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بررسی سیاستها و برنامههای توسعه فناوری نانو در حوزه استانداردسازی:
مطالعه موردی کشورهای منتخب
حوزه :علوم انسانی
مقطع تحصیلی :پایاننامه کارشناسی ارشد یا دکتری
کلمات کلیدی :سیاستها؛ برنامهها؛ استانداردسازی؛
فناوری نانو؛ بررسی تطبیقی.
زمان بندی :اعتبار تا آخر شهریور ماه 8931
ایمیل:

RFP@nano.ir

تشریح مسأله یا نیاز اصلی:
توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر
تدوین و اجرای سیاستها ،برنامهها و اقدامات مختلفی شکل
گرفته است .یکی از سیاستهای مهم و تأثیرگذار در حوزه
فناوری نانو "،پیاده سازی نظام استاندارد" است .اهمیت و
ضرورت استاندارد سازی فعالیتها و محصوالت فناوری نانو از
آن جهت است که از یک طرف بسترهای الزم را در جهت
رعایت مالحظات مربوط به ایمنی ،سالمت انسانی و زیست
محیطی فراهم کرده و از طرف دیگر زمینههای الزم برای تولید
انبوه ،تجاری سازی محصوالت و وارد شدن به بازارهای جهانی
را تسهیل و تسریع میکند .کشورهای مختلف بنا به اقتضائات
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه ،چارچوب و شکل متفاوتی
از سیاستها و برنامهها را در این حوزه تدوین و اجرا کردهاند.
بررسی و تحلیل این برنامهها و اقدامات ،کمک شایانی به
تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقایص و ضعفهای مربوط
به سیاستها و برنامههای استانداردسازی فناوری نانو در
جمهوری اسالمی ایران میکند .به این منظور کشورهای"
آمریکا ،چین ،انگلیس ،کره جنوبی ،آلمان ،استرالیا ،ژاپن و
فرانسه" به عنوان مطالعات موردی این پژوهش انتخاب شدهاند.

در این طرح ،پژوهشگر باید بتواند اهداف و دستاوردهای مورد
انتظار (ذکر شده در بخش اهداف و معیارها) را به انجام رساند.
اهداف و معیارهای مورد نظر:
با توجه به موضوع مطرح شده و الزامات مد نظر این
طرح ،الزم است که پژوهشگران در پرپوزال پیشنهادی خود این
موارد را مد نظر داشته و آنها را لحاظ نمایند:
 )1بررسی سلسله مراتب سیاستهای (کالن تا خرد)
کشورهای مورد نظر در خصوص استانداردهای
مرتبط با نانو
 )2بررسی و تحلیل تطبیقی نقش و کارکرد نهادهای
حاکمیتی مرتبط با نانو و ارتباطات آنها
 )3بررسی تطبیقی ابزارهای سیاستی به کار گرفته
شده توسط دولت (نهادسازیها ،مشوقها،
زیرساختهای انسانی -فیزیکی و  )...در حوزه
استاندارهای نانو
 )4بررسی و تحلیل تطبیقی مهمترین مؤلفه های
تأثیر گذار در موفقیت یا شکست سیاستها و
برنامههای استاندارد نانو
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 )5مرور بهترین تجربیات ( )best practiceدر
سطح ملی در حوزه استاندارهای نانو در کشورهای
مذکور
 )6بررسی تطبیقی نحوه و میزان مشارکت بخش
خصوصی در مرحله تصمیم گیری ،اجرا و نظارت
بر استاندارهای نانو
 )7پیشنهاد نظام نهادی و سیاستها و برنامههای
نوآورانه در حوزه استانداردهای نانو در ایران.
منابع پیشنهادی:
 )1سند راهبرد ده ساله توسعه فناوری نانو در ایران
 )2سند تکمیلی اول ،دوم و سوم توسعه فناوری نانو در
ایران
 )3اسناد ملی علم و فناوری هر یک از کشورهای
مذکور طی  11سال اخیر
 )4اسناد ملی حوزه نانو فناوری هریک از کشورهای
مذکور طی  11سال اخیر
 )5اسناد ملی حوزه استاندارد ( شامل فناوری نانو)
هریک از کشورهای مذکور طی  11سال اخیر.
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