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معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
سازمان فضايی جمهوری اسالمی ايران

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری

مصوبه »سند جامع توسعه هوافضای كشور« كه در 
جلسه 728 مورخ 91/10/19 شورای عالی انقالب 
راهبری  مصوبه شورای ستاد  براساس  و  فرهنگی 
اجرای نقشه جامع علمی كشور و در اجرای بند الف 
قسمت اول فصل پنجم نقشه جامع علمی كشور و 
مصوبه جلسه 657 شورای عالی انقالب فرهنگی به 
تصويب رسيده است، به شرح ذيل برای اجرا ابالغ 

می شود:
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مقدمه
موضوع سند حاضر، توسعه علوم، فناوري  و صنايع دانش بنيان 
و  نهادها  کليه  شامل  که  مي باشد  کشور  هوافضای  بخش 
عامل هايی است که به نحوی در امر شناسايی و بهره برداری 
از فضا و هوا جهت کاربردهايی از قبيل فعاليت های رسانه ای 
و مخابراتی، تصويربرداری، شناسايی و جابجايی محموله ها در 

هوا و فضا دخيل هستند.
پژوهش،  و  آموزش  حوزه های  شده  ياد  بخش   فعاليت های 
اکتساب و توسعه فناوری، فعاليت های صنعتی و ارائه خدمات 
را در بر می گيرد و از مهم ترين خصوصيات آن ها اين است که 
به دليل سرعت باالی تحوالت فناورانه و کم بودن فاصله 
تحقيقات تا پياده سازی صنعتی می توان بخش هوافضا را کاماًل 

دانش بنيان دانست.
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ويژه ای  اهميت  از  بخش  اين  نيز  باالدستی  اسناد  منظر  از 
برخوردار بوده و در نقشه جامع علمی کشور، هوافضا به عنوان 
يکی از اهداف بخش نظام علم و فناوري1و موارد اولويت های 
نقش  هوافضا  است. همچنين  تعيين شده  فناوري2  »الف« 

مؤثری در توسعه ديگر فناوري های اولويت دار دارد.
رشد سريع مخابرات ماهواره ای، پيش بينی چندين برابر شدن 
بازار  تخمين  تا سال 2020،  زمين  بازار درخواست مشاهده 
بيش از 3000 ميليارد دالری هواپيماهاي تجاري در بيست 
سال آينده و حجم عظيم و رو به رشد خدمات هوانوردی که 
حاکی از رشد قريب به 50 درصدی صنعت هوايی از حيث 
نسبت درآمد در کيلومتر، در فاصله سال های 2000 تا 2010 
بوده است، مؤيد اهميت اقتصادی موضوع می باشد. عالوه بر 
آن، دانش بنيان بودن بخش بزرگی از فعاليت های اين بخش و 
ارزيابی بازار کار حدود يک ميليون نفری آن در منطقه در سال 

2009، اهميت اقتصادی آن را مضاعف نموده است.
نقش اين بخش در ارتقای اقتدار و امنيت ملی، پيشرانی علم و 
فناوری در ديگر زمينه ها و منافع حاصل از سرريز فناوری های 
توسعه يافته يا بومی سازی شده به ديگر بخش ها نيز از جمله 
ديگر عواملی هستند که هوافضا را، در سطح جهانی، به يک 

بخش راهبردی تبديل کرده  است.
عالوه بر آن در کشور ما، دستاوردهای اخير به ويژه طراحي، 
ساخت و پرتاب ماهواره ها و طراحي و ساخت انواع هواپيماها 

1. بخش سوم از فصل دوم  نقشه جامع علمي کشور
2. بخش دوم از فصل سوم نقشه جامع علمي کشور
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و ديگر هواگردها سبب افزايش عزت و خودباوری ملی شده 
و تراز جمهوری اسالمی ايران را در چشم ناظران جهانی ارتقا 

بخشيده است.
برخی ويژگی ها، ظرفيت ها و توانمندی های خاص جمهوری 
ممتاز  موقعيت  و  پهناور  سرزمين  همچون  ايران،  اسالمی 
و  پرتاب  ساخت،  در  توانمندی  کسب  تجربه  ژئوپوليتيک، 
و  فضا  در  پرنده  اجسام  ساير  و  فضاپيما  ماهواره،  قراردادن 
فعاليت های هوايی  در  سابقه طوالنی  آن ها،  از  بهره برداری 
فرودگاهی،  مناسب  زير ساخت های  وجود  و  هوانوردی  و 
تجهيزات ناوبری و تعميرات و نگهداري، صنعت ساخت انواع 
جهانی،  کالس  پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها  پرنده،  اجسام 
نيروی انسانی مستعد، نخبه و متخصص، ضرورت توجه ويژه 

به اين بخش را نمايان مي سازد.
وجود اين ظرفيت ها و توانمندي ها در کنار فرصت هاي پيش رو، 
نويد موفقيت هايی بزرگ را در آينده ای نه چندان دور می دهد؛ 
موفقيت هايی که در صورت وجود برنامه ای جامع و تالش 
مستمر و همدالنه  بازيگران بخش هوافضا، دور از دسترس 

نخواهد بود.
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فصل 1
تعاريف اختصاصی

سند: سند جامع توسعه هوافضاي کشور )سند حاضر(
امر  در  دخيل  عامل های  و  نهادها  کليه  بخش هوافضا: 
بهره برداری از فضا و هوا و توسعه علوم و فناوري هاي مربوطه، 

جهت کاربردهای مخابراتی، شناسايی و جابجايی
منطقه هوايي: ناحيه اطراف کره زمين تا ارتفاع تعيين شده 

توسط کنوانسيون هاي بين المللي
منطقه فضايي: فضاي با فاصله بيش از مقدار تعيين شده 

توسط کنوانسيون هاي بين المللي از سطح کره زمين
حوزه هوايی و هوانوردي: کليه عمليات و خدمات موثر 
بر توليد، آماده سازي، به روز رسانی و به کارگيری عمليات پرواز، 
ايمني و خدماتي سامانه هاي پرنده از قبيل هواپيماها، بالگردها 

و پهپادها در منطقه هوايي
يا  فضاپايه  محصوالت  و  خدمات  کليه  فضايی:  حوزه 
زمين پايه مرتبط با کاربري يا اکتشافات فضايي اعم از مخابرات، 
مشاهده  زمين، سنجش از دور، ناوبري و موقعيت يابي، امنيت 

فضايي، زيست فضايي و علوم و اکتشافات فضايي
الزم  خدمات  و  عمليات  کليه  هوافضا:  دفاعی  حوزه 
در بخش هوافضا برای حفاظت و دفاع از امنيت جمهوری 
از  اقتدار بين المللی نظامي آن اعم  ارتقای  ايران و  اسالمی 

هوايي و فضايي.
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فصل 2
چشم انداز

با ايمان به ياری پروردگار آسمان ها و زمين و تکيه و توکل بر 
او، در افق 1404، بخش هوافضای جمهوري اسالمي ايران با 

توسعه علم و فناوری و انتشار آن، قطبی خواهد بود:
1. اقتداربخش و موثر در امنيت ملی؛

2. کارا و قابل اتکا در تأمين نيازهای راهبردي و جاری جامعه 
ايراني و جهان؛

3. متناسب با فرهنگ و ارزش هاي اسالمي- ايراني؛
4. توانمند در ثروت آفرينی، طراحی، توسعه و توليد محصوالت 

و ارائه خدمات هوافضايی؛
5. الهام بخش و افتخار آفرين در گسترش مرزهای دانش و 

توسعه فناوری هوافضا؛
6. پيشران ديگر حوزه های علم، فناوری، صنعت و خدمات؛

7. دانش بنيان و توانمند در به کارگيري آخرين يافته هاي علمي، 
پژوهشي و فناوري.
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فصل 3
ارزش های بنيادين

به  نقشه جامع علمي کشور1  بنيادين مذکور در  ارزش هاي 
و  فناوري  علم،  بخش هاي  تمام  بنيادين  ارزش هاي  عنوان 
نوآوري، بر اين سند نيز حاکم مي باشند. در اين راستا موارد 
زير به عنوان ارزش هاي بنيادين بخش هوافضاي کشور مقرر 

مي گردد:

1. عدالت محوری در توسعه بخش هوافضا و برخورداری از 
دستاوردهای آن؛

2. تقويت و پرورش استعداد، خالقيت، نوآوري، خطر پذيري، 
شجاعت و ايثارگري؛

3. توجه به اصل عقالنيت در مديريت کالن حوزه و تکريم 
علم و عالم و احترام حقوقی و اخالقی به آفرينش های فکری- 
علمی و بهره گيری از آن ها در چارچوب نظام ارزشی اسالم و 

استقرار توحيد و عدالت؛
و  ثروت آفرين  ساز،  توانمند  کمال آفرين،  فناوری  و  علم   .4
هماهنگ با محيط زيست و سالمت معنوی و جسمی و روانی 

آحاد جامعه؛
5. الهام بخش بودن در تعامالت با محيط جهانی و فرآيندهای 

توسعه علم و فناوری در جهان؛

1. فصل اول از نقشه جامع علمي کشور
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و  فردی  منافع  بر  عمومی  مصالح  تقدم  اخالق محوری،   .6
گروهی، تقويت روحيه تعاون و مشارکت و مسئوليت پذيری 

آحاد علمی و نهاد های مرتبط با آن؛
7. سرمايه مشترك بشري دانستن کليه منابع فضايی، اعم 
از اجرام آسمانی و مدارها و بهره برداري از آن ها تحت نظام 

حقوقي عادالنه.
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فصل 4
سياست های كالن

1. تأکيد بر توليد علم بومی و توسعه علوم مربوط و نظريه پردازي 
در عرصه توليد فلسفه هاي مضاف مرتبط با بخش هوافضا با 

تکيه بر مبانی معرفتی اسالمی؛
2. استفاده حداکثری از توان داخلی و فعال سازی ظرفيت ها؛

3. مسئوليت پذيری در حفظ و ارتقاي محيط زيست؛
افراد، شرکت ها و  برای مشارکت  ايجاد فرصت عادالنه   .4

نهادها در توسعه بخش؛
5. مديريت ساماندهي شده تأثيرات و تبعات فرهنگی طرح های 
توسعه ای هوافضای کشور و تهيه پيوست هاي فرهنگي براي آن ها؛

6. رعايت چارچوب های ديپلماسی فناوری ملی در فعاليت ها و 
مشارکت های بين المللی بخش هوافضا؛

7. بهره برداری از سرريز فناوری هوافضا در ساير بخش ها؛
8.  ايجاد مشارکت حداکثري در تمام فعالين و نهادهای موثر؛

9. اولويت دهی به بخش های غير دولتی در اجرا با تأکيد بر 
حفظ نقش سياست گذاری و نظارتی دولت؛                                            
10. رعايت اصول پدافند غير عامل و صيانت از فناوری در 

توسعه بخش؛
11. شفافيت وظايف و تمايز متوليان عرصه های سياست گذاری 

و نظارت از اجرا؛
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12. تمرکز در سياست گذاری و نظارت کالن؛
13. اهتمام به ارتقاي مديريت سيستمی و انباشت دانش در 

دستگاه ها؛
14. اولويت دهی به ارتقاي سرمايه انسانی و جذب نخبگان به 

عنوان اصلی ترين عامل در توسعه فناوری؛
توسعه  و  بديع  و  ميان بر  راهکارهای  به  اولويت دهی    .15

قابليت ها و شايستگی های محوری؛
16.  توأماني ايجاد زمينه براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي 

در اين بخش با حفظ امنيت پايدار جمهوري اسالمي ايران.
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فصل5
اهداف و راهبردهاي كالن

فضايي،  راهبردي  حوزه  سه  در  موجود  تفاوت هاي  به  نظر 
هوايي و هوانوردي و دفاعي هوافضا، اهداف و راهبردهاي 
کالن اين حوزه هاي راهبردي در افق چشم انداز به صورت 

مجزا و به تفکيک به شرح ذيل ارائه مي گردد:
5-1. حوزه فضايی

 5-1- الف( اهداف كالن حوزه فضايي
و  آسمان ها  و  جهان  بر  حاکم  نظم  و  عظمت  شناخت   .1
پي بردن به حکمت و قدرت خالق جهانيان از طريق گسترش 

علوم و فناوري ها و اکتشافات فضايی؛
2. دستيابي به جايگاه اول منطقه در تسخير فضا و تسلط 
از  استفاده  با  مربوطه  فناوري هاي  و  علوم  طريق  از  آن  بر 

توانمندي هاي دانشگاه ها و مراکز علمي و پژوهشي کشور؛
3. انجام ماموريت های فضايی سرنشين دار و قراردادن انسان 
در مدار با اولويت علوم، فناوري ها و صنايع داخل و با مشارکت 

جهان اسالم و همکاری های بين المللی؛
4. طراحي، ساخت، پرتاب و بهره برداري از ماهواره  در مدار 
زمين آهنگ و ديگر ماهواره ها با کاربردهاي ارتباطات، سنجش 
از دور با اولويت فناوري و صنايع داخل و با مشارکت جهان 

اسالم و همکاری های بين المللی؛
5. دستيابی به خدمات و زيرساخت های ارتباطات فضا پايه در 
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نيازمندی های کشوری و منطقه ای و جهاني،  تامين  جهت 
عمومی و تجاری و سازگار با بستر مخابراتی زمين پايه؛

6. دستيابی به فناوری  الزم برای پاسخگويی به خدمات مورد 
نياز سنجش از دور و مشاهده زمين با دقت زير 10 متر؛

7. همکاري در راستاي موقعيت يابي، ناوبري و زمان سنجي در 
سطح ملي و منطقه اي مطابق با کيفيت جهاني و رقابت پذير.

5-1- ب( راهبردهای كالن حوزه فضايي
انباشت  و  هماهنگي  راهبري،  سياست گذاری،  در  1. تمرکز 
دانش و در اجرای برنامه های کالن فضايی کشور با استفاده 
حداکثري از توان کليه نهادها و موسسات دولتي و غير دولتي؛

2. حمايت از خصوصی سازی و فراهم نمودن بستر الزم برای 
ايجاد صنايع دانش بنيان در حوزه فضايی؛

و  پژوهشی  و  آموزشی  فعاليت های  از  هدفمند  3. حمايت 
قطب هاي علمي مورد نياز برنامه های فضايی؛

4.  توسعه هوشمند و فعال همکاری ها و تعامالت بين المللی 
از  و حراست  با حفظ  برنامه های فضايی  پيشبرد  منظور  به 

دارايي هاي فضايي جمهوري اسالمي ايران؛
5.  استفاده از دستاوردهای فضايی در شناخت کيهان و توسعه 
اخترفيزيک و نجوم و بازخوانی ذخاير اسالمی در اين عرصه و 

بررسی تناسب آن ها با علوم جديد؛
با تکيه بر مبانی معرفتی  6.  حمايت از پژوهش های بنيادين 
اسالمی به منظور توليد، توسعه و تقويت علوم پايه مرتبط با فضا؛
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7.  طراحي، ساخت و پرتاب سامانه های حامل ماهواره های 
و  زيستي  کپسول  دارای  ماهواره های  جمله  از  نياز  مورد 

ماهواره های زمين آهنگ؛
8. ترويج و اشاعه علوم، فناوري ها و دستاورد هاي فضايي در 

اقشار مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و نخبگان.
5-2. حوزه هوايي و هوانوردي

5-2- الف( اهداف كالن حوزه هوايي و هوانوردي
1.  تبديل شدن به قطب منطقه ای و داراي جايگاه برجسته 
جهاني با استفاده از توان علمي و فناوري دانشگاه ها و مراکز 

علمي و صنعتي در:
الف( توسعه طراحي و توليد هواپيماي جت منطقه اي 100 
با  متناسب  عمومي1  هوانوردي  هواپيماهاي  و  نفره  و 150 

نيازهای کشور و بازارهای جهانی
 ب( طراحي و توليد بالگرد متوسط و نيمه سنگين
 ج( خدمات تعمير و نگهداري و ارتقاي هواگردها2

 د( طراحي و توليد موتور های ميني توربوجت، توربوفن سبک، 
توربوفن سنگين و توربوکمپرسورهاي گازي با ظرفيت 1 الي 

10 مگاوات
 ه( طراحي، توسعه و ساخت سيستم هاي اويونيک

 و( توليد علم و فناوري و منابع انساني
2.  حضور موثر در هوانوردی جهانی با تبديل فرودگاه بين المللي 

1. هواپيماهاي 2 تا 19 نفره
2. Maintenance Repair Operate Upgrade (MROU)
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امام خمينی )ره( به دومين قطب1 هوانوردی در منطقه؛
3. ايجاد ظرفيت های سخت افزاری و نرم افزاری جهت تحقق 
ترافيک هوايی50 ميليون مسافر و 550 هزار تن بار داخلی 
و 50 ميليون مسافر و 950 هزار تن بار در سطح بين الملل 

و ترانزيت؛
و کيفيت  ايمنی  استاندارد ها و شاخص های  به  4.  دستيابی 

خدمات پروازی در سطح باالتر از ميانگين جهاني.
5-2-ب( راهبردهای كالن حوزه هوايي و هوانوردي

راستای  نهادی در  تنظيمات  1. انسجام بخشی، ساماندهی و 
جلوگيری از موازی کاری، ارتقاي کارايی و هم افزايی نهادها 
و تناسب بين ماموريت ها و اختيارات با رعايت تفکيک متوليان 

امور سياست گذاری، اجرا و نظارت از يکديگر؛
2.  تسهيل فضاي کسب و کار و ارائه مشوق های الزم براي 
حضور حداکثري بخش خصوصي و فراهم نمودن بستر الزم 
برای ايجاد صنايع و شرکت های دانش بنيان در حوزه فناوری  

هوايی؛
و  پژوهشی  و  آموزشی  فعاليت های  از  هدفمند  حمايت    .3

قطب هاي علمي مورد نياز برنامه های هوايي و هوانوردي؛
4.  توسعه و تکميل زنجيره تامين قطعات، تعميرات، نگهداری، 

عمليات و ارتقا با اتکا به بخش خصوصی؛
پايه های محصول2  بر  مبتنی  از طراحی های  بهره گيری    .5

مشترك در توسعه زير سامانه ها؛
1.Hub
2. Platform
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6.  ايجاد رقابت سازنده در ارتقای کيفيت بين شرکت های فعال 
در عرصه هوانوردی؛

سطح  در  توسعه  و  تحقيق  فرآيند های  در  7.  شبکه سازی 
دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی و توليد در سطح ملی و بين المللی 

با تأکيد بر شکل دهی زنجيره ارزش؛
8.  استفاده اقتصادي و بهره ور از آسمان کشور با بازنگری در 

مسير های پروازی بخصوص مسير های ترانزيتی؛
9.  توسعه هدفمند همکاری ها و تعامالت علمی، فناورانه و 
نوآورانه منطقه ای و بين المللی و حضور موثر در مجامع جهاني 

و نهادهاي تاثيرگذار بين المللي مرتبط؛
10.  ايجاد و استقرار سيستم جامع مديريت ايمني؛

11.  پياده سازي سيستم هاي نوين مديريت ترافيک هوايي؛
12.  توسعه خدمات هوانوردي عمومي با استفاده حداکثري از 

بخش خصوصي.
5-3. حوزه دفاعی هوافضا

5-3- الف( اهداف كالن حوزه دفاعي هوافضا
1.  باز طراحي و ساخت هواپيما و بالگرد جنگنده چند منظوره 

مورد نياز در نسل پنجم؛
2.  طراحي و ساخت پهپادها )اعم از شناسايي، هدف و مراقبت( 
با قابليت ارتفاع، برد و محموله باال و نيز تهاجم در سطح رقابت 

پذيري جهاني؛
و  حفظ  نياز جهت  مورد  موشک های  ساخت  و  طراحی    .3
برابر  بازدارندگی مؤثر در  توان  ايجاد  و  توان دفاعی  ارتقای 
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تهديدات منطقه اي و فرامنطقه اي و در سطح پنجم جهان؛
4.  طراحي،  ساخت، پرتاب و بهره برداري از ماهواره هاي دفاعي 

و امنيتي مورد نياز؛
حامل  سامانه هاي  از  بهره برداری  و  ساخت  طراحي،    .5

ماهواره هاي مورد نياز.
5-3- ب( راهبردهای كالن حوزه دفاعي هوافضا

و  نيروهاي مسلح  نياز  و شناسايي  آينده  تهديدات  1.  رصد 
افزايش توان آينده پژوهي و آينده نگاري؛

2.  ايجاد انگيزه و رفع موانع براي ارتقاي تعامل با دانشگاه ها و 
صنايع و نخبگان خارج از نيروهاي مسلح؛

3.  ايجاد هسته هاي نوآوري و ارتقاي دفاتر طراحي و مراکز 
از  بهره گيري  با  راهبردي  سامانه هاي  فناوري هاي  توسعه 

نخبگان داخل و خارج از نيروهاي مسلح؛
4.  اکتساب، بومي سازي و توسعه محصوالت، توانمندي ها و 
فناوري هاي کليدي و رفع گلوگاه هاي تأمين وابسته به خارج؛

5.  يکپارچه سازي شبکه و آرايه هاي دفاع هوافضايي؛
6.  ارتقاء و توسعه استاندارد هاي بومي سامانه هاي راهبردي در 

محصوالت و خدمات؛
7.  افزايش طول عمر عملياتي سامانه ها؛

8.  ارتقاي هوشمندي در سامانه هاي نوين و اتصال آرايه هاي 
سالح به شبکه فرماندهي و کنترل1؛

دفاعي  ائتالف هاي  و  کنوانسيون ها  سازمان ها،  رصد    .9
منطقه اي و جهاني و نقش آفريني موثر در چهارچوب سياست 
1. Control Command Communication Computers Intelligence (C4I) 
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خارجي مبتني بر اولويت هاي امنيتي و سياسي کشور.
تبصره: در راستاي اجراي راهبرد ملي 3  از راهبرد کالن 7 
نقشه جامع علمي کشور، نهاد مذکور در اقدام ملی 12 از اين 
راهبرد کالن به نمايندگی از شوراي عالي انقالب فرهنگي با 
هماهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح و با رعايت سياست هاي 
شوراي عالي امنيت ملي ساير اهداف، سياست هاي اجرايي و 
راهبردهاي کالن حوزه دفاعي هوافضا را تکميل و به تصويب 

مراجع ذيربط خواهد رساند.
 



21

فصل 6
ساز و كار اجرايی نمودن و نظارت بر 

اجرای سند

شوراي عالي انقالب فرهنگي وظيفه سياست گذاري کالن، 
هماهنگي کالن و نظارت کالن بر اجراي اين سند را بر عهده 
دارد. ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور رصد اجراي 
اين سند را بر عهده داشته و بازنگری های الزم در سند و 
گزارش کالن مربوطه را در فواصل زماني مشخص به شوراي 

عالي انقالب فرهنگي ارائه خواهد نمود.
زير  به شرح  گانه  در حوزه هاي سه  اجراي سند  کار  و  ساز 

مي باشد:
6-1. حوزه فضايي

شورای عالی فضايی وظيفه سياست گذاری اجرايی، راهبری، 
نظارت و تصويب برنامه هاي کالن و راهبردهاي حوزه فضايی 
را با رعايت سياست های شورای عالی امنيت ملی بر عهده 
مسئوليت  ايران  اسالمي  جمهوري  فضايي  سازمان  دارد. 
شوراي  مصوبات  و  برنامه ها  مأموريت ها،  اجراي  مديريت 
عالي فضايي را با استفاده حداکثری از توان کليه دستگاه ها، 
و  دانش بنيان  مراکز  و  مؤسسات  پژوهشگاه ها،  دانشگاه ها، 

متخصصان بر عهده دارد.
6-2. حوزه هوايي و هوانوردي

ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنيان هوايی و هوانوردی 
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وظيفه سياست گذاری اجرايی، راهبری، هماهنگي و ايجاد 
ارتباطات بين دستگاهي الزم براي گسترش فناوري  و صنايع 
دانش بنيان در حوزه هوايی و هوانوردی در چارچوب اين سند 

را بر عهده دارد.
اين ستاد در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تشکيل 

می گردد و اعضای آن عبارتند از:
 1.  معاون علمی و فناوری رياست جمهوری )رئيس ستاد(؛
 2.   وزير علوم، تحقيقات و فناوری يا يکي از معاونين وي؛

 3.   وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون وي )رئيس 
سازمان صنايع هوايی نيروهای مسلح و يا معاون ديگر به 

انتخاب وزير(؛
سازمان  )رئيس  وي  معاون  يا  شهرسازي  و  راه  وزير    .4 

هواپيمايی کشوری و يا معاون ديگر به انتخاب وزير(؛
 5. وزير صنعت، معدن و تجارت يا يکي از معاونين وي؛

رياست  نوآوري  و  فناوري  همکاري هاي  مرکز  رئيس   .6 
جمهوري؛

 7. نماينده ستاد راهبری اجراي نقشه جامع علمی کشور؛
 8. سه نفر از صاحب نظران حوزه هوايي و هوانوردي با حکم 
رئيس ستاد که حداقل يک نفر از آنان از اعضای هيئت علمي 

باشند؛
 9. دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد.

و  سند  اين  چهارچوب  در  فوق  ستاد  مصوبات  تبصره1: 
وظايف مندرج در اين بند و ابالغ رئيس ستاد براي کليه نهاد ها 

و دستگاه هاي مرتبط الزم االجرا مي باشد.
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6-3. حوزه دفاعي هوافضا
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح در چهارچوب اين سند 
و با هماهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح، مسئوليت ساماندهي و 

مديريت حوزه دفاعی هوافضا را بر عهده خواهد داشت.
اساس  بر  مذکور  حوزه  سه  دستگاه های  تبصره2: 
تفاهم نامه های فيمابين و توانايي هاي بالفعل و ترجيحاً بدون 
ايجاد ظرفيت هاي موازي به ارائه خدمات به يکديگر خواهند 

پرداخت.
تبصره3: دستگاه هاي متولی سه حوزه مذکور در اين فصل، 
طي مدت يک سال از ابالغ سند، اسناد عملياتي حوزه خود را 
تدوين و پس از تصويب در مراجع ذی ربط، به ستاد راهبري 

اجراي نقشه جامع علمي کشور ارسال مي نمايند.
تبصره 4: دولت موظف است بودجه های مورد نياز سه حوزه 
مذکور را در لوايح بودجه سنواتی و برنامه های توسعه پنج ساله 

پيش بينی نمايد.
6-4. پايش شاخص هاي بخش هوافضا

نقشه  اجرای  راهبری  ستاد  توسط  پايش شاخص هاي سند 
جامع علمی کشور با همکاري و با اخذ آمار و گزارش ها از 
دستگاه هاي متولی حوزه هاي مختلف و نهايي سازي و تلفيق 
زماني  دوره هاي  طي  آن  گزارش  و  مي شود  انجام  آن ها 

مشخص به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه مي شود.
سرفصِل  پنج  در  الزم  شاخص هاي  عناوين   :5 تبصره 
پژوهش و فناوري، آموزش و سرمايه انساني، اقتصادي، اقتدار 
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و امنيت ملي و نيز زيرساختي توسط ستاد راهبری اجرای نقشه 
جامع علمی کشور تعيين می گردد.

اجراي نقشه جامع علمي کشور  ستاد راهبري  تبصره 6: 
در صورت نياز به اصالح ساختارها و سازوکارهاي نهادهاي 
انجام  از طريق مراجع ذيصالح گردش کار الزم را  ذيربط، 

خواهد داد.
اين سند مشتمل بر يک مقدمه، 6 فصل و 7 تبصره به تصويب 
رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا است و کليه مصوبات و 

سياست های مغاير با آن، لغو و بال  اثر مي باشد.


