
اي  سازمان فني و حرفه معاون آموزشگفتگو با دكتر پوراندخت نيرومند مولف كتب، محقق و  
 مطرح شد؛ حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان به جاي اقتصاد نفتي

 
اي مطرح شد؛ حركت به  در گفتگو با دكتر پوراندخت نيرومند مولف كتب، محقق و مديركل مهارت و پيشرفت سازمان فني و حرفه

 سمت اقتصاد دانش بنيان به جاي اقتصاد نفتي

 گفتگو از ريكا حسامي

 :اشاره

دور شدن از اقتصاد نفتي و حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان، رويكرد جديدي است كه اتخاذ گرديده، اين رويكرد قادر است 
پيش  "هاي فناوري بود توانمنديبه"و  "شايستگي محوري"هاي دولتي و خصوصي به سمت  هايي را فراهم آورد تا بخش زمينه
 .بروند

اي است با بيان مطلب فوق ضمن انتقاد  دكتر پوراندخت نيرومند كه در حال حاضر مدير كل مهارت و پيشرفت سازمان فني و حرفه
ا و ه طرح"هاي فناوري در كشور، راهكارهايي را مطرح كرد. مولف كتب متعددي در خصوص  به عدم توجه كافي به توسعه قابليت

سند راهبردي در مهارت و "و  "ديپلماسي مهارت و فناوري"،  "اي هاي فني و حرفه نگر در حوزه آموزش هاي تحولي آينده برنامه
هاي تجديدپذير داشته باشيم. وي  توانيم بهترين استفاده را از انرژي معتقد است كه با توجه به شرايط جغرافيايي كشور مي "فناوري
د كشور سوئد در اين خصوص توضيحات مبسوطي ارائه نمود. به گفته دكتر نيرومند كه داراي مدرك دكتراي زدن در مور با مثال

ها در كشور جنبه علمي و تحقيقاتي داشته است و كمتر به سمت  بيشتر فعاليت "نانو تكنولوژي"مديريت تكنولوژي است، در زمينه 
 !ايم آفريني حركت كرده هاي شغلي و ثروت فرصت

هاي دولتي از توسعه فناوري  هاي فناوري در كشور بايد كليه دستگاه گفتگو با رسالت تاكيد كرد كه براي بهبود توانمندي وي در
باشد و الزم است كه در اين  "شايستگي"بايست جذب و ارتقاي نيروي انساني در بخش دولتي براساس  حمايت كنند و نيز مي

 .دولتي را ملزم به اين كار نمايد. اين گفتگو فرا رويتان قرار دارد هاي خصوص سندي تدوين شود كه همه دستگاه

 كنيد؟ و مدير كارآفرين چه مي "اي مدير كل مهارت و پيشرفت سازمان فني و حرفه"به عنوان 

دار  ولويتهاي ا ها به عنوان فناوري تبيين شد و در آن يكسري از فناوري 89دانيد نقشه جامع علمي كشور در سال  طور كه مي همان
اي مسئول تربيت نيروي كار ماهر و متخصص كشور است لذا در  كشور مطرح گرديد. بر همين اساس چون سازمان فني و حرفه

اي نسبت به شناسايي مشاغل، تبيين استانداردهاي شغلي و همكاري بين بخشي با  دفتر مهارت و پيشرفت سازمان فني و حرفه
شد. تحصيل در رشته مديريت تكنولوژي باعث شد اين رويكرد را پيدا كنم كه اگر يك سازمان و يا هاي ديگر اقداماتي انجام  دستگاه

ها در بخش دولتي و غير دولتي همكاري  تواند به تنهايي كاري كند! الزم است كه با ساير دستگاه دستگاه بخواهد موفق بشود نمي
نانو "فناوري به عنوان محور مدنظر قرار گرفت شامل:  9من بوده، داشته باشد. در طي مدتي كه وظيفه مديريتي دفتر بر عهده 

و ... و اولين اقدام ما اين بود كه با  "بيو تكنولوژي"، "فناوري ارتباطات و اطالعات"، "انرژي تجديدپذير"، "بيو فناوري"،  "فناوري
ستاد  9ي راهبردي رياست جمهوري داراي ها از جمله ستادهاي فناوري راهبردي رياست جمهوري همكاري كنيم. فناور دستگاه

ها كار كنند. دفتر  ها را با هم يكپارچه كنند و در حوزه ها يك ستاد تشكيل داده كه موظفند دستگاه است و براي هر يك از فناوري
تدوين استانداردهاي اي امضا كرديم و مسئول  نامه ما هم با آنها همكاري داشت از جمله با ستاد گياهان دارويي و طب ايراني تفاهم

ينده به تدوين صد شغل در  ماه آ 6اي كار گروه ستادي راهبردي تشكيل شد كه قرار است تا  شغلي شديم. در سازمان فني و حرفه



 .حوزه گياهان دارويي بپردازد

 اسالمي چطور؟ -در مورد طب ايراني

اين رويكرد مشكالتي را به وجود آورده است. بسياري از  دانيد، رويكرد پزشكي غرب، رويكرد درمان محوري است. طور كه مي همان
رويكرد پيشگيري بوده است يعني قبل از بروز بيماري،  رو هستند اما رويكرد طب سنتي، هاي درماني روبه كشورها با مشكل هزينه

اين شرايط را در كشور صورت بگيرد و غذاي سالم و فضاي سالم مورد توجه باشد. البته ما به دليل صنعتي شدن،  "پيشگيري"
اي آموزش مشاغل صورت  دانيد در سازمان فني و حرفه طور كه مي نداريم. محيط زيست، از جمله آب و غذا و هوا آلوده است. همان

هاي شغلي با كمك ستاد  اي اين است كه در حال حاضر پودماني را در بسته گيرد. يكي از رويكردهاي ما در سازمان فني و حرفه مي
هاي يك شاغل براي اينكه دچار بيماري نشود  كنيم كه طبق آن در تمام مشاغل، شايستگي ان دارويي و طب سنتي تدوين ميگياه

تواند  كند به محيط زيست هم ضربه نزد، تدوين شده است. اگر اين كار عملياتي شود مي و نيز ضمن اينكه سالمت خود را حفظ مي
 .نددر حوزه سالمت كشور نقش موثري ايفا ك

 در مورد ستاد انرژي تجديدپذير توضيح دهيد؟

اي استفاده نكرديم. بسياري  هاي ديگر به نحو بهينه هاي فسيلي و نفتي داريم لذا از انرژي از آنجا كه ما در ايران دسترسي به انرژي
محصوالت با ارزش تهيه كرد،  توان از نفت فرآورده و از منابع تامين سوخت در كشور از منابع فسيلي است! در حالي كه وقتي مي

رود و هم محيط زيست آلوده  حيف است كه بخواهيم از نفت به عنوان ماده سوختني استفاده كنيم! چون هم نفت از بين مي
ب ها در سوئد اتفاق افتاد. بعد از انقال ترين مدل موفق .هاي تجديدپذير استفاده كنند شود. رويكرد دنيا االن اين است كه از انرژي مي

قيمت نفت در سوئد دو برابر شد. بسياري از صنايع كه مبتني بر استفاده از نفت بودند با مشكل مواجه شدند. در  اسالمي در ايران،
هاي تجديدپذير سوق پيدا كردند. سوئد كشوري است كه انرژي خورشيدي ندارد و انرژي باد و ... دارد و  نتيجه آنها به سمت انرژي

هاي تجديدپذير استفاده كرده كه در حال حاضر يكي از تميزترين شهرهاي دنيا را دارد. متاسفانه ما در  يآنقدر خوب از انرژ
هاي  توانيم بهترين استفاده را از انرژي كشورمان از اين پتانسيل استفاده نكرديم در حالي كه با توجه به شرايط جغرافيايي كشور مي

جمهوري صورت گرفته در حال شناسايي مشاغل  هاي نو رياست ملي كه با سازمان انرژيتجديدپذير داشته باشيم. بحمداهللا با تعا
 .مرتبط با اين حوزه هستيم كه بعد نيروي كارش را تربيت كنيم و بتوانيم خدمات پشتيباني ارائه دهيم

 در حوزه نانو فناوري در چه موقعيتي از نظر تبيين مشاغل و استانداردهاي آن قرار داريم؟

هاي علمي و تحقيقاتي در كشورمان انجام شده است و كمتر به سمت  دانيد در زمينه نانو تكنولوژي بيشتر فعاليت طور كه مي همان
فريني رفتيم. با كارهاي مشتركي كه با ستاد نانو در چند ماهه اخير انجام داديم توانستيم چند استاندارد  آ هاي شغلي و ثروت فرصت

 .اندركاران اين حوزه فراهم نماييم هاي شغلي را براي دست م فرصتشغل تدوين كنيم تا بتواني

 در مورد رشته مديريت تكنولوژي كه رشته تحصيليتان است توضيح بدهيد؟

ها  در دنيا سه ركن توسعه وجود دارد. اگر كشوري بخواهد به توسعه اقتصادي و توسعه پايدار برسد بايد سه موضوع را محور برنامه
سرمايه، در كشور ما به لطف خدا از سرمايه كم نداريم. از  -3مديريت و منابع انساني  - 2كنولوژي يا فناوري ت -1قرار دهد 

كشورهايي هستيم كه سرمايه فراواني داريم. دو معضل در كشور داريم يكي در مورد مديريت منابع انساني ضعيف عمل كرديم. 
ه در بخش دولتي و چه خصوصي) ولي كال تدبيرمان، تدبير هماهنگ و شايد مواردي باشد كه خيلي خوب كار كرده باشند (چ
هاي فناوري كشور توجه نشده است. مديريت  متاسفانه به توسعه قابليت .سيستميك نبوده و مورد ديگر در زمينه فناوري است

ها و  است كه در بنگاه "بنگاهمديريت "شود) و  هاي دولتي مطرح مي كالن (كه در بخش "سياستگذاري"تكنولوژي داراي دو سطح 
شود. اين رشته تركيبي از رشته مديريت، علوم پايه و مهندسي است كه سعي دارد توانمندي فناوري  بخش خصوصي مطرح مي



 .هاي فناوري ملي را باال ببرد هاي خصوصي و نيز در سطح سياستگذاري قابليت بنگاه

 چطور اين رشته را انتخاب كرديد؟

ام متناسب نبود نتوانستم از آن استفاده كنم. فوق  اي آمدم چون رشته وقتي به سازمان فني و حرفه .ري بودليسانس من پرستا
ليسانسم را در رشته مديريت فناوري اطالعات در دانشگاه الزهرا گرفتم. اين رشته خيلي مورد عالقه و توجهم قرار گرفت و فهميدم 

 .طور شد كه ادامه دادم دهد و اينتواند به خيلي از سئواالت من پاسخ ب كه مي

 ارزيابي شما از وضعيت كاربردي اين رشته در كشور چيست. در حال حاضر چه تعداد متخصص مديريت تكنولوژي داريم؟

چهل هزار نفر هم جا دارد كه در اين رشته تخصص بگيرند. االن حدود هزار نفر در اين رشته داراي تخصص  كنم تا سي، من فكر مي
به داليلي تعدادي از اينها بيكار هم هستند. اقتصاد ما مبتني بر منابع طبيعي و بويژه نفت است و در اين اقتصاد ما خيلي هستند. 

ايم. اگر در اين زمينه كار كرده بوديم اين هزار متخصص، نيروي كافي نبود و همه جذب شده  روي توسعه تكنولوژي كار نكرده
شاءاهللا با رويكردهاي جديدي كه اتخاذ شده به سمت اقتصاد دانش بنيان به جاي اقتصاد  ان بودند ولي متاسفانه اين كار نشده

 .كنيم مبتني بر نفت حركت مي

هاي فناوري كشور  هاي خصوصي و دولتي به سمت شايستگي محوري و بهبود توانمندي هايي را فراهم كنيم كه بخش بايد زمينه
نفر هم جا داشته باشد. به نظر من هر سازمان دولتي بايد يك متخصص مديريت فناوري را هزار  30، 40كنم تا  پيش بروند، فكر مي

 1404انداز در سال  هاي فناوري در كشور حركت كنيم تا بتوانيم براساس سند چشم جذب كند. چون بايد به سمت بهبود قابليت
 .يكي از كشورهاي پيشرو در حوزه فناوري و علم باشيم

 ين هدف رسيد؟توان به ا چطور مي

انداز  توانيم موفق شويم كه همه در يك راستا حركت كنيم يعني براساس اسناد باالدستي و سند چشم توجه داشته باشيد زماني مي
ها درست عمل كند.  اي در آموزش مهارت هاي دولتي از توسعه فناوري حمايت كنند. مثال سازمان فني و حرفه بايد كليه دستگاه

بايد انسجام را ايجاد كنند. براساس نظام ملي نوآوري اگر هر دستگاه و شركتي بتواند در جايگاه خود قرار بگيرد  ستادهاي راهبردي
توانيم بگوييم خوب  آفريني شود در اين صورت مي گيرد منجر به فناوري و ثروت هايي كه در كشور صورت مي آوري و اختراعات و نو

 .ايم عمل كرده

 !ز در اين زمينه ارائه كنيد؟لطفا يك پيشنهاد كارسا

در سطح كالن معاونت راهبردي رياست جمهوري بايد جذب نيروي انساني و ارتقاي نيروي انساني را در بخش دولتي به سمتي 
ها بايد به اين سمت بروند كه احتياج به سند  باشد. بهترين افراد انتخاب شوند. همه بخش "شايستگي"ببرند كه سيستم بر اساس 

شود كه در خصوص توسعه  اي مي هاي دولتي ارزش افزوده ستي دارد در اين صورت انتخاب، ارتقاء و حفظ افراد در سيستمباالد
تواند خوب فعاليت كند كه فضاي كسب و كار از سوي بخش دولتي خوب مهيا شود.  فناوري داريم. بخش خصوصي هم زماني مي

هاي  كار نسبتاً سختي است. پيشنهاد من به معاونت .هستيم نيازمند سيستم دولتي هوشمند در كنار بخش خصوصي
جمهوري و كميسيون علم و فناوري مجلس اين است كه بايد سندي تدوين شود كه همه را ملزم كند تا در اين مسير گام  رياست
 .بردارند

 .از شما متشكرم


