.زبانفارسی در محیط رایانهای با تکیه بر توان بخشخصوصی و تعاونی
ب  -اتخاذ تدابیر لزم بهمنظور کسب سهم مناسب از بازار اطلعات و
ارتباطاتبینالمللی استفاده از فرصت منطقهای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز
اطلعاتیاینترنتی ملی و توسعه زیرساختهای ارتباطی با تکیه بر منابع و توان
.بخشهای خصوصیو تعاونی و جلب مشارکت بینالمللی
ج  -تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلعاتکشور
.در محیط های رایانهای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم
 ماده 45دولت موظف است بهمنظور گسترش بازار محصولت دانایی محور و
دانشبنیان،تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخشخصوصی و
 :تعاونیدر این قلمرو ،اقدامهای ذیل را به انجام برساند
الف  -طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ،ملی و بینالمللیو
.پیشبینی ساختارهای اجرایی لزم
درسطح ) (Patentب  -تأمین و پرداخت بخشی از هزینههای ثبت جواز امتیاز علمی
.بینالمللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی ،توسط تولیدکنندگان
ج  -اتخاذ تدابیر لزم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی ،فنی و فعالیتهای تولیدی
.وخدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافتههای پژوهشی داخلی انجام میگیرد
د  -حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی )دارای متقاضی( از طریق پیشبینی اعتباردر
بودجه سنواتی ،مشروط به اینکه حداقل چهل درصد ) (%40از هزینههای آن را
.کارفرماتأمین وتعهد کرده باشد
هـ -توسعه ساختارها و زیربناهای لزم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در
.بخشدولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری
و  -اقدام برای اصلح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلت لزم جهت ارجاع کار وعقد
قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت ازورود بخش
.خصوصی و تعاونی به بازارهای بینالمللی در قلمرو دانش و فناوری
ز  -اتخاذ تدابیر و راهکارهای لزم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و
شرکتهایکوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعهای که منجر
.بهابداع ،اختراع و ارتقای محصولت و روشها میشود
.ح  -کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری
ط  -پیشبینی تمهیدات و سازوکارهای لزم بهمنظور ارزش گذاری و مبادلهمحصولت
.نامشهود دانایی محور
 ماده 46دولت موظف است بهمنظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری ،اقدامهایذیل را
 :انجام دهد
الف  -طراحی و پیادهسازی نظام ملی نوآوری براساس برنامه جامع توسعه فناوریو
.گسترش صنایع نوین
ب  -ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور )تا پایان سال اول برنامه چهارم( ازطریق
تعیین اولویتها ،هدفمند کردن اعتبارات و اصلح ساختاری واحدهای پژوهشیدر قالب
 :مأموریتهای ذیل
.تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری -
.توسعه مرزهای دانش -
.تبدیل ایده به محصولت و روشهای جدید -
.تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی -
.انتقال و جذب فناوری -
.پژوهش بهمنظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور -
.انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلت کشور -
ج  -نوسازی شیوههای مدیریت بخش پژوهش از جمله :ایجاد شبکههایواحدهای پژوهش و
فناوری همگن به عنوان دستگاههای اجرایی با مأموریت توزیعهدفدار و بهینه اعتبارات

