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در چکیده گزارش اينگونه آمده اس��ت: س��هم دانش در صادرات كش��ور به 
عن��وان يکي از معیارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي مطرح مي ش��ود كه مقدار 
آن را میتوان با شاخص هاي استاندارد و مرسوم صادرات محصوالت فناوري 
هاي پیش��رفته و صادرات خدمات فني و مهندسي برآورد كرد. اقتصادهاي 
درحال توس��عه اي نظیر برزيل، مالزي، چین و هند همپاي كش��ورهاي تازه 
صنعتي ش��ده نظیر كره و كش��ورهاي توس��عه يافته اي نظی��ر ژاپن حجم 
صادرات فناوري هاي پیش��رفته خود را طي دو دهه گذشته به طور مستمر 
افزاي��ش داده اند. بنابراين، اهتمام جدي سیاس��تگذاران به ارتقاي صادرات 
فن��اوري هاي پیش��رفته از طريق رف��ع موانع اقتص��ادي كالن نظیر ثبات و 
س��ركوب نرخ ارز، رفع موانع س��اختاري، ايجاد زيرساخت هاي قانوني مورد 
نیاز، تدوين بس��ته هاي سیاستي مناس��ب براي حمايت از صادرات خدمات 
فني و مهندس��ي و تعیی��ن متولي واحد براي اندازه گی��ري و گزارش دهي 

ش��اخص هاي برآورد سهم دانش در صادرات، براي 
نقش آفريني جدي اين دس��ته از صادرات غیرنفتي 

در اقتصاد كشور ضروري است.
در مقدمه گزارش اينگونه آمده اس��ت: اقتصادداناني 
كه نظريه هاي اساسي درباره رشد اقتصادي مطرح 
كرده اند، پیش��رفت مبتني بر فن��اوري را به عنوان 
نیروي محرك اصلي آن بر ش��مرده اند. در دو دهه 
گذشته نیز تغییراتي در رويکردهاي سنتي سیاست 
گذاري در كش��ورهاي درحال توس��عه ايجاد شده و 
نقش كلیدي تالش هاي فناورانه درون زا براي كسب 
مهارت كامل نس��بت به فناوري هاي نوين، انطباق 
آنها با ش��رايط محلي، ارتقا و انتشار آنها در كشور و 
بهره برداري از آنه��ا در عرصه بین المللي از طريق 
رشد صادرات و متنوع سازي فناوري ها مورد توجه 
سیاس��ت گذاران قرار گرفته است. به طوري كه در 
دنیاي كنوني، نقش مهم نوآوري فناورانه در توسعه 
اقتص��ادي، آن را به يک حوزه كلیدي در سیاس��ت 

اقتصادي تبديل كرده اس��ت. در همین ارتباط، میزان صادرات فناوري هاي 
پیشرفته يکي از ش��اخص هاي مهم میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان است 
و به عنوان يکي از زيرش��اخص هاي شاخص جهاني نوآوري GII و شاخص 
دست يابي به فناوري TAI نیز مطرح شده است. همچنین در سیاست ها، 
اسناد باالدستي و قوانین كشور نیز بر تولید و صادرات محصوالت با فناوري 
باال تأكید شده است. اين نوع صادرات به عنوان صادرات پايدار شناخته مي 
ش��وند، زيرا متکي بر علم و فناوري هستند نه منابع تمام شدني )مثل نفت 
و گاز(؛ به عالوه به تولید محصوالت تکمیلي مضاعف منجر مي شوند. ديگر 

مزاياي صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان عبارتند از: 
� ايج��اد وابس��تگي به دانش و فناوري )به خصوص دانش بومي( در كش��ور 

مقصد صادرات، 
� نفوذ اجتماعي، سیاسي و فرهنگي در كشور مقصد صادرات، 

� ايجاد توان مقابله با تحريم ها در كشور مبدأ،
� ارتق��اي كیفیت تولیدات داخلي و كاهش وابس��تگي ب��ه منابع طبیعي و 

محصوالت خام.
اي��ن گزارش با هدف ارائه تصويري از وضعی��ت تولیدات و صادرات كاالها و 
خدم��ات دانش بنیان يا مبتني بر فناوريهاي پیش��رفته به عنوان ش��اخصي 
براي سنجش میزان نفوذ دانش و فناوري در اقتصاد تدوين شده است. بدين 
منظور ابتدا تعاريف و ش��اخص هاي اس��تاندارد اندازه گیري يا برآورد سهم 

دانش و فناوري در تولید ارائه مي شود. 
در بخ��ش موانع صادرات فناوري هاي پیش��رفته و خدمات فني و مهندس��ي  
اينگونه آمده است: خدمات فني و مهندسي، مجموعه روش ها و ابزارهايي است 
كه با استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمايه، مواد اولیه و نیروي 
انساني، امکان ارائه كاالها و خدمات را در جامعه فراهم مي كند. ارائه خدمات 
فني و مهندس��ي مي تواند در مرز يک كش��ور محصور بماند و يا به بازارهاي 
بین المللي كش��ورهاي ديگر راه بیاب��د. ارزش افزوده اي كه در صدور خدمات 
فني و مهندسي وجود دارد، همراه با نیاز روزافزون به اقتصاد جهاني به توسعه 
عمراني و زيرساختي، يک فرصت جهاني است. ارائه خدمات طراحي، مديريت، 
تدارك، اجرا و يا طرح و س��اخت توس��ط ش��ركت ها و مؤسسه هاي ايراني به 
متقاضیان خارج از كشور، صادرات خدمات فني و مهندسي نامیده مي شود. بر 
اساس آيین نامه مقررات حمايتي دولت در صادرات خدمات فني � مهندسي، 

صادرات خدمات فني و مهندسي عبارت است از صادرات مجموعه فعالیت هاي 
هدف دار مهندس��ي، تداركات، اجرا، ساخت، تعمیر كاال و تجهیزات و ماشین 
آالت صنعتي، نصب و راه اندازي و نظارت و آموزش هاي مربوط، انتقال دانش 
فني، فعالیت هاي نرم افزاري )مديريتي، طراحي، مشاوره، خدمات انفورماتیک(، 
مطالعات توسعه و نظاير آنها، به طوري كه صدور كاالي صرف محسوب نشود. 
طبق اين تعريف، صادرات خدمات فني و مهندسي دامنه گسترده اي از فعالیت 
ها را ش��امل مي ش��ود. اين موضوع بايد در تفس��یر داده ها در مقايسه با ساير 
كش��ورها و عدم تطابق تعري��ف و مصاديق با آنها مدنظر ق��رار گیرد. صادرات 
فناوري هاي پیشرفته و خدمات فني و مهندسي زيرمجموعه مهمي از صادرات 
غیرنفتي كش��ور به حساب میآيند. بحث درباره صادرات غیرنفتي، بايد به طور 
جامع از سه زاويه مورد مطالعه قرار گیرد. از يک سو مسائل مربوط به صادرات 
به طور اخص از قبیل رفع موانع صادرات، تشويق صادركنندگان و ارائه خدمات 
الزم به آنها. از س��وي ديگر، بايد موقعیت تجاري كشور در سطح جهاني مورد 
بررس��ي قرار گیرد و تغییر و تحوالت س��ريع بین المللي با نگرش سامانه اي و 
جهاني دنبال ش��ود و برنامه ريزي هاي اقتص��ادي و تجاري داخلي هماهنگ 
با ش��رايط تجارت جهاني سازماندهي ش��ده و به اجرا درآيد. در بُعد سوم، بايد 
صادرات غیرنفتي را به عنوان بخش��ي متأثر از ساير متغیرهاي كالن اقتصادي 
)از قبیل نرخ تورم، س��رمايه گذاري و غیره( مدنظر قرار داد. در همین ارتباط، 
تنگناهاي دروني صادرات غیرنفتي را مي توان تحت عناوين موانع اقتصادي و 
موانع ساختاري مورد بررسي قرار داد و به عنوان مشکالت بیروني مي توان از 
مسائل سیاس��ي و تحريم هاي اقتصادي، افزايش همکاري منطقه اي و شکل 
گیري س��ازمان تجارت جهاني  نام برد. از میان موانع اقتصادي، بهطور اخص 
مي توان از ثبات نرخ ارز و سركوب ارزي و موانع سرمايه گذاري نام برد. مركز 
تجارت بین المللي مطالعاتي را در زمینه صدور خدمات فني و مهندس��ي در 
كشورهاي در حال توسعه انجام داده است و برخي مشکالت مهم را شناسايي 

كرده است كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
� نبود اطالعات دقیق در مورد تجارت و پروژه ها،

� عدم حمايت مالي داخلي از توسعه تجاري،
� كمبود تجربه بین المللي در زمینه بازاريابي و توسعه تجارت،

� حمايت نکردن دولت ها از شركتهاي داخلي در زمینه انعقاد قراردادها،
� عدم حمايت مؤسسه هاي وام دهنده بین المللي از شركت ها و به رسمیت 

نشناختن آنها،
� عدم تالش جدي ش��ركت ها در بازاريابي به دلیل شانس اندك و احتمال 

عدم موفقیت با توجه به هزينه هاي گزاف ورود به بازارهاي بین المللي،
� هزينه باالي تبلیغات و شركت در مناقصه ها.

بديهي است با توجه به تغییر و تحوالت اقتصادي انجام مطالعات كارشناسي 
بیش��تر به منظور شناس��ايي موانع صادرات فناوري هاي پیشرفته و خدمات 
مهندسي با مش��اركت صاحبنظران و دستگاه هاي ذيربط ضروري است. در 
جمع بندي و پیش��نهادهای سیاس��تی گزارش اينگونه آمده است: نوسانات 
ش��ديد قیمت نفت در س��ال هاي اخیر، جايگزين ش��دن منابع انرژي و بي 
ثبات��ي سیاس��ي در عرصه بین الملل��ي كه چالش هايي نظی��ر تحريم ها را 
براي كش��ور ايجاد مي كند، لزوم توجه به افزايش صادرات غیرنفتي را بیش 
از پیش آش��کار مي س��ازد. در اين میان، صادرات فناوري هاي پیش��رفته و 
كااله��ا و خدم��ات دانش بنیان به واس��طه ارزش باال، ايج��اد ثبات و اقتدار 
سیاسي و وابستگي در كشور مقصد، نسبت به ساير صادرات تولیدي اهمیت 
بیش��تري دارند. همچنین ب��ا توجه به ارزش اقتصادي ب��االي اين تولیدات 
در مقايس��ه با مواد خام يا تولیدات با فناوري هاي س��طح پايین و متوسط، 
توس��عه صادرات كااله��ا و خدمات دانش بنیان مي تواند تأثیر ش��گرفي بر 
توس��عه و رفاه اقتصادي و اقتدار سیاسي كشور در 
عرصه بین المللي داش��ته باشد. حال آنکه در كشور 
ما به داليل متعدد صادرات فناوري هاي پیشرفته و 
خدمات فني و مهندسي كمتر مورد توجه سیاست 
گذاران قرار گرفته اس��ت. از جمله اقدامات اساسي 
كه باي��د در جه��ت افزايش ص��ادرات غیرنفتي به 
خصوص صادرات فناوري هاي پیش��رفته و خدمات 
فني و مهندس��ي انجام داد، م��ي توان به موارد زير 

اشاره كرد:
� رفع موانع اقتصادي كالن نظیر نوس��انات نرخ ارز 
و ايجاد جذابیت س��رمايه گ��ذاري در فناوري هاي 

پیشرفته براي بخش غیردولتي،
� رفع موانع ساختاري، اعم از ساختار فیزيکي )حمل 
و نقل، ارتباطات و ...( و ساختار نهادي )نظیر قوانین 

و مقررات تجاري، اطالع رساني و ...(،
� ح��ل و فص��ل و مديري��ت موانع بیرون��ي )نظیر 
مناقشات سیاس��ي با ساير كش��ورها( و استفاده از 

ظرفیت هاي بین المللي نظیر همکاري هاي منطقه اي،
� ايجاد زيرساخت هاي قانوني مورد نیاز براي پیوستن در زمان مناسب و با 

شرايط مناسب به سازمان تجارت جهاني،
� تدوين بس��ته هاي سیاستي مناسب براي حمايت از صادرات خدمات فني 
و مهندس��ي شركت ها مشتمل بر ابزارهاي حمايت مالي، مشاوره و تسهیل 
قوانی��ن و مقررات مربوطه براي دس��ت يابي به بازاره��اي صادرات اين نوع 

خدمات،
� تعري��ف محصوالت با فناوري هاي باال و شناس��ايي مصادي��ق با توجه به 
معیارها و كدهاي طبقه بندي مختلف س��ازمان ه��ا و نهادهاي بین المللي 

براي شناسايي مصاديق اين محصوالت،
� تعیین متولي واحد براي اندازه گیري، پايش و گزارش دهي منظم شاخص 
هاي صادرات محصوالت با فناوري باال و صادرات خدمات فني و مهندس��ي 

در كشور. 

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه 

شده است؟ خیر
- آيا نام دس��ت اندركاران تهیه و انتش��ار گزارش بطور كامل شامل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نش��انی پست الکترونیک در گزارش قید 

شده است؟ خیر
الف( چکیده 

- آيا چکیده دقیقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهايی مورد بررسی قرار گیرد، آيا به اندازه كافی خالصه و 

چکیده كل مقاله است؟ بله
- آيا چکیده گزارش دارای بخش واژگان كلیدی است؟ خیر

ب( فهرست
- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست 

اجمالی است.
- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر

- آيا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر
پ( مقدمه 

- آي��ا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بیانی از مش��کل 
موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله

- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آي��ا از واژگان كلی��دی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف مش��خص ارائه 

شده است؟ خیر
- آيا پیش��ینه تاريخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در 

گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت( روش كار 

- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده ش��ده است؟ روش گزارش 
توصیفی و اقتباسی است.

- آيا روش های انتخاب ش��ده توسط نويس��ندگان قادر به پاسخ به سواالت 
تحقیق می باشد؟ خیر

- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر يک مطالعه تحقیقاتی مش��ابه توسط محققین ديگری انجام شود، می 

تواند همین نتايج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خیر
- راس��تی آزماي��ی نتايج گزارش از طريق كدام آزمون انجام ش��ده اس��ت؟ 

گزارش فاقد آزمون های راستی آزمايی است.
- آيا نتايج گزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار است؟ خیر

ج( بحث 
- آيا نتايج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر

- آيا نويسندگان مشخصا بیان كرده اند كه فرضیه آنها در اين مطالعه ثابت 
شده يا نه؟ خیر

- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در اين زمینه مقايسه 
شده است؟ خیر

- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ خیر
- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر

چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير
- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر

- آيا جدول ها، نمودارها و شکل ها ويژگی های كلیدی مطالعه را نشان می 
دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.

- آي��ا تصاوير، ج��دول ها و نمودارها ش��فاف و قابل فهم هس��تند و دارای 
باالنويس و زيرنويس مناس��ب می باش��ند؟ گزارش فاقد ج��دول، نمودار و 

شکل است.
ح( پیوست ها

- آيا پیوست های گزارش حاوی اطالعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست 
است.

- آيا پیوست ها به كسب آگاهی بیشتر در مخاطبان كمک می كند؟ گزارش 
فاقد پیوست است.

- آيا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد 
پیوست است.

خ( منابع
- آيا منابع كافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله

- آيا س��بک نوش��تن منابع منطبق با دستورالعمل 
های علمی است؟ بله

- آي��ا منابع مهم و كلیدی به روز بوده اند و با دقت 
گزارش شده اند؟ خیر

- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه 
است؟ بصورت پاورقی

- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بیش��تر مخاطبان 
ارائه كرده است؟ خیر

- آيا گزارش از منابع بین بخش��ی و بین رش��ته ای 
داخلی و خارجی معتبر استفاده كرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آي��ا گزارش يک كل س��امان مند را تش��کیل می 
دهد؟ خیر

- آيا گزارش برای س��اماندهی محتوايی خود مدل 
مفهومی ارائه كرده است؟ خیر

- آيا گزارش دارای فرضیه يا فرضیه هايی با سواالت 
مشخص است؟ خیر

- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر
- آيا بس��ط و توضیح مطالب در هر پاراگ��راف، بخش، فصل و ... در گزارش 

انجام شده است؟ بله
- آي��ا در پاي��ان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جم��ع بندی مطالب پرداخته 

است؟ خیر
- آيا گزارش دارای بخش نتیجه گیری يا جمع بندی نهايی است؟ بله

ب( نوآوری
- آي��ا محتوای گزارش دارای س��طح خاصی از ن��وآوری در نظريه پردازی و 

انديشه ورزی است؟ خیر
- آيا گزارش مدعی صورت بندی جديد از مبانی نظری قديمی است؟ خیر

- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ خیر

- آي��ا محتوای گ��زارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا گس��ترش گفتمان 
اجتماعی را دارد؟ خیر

- آيا خواندن اين گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می كند؟ خیر
پ( اهمیت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش كافی است؟ خیر
- آيا چینش مطالب در گزارش بر اس��اس درج��ه اهمیت موضوعات و وزن 

محتوايی آنها انجام شده است؟ خیر
- آي��ا در ن��گارش مطالب در گ��زارش به موضوعات اولويت دار توجه ش��ده 

است؟ خیر
ت( شیوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آيا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات مرتبط با خود را 

مطرح كنند؟ خیر
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعیت
- آيا گ��زارش به لحاظ موضوعی جامعی��ت دارد و وجوه مختلف موضوع را 

پوشش می دهد؟ خیر

- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه 
بودن گزارش كمک كند؟ خیر

- آيا مؤلف از ساختارها و كلمات رايج در متون علمی و نیز سبک نويسندگی 
استفاده كرده است؟ خیر

- آيا گزارش از ويژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر
- آي��ا گزارش برای كمک ب��ه درك جامع، الگو يا مدلی خاص برای س��اده 

سازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه كرده است؟ خیر
ج( اعتبار 

- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اس��ت؟ 
خیر

- آيا ش��واهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم 
و كافی برخوردار است؟ خیر

- آي��ا اعتب��ار علمی گزارش از س��وی يافته های پژوهش��ی معتبر داخلی و 
خارجی تايید می شود؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كس��انی هستند؟ نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی

- آيا انتش��ار اين گزارش مورد اس��تقبال مخاطبان و ذينفع��ان قرار گرفته 
است؟ نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی 
ترغیب می كند؟ نامشخص

- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف كردن نیازهای مخاطبان و ذينفعان خود 
را دارد؟ نامشخص

ب( تاثیرگذاری اجتماعی
- آي��ا گزارش در بحث پیرامون پديده م��ورد نظر خود از جامعه نگری قابل 

قبول برخوردار است؟ خیر
- آي��ا گزارش پیش نیازها و پیش فهم ه��ای ضروری و مورد نیاز برای فهم 

خود را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خیر
- آي��ا گ��زارش برای علل و آثار مش��کالت متعدد موج��ود در زندگی مردم 

تحلیل مناسبی ارائه كرده است؟ خیر
- آي��ا گ��زارش برای حل مش��کالت زندگی م��ردم دارای ط��رح اجرايی با 

پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آيا گزارش برای كارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکالت 

زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پیشنهاد كرده است؟ خیر
- آيا گزارش توانس��ته اس��ت اهداف اجتماعی از پیش تعیین ش��ده خود را 

محقق سازد؟ خیر
- آيا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون 

گزارش منتشر كرده است؟ خیر
- آيا گزارش نس��بت خود را با اسناد فرادست و فرودست كشور معین كرده 

است؟ خیر
- آي��ا گزارش مطالبی پیرامون كارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع 

بحث خود را ارائه كرده است؟ خیر
- آيا انتشار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ 

خیر
پ( نیازمحوری

- اين گزارش چه نیازی )بنیادی، تخصصی، درسی، كمک درسی و عمومی( 
را تأمین خواهد كرد؟ نیازهای عمومی

- آي��ا گزارش توانايی علم��ی و عملی برای تفکیک 
نوع نیازهای مخاطبان )خالءها، كمبودها، تهديدها، 
آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها 
و اولوي��ت ها( و برنامه ريزی و اج��رای برنامه های 
متناس��ب ب��ا آن را )برنامه های ايج��ادی، جبرانی، 
پیش��گیرانه، مقابل��ه ای، تقويت��ی، توانمندس��ازی، 

ارتقايی، تامینی و انتخابی( دارد؟ خیر
راهبردگ��ذاری،  تواناي��ی ه��دف گ��ذاری،  آي��ا   -
سیاس��تگذاری و سازماندهی مرتبط با موضوع برای 
رفع س��طوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش 

وجود دارد؟ خیر
پ( رتبه ها و جوايز

- آي��ا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بین المللی 
است؟ خیر

- آي��ا گزارش دارای ارجاع��ات داخلی و خارجی از 
سوی منابع علمی معتبر است؟ خیر

ت( تقدير و تشکر
- آيا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در كار )اعم از امور 

علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خیر
- آي��ا گزارش در مجامع علم��ی داخلی و خارجی م��ورد تقدير قرار گرفته 

است؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- آيا تعداد كلمات و صفحات گزارش برای بیان كامل موضوع گزارش كافی 
است؟ خیر

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی انجام ش��ده است؟ 
خیر

- آيا نوع صفحه آرايی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه 
و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خیر

- آيا آيین نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارسی معیار در تدوين 
گزارش رعايت شده است؟ خیر

- آي��ا در گ��زارش ب��رای واژگان و اصطالحات علمی بیگانه، معادل س��ازی 
مناسب انجام شده است؟ خیر

- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تیره، ويرگول نقطه 
و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خیر

ب( ويراستاری علمی 
- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله

- آيا ناظر يا ويراستار تخصصی به وظايف خود عمل كرده است؟ خیر
- آيا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاكنون بروزرسانی شده است؟ خیر

- آيا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آيا محتوای گزارش نیاز به اضافه كردن مطالب دارد؟ بله

- آيا گزارش حاضر نیاز به ويراستاری ادبی دارد؟ بله
ج( ويژگی های خاص

- آيا گزارش دارای ويژگی های خاص مانند كادر های خالصه پیام، سخنان 
بزرگان، تاريخچه و... است؟ خیر

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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»چالش قانون« گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی را معرفی، نقد و بررسی )102( می کند 

جای خالی سهم دانش و فناوری در صادرات كشور!؟ 

در دو دهه گذش���ته نیز تغییراتي در 
رويکردهاي سنتي سیاست گذاري 
در كشورهاي درحال توسعه ايجاد 
ش���ده و نق���ش كلیدي ت���اش هاي 
فناورانه درون زا براي كسب مهارت 
كامل نسبت به فناوري هاي نوين، 
انطب���اق آنه���ا ب���ا ش���رايط محل���ي، 
ارتق���ا و انتش���ار آنه���ا در كش���ور و 
به���ره برداري از آنه���ا در عرصه بین 
الملل���ي از طريق رش���د ص���ادرات و 
متنوع سازي فناوري ها مورد توجه 

سیاست گذاران قرار گرفته است

خدمات فني و مهندسي، مجموعه 
روش ه���ا و ابزارهاي���ي اس���ت كه با 
اس���تفاده بهینه از مناب���ع و عوامل 
تولید ش���امل سرمايه، مواد اولیه و 
نیروي انساني، امکان ارائه كاالها 
و خدم���ات را در جامع���ه فراهم مي 
كند. ارزش افزوده اي كه در صدور 
خدم���ات فن���ي و مهندس���ي وج���ود 
دارد، هم���راه ب���ا نی���از روزاف���زون به 
اقتصاد جهاني به توس���عه عمراني 
و زيرس���اختي، يك فرصت جهاني 

است

 اش���اره: مجموع���ه گ���زارش های مرکز پژوه���ش های مجلس 
ش���ورای اس���امی، بر اس���اس ماده 1 و 2 قانون ش���رح وظایف مرکز 
پژوهش های مجلس ش���ورای اس���امی و به عنوان بازوی پژوهشی 
مجلس شورای اسامی تهیه و منتشر می شود. گو اینکه بر اساس 
یکی از مطالعات انجام شده توسط همین مرکز )ميزان بهره مندي 
از اطاع���ات و تأثير آن بر فرايند قانونگذاري(، تولیدات پژوهش���ی 
تاکنون مورد استقبال و استفاده نمایندگان مجلس شورای اسامی 
قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات )22 درصد( با نظر 
دس���تاوردهای مطالعاتی مرک���ز پژوهش ها همخوان���ی دارد. بدون 
تردی���د مرکز پژوهش های مجلس ش���ورای اس���امی در روند تحول 
قانونگذاری سنتی کشور نقش مهمی دارد. »چالش قانون« ضمن 
اعام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس 
ش���ورای اس���امی پیشاپیش از حس���ن توجه و پیش���نهادات عموم 
نخبگان و اندیش���مندان سپاسگزار اس���ت. این نوشتار به معرفی، 
نقد و بررس���ی برآوردي از س���هم دانش و فناوري در صادرات كشور 
منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی می 

پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:


