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عنوان الزامات بالندگی نظام دانش بنیان 

رويکرد اقتصاد مبتنی بر دانايی در سند چشم انداز ايران 1404 مورد تاكيد قرار گرفته است. متناظر با سند 
مذكور، مقوله دانش محوری در برنامه های توسعه كشور تجلی يافته و بسياری از مولفه های توسعه دانش 
بنيان اعم از ايجاد مراكز تحقيق و توسعه، ايجاد مراكز رشد، توسعه پارك های علم و فناوری، ارتقای سهم 
پژوهش از GDP و توس��عه آموزش عالی در اين برنامه ش��کل گرفته و يا می گيرد.برای برون رفت از 
مشکالت اقتصادی چاره ای جز ايجاد، توسعه و شکوفايی نظام و فضای دانش بنيان نداريم. بدين منظور 

می بايد تالش نماييم تا نظام و فضای مذكور را به تعالی و بالندگی برسانيم.
بکار گيری نيروی انس��انی داناو با اخالق و توسعه يافته، برند سازی بين المللی، ايجاد توانمندی های پويا، 
فرهنگ س��ازی و  تس��هيل قوانين و توسعه سياسی اش��اره نمود. نيروی انسانی دانا و پيشرفته رمز و ستون 
پيشرفت هر كشوری است. برند سازی بين المللی كمك مي كند تا جامعه نگاه خود را وسعت بخشند و وارد 
گردونه و بازار های منطقه ای و جهانی شوند و از اين رهاورد تجربيات موفق كسب نموده، رقابت پذير و 
با كيفيت شوند و بازار مطمئنی برای صادرات محصول خود بدست آورند.  ايجاد توانمندهای پويا  از نکات 
بسيار مهم برای پيشرفت می باشد. توانمندی پويا،  بازآرايی و شايستگی های درونی و بيرونی برای تدبير 
تغييرات شتابان محيطی می باشد. فرهنگ جوامع مختلف بر نرخ ظهور نظام های دانش بنيان تاثير  زيادی دارد 
لذا دانستن فرهنگ وراهکارهای ديگران از مهمترين راه های پيشرفت می باشد. يکی ديگر از موضوعات مهم  
و موثر در فرايند تعالی و بالندگی نظام دانش بنيان، وجود قوانين ساده و شفاف حمايتی در راستاي تشويق و 

ترغيب فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است. 
ايجاد محيطي امن، سالم و رقابتي مي تواند از مزاياي قوانين خوب براي اين موضوع باشد. طراحی، تدوين 
و تصويب احکام موثر و پيشبرنده در حوزه اقتصاد دانش بنيان می تواند اهداف و برنامه های روشن و قابل 

اجرا را در مسير پيشرفت كشور ترسيم نمايد.
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