایگزارشاعم از مقاله، کتاب، 
 

ت یپس از تشکیل انجمن و موفق :یساز یو تجار ینوآور ،یفناور یعلم یانجمن ها تشکیل اتحادیه

های علمی دیگری شدند که جامعه علمی در صدد تشکیل انجمن بهآن، برخی دیگر از اعضاء مرتبط 

اگر چه متمایز از انجمن مدیریت فناوری بودند ولی همپوشانی بسیاری با آن داشتند. از آنجا که تالش 

های فوق منصرف کند، تصمیم گرفته شد تا چند ساله دوستان ما نتوانست ایشان را از تشکیل انجمن

ع و مهای علمی حوزه مدیریت فناوری و نوآوری این پراکندگی مجددا به تجبا تشکیل اتحادیه انجمن

(؛ ولی به دالیل مختلف همکاری مورد انتظار بین 5همگرائی منجر شود. اتحادیه تشکیل شد )جدول 

 های علمی عضو به وقوع نپیوست. انجمن
 

 ینوآور و فناوری تیریمد حوزه یهاانجمن هیاتحاد اعضاء: 5 جدول
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 یساز یو تجار ینوآور ی،فناور یعلم یهاانجمن یهاتحاد عضو علمی هایانجمن

 یو نوآور یفناور یریتمد یاخالق در علوم و فناور ینگر یندهآ یآموزش عال

 و مراکز رشد یعلم و فناور یهاپارک یبازرگان علم یجترو یابیبازار

 یو آموزش کشاورز یجترو کسب و کار یتعال  یحسابدار یجامعه شناس

 یبوم یها یفناور و کنترل یفرمانده یریتمد یحسابرس

 و معادن یعو توسعه صنا یقراکز تحقم ارزش یمهندس  تعاون  دانش یریتمد

 یعصنا یمهندس یتوسعه علم ینانو فناور
 گذارییهسرما یها و نهادهاصندوق

 یرکشورخطرپذ
 

یکی از موانع موجود بر سر راه انجمن عضوگیری به ویژه از : جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

های علمی موفق، متکی به پرداخت حق عضویت اعضاء میزان مؤسسات حقوقی بود. معموال انجمن

تا کنون کنند، ولی انجمن ما را از محل منبع فوق تغذیه می خودهستند و سیستم اداری محدود 

 نتوانسته سهم حق عضویت را تا سطح الزم برای اداره انجمن افزایش دهد.

های اقتصادی ترین حوزه کاربرد مدیریت فناوری و نوآوری در بنگاهاز طرف دیگر یکی از اصلی

وری این مؤسسات، های تولیدی کشور ضمن کمک به ارتقاء بهرهاست، لذا نفوذ این تخصص در دل بنگاه

کرد. در این راستا اقدام به طراحی جایزه مدیریت فناوری تأمین مالی اصولی انجمن را نیز حل میمشکل 

شد.  فناور و نوآور یهاها و شرکتدر بنگاه یو نوآور یمفهوم فناور یو ارتقا جیبا هدف ترو و نوآوری

ه یک محدود اولبایستی خودگردان بوده و پس ازکمهای انجمن میاین فعالیت همانند سایر فعالیت

انجمن، به بازدهی برسد. تاکنون منتخبین شش دوره این جایزه ملی معرفی و از ایشان تقدیر به عمل 

های کشورمان و بلکه در سطح کشورهای تا در سطح بیشتری از بنگاه بتواندرود این جایزه آمده و امید می

 منطقه مورد توجه قرار گیرد.
ری، تشکیل قطب علمی و ایجاد اولین گروه آموزشی مستقل بازنگری جامع رشته مدیریت فناو

همانطور که ذکر شد، منبع اصلی درسی )آموزش عالی( : های کشورمدیریت فناوری و نوآوری در دانشگاه

است. به منظور روزآمدسازی این برنامه  1376مورد استفاده این حوزه، بسیار قدیمی و مربوط به سال 

کاری منعطف در بین مؤسسات آموزش عالی فعال از طرف دیگر، اقدام مآموزشی از یک طرف و تقسی

های تهران با محوریت انجمن به تهیه برنامه درسی جدیدی با همکاری اغلب اساتید فعال در دانشگاه

 شد که امید است پس طی مراحل نهایی تصویب، از سال آینده مرجع اصلی آموزش در این حوزه باشد. 

واژگان تخصصی این حوزه با همکاری فرهنگستان زبان  مجموعهرزشمند دیگری همچنین در تالش ا

سازی قرار گرفته که شایسته است توسط همه اعضاء این اجتماع علمی فارسی، مورد ترجمه و معادل

  رعایت شود.

پس از قریب دو سال پیگیری مستمر در وزارت علوم، قطب علمی مدیریت فناوری و نوآوری کشور  

های برتر کشور تشکیل شد. در حال حاضر دبیرخانه این قطب ر نه عضو هیئت علمی از دانشگاهبا حضو
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و پس از قریب به پنج سال پیگیری  1399. در بهمن ماه سال استمستقر در دانشگاه عالمه طباطبائی 

 گروه آموزشی مستقل مدیریت فناوری و کارآفرینی در دانشگاه عالمه طباطبائی تأسیس شد. 

 

 گیریبحث و نتیجه -5

 تحوالت جامعه مدیریت فناوری و نوآوری در یک نگاه -1-5

دریغ همانطور که در ابتدا گفته شد، توسعه موفق این حوزه تخصصی در کشور، عالوه بر حمایت بی

ناپذیر بیست سال گذشته در مستمر و خستگی نهادسازیهای کشور، مرهون دولت، صنعت و دانشگاه

 است.شده  نمایش داده، این جریان نهادی 3کشور است. در شکل  ساختاری رسمی

ولی تردیدی  بودهگرا گرا و آموزشتجربه اصلیهای فوق همزمان مدیون دو جریان اگرچه نهادسازی

به بیان  .نیست که سهم هریک از دو جریان فوق درتشکیل نهادهای مذکور به یک اندازه نبوده است

گرا که معموال در بخشهای مختلف صنعتی و دولتی مشغول به کار تجربه تر سهم نخبگان جریانروشن

های راهبردی بیشتر بوده است و اند در تشکیل نهادهائی همچون جهادهای خودکفائی، انجام پروژهبوده

های آموزشی، ایجاد اندازی دورهنخبگان دانشگاهی در جریان آموزشگران نیز سهم بیشتری در راه

گیری اتحادیه و اند و باالخره آنکه تشکیل انجمن علمی، شکلژوهشی تخصصی داشتهنشریات علمی پ

دریغ مادی و معنوی از اجتماع علمی مدیریت فناوری و نوآوری مدیون حمایت باالخره حمایت بی

 نخبگان صنعتی و دولتی بوده است. 

 
 (سندهینو یبندجمع) ریاخ دهه چهار در ینوآور و فناوری تیریمد حوزه ینهادساز گیری وسیر تاریخی شکل :3 شکل

 

 شمسی 1400مسیر پیش رو جامعه مدیریت فناوری و نوآوری در دهه  -2-5

گیری جامعه مدیریت فناوری و نوآوری ن آن است که شکلینگاهی مختصر به چهار دهه گذشته مب

متعدد تاریخی به ویژه در چهل در کشور ما مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده است. در بررسی شواهد 
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گرا گیری این اجتماع علمی تحت تأثیر دو نیروی مهم فعاالن تجربهسال اخیر نیز روشن شد که شکل

گران )متخصصین )متخصصین حاضر در تالشهای توسعه فناوری مبتنی بر نیازهای کشور( و آموزش

 اند( بوده است.دهای که به آموزش گسترده این حوزه در کشور دست زآموختهدانش

ت این حوزه یمهای متعدد کاربردی به اهگرایان در پروژهابتدا تجربه دهدمینشان  حاضرتحلیل 

های ژه در بخشآمد آن نیز به ویاند و در پیبردههای توسعه فناوری کشور پیدانشی در تکمیل برنامه

یک  نوآوری کشور را به مثابهصنایع راهبردی کشور، حمایت از جامعه تخصصی مدیریت فناوری و 

ع اولین اجتما ها،اند و سپس در نتیجه این حمایتهای کاری خود قرار دادهدستور کار مستمر در اولویت

اریخی تاند. این بررسی متخصصین ذیل انجمن علمی مدیریت فناوری ایران به دور یکدیگر جمع شده

ندگی این گران( موجب رشد و بالگران و آموزشن آن است که همکاری مستمر این دو گروه )تجربهیمب

لمی بوده بیت آن نهادسازی مستمر و رو به جلو در این جامعه ع اجتماع علمی شده، همکاری که شاه

 است. 

ریزی متناسب، ات این دو جریان قوی امری کامال ضروری است تا با برنامهیها و منولذا درک دیدگاه

شجاعی و )ا شود. در تالشی ارزشمند یحال انجام در دو جریان فوق مههای در افزائی تالشزمینه هم

های با توجه دقیق به دو راهیرا علمی  اجتماعهای جاری در این مهمترین گفتمان ،(1395طباطبائیان 

 باشد.ل مشاهده میبقا 6 جدول های این اجتماع علمی احصاء شده و درموجود بر سرفعالیت
 

 (1395بائیان شجاعی و طباط)نظرهای مطرح در گفتمان اعضاء جامعه مدیریت فناوری و نوآوری : مهمترین اختالف6 جدول

 
 همکاران و شجاعی کار از شده احصاء مطرح هایدوگانه

در  1نگارندهارزیابی 

 خصوص ماهیت

 گرا تجربه گرا نظریه صنعتی گرایانتجربه دانشگاهی گرانآموزش

 *  کاربردی هایگرایش نظری هایگرایش 1

 * * مدت کوتاه و سفارشی دورهای دانشگاهی مستمر هایدوره 2

 *  کاریسابقه تیاهم کاریسابقه تیاهم عدم 3

4 
 آموختگاندانش ترجیح عدم

 هارشته سایر بر پزشکی و مهندسی

 پزشکی و مهندسی آموختگاندانش ترجیح

 (تجربی های)رشته
 * 

 رشته در گرائیتخصص و تعمیق 5
 هایحوزه با متناسب رتکث و متنوع

 کاربردی
* * 

 * * کاربردی ابزارهای آموزش نظری مبانی آموزش 6

 * * نیاز رفع و مساله حل دانش مرزهای توسعه 7

 * * هانامهدست ویژه به استاندارد کتب بر تکیه جدید علمی مقاالت بر تکیه 8

                                                      
های مذکور را معین کند تا از کند تا نظر موافق خود با هریک از گفتماناین یک تمرین ساده است که نگارنده از خواننده گرامی دعوت می 1

گرا را بدست آورد. نظر نگارنده به عنوان یک پاسخ در گرا و آموزشتجسمی از میزان تعلق تفکرات خود به هریک از دو جریان تجربهاین طریق 

 جدول منعکس شده است.
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 همکاران و شجاعی کار از شده احصاء مطرح هایدوگانه

در  1نگارندهارزیابی 

 خصوص ماهیت

 گرا تجربه گرا نظریه صنعتی گرایانتجربه دانشگاهی گرانآموزش

 *  محور کارگاه هایآموزش محور کالس هایآموزش 9

 *  استاد چند توسط تدریس استاد یک توسط تدریس 10

 * * پردازینظریه بر آموزیتجربه مدتق علمی اصیل آثار تألیف 11

 * * مردم عموم برای علمی آثار تألیف متخصصین برای علمی آثار تألیف 12
 

واننده خپرسشنامه قابل اتکاء تمایل نهفته شما تواند همچون یک های فوق میپاسخ به دوگانه

اطر به خقلمحور مشخص کند. به بیان دیگر تعمحور یا تجربههیگرامی را به هریک از دوجریان نظر

تماع علمی توان هریک از اعضاء این اجهریک از دو جریان فوق حالت صفر و یک نداشته و معموالً می

ز جریان مقابل تر و یا اای مذکور به یکی از دو جریان اصلی نزدیکهرا بر اساس ترجیحات وی در دوگانه

 ی نمود.قدورتر تل

 باشد هاییبایستی دربرگیرنده ویژگیهر برنامه همگرایانه در این جامعه علمی می نگارنده اعتقادبه  

 تقویت را( پردازیه)نظر محوردانشگاه و( گرا)تجربه صنعت حامی جریان دو همراهی و زبانیهم بتواند که

های کشور در ها و فرصت، چالش1نماید تا سپس از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرد. از همین منظر

بندی شده در )جمع شوندبینی میسه گانه دانشگاه، صنعت و دولت به صورت زیر توسط نگارنده پیش

 .(7جدول 
 

 (بندی نویسندهجمع) ر سه گانه دانشگاه، صنعت و دولتهای کشور دها و چالشبینی نگارنده از فرصت: پیش7 جدول

روهای پیشها و چالشفرصت نهاد  

 دانشگاه

کشور؛  ینیازها به الزم توجه بدون تکمیلی تحصیالت مقاطع در دانشجویان غیرهماهنگ پذیرش :( آموزش1

ین ابرنامه درسی عدم همکاری مناسب بین مؤسسات آموزشی در پوشش نقاط ضعف یکدیگر؛ به روزنبودن 

 ؛حوزه و لزوم تطبیق آن با نیازها و سالیق متنوع موجود

وسعه تهای مشترک؛ ها و مؤسسات پژوهشی فعال در انجام پروژههمکاری اندک بین دانشگاه ( پژوهش:2

  ؛المللیمبانی نظری متناسب با اقتضائات این حوزه دانشی در کشور؛ ضعف در همکاریهای بین

 صنعت

مشارکت  های مرتبط با مدیریت فناوری و نوآوری؛تشکیل واحدهای سازمان های بزرگ:سطح بنگاه( در 1

های یهای خطرپذیر تخصصی و امثالهم؛ توجه به توسعه فناورهای متناسب همچون صندوقدر نهادسازی

 المللی؛شرط ورود به بازارهای بینروزآمد به عنوان پیش

ری های تخصصی به منظور ارتقاء سطح فناوری و نوآوتشکیل اتحادیههای کوچک: ( در سطح بنگاه2

 المللیبین های دیجیتالی؛ کسب آمادگی جهت رعایت استانداردهایتر از پلتفرممحصوالت؛ استفاده گسترده

                                                      
مدیریت های پیش روی جامعه ها و فرصتل در خصوص مهمترین چالشآفرینان نسل اوبندی از منظر نگارنده  به عنوان یکی از نقشاین جمع 1

های آموزشی و تجربی دارد. لذا پیشاپیش پذیرای نظرات اصالحی همه فناوری و نوآوری کشور است که تکیه بر تجربه سی ساله من در حوزه

 بندی فوق هستم.آموختگان این حوزه جهت اصالح جمعدانش
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روهای پیشها و چالشفرصت نهاد  

 دولت

های ز از رقابتهای علمی و فنی کشور و پرهیهمراهی و همگرائی در فعالیت ( خانواده علم و فناوری کشور:1

 ی در این حوزه؛ لهای بزرگ مفایده سازمانی؛ طراحی و اجرای پروژهبی

تعامل سازنده با خانواده علم و فناوری  ی:تعهای صنهای رسمی کشور، به ویژه وزارتخانه( سایر سازمان2

در ای و غیرهماهنگ؛ مشارکت های جزیرهزدن به فعالیتکشور به عنوان یک کل یکپارچه و پرهیز از دامن

  ؛یلریزی پروژه زیربنائی و بزرگ مهای بلندمدت توسعه علمی و فناوری کشور به ویژه به هنگام طرحبرنامه
 

 جامعه مدیریت فناوری و نوآوری در انتظارهای روشن افق -3-5

جامعه علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران در چهل سال اخیر، راه پرفراز و نشیبی را طی نموده 

دوستی و استقالل و ت ایرانی حول علمیهای هواجتماع علمی برخاسته از تمایالت و مؤلفه است، این

 آزاد اندیشی، ریشه در تاریخ این مرز و بوم دارد.

نشان داد که دو جریان اصلی حامی این اجتماع علمی، موجب توسط نگارنده بررسی شواهد تاریخی 

المللی ولی برخاسته از بافتار اجتماعی، اقتصادی و آموخته از تجارب بینگیری یک جامعه درسشکل

ا آنچه فرآیند رشد و بلکه تکامل روزافزون این اجتماع علمی را قوام بخشیده ماند. اسیاسی این کشور شده

است یک جریان قوی و مستمر نهادسازی است که طی چهل سال گذشته به صورتی بی وقفه ادامه 

 داشته است. 

ن آن است که پس از انقالب یهای زمانی مورد اشاره در جدول یک مبرهمروری اجمالی به دو

رغم مشکالت بسیاری که برای صنایع اسالمی خروج مستشاران خارجی و سپس جنگ تحمیلی علی

اندازی و سپس روی متخصصین ایرانی  قرار داد تا ابتدا با راهکشور به وجود آورد فرصتی تاریخی را پیش

های موثری به سمت توسعه صنعتی کشور بردارند. این جریان های موجود، گامیستمتعمیر و نگهداری س

به ویژه با توسعه دفاتر طراحی و مهندسی در بخش صنایع راهبردی کشور ادامه یافت که اثرات آن در 

گران(. بدون شک توسعه حوزه ریزی صنایع پیشرفته کشورمان به خوبی نمایان است )جریان تجربهپی

نیز  1390تا  1380مدیریت فناوری و نوآوری در دانشگاههای کشور در دهه طالئی سالهای  دانشی

جمهوری، گیری معاونت علمی و فناوری ریاستاجتماع علمی داشت که شکل ایننقش کلیدی در توسعه 

بنیان و حضور موثر این شرکتها در جامعه علمی و فنی کشور تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانش

 ز مهمترین ثمرات آن است )جریان آموزشگران(.ا

بررسی شواهد متقن تاریخی نشان داد که این جریان نهادسازی حاصل همکاری پیشگامان  باالخره و

( آموزشگرانِ آشنا با مبانی نظری روزآمد این حوزه دانشی در 1این حوزه در قالب دو جریان اصلی )

است.  های توسعه صنایع پیشرفته در کشور بودهمهمترین پروژهگرایاِن مسئول ( تجربه2کنار جریان )

های آموزش تخصصی چه در قالب آموزشهای کوتاه مدت و چه آموزشهای در بدون تردید آغاز دوره

رود که مهمترین ی در این جریان نهادسازی به شمار میممقطع تحصیالت تکمیلی نقطه عطف مه
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مند از دانش روز این حوزه تخصصی و برپایه تجارب بومی هدستاورد آن آموزش متخصصین جوان بهر

 توسعه علمی و فنی کشور بوده است.

های ز حوزهاکنون سئوال مبنائی دیگری  پیش روی ماست و آن اینکه چرا این اتفاق برای بسیاری ا

ترین بهآموختگانی برجسته از هائی که دانشعلمی نوپای دیگر در کشور ما رخ نداده است؟ حوزه

ر ایران انجام المللی داشته و ایشان نیز تالشی درخور برای توسعه حوزه دانشی فوق دهای بیندانشگاه

ر کشور دت حوزه مدیریت فناوری و نوآوری یم آن است که اهمهاند. پاسخ اجمالی این سئوال مداده

شد این رد از تشکیل و توسط مدیران ارشد کشور به خوبی تشخیص داده شد و ایشان در اقدامی هدفمن

تقسیم  گذاران این حوزه دانشی به دو دسته اصلیجامعه علمی حمایت نمودند. در این بررسی پایه

شنا هستند و کردگان دانشگاهی که بیشتر با دانش روز در این حوزه آ( آموزشگران، تحصیل1اند، )شده

 اند.ر بودهتوسعه صنایع پیشرفته کشو های صنعتی کشور و محورگران که اغلب فعاالن حوزه( تجربه2)

د تاریخی شکاف معرفتی موجود به خصوص در نز –بررسی تحلیلی  ،هدف از نگارش این مقاله

عاد مختلف این تر از ابتر و  جامعبه شناختی عمیق هاآنتا  استم این جامعه وآموختگان نسل سدانش

از شواهد برداری گسترده رغم بهرهحاضر علی اجتماع رو به رشد دست یابند. تردیدی نیست که مقاله

ت سایر مم با هل این جامعه علمی دارد و امیدوارومختلف، هنوز تکیه بر بازنمائی یکی از فعاالن نسل ا

گیری کلشنظیر در تری از این فرآیند بیهای مختلف این اجتماع علمی، تصویر دقیقعزیزان در نسل

ریب به این تجربه ق هایآموختهدرسیک اجتماع علمی در کشورمان حاصل شود، چرا که بدون تردید 

 تواند چراغ راه سایر اجتماعات علمی نوپای کشورمان باشد.چهل سال، می

نیز بیانگر آن است که چنانچه جامعه علمی مدیریت فناوری  1نگاهی اجمالی به نسل چهارم صنایع

موقع با موج گسترش این صنایع در کشورمان همراه شود، فرصت استثنائی بزرگی برای و نوآوری به 

ا خواهد شد، لذا درک مناسب جایگاه این حوزه ن اجتماع علمی در صنایع کشور مهیحضور موثر ای

امید است این نوشتار  رسد.های حال حاضر به نظر میدانشی در نسل چهارم صنایع از مهمترین اولویت

ها و بلکه ته باشد با یک بازنمائی مناسب از اتفاقات چهار دهه اخیر، تصویر روشنی از همکاریتوانس

-م دانشوهای زحمتکشان این حوزه دانشی را ارائه داده و موجب عالقمندی بیشتر نسل سهمدلی

م این اجتماع ول و دوآموختگان این حوزه تخصصی به تقویت نهادهای نوپای غرس شده توسط نسل ا

 شآءاهلل(.لمی شود )انع

 

  

                                                      
1 Industry 4.0  
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