
روایت نانو و پیل سوختی

فاطمه سادات رحمتی





سواالت سیاست نگاری

چه اهدافی برای توسعه ی فناوری دنبال می کرده اید؟•
سیاست ها و اندیشه هایی پیشران در پیشبرد ماجرا چه بوده است؟•
مسئله ی توسعه ی فناوری با چه موانع و تسهیالتی روبه رو بود؟•
چه بود؟آسیب های توسعه ی فناوری •
ت و تجارب مثب)درس آموخته ها و نتایج ملموس و غیرملموس پروژه چیستند؟ •

(منفی



سیاست نگاریفعالیت های 

مستندسازی 
(گسترش عرضی)

ا غنی سازی محتو
(گسترش طولی)

گفتمان سازی 
گسترش اثر )

(اجتماعی



پیل سوختی
راسوختشیمیاییانرژیکهاستالکتروشیمیاییسیستمیکسوختیپیل

نشواکپلیمریسوختیپیلآنددر.کندمیتبدیلالکتریکیانرژیبهمستقیمًا

بهسپسوشدهخارجیواردمدارشدهتولیدالکترونوگرددمیانجاماکسیداسیون

به (الکترولیت)غشاءازعبورباآنددرتولیدیمثبتیون.شودمیواردکاتد
بهرجیخامدارازکهالکترونیوهوااکسیژنباکاتالیزورحضوردرورفتهکاتدقسمت

.گرددمیتبدیلآببهاستواردشدهکاتدقسمت





ویژگی های پیل سوختی

تگاه برای یک دس)ـ دامنه ی گسترده ی تولید توان از نانووات تا چندین مگاوات •
؛(پخش صوت تا نیروگاه های مگاواتی

حمل و کاربرد گسترده در صنایع مختلف همچون برق،: ـ تنوع در کاربری فناوری•
نقل، اطالعات و ارتباطات، نظامی، هوافضا و لوازم خانگی؛

امکان تغذیه از سوخت های مختلف: ـ امکان استفاده از منابع مختلف انرژی•
فسیلی و تجدیدپذیر؛

تولید ناچیز آالینده های زیست محیطی؛: ـ سازگاری با محیط زیست•
ـ امکان استفاده ی همزمان از انرژی الکتریکی و حرارتی؛•
ـ عملکرد باال در تبدیل انرژی؛•
.  ـ تولید حرارت، صدا و لرزش بسیار کم•



پرسش کلیدی
برای ایران چه بوده است؟نانو و پیل سوختی مهم ترین دستاورد توسعه فناوری 



ا سؤالهرم مسأله تتوصیفی -مدل تحلیلی



فضای دهه هفتاد کشور



دهه هفتاد شمسی

فضای کلی حاکم بر کشور

فضای علم و فناوری

فضای دولت



دهه هفتاد شمسی

فضای کلی حاکم بر کشور

برقراری ثبات نسبی  در کشور

طرح جنبش نرم افزاری توسط رهبر انقالب
(1379اسفند )

توجه به تدوین اسناد باالدستی



دهه هفتاد شمسی

رشد تحصیالت تکمیلی در کشور 

تأسیس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رواج نگارش مقاالت علمی در دانشگاه ها

ریناآشنایی با ادبیات سیاستگذاری و مدیریت فناو

فضای علم و فناوری

تراکم دانش و تجربه انتقال فناوری 



دهه هفتاد شمسی

فضای دولت

اهمیت یافتن نقش سازمان های توسعه ای

آغاز چرخش از رویکردهای تصدی گری به سیاستگذاری

کاهش نسبی مشکالت پولی و ارزی و تورمی 
(70اواخر دهه )



نانو



خیزش فناوری

انباشت تجارب •
مدیریت و انتقال 

فناوری

ت بسط ادبیات سیاس•
گذاری فناوری در 

کشور

طرح موضوع جنیش •
نرم افزاری توسط 
رهبر معظم انقالب

حرکت به سوی همگرایی

تشکیل ستاد•

تدوین سند ده ساله•
نخست نانو

بیت تدبیر برای آینده و تث
و جلب حمایت اجتماعی

کسب مشروعیت •
قانونی

اجرای برنامه ها•

یتدوین اسناد تکمیل•

1381دهه هفتاد تا سال 1384تا 1381سال های بین به بعد1384سال های 



وردر کشفناوری نانو جریانات کلیدی تأثیرگذار بر 

تجارب مرکز همکاری های 
فناوری ریاست جمهوری

برنامه های سازمان مدیریت
و سازمان پژوهش ها

اقدامات وزارتخانه ها

توجه ریاست جمهوری

تأکیدات رهبری

توجه به فناوری
نانو در ایران

تشکیل ستاد
نانو

ی تدوین سند ملّ
عه ملی برای توس
فناوری نانو



پیل سوختی



:  دهه نود
د ورود به اقتصا
دانش بنیان

:دهه هشتاد

سامان دهی 
فناوری

: دهه هفتاد
موتورخانه 

فناوری



فعالیت های وزارت نیرو

فعالیت های مرکز 
همکاری های فناوری 

ریاست جمهوری

شکل گیری کمیته
راهبردی پیل 

سوختی

دهه هفتاد 1380

ر تشکیل و استقرا
دبیرخانه پیل 
سوختی در سانا

13861384

تصویب سند 
راهبردی



روایت نانو



1380

مالقات مرحوم 
ر ابتکار با دکت
غالمعلی 
منصوری

گزارش دکتر 
ت ابتکار به ریاس

جمهوری

اراده 
حاکمیت در 
توجه ویژه و 

ه مستقیم ب
فناوری 

نو بررسی فناوری نا
در دفتر 

همکاری های فناوری 
ریاست جمهوری

تشکیل کمیته 
مطالعات سیاست»

«فناوری نانو

فضای دهه هفتاد



«مطالعات سیاست فناوری نانو»عمده فعالیت های کمیته 

رگذارانترویج فناوری نانو در میان دستگاه ها، ذینفعان و تاثی

ادتدوین اسن

ریمطالعه ادبیات نظری فناو

ه هاتشکیل کارگرو

تبرنامه های کوتاه مدتدوین 
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نانوفناوری تشکیل کمیته  

تدوین سند پژوهش های فناوری نانو

وبرگزاری اردوی اندیشگان فناوری نان

احصاء اولویت های فناوری

سازمان مدیریت و سازمان پژوهش هاوزارت علوم



تشکیل
نوستاد نا

ضرورت وجود برنامه ملی

ضرورت تشکیل یک نهاد
ملی

تادتوصیه خبرگان برای تشکیل س

1382
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تدوین سند پژوهش
های وزارت علوم

ر کمیته های متناظر د
وزارتخانه ها

ساز و کار توزیع 
بودجه بر اساس 
برنامه وزارتخانه ها

تشکیل شورای 
هماهنگی

ه تشکیل چهار کارگرو
زیر ساخت، آموزش، 

ترویج و ارتباط با 
صنعت 

تدوین سند دوساله
(82-80)دفتر

:  هدفگذاری
جایگاه پانزدهم در 

دنیا

مرکز همکاری های 
فناوری ریاست 

جمهوری
وزارت علومریاست جمهوریستاد نانو

وزارت خانه های صنایع،
نیرو، کشاورزی و 
سازمان پژوهش ها

تدوین سند ده ساله نانو

1
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تدوین سندهایی در 
وزارتخانه ها



1384-1383

هدفگذاری 
اه تثبیت جایگ

پانزدهم نانو 
در دنیا برای 

ایران

وستاد نان

ه نشست گاجر
و تدوین 

نسخه نهایی 
سند

تصویب سند
در  هیات 
دولت و 

شورای عالی 
انقالب 
فرهنگی



جریانات فعال در تدوین سند  راهبرد ده ساله نانو

سند 
نانو

جریان 
هماهنگ سازی

جریان سند 
نگاری

جریان مطالعات
نظری

کارگروه ها



برخی ویژگی های تدوین سند نانو

تصویب در هیأت وزیران و شورای عالی انقالب فرهنگی  اولین در نوع خود

اجتناب از گرایش ها و جناح بندی های سیاسی واستقالل سیاسی ستاد نان

مشارکت جوانان عالقمند به مسائل توسعه و پیشرفت با راهنمایی مدیران مجرب
مشارکت فرهیختگان جوان در 

سیاستگذاری

ناورینگارش و تدوین سند نه توسط متخصصان و پژوهشگران فناور، بلکه توسط مدیران ف
سیاستگذاری بر اساس فهم

ادبیات فناوری

تدوین سندی به دور از نگرش بخشی و دستگاهی یتدوین سند نانو با  نگاه ملّ

نتیجه توجه حاکمیت به فناوری
اال سرازیر شدن برنامه نانو از ب

به پایین

شفافیت در کلیّات  به جای تفصیل در جزئیات شیوه نگارشی سند



روایت پیل سوختی





آنچه در پس روایت ها رخ داد



TISی تبیین مسیر پیموده شده نانو از حیث کارکردها









، تدوین فناوری نانومانند ستادتوسعه رویدادهایی نظیر ایجاد و توسعه نهادهایی •
تدوین همچنینساله توسعه فناوری توسط ستاد توسعه فناوری نانو، و 10سند 

زم و بلندمدت و تامین منابع مالی و ایجاد زیرساختهای البرنامه های و توسعه 
کل شموردنیاز برای این حوزه به عنوان محرکهای اصلی منابع انسانی پرورش 

.این نظام بوده استگیری 



تحلیل کارکردی پیل سوختی

نبودوسازیتجاریدرکارافرینینظیرکارکردهاییدرضعفمدلایندر•
هجملازتواندمیفناوری،اینبرایبازاردهیشکلجهتدرالزمهایسیاست

.باشدکشوردرفناوریاینتوسعهموفقیتعدمدردالیل
بازاراوردنفراهمتنهاموجود،زیرکارکردسهازبازار،دهیشکلکارکرددر•

درفناوریاینازحمایتبرایاینوشدهفعال(فنیهایقابلیتایجاد)نوظهور
.نیستکافیبازار



اصل کلی حرکت ستاد5

در هر موضوع«ی»تا «الف»پرداختن به 

(  دانش، فناوری، صنعت، تجارت)پرداختن به همه اجزا زنجیره 

تعیین متولی برای هر کاری از الف تا ی 

عدم سهم دهی ستاد به دستگاه های مختلف 

برای مردم« تولید ثروت»هدف گذاری متعهدانه با رویکرد 



ملموس نانودستاوردهای 

...(نظیر نانو لوله و نانو پودر و )تولید محصوالت نانو 

دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

تأثیرگذاری بر استانداردهای جهانی نانو

در تولید علم نانو6کسب رتبه 

ایجاد حدود یکصد شرکت دانش بنیان

دارا بودن بالغ بر بیست هزار متخصص و دو هزار عضو هیأت علمی



بنیادین نانودستاوردهای 

تغییر رویکردها، باورها و نگرش ها نسبت به فناوری و سیاستگذاری

مراعات اصول و قواعد سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا

شکل گیری زبان ارتباطی بین جامعه علمی و جامعه سیاستگذاری

نانوبه مرزهای دانش، آن هم در فناوری سطح باالیی چونامکانپذیر کردن دستیابی 



دستاوردهای 
توسعه ی 

فناوری پیل
سوختی

یک طرح های)شامل نمونه ی آزمایشی پیل سوختی )محصوالت ساخته شده توسط شرکت فناوری هیدروژن هزاره ی سوم 
...(شیت پیل سوختی، دستگاه الکترولیز آب و 300، (اواخر دهه ی هفتاد)، کیت آموزشی (کیلو وات

المللی خوارزمی از نظر کیفیت و متدولوژی مطالعات موفقیت در کسب رتبه ی سوم تحقیقات کاربردی در جشنواره ی بین
امکان سنجی

یت المالانتقال دانش های علمی و فنی و توانمندسازی مرکز جهاد اصفهان بدون احتیاج به دوباره کاری و اتالف منابع ب

وری هیدروژن تربیت مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی متخصص و مروج فناوری در سراسر کشور توسط شرکت فنا
هزاره ی سوم

ایجاد زیرساخت های دانشی و فنی پیل سوختی توسط شرکت فناوری هیدروژن هزار ه ی سوم

ایجاد حجم باالیی از مقاالت و انتشارات علمی در حوزه ی پیل سوختی و هیدروژن در اثر جریان توسعه ی فناوری

تجربه ی مفید در مدیریت نخبگان علمی و اجرایی با شخصیت های کاری متمایز

بی گری نشاندن بذر فناوری، انقال)تالش دوباره  ی مرکز همکاری ها در حوزه ی علمی و فرهنگیِ مدیریت و توسعه ی فناوری 
(و جسارت فناورانه



ر موانع مسی
و جریان 
توسعه ی 

فناوری
پیل 

سوختی

(مالی و غیرمالی)محدودیت منابع 

عدم تخصیص تیم مجزای کارشناسی در مرکز

(تأخیر در تجاری سازی)همزمانی با انزوای بین المللی فناوری 

(عدم اعتقاد ، مناسب نبودن فضای کشور، نگاه غالب اقتصادی)عدم بلوغ سایر نهادهای ملی  

شخصیت خاص رهبر فناوری در همکاری

شدن ریل گذاری در وزارت، تحوالت مدیریتی، تعارض مسئولیتی،  طوالنی)فراز و نشیب های ستادی 
(فرایند تصویب

(زیرساخت، نوظهور بودن، کاربری خاص، محصول محور بودن)ابعاد ذاتی فناوری 



عوامل مثبت در زمینه توسعه پیل سوختی

گرتفکر آینده ن
رویکرد 

مدیریت جهادی
الگوسازی

تهور و جسارت 
سازمانی

هدف رفع نیاز 
ملی

تقویت اعتماد
به نفس

تقویت نهاد 
سازی



برخی مشکالت نانو

و در کاری نبود که به ذهن برسد. سند نانو مجموعه بزرگی از سخنان خوب بود•
آن نباشد

توجه به طرف عرضه•
خودبسندگی به دانشگاه ها، آزمایشگاه ها، پارک های فناوری، مراکز رشد، •

...مجموعه های سرمایه گذاری خطر پذیر و صندوق ها، پارک پردیس و 
عدم بلوغ نظام پیرامونی نانو•
تخمین بیش از اندازه نسبت به بازار فناوری نانو در جهان•



عوامل موفقیت ساز برای توسعه نانو

و اهتمام حاکمیتتعهد 
ر دذینفعان مشارکت دادن 

م تصمیم سازی ها و تصمی
گیری ها و توزیع منابع

تنوع دیدگاه ها و تجربهفرهنگ سازمانی
اجتماعی کردن ترویج و 

نانو فناوری

وطبیعت ذاتی فناوری نان
فناوری راهبری و هدایت 

ن توسط افرادی با درک زبا
فناوری

ثبات در مدیریت
سیاست های جذب و حفظ 

سرمایه اجتماعی 
سیاست فرصت های برابر

تعلق جمعی و همگرایی بین 
دستگاهی

توجه به معنویترویکرد تولید ثروتنگاه های بلندمدتثبات و پایبندی به وعده ها



درس آموخته های پیل سوختی



اوریاصل هوشمندی در تخصیص امکانات به رهبران فن

ر در صورت قصد همکاری با متخصصان و خبرگان علمی مقیم خارج از کشو

ذار شرط اصلی برای شروع جدی فعالیت های فناورانه،  گ( به عنوان رهبر فناوری)

در .از یک دوره ی زمانی برای سازگاری فرد متخصص با شرایط واقعی جامعه است

واقع، به دلیل فرهنگ کاری خاص ایران و همچنین وجود فراز و نشیب های فراوان

در مسیر توسعه ی فناوری کشورهای در حال توسعه بهتر است در ابتدا 

ار هوشمندانه امکانات و فرصت ها را در اختیار متخصصان ایرانی مقیم خارج قر

.دهیم



سبدی از فعالیتهای کوتاه، میان و بلند مدت

ود مرکز همکاری ها برای حفظ منزلت نهادی خویش، باید تالش های خ

د تا با را مطابق با سبدی از پروژه های کوتاه، میان و بلندمدت تنظیم کن

روی کار آمدن دولت های جدید، مانعی در پیش برد اهداف و منافع 

ایج کوتاه پس بهتر است که انتفاع دولت از نت. بلندمدت ملی ایجاد نشود

.و میان مدت، در برنامه ها گنجانده شود



شناخت عمیق ابعاد ذاتی فناوری پیش از توسعه

ه التزام به ضرورتِ ارزیابی ابعاد ذاتی هر فناوری پیش از توسع

فناوری های  با کاربری خاص و نیازمند به سرمایه گذاری بلندمدت،)

یش پی آمدها و چالش های بسیار فراوانی نسبت به سایرین در مسیر پ

.(روی توسعه ی خود خواهند داشت



حت لزوم زمان بندی در جهت استقالل مالی بنگاه های ت
حمایت

در حمایت های مختلف از رهبران فناوری و فعالیت های بنگاهی باید

نگاه های استقالل مالی ب)جهت استقالل مالی زمان بندی شده صورت گیرد 

(تحت حمایت به صورت هدفمند



یالتزام به ساختارهای رسمی برای ارتباط گیر

با مرکز همکاری ها، سازوکارهای فناوری برای آغاز ارتباطات بهتر است رهبران 

اوری به عنوان رهبر فن)ارتباطات آقای معدل . را مرجع قرار دهند( ساختارگرایانه)سازمانی 

رکز بود تا بیشتر مبتنی بر ارتباطات شخصی با ریاست م( پیل سوختی در مرکز همکاری ها

.  در قالب ساختار اداری و معاونت های مسئول

.مسئله طبق گفته ی خبرگان، خود پی آمدهای منفی را به دنبال داشتاین 



در امر به متخصصینهادی نسبت کارشناسان ارجحیت 
توسعه

در جریان توسعه ی یک فناوری خاص، مدیر یا کارشناس هدایت گر و آگاه از 

دهای از پی آم.  شودفناوری می تواند مفیدتر از یک متخصص و خبره ی آن فناوری واقع 

روی کار آمدن متخصص فناوری در رأس مدیریت یک جریان توسعه، ایجاد تعارض، 

تزاحم و تداخل های تصمیم گیری خواهد بود 



چرخه عمر، )مالحظات انتخاب فناوری برای توسعه 
...(میزان فاصله از سطح جهانی و 

ورود به فناوری هایی که در بازه پایانی چرخه ی عمر خود به سر می برند، معموالً

البته چنین فناوری هایی در کشورهای. اتالف سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت

. اشدارزشی مانند ایران می تواند با هدف خودکفایی و رد تحریم ها موضوعیت داشته ب

وح جهانی اما بایستی به فرصتهایی رو آوریم که فاصله ی میان دانش فنی کشور با سط

.  کمتر است و از این طریق می توان بر قطار فناوری سوار شویم



ی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگارزیابی سیستم های 
...  سیاستی و

و بررسی پیش از ورود به مرحله ی توسعه ی ملی فناوری، باید 

، ، اقتصادیمتناسبی از مختصات حاکمیت در ابعاد اجتماعیارزیابی های 

از اولویت باالیی برخوردار باشد ... فرهنگی، سیاستی و

مانند سنجش درک نهادهای ذی ربط از فناوری، فرهنگ حاکم بر توسعه ی)

...(فناوری، صبر سیستم های اجتماعی تا دست یابی به خروجی ها و



ی تمایل کم به اشتراک دانش در فناوری های اقتصاد
شده

ر داقتصادی شده که به نظر می رسد که توجیهی برای ورود به فناوری های 

زیرا صاحبان این پیدا کرده اند، وجود ندارد؛ جهانی صرفه ی اقتصادیسطح 

ور آن در کشداشت و آثار منفی نخواهند به اشتراک دانش فناوری ها تمایلی 

.زیانبار است



!نیازهای ملی یا فرصت محوری؟

مسیر توسعه ی فناوری مبتنی بر نیازهای ملی 

(  آغاز با تعامل صاحبان صنایع و درخواست بازار)

به توسعه ی مبتنی بر فرصت به وجود آمده نسبت 

و « آسان تر»، (مورد پیل سوختی: منبع فناوری/مانند مواجهه با رهبر)

.است« پربارتر»همچنین 



فرد خوب، جایگاه خوب

ن او در جریان ساماندهی فناوری، انتخاب یک فرد توانمند و گماشت

ار باال، یک فرد با توانمندی های بسی. در پست مناسب بسیار مهم است

وبه ابزار و جایگاه درخور کارایی خود یا سیستم خود برای افزایش 

.داشتخواهد متناسبی نیاز 

(.سجادی و چیت چیانجایگاهی آقایان کارآمدی قدرت شخصی و : نمونه)



کوتاه تفکیک عامالن بر اساس ثمربخشی بلندمدت و
مدت 

ود شفناوری هایی صرف توسعه ی بودجه های ملی توسط بخش دولتی باید 

فناوری های)می کنند که اهداف، بازدهی و ثمربخشی بلندمدتی را دنبال 

(.  پایه

فناوری هاییداده اند که بخش خصوصی متمایل به توسعه ی شواهد نشان 

بخش بنابراین اکثر ترجیحات. است که بازه ثمربخشی آنها کوتاه مدت است

.خصوصی قابل پیش بینی است



برخی تفاوت ها



اعطای مشروعیت از 
سوی نظام

دنانو کشور دفتر بوثبات جایگاه ستاد

جایگاه اجتماعی
تجربه پیل سوختی 

خوراک نانو
انتظار از چشم 
انداز پیش رو

وزنه ی نانو سبک تر
از پیل سوختی

ذات فناوری ها



تفاوت های طبیعی دانشمند با سیاستگذار

نگرش 

زکانون تمرک

ااولویته

منافع

معیارها و شاخصهای ارزیابی



سکانداری و مشروعیت 

واولویت ها در پرداختن به نان

رویکردهای توسعه نانو 

ارزیابی از توان ملّی برای 
پیشرفت  در فناوری نانو

وتخصص و دانش مرتبط با نانیتخصص و  دانش سیاستگذار

ا تخصیص منابع به دانشگاه ه

تولید علم

دور از انتظار

توجه همزمان به صنعت و بازار

خلق ثروت

قابل دستیابی

راهبردهای توسعه نانو
آموزش و پژوهش  و

نیل به جرم بحرانی دانش

ه ترویج گسترده، جریان سازی، توسع
زیرساخت فناوری در کنار پژوهش های

علمی

دانشگاهی، جزیره کیفیت: نگاه دومفعالیت گسترده: نگاه اول



مدل هاروایت ها

درس آموزیخواسته ها



آرزوی توفیقبا 


