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 مروري بر اقتصاد هند -1

اکنون یکی از اقتصادهاي پیشرو در  دست آورد و هممجدداً قدرت خود را ب 2009مالی  اقتصاد هند در سال

آغاز روند بهبود   هاي مالی قوي و تسهیل شرایط مالیاتی، مشوق. شود رهایی از بحران اقتصادي جهان محسوب می

رویکرد بازگشت روحیه خطرپذیري و جریان عظیم سرمایه به داخل کشور از   جهانی فضاي اقتصادي و اتخاذ

با وجود این افزایش تورم همچنان یک معضل . است  گذار در پیشرفت اقتصادي این کشور بودهعوامل بسیار تأثیر

هاي مالی دورنماي  با توجه به این شرایط افزایش فشارهاي مالیاتی و کاهش مشوق. شود براي هند محسوب می

به رشد چشمگیر صورت هایی براي دستیابی مجدد  بینی پیش. نزدیک اقتصاد هند را تحت تأثیر قرار خواهد داد

همچنین جهت حفظ . هاي کالن اقتصادي است گرفته است، اما این امر مستلزم کنترل مناسب و مداوم سیاست

 . رشد در بلندمدت، الزم است تنگناهاي زیرساختی و اصالحات بخش کشاورزي همواره موردتوجه قرار گیرد

، 3تریلیون دالر 06/4معادل  2010در سال ) PPP( 2بر اساس برابري قدرت خرید) GDP( 1تولید ناخالص داخلی

بر GDP. 4تریلیون دالر ارزیابی شده است 44/3برابر با  2008تریلیون دالر و در سال  67/3به میزان  2009در سال 

تریلیون دالر ارزیابی شده است و بر اساس نرخ رشد واقعی  54/1معادل  2010اساس نرخ تبادل رسمی در سال 

درصد  2/6برابر با  2008درصد و در سال  8/6به میزان  2009درصد، در سال  4/10برابر با  2010نیز در سال 

 3/26درصد، در بخش صنعت  5/18در بخش کشاورزي GDP  2010همچنین در سال . تخمین زده شده است

ن نفر بوده میلیو 3/478در همان سال نیروي کار هند . درصد ارزیابی شده است 2/55درصد و در بخش خدمات 

                                                           
1Gross Domestic Product 

روشی که . براي محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. ستا نوعی شاخص اقتصادي) Purchasing Power Parity(برابري قدرت خرید 2
تولید ناخالص ملی : روش دوم براي محاسبه درآمد سرانه. کنند روش برابري قدرت خرید است المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می هاي بین سازمان

ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدري متفاوت است، معنی  هر دوي این آمار .آمده درآمد سرانه کشور استدست  بهکشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد 
چه مقدار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدي به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه : آمار براساس قدرت خرید این است که

  .دهند المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین .کنند کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می
 .اند در این فصل تمام واحدهاي پولی روپیه هند به دالر نرخ روز امریکا تبدیل شده٣

  .محاسبه شده است 2010این اطالعات براساس ارزش دالر آمریکا در سال 4
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درصد  34درصد در بخش صنعت و  14درصد در بخش کشاورزي،  52میزان  2009است که بر اساس آمار سال 

درصد و در  12میزان  2010نیز در سال ) کننده قیمت مصرف(نرخ تورم . هستندکار بهدر بخش خدمات مشغول 

  . درصد ارزیابی شده است 9/10معادل  2009سال 

عدس،   نیشکر،  چاي،  کتان، کنف،  هاي روغنی، دامپروري هند شامل برنج، گندم، دانهمحصوالت کشاورزي و 

ترین صنایع این کشور نیز شامل  مهم. ماکیان و ماهی است بز،   گوسفند،  محصوالت لبنی،  ،فرنگی گوجه  پیاز،

د معدنی، نفت خام، ونقل، سیمان، موا منسوجات، مواد شیمیایی، فرآوري مواد غذایی، استیل، تجهیزات حمل

  ]2. [افزار و دارو است آالت، نرم ماشین

  عملکرد اقتصادي هندتاریخچه  1-1

دست آورد، اما  تانیا، استقالل خود را دوباره بهها استعمار توسط بری کشور هند توانست پس از سال 1947در سال 

یک کشور عنوان  بهدر عین حال هند . این استعمار یکی از فقیرترین اقتصادهاي جهان را براي هند به جا گذاشت

در حال توسعه، همواره داراي امتیازات بسیاري مشتمل بر دارابودن یکی از بهترین بازارهاي مالی رسمی با چهار 

اگرچه تنها (گذاري پیشرفته  ت و تسویه حساب، یک فرهنگ سرمایهارز مبادالتی، قوانین تعریف شده براي تجار

دهی و بازپرداخت و  ، یک سیستم بانکداري با فرآیندهاي واضح و مشخص براي وام)هاي غنی شهري در محیط

  .قوانین بهتر براي همکاري بین اجتماعات قدیمی بوده است

زدایی و آزادسازي بخش خارجی و  حدودیتکشور هند تحت تأثیر اصالحاتی از قبیل م 1990-91در سال 

. هاي بخش دولتی توانست بحران پرداخت دستمزدها را متعادل سازد سازي نسبی برخی از شرکت خصوصی

درصد  6/5، به میزان 1980درصد رسید و در دهه  5/3حدوداً سه دهه پس از استقالل، نرخ رشد اقتصادي هند به 

در . آغاز شد 1970، رشد اقتصادي هند در اواسط دهه 1979-80ال ناموفق نظر از س در واقع صرف. افزایش یافت

 8/11معادل  GDP(درصد بوده و هند را پس از چین  9/7هند معادل  GDPنرخ رشد  1990-2005هاي  سال

  .در جایگاه دومین اقتصاد برتر جهان قرار داده است) درصد
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تنها ) کشاورزي(هند حاصل بخش خدمات بود، در حالی که بخش تولید  GDPدرصد  52میزان  2004در سال 

زایی، بخش کشاورزي حدوداً دو سوم از نیم میلیارد نفر  از نظر اشتغال. داد را تشکیل می GDPدرصد از  26

گیرد و این مطلب نشانگر تولید ضعیف و آمار باالي بیکاري در این کشور است و  کار می نیروي انسانی را به

 .هستندکار بهمشغول  نیافته هاي سازمان درصد نیروي انسانی در بخش 90افزون بر 

گونه که  همچنان ادامه یافت؛ اگرچه همان 2007و  2006عملکرد اقتصادي موفق چند سال اخیر، در سال هاي 

درصد بود در  6/9حدوداً  2006دهد بر اساس محاسبات پیشرفته، نرخ رشد که در سال مالی  نشان می) 1(نمودار 

  ).1نمودار (درصد رسید  7/8کاهش یافته و به  2007سال مالی 

  
 GDPرشد : 1نمودار 

هاي مالی و مالیاتی  اقتصاد هند با به کارگیري مشوق 2009طور که پیش از این مطرح شد، در سال مالی  همان

مناسب و تقویت تدریجی امنیت تجارت بخش خصوصی، پیشرفت چشمگیري داشت و از رشد مطلوبی 

. رسید 2009سال  درصد در 2/7به  2008درصد در سال  7/6از  GDPدر این دوران میزان رشد .برخوردار بود

  .دهد این رشد را نشان می) 2(نمودار 
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  سهم ساالنه در رشد: 2نمودار 

هاي مختلف، صنعت نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادي ایفا کرده است، به طوري که در سال  در بین بخش

عملکرد مؤثر بخش ). 3نمودار(درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است  9/8بخش صنعت به میزان  2009

دهد که اقتصاد هند پویایی خود را که تحت تأثیر بحران مالی جهانی از دست داده بود،  تولید صنعتی نشان می

  .بازیابد

  
  رشد تولیدات صنعتی: 3نمودار 

هاي فصلی شاهد  تنها تأثیر چندانی در رشد اقتصادي نداشت، بلکه به دلیل کمبود بارندگی اما بخش کشاورزي نه

  ،2009درصدي تولیدات کشاورزي در نیمه دوم سال  3/0با کاهش . درصد کاهش نسبت به سال قبل نیز بود 2/0

 7/8با وجود برخورداري از رشد  2009توسعه بخش خدمات نیز در سال . رشد اقتصادي دچار افت موقتی شد

دهد دولت و بخش  می اطالعات اولیه نشان  در بخش تقاضا،. درصدي، نسبت به سال قبل دچار کاهش شد

به  گذاري گذاري به دلیل افت مداوم نسبت سرمایه خصوصی همچنان سهم باالیی در مصرف دارند اما سرمایه

GDP دهد درصد، روند رو به رشدي را نشان نمی 3/32تا .  
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به هاي بزرگ هندي بیشترین تأثیر را در کاهش قیمت کاالها و قطع مالیات غیر مستقیم دولت در پاسخ  شرکت

خود را   هاي بازاریابی اي خود را کنار گذاشته، هزینه هاي توسعه ها طرح شرکت. بحران مالی جهانی داشتند

این اقدامات در کنار کاهش نرخ بهره، موجب . کاهش دادند و به تدریج دستمزد کارکنان خود را افزایش دادند

  .شد 2009ها در سال مالی  درصدي سود خالص آن 8/2افزایش 

درصد ثابت  75/5درصد به  0/5ذخایر از  -با رشد نسبت نقدینگی 2010در سال ) RBI( 1مرکزي هند بانک

اعالم کرده است که پیشرفت در  RBI). 4نمودار (هاي دوران بحران را کنار گذاشته است  سیاست کردکه

روند مثبت رشد که عمدتاً ناشی از : داند که عبارتند از چندین حوزه را براي تغیر سیاست و روند خود الزم می

عوامل داخلی است، افزایش مداوم تقاضا براي اعتبار، افزایش نرخ کاالهاي تولیدي غیرخوراکی، نیاز به کنترل 

  . هاي مالیاتی سیاستتغییرات تورم و تأثیر منفی 

  
  هاي سیاست مالیاتی شاخص: 4نمودار 

هاي  بینی رشد مثبتی داشت و طبق پیش 2009دهد، صادرات در سال  نشان می) 5(طور که نمودار  همان

  .این رشد تداوم خواهد یافت  گرفته، صورت

                                                           
1The Reserve bank of India 
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  هاي صادرات شاخص: 5نمودار 

دهد،  نشان می  )6(گونه که نمودار  همان). 6نمودار (بود از رشد مثبتی برخوردار  2009واردات نیز در سال 

رسید و واردات غیرنفتی در همین مدت از  2010درصد در سال  25به  2009درصد در سال  17واردات نفتی از 

با افت اقتصاد  2008نرخ تبادل روپیه نسبت به دالر که در سال مالی  .میلیارد دالر رسید 9/16میلیارد دالر به  4/12

  . با تقویت اقتصاد افزایش یافت 2009در سال مالی   ها روندي نزولی داشت، و تعادل پرداخت

  
  هاي واردات شاخص: 6نمودار 

در سال مالی : ستصورت گرفته است، بر اساس این فرضیات اقتصادي ا 2011مالی   هایی که براي سال بینی پیش

وضعیت عرضه تولیدات داخلی به دلیل  هاي مالی و مالیاتی به تدریج کاهش خواهد یافت، مشوق 2011

دالر براي هر  85 2011المللی نفت در سال  هاي فصلی مطلوب، مناسب خواهد بود، میانگین قیمت بین بارندگی

اصالحات اقتصادي تسریع خواهد   برخی بشکه خواهد بود، قیمت داخلی سوخت روندي صعودي خواهد داشت،

  ]1. [درصد افزایش خواهد یافت 8یا  7شد و تجارت جهانی تا 
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از ژاپن پیشی گرفته و به سومین اقتصاد بزرگ دنیا بعد از امریکا و چین  2012شود هند تا پایان سال  بینی می پیش

. ترین اقتصاد دنیا تبدیل شود شته و به بزرگامریکا را پشت سر گذا 2020رود چین تا دهه  انتظار می. تبدیل شود

سرعت پیشرفت هند از چین نیز بیشتر خواهد بود زیرا  2020در دهه بعد از   گرفته، هاي صورت بینی اما طبق پیش

تري شروع به رشد  جا که از وضعیت اقتصادي پایین تري برخوردار است و از آن هند از جمعیت بسیار جوان

  . رو دارد بیشتري پیشپتانسیل   نماید، می

بریم، اقتصادهاي کالن نوظهور خود را براي  شود که در دهه جدیدي که در آن به سر می بینی می در مجموع پیش

 2019بدین ترتیب تا سال . غلبه بر اقتصادهاي اصلی جهان و سردمداري در این زمینه آماده خواهند کرد

ژاپن،  امریکا،( G7در کنار کشورهاي ) اندونزي و ترکیه  مکزیک،  چین، هند، برزیل، روسیه،( E7کشورهاي 

  ] 3. [قرار خواهند گرفت) ایتالیا، فرانسه و کانادا  بریتانیا،  آلمان،

  اقتصاد مبتنی بر دانش-2

هاي قبلی هند در زمینه علم، فلسفه، ریاضیات  موفقیت. اي نیست مفهوم اقتصاد مبتنی بر دانش در هند موضوع تازه

در . پیشگام بوده است» جامعه مبتنی بر دانش«عنوان  بهشناسی بوده است و هزاران سال این کشور  ستارهو تقویت 

به خود  جهان را  GDPترین اقتصاد جهان را داشته و یک سوم تولید روابط اقتصادي، هند در هزاره اول بزرگ

درصد کاهش یافت و  25م هند به میالدي، با غلبه اقتصاد چین بر هند سه 1500در سال . اختصاص داده است

  .سهم اروپاي غربی هم به سرعت رشد پیدا کرد

گذاران هندي  دولت هند خیلی دیر موفق به اعمال تأثیرات انقالب صنعتی در کشور خود شد اما امروزه سیاست

هاي مهمی  هاي مختلف با آن روبرو است آگاه بوده و فعالیت هایی که هند در بخش ها و فرصت کامالً از چالش

  .براي تغییر هند در بخش اقتصاد مبتنی بر دانش در حال انجام است

    



 اقتصاد: فصل اولهاي علم و فناوري هند                                                                                                          ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

18 
 

  گذاري در مسیر جدید توسعه سرمایه 2-1

مسیر رشد و . در حال حاضر کشور هند موقعیت بسیار مطلوبی براي تعیین مسیر توسعه آینده خود در اختیار دارد

درك  ها باید با توجه به نیازهاي جامعه به آن. دارد توسعه هند به بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی بستگی

برداري  ها و راهبردهاي متمرکز، بهره گذاري شکی نیست که با توسعه سیاست. مشترکی از اقتصاد موجود برسند

هاي چشمگیري خواهد  وري اقتصادي و رفاه مردم این کشور از نظر اقتصادي پیشرفت از علم و افزایش بهره

المللی را بهبود بخشیده و با کشورهایی به رقابت بپردازد  تواند رقابت در سطح بین ورت هند میدر این ص. داشت

  .اند که در بخش اقتصاد مبتنی بر دانش، مسیر موفقی را طی کرده

  پذیرش اقتصاد مبتنی بر دانش 2-2

گذاران عرصه اقتصاد، اکنون زمان آن رسیده است که هند در مسیر  پژوهان و سیاست بنا به نظر سیاست

کارگیري دانش براي رشد  کشور نیازمند ایجاد، انتقال و بهاقتصاد این . اقتصادمبتنی بر دانش تحوالتی ایجاد نماید

هاي پیشرفته یا فناوري اطالعات و  فناورياقتصاد مبتنی بر دانش اغلب تنها به صنایع . و توسعه بیشتر است

وري کشاورزي،  تواند بهره همچنین این مسئله که اقتصاد مبتنی بر دانش چطور می. پردازد می) ICT(ارتباطات 

در هند افزایش . صنعت و خدمات را بهبود بخشیده و رفاه عمومی را افزایش دهد، نیاز به بررسی بیشتري دارد

هاي زیستی در زمینه کشاورزي، صنایع وخدمات غیررسمی و تبدیل  بازده و فعالیت دامات کموري با تغییر اق بهره

گیرد و در نتیجه باعث کاهش فقر و  هاي جدید مبتنی بر دانش صورت می هاي مدرن و فعالیت ها به بخش آن

  .شود ایجاد امکان دسترسی همگانی به محصوالت جدید می

براي . در زمینه ایجاد و کاربرد دانش، هدایت جهانی را در دست گیردهند باید با تقویت نقاط قوت خود 

هاي مختلف و تغییرات سازمانی در جهت  گذاري مندي بیشتر از تحوالت علمی الزم است اجراي سیاست بهره

  .رشد سریع در اولویت کار قرار گیرد
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  مزیت هند 2-3

هاي علمی، کشور هند را قادر  انگلیسی خصوصاً در رشتهدیده و مسلط به زبان  عواملی چون وجود افراد آموزش

هند با جمعیت پراکنده زیادي که دارد ارتباطات و . سازد به ایجاد تحول در زمینه اقتصاد مبتنی بر دانش می

هاي علمی ارزشمندي همچون ثبات اقتصاد کالن، بخش خصوصی پویا، تشکیل اقتصاد بازار آزاد، بخش  شبکه

توسعه  ICTهاي اخیر بخش  در سالعالوه  به. کند یک زیرساخت علم و فناوري گسترده فراهم میپیشرفته مالی و 

کننده  در وضعیت مطلوبی قرار داشته و به یک فراهم) IT(هند در زمینه فناوري اطالعات . چشمگیري داشته است

برداري  مزایاي تحول علمی بهرهتواند از  ها هند می با این پیشرفت. افزاري جهانی تبدیل شده است خدمات نرم

هایی  در ادامه به معرفی امکانات و محدودیت. نموده و عملکرد اقتصادي و کمک به رفاه عمومی را بهبود بخشد

  :سازد پردازیم که هند را با چهار عامل اساسی در زمینه اقتصاد مبتنی بر دانش روبرو می می

 قویت نظام اقتصادي و سازمانیت •

 دیده و ماهر آموزشپرورش کارکنان  •

 ایجاد یک سیستم نوآوري پربازده •

 ایجاد یک زیرساخت اطالعاتی پویا •

  تقویت نظام اقتصادي و سازمانی 2-3-1

شود که  هایی می هاي اقتصادي مؤثر و سازمان هاي الزم براي تحوالت علمی باعث ایجاد محرك زمینه وجود پیش

ن عامل مهم در زمینه اقتصاد مبتنی بر دانش، چارچوب کلی ای. نمایند دهی مجدد منابع را تسهیل می سازمان

هاي اقتصادي و سازمانی شامل ثبات اقتصاد  عوامل مهم در نظام. کند هاي اقتصادي را فراهم می گیري جهت

یکی از . باشد هاي کارآفرینی و خطرپذیر می هاي تنظیمی، مقررات قانونی و روش گذاري کالن، رقابت، سیاست

هاي  نظام. کند هاي قانونی است که از قوانین پایه و حقوق مالکیت پشتیبانی می مهم آن وجود سیستمهاي  ویژگی

رشد و توسعه کارآفرینی و معامله آزادانه؛ زیرساخت : اقتصادي و سازمانی هند داراي نقاط قوت فراوانی است
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چین بازده باالیی دارد؛ یک سیستم  قوي براي پشتیبانی از معامالت شخصی؛ بازارهاي اصلی که همانند بازارهاي

اعتماد بوده و حمایت از مالکیت  حقوق مالکیت در هند نسبتاً قابل. قانونی پیشرفته و یک نظام قضایی مستقل

توجهی  اجرا هستند و نظارت عمومی هم به صورت قابل دستورات قانونی معموالً قابل. فکري رو به افزایش است

ثبات اقتصاد کالن، بازار داخلی : زایاي خاص دیگري نیز هست که عبارتند ازهند داراي م. اصالح شده است

دیده در زمینه مهندسی و علوم  توجهی از کارکنان آموزش هزینه و ماهر، تعداد قابل بزرگ، نیروي کار عظیم کم

  .استاین موارد باعث ایجاد مرکز بزرگی براي صنایع تولیدي و خدماتی شده . و مقدار زیادي مواد خام

تنوع قوانینی که بازارهاي : رغم رشد اقتصادي اخیر هند، موانعی در این راه وجود دارد که عبارتند از علی

دهد، اختالل در بازار زمین و مالکیت تجاري گسترده دولت و اقداماتی که  محصول را تحت تأثیر قرار می

حذف این موانع و بهبود شرایط . شود می GDPدرصد مانع رشد  4هاي انجام شده ساالنه حدود  براساس ارزیابی

درصدي برخوردار شود که در این  10دهد تا مانند چین ساالنه از رشد  گذاري به اقتصاد هند اجازه می سرمایه

  .شود میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد می 75صورت در مواردي غیر از کشاورزي، 

  دیده و ماهر پرورش کارکنان آموزش 2-3-2

دیده و ماهر براي ایجاد، تقسیم،  وجود افراد آموزش. شود آموزش، محرك اصلی اقتصاد علمی محسوب می

هاي  اقتصاد مبتنی بردانش قرن بیست و یکم خواستار ایجاد مهارت. انتشار و استفاده مؤثر از علم ضروري است

هاي تحلیلی،  مسئله، مهارت افزاري مانند حل هاي نرم ، مهارتICTهاي  جدیدي است که عالوه بر مهارت

هایی فقط  پیش از این، کسب چنین مهارت. شود آموزش گروهی، کارهاي گروهی و ارتباط مؤثر را نیز شامل می

ها نیازمند یک سیستم آموزشی  ترویج این مهارت. براي مدیران الزم بود اما امروزه براي تمام کارکنان مهم است

باید  دانشگاهی پیش، پایه یادگیري محسوب شده و آموزش دبیرستان و تحصیالت ابتدایی. پذیر است انعطاف

بر اساس همین ضرورت است که در هند . دهند هایی شود که تفکر خالق را ترویج می موجب توسعه مهارت
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پرورش کارکنان ماهر را از مقاطع تحصیلی ابتدایی آغاز کرده و نیروي جوان این کشور را براي فعالیت در 

  .کند مختلف آماده می هاي حوزه

  ایجاد یک سیستم نوآوري پربازده 2-3-3

هایی است که بر چگونگی یادگیري، خالقیت،  سیستم نوآوري در هرکشوري شامل انستیتوها، قوانین و روش

نوآوري در یک کشور در حال توسعه مانند هند، فقط معلول توسعه دانش . گذارد انتشار و کاربرد علم تأثیر می

کارآفرینان براي ایجاد . شود نیست بلکه به کاربرد و استفاده از علوم جدید در شرایط محلی نیز مربوط میداخلی 

دهنده و غیره دور بوده و تعامل بین دنیاي  نوآوري نیازمند شرایط مطلوبی هستند که از موانع بوروکراتیک، نظم

ها،  هاي خصوصی، دانشگاه بعی چون شرکتتجارت داخلی و خارجی و منابع مختلف دانش را افزایش دهد؛ منا

پذیرش دانش جهانی، روش مطلوب . هاي مشاور و غیره هاي تحقیقاتی، شرکت انستیتوهاي تحقیقاتی، سازمان

، انتقال فناوري، تجارت و تأیید فناوري FDIهایی مانند  دیگري براي تسهیل تغییر تکنولوژیکی از طریق کانال

  .شود محسوب می

  ک ساختار اطالعاتی پویاایجاد ی 2-3-4

هاي اقتصادي و اجتماعی، کشف، ایجاد، انتشار و کاربرد دانش  ها بر فعالیتICTهاي سریع در زمینه  پیشرفت

هاي معامالت و موانع زمان و فضا را کاهش داده و موجب  ها در هند، هزینهICTکارگیري  به. سزایی دارد هتأثیر ب

ها تغییر شکل پیدا  هایی که خصوصی شده و تأثیرات آنICT. شود شده می تولید انبوه خدمات و کاالهاي سفارش

زیرساخت اطالعاتی در یک کشور . رود شمار می هاي اصلی و ضروري اقتصاد مبتنی بر دانش به کرده است، پایه

ر هاي مؤثر ب گذاري هاي قانونی و سیاست هاي اطالعاتی راهبردي، چارچوب هاي مخابراتی، سیستم شامل شبکه

  ]4. [ها است آنکارگیري  بهها و منابع انسانی ماهر براي توسعه و  استقرار آن
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  نقش نوآوري در توسعه  -1

 چین طی 

نظام ملی نوآوري : فصل دوم  

 :فصل دوم

  نظام علم و فناوري
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  وضعیت علم و فناوري هند -1

سابقه علم و فناوري در هند . علم و فناوري غنی نیز است کشور هند عالوه بر میراث فرهنگی غنی، داراي پیشینه

هاي ریاضیات،  در زمینه هند باستان در هاي علم و فناوري  دستاورد. گردد سال پیش باز می 5000به بیش از 

. شناسی، جانورشناسی، شیمی پزشکی و متالورژي به شکل مستند وجود دارند نجوم، پزشکی، کشاورزي، گیاه

در قرن نهم میالدي سیستم ده دهی اعداد از هند . برده است سر می در آن زمان اروپا در دوران تاریک خود به

 Takshilaدانشگاه. مفهوم عدد صفر یکی از مشهورترین تعاریف شناخته شده هند در دنیا است. ئت گرفتنش

رشته مطالعاتی  60سال قبل از میالد مسیح با بیش از  700رود که  می شمار بهدر هند اولین دانشگاه رسمی دنیا 

هاي مرتبط با رشد و توسعه  ع آموزشمرج Naladaقبل از میالد با نام  4دانشگاه دیگري در قرن . تأسیس شد

اکنون به سرعت از نردبان ترقی  گیري از علوم جدید، اکنون هند هم با تکیه بر این پیشینه و نیز بهره. اجتماعی بود

عنوان نمونه هند سومین کشور قدرتمند علمی و فنی جهان در  به. رود تا تبدیل به یک کشور علمی شود باال می

عالوه بر این هند در زمینه داروهاي . اولین مأموریت هند به ماه بود 1-چانداریان. ماهواره استزمینه پرتاب 

  ]1. [هایی را کسب کرده است جدید نیز موفقیت

به  2005از سال  خصوص بهچشمگیر بوده است و  1991عملکرد اقتصاد هند از زمان آزادسازي اقتصادي درسال 

ترین اقتصادهاي رو به رشد جهان بوده  هند در کنار چین یکی از سریع. تبعد بسیار موردتوجه واقع شده اس

اگرچه رشد . را داشته است 2008است و توان مقاومت در برابر فشار ناشی از رکود اقتصادي جهانی از سال 

GDP  ات بنا بر مطالع. رسید %3/9به  2010کاهش یافت، و در سال  2009در سال % 7/5به  2007در سال % 4/9از

  ]2[ .دشو می محسوبهاي رشد قدرتمند اقتصاد هند  شده، رشد تکنولوژیکی یکی از محرك انجام

شود، سیستم علم و فناوري آن با کشورهاي  که هند از جمله اقتصادهاي در حال توسعه محسوب می با وجود آن

انایی پرتاب ماهواره، فناوري هاي تحقیق و توسعه در فناوري فضایی و تو پیشرفت. مقایسه است توسعه یافته قابل

، ICTافزارهاي ها، نرم سازي آن اي، تحقیقات دارویی در زمینه کشف داروهاي جدید و تجاري هسته
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زیستی در بهداشت و کشاورزي و پیشرفت در توسعه وسایل حمل و نقل و ارتباطات موجب شده تا هند  فناوري

هاي تحقیقاتی دولتی در امور  که سیستم حالی در. ددر اقتصاد جهانی ظهور کن» قدرت علمی« عنوان یک هب

ها از عوامل مهم در ایجاد سیستم نوآوري  فضایی، تحقیقات صنعتی شیمیایی و دارویی در میان دیگر پدیده

از عوامل  ]1. [هاي اخیر حضور بخش خصوصی و تحقیق و توسعه تجاري افزایش یافته است اند، در سال بوده

  :توان به عوامل زیر اشاره کرد هند می تسریع ظهور فناوري در

، رتبه )EIU) (2009( 2بنا به اعالم واحد اطالعاتی اکونومیست:1بهبود رتبه هند در نمایه جهانی نوآوري •

به رتبه  2006کشور، از رتبه پنجاه و هشتم در سال  82هند در نمایه جهانی نوآوري گروه اکونومیست براي 

. برسد پنجاه و چهارمبه رتبه  2013شود که تا سال  بینی می رسیده است و پیش 2008پنجاه و ششم در سال 

با این حال در . برحسب دالر پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا است) PPP(به لحاظ برابري قدرت خرید هند 

اي، اندازه اقتصاد هند فقط نیمی از اندازه اقتصاد چین است، که با سرعت باالتري در حال  شرایط مقایسه

. رشد داشته است% 7/8، 2009درصدي طی شش سال متوالی، در سال  10هاي  رشد بوده و پس از افزایش

افزایش یافت اما در سال  2007تا  2005هاي  در سال% 9با میزان ثابت  2002در سال % 5هند از  GDPرشد 

  . رسید% 6به کمتر از  2009سقوط کرد و در سال % 7به  2007

در حال حاضر بخش خدمات  :هاي بهداشتی خصوص مراقبت در بخش خدمات و به  افزایش نوآوري •

بخش تولید و خدمات، هر دو عملکردي . دهد  می هند را تشکیل) GDP(دوسوم تولید ناخالص داخلی 

گذاري  در اسناد سیاست» نوآوري«ها از کاربرد صریح واژه  گذاران هندي تا مدت سیاست. اند عالی داشته

در یک سند  2008واژه نوآوري اولین بار در سال . ورزیدند هاي تکنولوژیکی اجتناب می مربوط به فعالیت

                                                           
1Global Innovation Index : هاي اعطا شده به مبتکران کشورهاي مختلف توسط ادارات  کشور بر اساس پتنت 82این نمایه عملکرد نوآوري را در

و یا از آن کنند  گیري عواملی که به توانمندي در نوآوري کمک می در این اندازه. کند گیري می اتحادیه اروپا و ژاپن اندازه  متحده، پتنت مستقر در ایاالت
 اکونومیستاین نمایه توسط گروه . شوند در نظر گرفته می -و یا مهارت فنی نیروي کار کشور GERD/GDP مانند نسبت  –آورند  ممانعت به عمل می

  . تهیه شده است) اکونومیستناشر مجله (
2Economist Information Unit 
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بر  سهم تولید دانش  )1(جدول ] 2. [گرفته شدکار بهنویس قانون ملی نوآوري  گذاري، یعنی در پیش سیاست

 .دهد نشان می 2009تا پایان  2005هاي  هند را در فاصله سال GDPدر 

  )2005هاي سال  قیمت بر حسب میلیون روپیه، ( 2005-2009هاي  هند طی سال GDP در  1بر سهم تولید دانش:1جدول

  GDP بر  تولید دانش  بر تولید دانش  بر دانش خدمات  بر ساخت دانش(%)  

2005  990 675 29  670 207 1  650 334 1  320 542 2  57/8  

2006  300 491 32  220 454 1  780 651 1  000 106 3  56/9  

2007  270 646 35  740 677 1  320 034 2  060 712 3  41/10  

2008  570 934 38  770 822 1  210 483 2  980 305 4  06/11  

2009  730 549 41  630 926 1  500 873 2  130 800 4  55/11  

بر به  خدمات دانش. کند و نقل اشاره می آالت الکتریکی و وسایل حمل  شامل ماشین آالت، بر به محصوالت شیمیایی و فلزي و ماشین ساخت دانش: یادداشت
را سازمان مرکزي آمار شامل ارتباط از راه دور نیست زی 2006هاي سال  داده. کند اي و خدمات تحقیق و توسعه اشاره می ارتباط از راه دور، خدمات رایانه

  . اطالعات مربوط را در این سال ارائه نکرده است
   2010 سازمان مرکزي آمار هند،: منبع

. هاي بیشتر است گذاري و تجاري این کشور براي نوآوري دهنده تمایل گسترده محافل سیاست این توسعه نشان

 2200با قیمت  2ترین اتومبیل دنیا ارزان، ظهور 2008در سال  Tata Nanoدر بخش تولید، تصویب نام تجاري 

 Johnتولید شده توسط مرکز فناوري  MAC400هاي  در بخش بهداشت و درمان، دستگاه. دالر را در پی داشت

 F. Welchجا که این دستگاه  کند؛ از آن ، نوار قلب بیمار را ثبت می3الکتریک در بنگلور متعلق به شرکت جنرال

  .گرفتکار بههاي قلبی  ن را در مناطق روستایی براي تشخیص بیماريتوان آ حمل است، می قابل

آمده است، در حال حاضر ) 1(گونه که در جدول  همان:بري خروجی کلی هند گسترش میزان دانش •

. در بخش خدمات است  بر تشکیل شده است، که بیشتر آن تولید ناخالص ملی از تولید دانش% 14حدود 

                                                           
1Knowledge intensive 

خودروي نانو در مؤسسه توسعه شرکت ایتالیایی مهندسی خودرو طراحی شد و ساخت قطعات آن توسط یک شرکت هندي تابعه شرکت آلمانی بوش  2
هدف . یابی شده است هاي الزم براي محصوالت شرکت بوش که در خوردروي نانو به کار گرفته شده از هند منبع تقریباً دو سوم فناوري. صورت گرفت

  .واحد در سال است 000,250تولید این خودرو  اولیه
3Bengaluru 
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دهد  ها نشان می داده. بر از رشد کلی اقتصاد پیشی گرفته است رشد تولید دانشهمچنین شایان ذکر است که 

بر در هفت سال  هاي دانش بر تعلق دارند و نیز تعداد شرکت هاي دانش هاي جدید به بخش که بیشتر شرکت

ن هاي صنعتی به اجرا درآمده پس از اولی محتواي فناوري تمامی طرح. سرعت افزایش یافته است گذشته به

باز هم، به استثناي صنعت نساجی و چند . کند ، این روند را تأیید می1991دوره اصالحات اقتصادي در سال 

هایی مانند شیمی، انرژي، تجهیزات  محور در حوزه هاي جدید از صنایع فناوري صنعت دیگر، بیشتر طرح

 .گیرند الکتریکی و غیره سرچشمه می

میلیون دالر در  2هند در خارج از این کشور از ) FDI( ١ارجیگذاري مستقیم خ افزایش جریان سرمایه •

ها عبارتند از کسب مالکیت  گذاري این سرمایه :2009میلیارد دالر در سال 19به حدود  1993سال 

اطالعات   با این حال،. هاي هندي هاي باال توسط شرکت هاي داراي ویژگی هاي مبتنی بر فناوري شرکت

گذاري مستقیم خارجی از هند  میزان جریان سرمایه. ها موجود نیست گذاري ن سرمایهمربوط به میزان بقاي ای

. به بعد این مبالغ اندك ناگهان افزایش یافت 2005که از سال  به خارج از کشور همواره ناچیز بود تا این

فته یا هاي تولیدي اقتصادهاي توسعه محور در بخش هاي فناوري گذاري بیشتر این مبالغ در سرمایه

هاي هندي بدون ایجاد ظرفیت و توانمندي رقابت در بازارهاي جهانی  شرکت. اند گذاري شده سرمایه

ها و  هاي هندي که منجر به ایجاد این ظرفیت هاي شرکت آن دسته از ویژگی. المللی شوند توانستند بین نمی

بنا . اً طوالنی آشکار شده استها دارد و با گذشت مدت زمانی نسبت ها شده است، ریشه در گذشته توانمندي

پیش از . است 2اي قوي براي کسب مالکیت خارجی ، دستیابی به فناوري انگیزه)2009( اکونومیستبر اعالم 

که دومین تولیدکننده بزرگ فوالد در اروپا با  Corusبه خرید شرکت خارجی  Tataکه شرکت فوالد  آن

میلیارد پوند است مبادرت ورزد، این شرکت فوالدسازي هندي حتی یک پتنت  12درآمد ساالنه حدود 

کارمند  1000پتنت و حدود  80اما این کسب مالکیت براي آن شرکت بیش از . آمریکایی هم نداشت

                                                           
1Foreign Direct Investment 
2Foreign Acquisition 
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در اصطالح » هاي فعال هدف«تعداد کسب مالکیت خارجی  بنابراین، افزایش. تحقیقاتی به همراه آورد

هاي  هاي تصاحب شده را براي شرکت هاي تکنولوژیکی شرکت خاص فناوري، امکان دسترسی به ظرفیت

. ها مجبور باشند در این زمینه تالشی صورت دهند که خود این شرکت هندي فراهم آورده است؛ بدون آن

 .نیز افتاده است هاي ادغامی همین اتفاق براي شرکت

اگرچه صادرات تولیدي هند همچنان تحت : هاي پیشرفته پذیري هند در حوزه فناوري افزایش رقابت •

دهد، سهم محصوالت  نشان می) 1(گونه که نمودار  سلطه محصوالت با فناوري پایین قرار دارد، اما همان

به بزرگترین صادرکننده خدمات  2005سال هند از . سال اخیر دو برابر شده است 20هاي پیشرفته در  فناوري

در مقایسه با صادرات جهانی  تبدیل شده است و صادرات محصوالت هوافضاي آن) IT(فناوري اطالعات 

شود که هند در طراحی و  اذعان می. در سال افزایش یافته است% 74است، با نرخ % 15این محصوالت که 

اي دارد و در حال حاضر از کشورهاي پیشتاز جهان در  حظهمال ساخت فضاپیماها ظرفیت تکنولوژیکی قابل

کشور در نمایه  10از  Futronشرکت  2009بندي سال  با توجه به رتبه. عرصه سنجش از راه دور است

با وجود این در هند بخش . ، هند باالتر از جمهوري کره، اسرائیل و برزیل قرار دارد1پذیري فضایی رقابت

رسد که  به نظر می. شود و نه بخش صنعت مینه به طور کامل توسط دولت تأمین میعمده نوآوري در این ز

دولت به واسطه زوایاي امنیتی از هرگونه تالشی براي ایجاد یک سیستم نوآوري در بخش صنایع هوافضا 

یکی از عنوان  بهرغم داشتن تمامی ملزومات  این امر مانع از آن شده است که هند علی. کند ممانعت می

. اگرچه، این وضعیت اکنون در آستانه تغییر قرار دارد. بازیگران اصلی بخش هوافضاي غیرنظامی ظهور کند

هاي اخیر بسیار  هاي هواپیما باشد، در سال صادرات هوافضاي هند، حتی اگر فقط محدود به قطعات و سازه

عنوان  بهتدریج  این حوزه به شرکت کوچک و متوسط فعال در 300هند با وجود تقریباً . افزایش یافته است

 ]2. [یکی از کشورهاي در حال توسعه با فناوري پیشرفته کالیبر در صنعت هوافضا در حال ظهور است

                                                           
1Space Competitiveness Index 
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هاي  گذاري اگرچه هند در ابتدا هیچ تمایزي بین علم و فناوري قائل نبود، اما با وجود این در زمینه سیاست

ها در راستاي حمایت از تغییرات فنی در صنعت، 

گذاري  این سیاست

هاي مختلف  زمینه را براي آموزش کارکنان علم و فناوري در مقیاسی علمی براي برآوردن نیازهاي بخش

دنبال شد که هدف 

هاي ملی و منابع  هاي وارداتی با اولویت

هاي جدید علم و فناوري این کشور را رسماً اعالم کرد که هدف 

پایان دهمین برنامه در 

فصل دومهاي علم و فناوري هند                                                                                    

  هاي پیشرفته تولیدشده در هند درصد صادرات فناوري

  هاي هند در زمینه علم و فناوري

اگرچه هند در ابتدا هیچ تمایزي بین علم و فناوري قائل نبود، اما با وجود این در زمینه سیاست

ها در راستاي حمایت از تغییرات فنی در صنعت،  اولین تالش

این سیاست. بود 1958سال گذاري علمی توسط پارلمان این کشور در 

زمینه را براي آموزش کارکنان علم و فناوري در مقیاسی علمی براي برآوردن نیازهاي بخش

دنبال شد که هدف  1983گذاري فناوري در سال  این حرکت با یک قطعنامه سیاست

هاي وارداتی با اولویت از تناظر فناوري

هاي جدید علم و فناوري این کشور را رسماً اعالم کرد که هدف 

GDP  2تا  2003در سال % GDP در

هاي علم و فناوري هند                                                                                     ها و توانمندي

درصد صادرات فناوري: 1نمودار

هاي هند در زمینه علم و فناوري گذاري

اگرچه هند در ابتدا هیچ تمایزي بین علم و فناوري قائل نبود، اما با وجود این در زمینه سیاست

اولین تالش. اي طوالنی دارد مرتبط با توسعه فناوري سابقه

گذاري علمی توسط پارلمان این کشور در  تصویب یک قطعنامه سیاست

زمینه را براي آموزش کارکنان علم و فناوري در مقیاسی علمی براي برآوردن نیازهاي بخش

این حرکت با یک قطعنامه سیاست. اقتصادي فراهم آورد

از تناظر فناوريهاي بومی و حصول اطمینان  اصلی آن توسعه فناوري

هاي جدید علم و فناوري این کشور را رسماً اعالم کرد که هدف  وزیر هند سیاست ، نخست2003

GDP% 80/0اصلی آن ارتقاي حجم کلی تحقیقات هند از 

ها و توانمندي ظرفیت

گذاري سیاست -2

اگرچه هند در ابتدا هیچ تمایزي بین علم و فناوري قائل نبود، اما با وجود این در زمینه سیاست

مرتبط با توسعه فناوري سابقه

تصویب یک قطعنامه سیاست

زمینه را براي آموزش کارکنان علم و فناوري در مقیاسی علمی براي برآوردن نیازهاي بخش

اقتصادي فراهم آورد

اصلی آن توسعه فناوري

  . موجود بود

2003در ژانویه سال 

اصلی آن ارتقاي حجم کلی تحقیقات هند از 
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% 88/0به  2007هند در سال  GERD/ GDPاگرچه این هدف تحقق نیافت اما نسبت . بود 2007ر سال ساله د نجپ

  :گذاري بر موارد زیر تأکید شد در این سیاست. رسید

براي نخستین بار به اینکه تعداد دانشمندان و مهندسان این کشور بسیار کم است، هرچند در  اقرار رسمی •

  هند، تعداد فعلی دانشمندان و مهندسان نیز خود عدد بزرگی است؛کشور پرجمعیتی مثل 

 اعالم صریح نیاز به مدیریت فرار مغزها؛ •

گذاري، و اعالم این که سازوکارهاي نظارتی مؤثر، شفاف و  اشاره صریح به نظارت بر اجراي این سیاست •

هایی در صورت عدم وجود، اي تقویت خواهند شد و چنین سازوکار مالحظه مبتنی بر علم به میزان قابل

اطمینان به عمل خواهد آمد که جامعه علمی درگیر و مسئول اجراي روان و سریع این . ایجاد خواهند شد

 . ها باشد گذاري سیاست

ها در  گذاري گیري پیامدهاي این سیاست هاي آماري براي اندازه رسد که شاخص بنا به این اظهارات، به نظر می

مشکل دیگر این . ایی هستند و معناي نظارت مبتنی بر دانش همچنان مبهم باقی مانده استهند هنوز بسیار ابتد

ها  که این راهکار براي آن. شدت کلی هستند گذاري به شده در این سند سیاست راهکار فهرست 11است که 

توان ارزیابی کرد  فقط آن موقع است که می. ها انجام شود تري پیدا کنند، باید کار زیادي روي آن شکل ملموس

 ]2. [واقعاً بهبود داشته است یا خیر 1983گذاري قبلی در سال  نسبت به سیاست 2003گذاري سال  آیا سیاست

گذاري عمومی  شامل مقرراتی در مورد افزایش عظیم مبلغ سرمایه) 2007-2012(هند ساله  یازدهمین برنامه پنج

این برنامه هشت هدف اصلی تعیین کرده است . نامه قبلی استدرصد نسبت به بر 220در علم و فناوري به میزان 

  :این اهداف عبارتند از. روند می شمار بهکه تأییدي بر تمرکز رو به رشد بر نوآوري 

  دهی به تحقیقات پایه؛  ها و جهت گذاري تنظیم یک سازوکار ملی براي توسعه سیاست •

هایی در راستاي جذب و  موازات این امر تالش ها؛ به توسعه کارکنان علم و فناوري و تقویت زیرساخت •

 حفظ جوانان در مشاغل علمی صورت خواهد گرفت؛
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هایی از تأمین آب روستایی و بهداشت و درمان گرفته تا علوم ارتباطات  هاي اصلی ملی در حوزه آغاز برنامه •

 تکنولوژیکی هند؛پذیري  و آموزش و تأثیرگذاري مستقیم بر رقابت

 پذیر در سطح جهانی و مراکز عالی تحقیقاتی؛ ژوهشی رقابتتأسیس امکانات پ •

ها به تبدیل شدن به رهبران تحقیق و توسعه در حوزه  القاي روحیه نوآوري به دانشمندان به منظور تشویق آن •

 پذیر؛ هاي مقیاس فناوري

ویژه در خصوص تحقیقات  خصوصی در تحصیالت عالی، به -توسعه الگوهاي جدید مشارکت دولتی •

 پیشرفته؛هاي  دانشگاهی و تحقیق در زمینه فناوري

 ها و ابزارهایی براي تسهیل همکاري صنعت و دانشگاه؛ معرفی شیوه •

تشویق به برقراري پیوند با کشورهاي پیشرفته؛ این پیوندها شامل مشارکت در ابتکارات کالن علمی  •

، )CERN( 2اي اروپا تحقیقات هسته در سازمان) LHC( 1بزرگ  هادرونی المللی مانند برخورد دهنده  بین

پروژه تعیین . و یا پروژه تعیین توالی ژنوم برنج است) ITER( 3المللی اي بین رآکتور آزمایشی گرماهسته

کره،  توالی ژنوم برنج در انستیتوي تحقیقات کشاورزي هند مستقر است و برزیل، ژاپن، جمهوري

 . کنند آن با هند همکاري میامریکا و برخی کشورهاي دیگر در  متحده ایاالت

گذاري پیوندي است که دولت درصدد است بین نوآوري و توسعه برقرار  یکی از عناصر کلیدي این سیاست

هایی مانند طرح  هاي اصلی ملی براي بهبود کیفیت تحصیالت از طریق طرح نمونه آن در اجراي برنامه. کند

Sarva Sikhya Abhayan  محور  هاي پژوهش خصوصی در تأسیس دانشگاهو با هدف توسعه نقش بخش

  ]2. [این برنامه همچنین به اصل بهبود پیوند میان دانشگاه و صنعت تأکید دارد. شود مشاهده می

                                                           
1Large Hadron Collider 
2Conseil Européen pour la Researche Nucléaire (European Organization for Nuclear Research)  
3International Thermonuclear Experimental Reactor 
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ابتکاري مبنی بر رایزنی سهامداران کل  یازدهمین برنامه پنج سالهیکی از پیامدهاي اصلی فصل علم و فناوري در 

اهداف . ملی نوآوري توسط دپارتمان علم و فناوري وزارت علم و فناوري بودنویس قانون  سیستم درباره پیش

هاي عمومی و خصوصی به منظور  اصلی این قانون عبارتند از تسهیل ابتکارهاي دولتی و خصوصی و مشارکت

نظور ایجاد سیستم پشتیبانی از نوآوري؛ توسعه یک برنامه منسجم ملی علم و فناوري؛ تثبیت قانون رازداري به م

گذاري در تحقیق  این قانون پیشنهادي بر افزایش سرمایه. حفاظت از اطالعات محرمانه، اسرار تجاري و نوآوري

هایی مانند فناوري اطالعات، داروسازي  هاي مربوط به رازداري تأکید دارد تا هند در بخش و توسعه و وضع ماده

نویس مذکور  با وجود این، پیش. دیل شودمحور تب هاي پژوهش و مهندسی به مقصدي مطلوب براي شرکت

  ]2. [هنوز به مجلس هند ارائه نشده است و بنابراین در حال حاضر تنها داراي ارزش آکادمیک است

به  2005بوده است که از اول ژانویه » قانون پتنت هند«هاي اخیر، تصویب یکی از تغییرات سیاستی مهم در سال

 1تاي سازگارنمودن هند با توافقنامه ابعاد تجاري حقوق مالکیت فکرينامه در راس این آیین. اجرا درآمد

)TRIPS (متمایزترین ویژگی این تغییر سیاستی این بود که برخالف . سازمان تجارت جهانی تنظیم شده است

نامه جدید هم پتنت محصول و هم  شناخت، آیین پتنت فرآیند را به رسمیت می که فقط 1970قانون قبلی مصوب 

، به طور خاص محدودکردن TRIPSهدف از سازگارکردن هند با . شناسد ت فرآیند را به رسمیت میپتن

ها را به مهندسی معکوس  نوآوري در صنعت داروسازي بود، چرا که در این صنعت، فقدان پتنت فرآیند، شرکت

ساله مدت زمانی  35ادگیري رسد که این دوره ی به نظر می. اي پایین واداشته بود شده با هزینه محصوالت شناخته

اند  هاي الزم براي اختراع ترکیبات شیمیایی جدید الزم داشته هاي داروسازي براي کسب مهارت را که شرکت

  .ها قرار داده است در اختیار آن

رفت که مخارج تحقیق و توسعه در صنعت داروسازي دچار رکود  پس از تصویب قانون پتنت هند، انتظار می

دالل مبتنی بر این واقعیت بود که بیشتر تحقیق و توسعه هند در بخش داروسازي شامل مهندسی این است. شود

                                                           
1 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
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این قانون منجر   شد که اصالح رسمیت یافتن پتنت محصول و پتنت فرآیند، تصور می با التزام به. شد معکوس می

داروسازي هند از سال هاي خصوصی  اما معلوم شد که شرکت. شود کاهش حجم تحقیق و توسعه در این زمینه

  )2نمودار . (اند افزایش داده% 35گذاري خود را در تحقیق و توسعه ساالنه  به بعد سرمایه 2005

  
  میانگین مخارج تحقیق و توسعه هند در صنعت داروسازي به ازاي هر شرکت بر حسب کرور روپیه: 2نمودار

صنایع دارویی هند شده است، حتی اگر این  در واقع برخی از مقررات قانون پتنت هند منجر به حفاظت از

مثال، به منظور مدیریت عنوان  به.ساله براي پتنت محصول در نظر گرفته باشد 20نامه یک دوره حفاظتی  آیین

مقرراتی 1و بهداشت عمومی TRIPSهاي اضطراري بهداشت عمومی و در راستاي بیانیه دوحه در مورد  موقعیت

به صادرات دارو به کشورهایی که ظرفیت بازاریابی نداشته یا ظرفیت بازاریابی مبنی بر اعطاي مجوز اجباري 

دهد تا داروهاي ایدز را تولید و به کشورهاي  هاي هندي اجازه می این امر به شرکت. ناکافی دارند وجود دارد

ه به واسطه یکی دیگر از این اقدامات، معرفی مقررات جدیدي است ک. افریقا و جنوب شرقی آسیا صادر کنند

شود، برخالف گذشته که  کننده پتنت بالفاصله پس از تاریخ اعطاي پتنت ایجاد می آن حقوق پتنت براي دریافت

                                                           
1Doha Declaration on TRIPS and Public Health 
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هاي چندملیتی که قبالً براي  هاي هندي را از حمله شرکت این مقررات بسیاري از شرکت. از تاریخ انتشار آن بود

بررسی تأثیر قانون . اند مصون داشته است دریافت کردههاي هندي به بازار پتنت  شده شرکت داروهاي عرضه

  ]2. [تري دارد هاي عمیق پتنت هند بر بخش هاي کشاورزي، فناوري زیستی و فناوري اطالعات نیاز به تحلیل

  هاي ملی علم و فناوري بازیگران اصلی نظام علم و فناوري هند و برنامه -3

  :استساختار نظام علم و فناوري هند به قرار زیر 

  
 ساختار نظام علم و فناوري هند: 3نمودار

وزیر اداره  سیستم تحقیق و توسعه هند متشکل از ساختار هماهنگی است که تحت نظارت اجرایی دفتر نخست

ریزي، وزارت  کمیسیون برنامه: ها عبارتند از ها و همکاري گذاري بازیگران اصلی مسئول تدوین سیاست. شود می
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 3، دپارتمان انرژي اتمی)DOS( 2، دپارتمان فضایی)DRDO( 1سازمان تحقیق و توسعه دفاعیعلم و فناوري، 

)DEA (البته دپارتمان فضایی و دپارتمان انرژي اتمی مستقیماً تحت نظارت دفتر . هاي مختلف و وزارتخانه

وزیر  مشورتی علمی نخستو شوراي ) کابینه(ها دفتر مشاور علمی اصلی دولت  عالوه بر این. وزیر هستند نخست

  ]1. [گذاري هستند اصلی اقدامات ابتکاري در سطح سیاست  کننده دو هدایت

  وزارت علم و فناوري 3-1

این وزارتخانه سه . ترین نقش دولت مرکزي را در زمینه علم و فناوري برعهده دارد وزارت علم و فناوري مهم

دپارتمان علم و : ر رتبه دوم اهمیت ملی قرار دارند عبارتند ازها که د این دپارتمان. کند دپارتمان را اداره می

این سه ). DBT( 6و دپارتمان فناوري زیستی) DSIR( 5، دپارتمان تحقیقات علمی و صنعتی) DST( 4فناوري

دپارتمان تحقیقات . اند دپارتمان مراکز تحقیقاتی و تحقیقات صنعتی داخلی و خارجیبسیاري را تأسیس کرده

و کارگیري  بهآزمایشگاه سراسري داراي امتیاز فعالیت در زمینه ارتقا، توسعه،  45نعتی در بیش از علمی و ص

تحت نظارت دپارتمان ) CSIR( 7چهار شوراي تحقیقات علمی و صنعتی. هاي بومی است انتقال فناوري

مختلف علم و فناوري هاي  شوراي تحقیقات علمی و صنعتی در زمینه.کنند تحقیقات علمی و صنعتی فعالیت می

شود که تحقیقات علمی و صنعتی را  اي داشته است و یک سازمان تحقیق و توسعه ملی محسوب می سهم عمده

. کند مرکز را اداره می 2انستیتوي تحقیقاتی و  37این سازمان . دهد جهت بهبود اقتصاد و معیشت هند انجام می

هاي علم و فناوري به جز تحقیقات اتمی، فضایی و  تمام زمینهاین مراکز تحقیق و توسعه بنیادي و کاربردي در 

هایی چون وزارت کشاورزي قرار دارند که مراکز  در رتبه سوم، وزارتخانه. دهد دفاعی را تحت پوشش قرار می

                                                           
1Defense Research & Development Organization 
2Department of Space 
3Department of Atomic Energy 
4Department of Science and Technology 
5Department of Scientific and Industrial Research 
6Department of Biotechnology 
7Council of Scientific & Industrial Research 
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، دپارتمان فناوري زیستی و شوراي ) ICAR( 1شوراي تحقیقات کشاورزي: فعال آن در این زمینه عبارتند از

 ]ICMR] (1( 2پزشکی هندتحقیقات 

هاي ایالتی در کشاورزي، دامپروري، آبیاري و بهداشت عمومی،  هاي تحقیق و توسعه دولت بسیاري از سازمان

زیست، تغذیه، ذخایر معدنی،  سنگ، دفاع، محیط شیمی و باروري، حمل و نقل هوایی داخلی و توریسم، زغال

خانواده، امور خانگی، توسعه منابع انسانی، منابع  هاي حفاظت شده، بهداشت و سالمت ها و محیط جنگل

هاي دولتی که  ها و بخش دیگر وزارتخانه. کنند نامتعارف انرژي، مواد پتروشیمی، گاز طبیعی و نفت فعالیت می

دهند و تحت نظارت دفتر نخست وزیر اداره  توجهی انجام می کنند، تحقیق و توسعه قابل در این زمینه فعالیت می

  . شوند می

  دانشگاه تشکیل شده 360قرار دارندکه در بیش از ) UGC( 3هاي مساعدتی دانشگاهی در رتبه چهارم کمیسیون

 رند و همچنین بر شورايتا مسئولیت همکاري، تعیین و تأمین استانداردهاي باالي تحصیلی را بر عهده گی

تالش در جهت همکاري، بهبود کیفی، سیستم  ، که وظیفه آن)AICTE( 4سراسري هند هاي فنی آموزش

 ]1. [کنند تحصیالت فنی سراسر کشور تعریف شده است، نظارت می

  )DSIR(دپارتمان تحقیقات علمی و صنعتی هند  3-2

هایی را در زمینه ارتقا،  وزارت علم و فناوري، فعالیتدپارتمان تحقیقات علمی و صنعتی هند تحت نظارت 
این دپارتمان به ارتقاي تحقیق و توسعه در صنعت، . هاي بومی برعهده دارد برداري و انتقال فناوري توسعه، بهره

هاي کوچک و  هاي داراي پتانسیل تجاري توسط شرکت هاي علمی و توسعه فناوري حمایت از آزمایشگاه
اهداف اقدامات ابتکاري مختلفی . پردازد داران مختلف می تسهیالت انتقال فناوري بین سهام و) SME( 5متوسط

ارتقاي تحقیق و : گیرد عبارتند از صورت می) TDPU( 6برداري از فناوري که تحت برنامه ارتقا، توسعه و بهره

                                                           
1Indian Council of Agriculture Research 
2Indian Council of Medical Research 
3University Grants Commission 
4All India Council for Technical Education 
5Small and Medium Size Enterprises 
6Technology Promotion, Development and Utilization Programme 
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هاي  ري؛ تقویت همکاريها؛ اکتساب، مدیریت و صادرات فناو سازي فناوري توسعه در صنعت؛ توسعه و تجاري
  .شوند المللی؛ انتشار اطالعات و ابتکارات دولت الکترونیک و غیره انجام می داخلی و بین

  )CSIR(و صنعتی  شوراي تحقیقات علمی 3-3

. گذاري تأسیس شد مرکزي قانون با تصویب مجمع 1942ترین سازمان تحقیق و توسعه صنعتی هند در سال  مهم

هاي راهبردي و  پشتیبانی از رقابت صنعتی، رفاه اجتماعی، تحقیق و توسعه قدرتمند در بخشهدف این شورا 

  :هاي زیر بوده است نقشه راهبردي این شورا در آغاز هزاره جدید مطابق با دیدگاه. است پیشبرد علوم پایه

 مهندسی دوباره ساختارهاي سازمانی •

 سازي منابع اصلی به تحرك درآوردن و بهینه •

 یک زیرساخت توانمندساز ایجاد •

 ]1. [هاي بیشتري را به دنبال داشته باشد اي که در آینده فناوري گذاري در علوم پیشرفته سرمایه  •

 )DST(دپارتمان علم و فناوري  3-4

یک عنوان  بههاي نو در علم و فناوري تأسیس شد تا  براي ارتقاي حوزه 1971این دپارتمان در ماه می سال 

. هاي تحقیق و توسعه در کشور ایفاي نقش کند دهی، هماهنگی و ارتقاي فعالیت براي سازمان دپارتمان مرکزي

هاي  هاي اصلی و در توسعه همکاري هاي توسعه فناوري مرتبط با بخش  دپارتمان علم و فناوري در برنامه

، علوم مربوط به جامعه، سازي دانش این دپارتمان بر همگانی. کند المللی علم و فناوري، نقش مهمی ایفا می بین

هایی که به قدرت زنان در  اي و نوآوري هاي منابع ملی و ایجاد پایگاه داده ارتقاي کارآفرینی، مدیریت داده

  ]1. [ورزد افزایند، تأکید می زمینه علم و فناوري می
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  (TDB)1هیئت توسعه فناوري 3-5

هاي الزم تحت قانون هیئت توسعه فناوري  بینی ، دولت هند، هیئت توسعه فناوري را با پیش1996در ماه سپتامبر 

هاي  هاي صنعتی و سازمان هاي مالی به بخش کمک تأمین هیئت توسعه فناوريتعهدات . تشکیل داد 1995

ازي فناوري وارداتی و توسعه س دیگري است که در جهت توسعه و کاربردهاي تجاري فناوري بومی یا بومی

و در موارد  2به شکل وام یا ارزش ویژه هیئت توسعه فناوريهاي مالی  کمک. کنند کاربرد داخلی آن تالش می

درصد هزینه پروژه تصویب  50هایی که به صورت وام هستند تا  کمک. شود استثنایی به صورت گرنت اعطا می

تواند به  می هیئت توسعه فناوريدر برخی موارد، . نمایند پراخت می درصد بهره 5شده را تأمین کرده و ساالنه 

این . درصد هزینه پروژه تصویب شده را تقبل نماید 25روش سرمایه ارزش ویژه در یک شرکت حداکثر تا 

 هیئت توسعه فناوري. شود اندازي یا توسعه یک بخش صنعتی تأمین می کمک مالی طی مراحل اولیه، زمان راه

هاي موردتوجه صندوق  هاي بومی، با فناوري سازي فناوري ر پشتیبانی مستقیم از صنایع براي تجاريعالوه ب

توسعه خطرپذیر با هدف توسعه خود و  هاي قابل اي تشکیل داده و از فناوري شبکه) VCF( 3خطرپذیر سرمایه

. کند یار دارند، حمایت میها که محصوالت و خدمات نوآورانه در اخت SMEهاي خطرپذیر  پشتیبانی از سرمایه

و ) TBI( 4بخشی را در اختیار دارد و به مراکز رشد تجاري فناوري ابتکارات توسعه هیئت توسعه فناوري

هاي تازه تأسیس در مراکز رشد  شرکت  تحت حمایت اولیه به) STEP( 5هاي کارآفرینی علم و فناوري پارك

هاي مالی براي این است که کارآفرینان فناوري  این کمک. کند شان کمک می هاي فناورانه براي توسعه ایده

اکنونپیشرفت خوبی  این طرح هم. ها فعالیت نداشته باشند سازي فناوري پل بین توسعه و تجاريعنوان  بهدیگر 

با  2009- 10این طرح را توسعه بخشیده و طی سال  هیئت توسعه فناوري. داشته است و اجراي آن ادامه دارد

. از پنج مرکز رشد دیگر نیز پشتیبانی کرده است) اي الخ روپیه 5000(میلیون دالر امریکا  1کمک گرنت 

                                                           
1Technology Development Board 
2Equity 
3Venture Capital Fund 
4Technology Business Incubators 
5Science & Technology Entrepreneurs Parks 
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ها و مراکز رشد تجارت فناوري  STPIاي از  کرور روپیه 15با کمک دائمی  هیئت توسعه فناوريتاکنون 

ناوري و مراکز هاي کارآفرینی علم و ف مندي کارآفرینان از پارك این طرح موجب بهره. پشتیبانی کرده است

  . شود هاي مختلف می رشد در زمینه

هاي کارآفرینی علم و  توافق نامه با پارك 5شامل (نامه  توافق 17،  هیئت توسعه فناوري، 2009- 10هاي  طی سال

کرور  32/78(میلیون دالر امریکا  5/17با تعهد ) فناوري و و مراکز رشد تجارت فناوري براي حمایت اولیه

هیئت . را امضا کرده است) اي کرور روپیه 33/215(میلیون دالر امریکا 5/48اي به ارزش   کل پروژهاز ) اي روپیه

هایی که  به شرکت) کرور روپیه 04/55(میلیون دالر امریکا  4/12ها  براي اجراي این پروژه توسعه فناوري

هاي اقتصادي شامل   ، بخشهیئت توسعه فناوريپشتیبانی . شرایط دریافت کمک مالی دارند پرداخته است

برداري از آب، مخابرات و فناوري  بهداشت، فناوري زیستی، شیمی، مهندسی، کشاورزي، انرژي و بهره

  . گیرد اطالعات را در بر می

 40/9(میلیون دالر امریکا  2نامه با تعهد پرداخت   دو توافق هیئت توسعه فناوري، 2010ام سپتامبر  در روز سی

میلیون  5/7را امضا کرده و ) کرور روپیه 36/31(میلیون دالر امریکا  7اي به ارزش  از کل پروژه  )کرور روپیه

  ]3. [کننده کمک مالی پرداخت کرده است هاي دریافت به شرکت) کرور روپیه 26/33(دالر امریکا 

 )DBT(ان فناوري زیستی دپارتم 3-6

تحت نظارت وزارت علم و فناوري انگیزه جدیدي به 1986اندازي دپارتمان مستقل فناوري زیستی در سال  راه

این دپارتمان پس از گذشت بیش از یک . شناسی جدید و فناوري زیستی هند داد  هاي زیست توسعه در زمینه

دپارتمان فناوري زیستی با . ستی هند را به سرعت طی کرددهه از تأسیس آن مراحل ترقی در توسعه فناوري زی

اي در این زمینه  مالحظه تحقیق و توسعه متعدد و ایجاد و اجراي امکانات زیرساختی تأثیر قابل  هاي انجام پروژه

زیستی  کارگیري فناوري هاي چشمگیري در رشد و به دپارتمان فناوري زیستی هند به موفقیت. ایجاد کرده است

  . گسترده کشاورزي ، بهداشتی، علوم جانوري، محیط زیست و صنعت دست یافته است هاي حوزهدر 
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زیست و صنعت کامالً مشهود بوده و اکنون در  فناوري زیستی در کشاورزي، بهداشت، محیط  هاي تأثیر پیشرفت

دانشجوي  4000تی، نشریه تحقیقا 5000بیش از . شود هایی انجام می وري از محصوالت وفرآیندها تالش بهره

هاي آمریکا حاصل  هاي فایل شده از جمله پتنت هاي متعدد منتقل شده به صنایع و پتنت فوق دکتري، فناوري

دپارتمان فناوري زیستی هر . رسد نظر می بخش به ها رضایت هاي مرحله آغازین کار هستند که این موفقیت تالش

ها و دیگر  هاي موجود در دانشگاه تا از تخصصدانشمند در حال تعامل است  5000سال با بیش از 

تعامل . یک سازوکار بازبینی و بررسی دقیق در این زمینه وجود دارد. هاي ملی کشور استفاده کند آزمایشگاه

هاي کاربردي  از طریق شوراهاي ایالتی علم و فناوري براي توسعه پروژه خصوص بههاي ایالتی  نزدیکی با دولت

هاي  ها و اتحادیه هاي به اثبات رسیده و آموزش نیروي انسانی در ایالت گذاشتن فناوري نمایشفناوري زیستی، به 

، 2، راجستان1گجرات  هاي هایی را با همکاري ایالت این سازمان برنامه. محلی وجود داشته است

داده  انجام10و آندرا پرادش 9، میزورام8، جامو وکشمیر7، پنجاب6، هاریانا5، بنگال غربی4،اوریسا3مادیاپرادش

یک ویژگی . اند زیستی در مادیاپرادش و بنگال غربی به مرحله اجرایی رسیده مراکز کاربردي فناوري. است

هاي  کارگیري عمیق جامعه علمی کشور از طریق تعدادي از نیروهاي فنی، کمیته منحصر به فرد این دپارتمان، به

ها و  و نظارت بر برنامهکارگیري  بهدهی،  ن در شناسایی، شکلمشورتی و همچنین کمک گرفتن از متخصصا

  ]1. [هاي مختلف است فعالیت

    

                                                           
1Gujarat 
2Rajasthan 
3Madhya Pradesh 
4Orissa 
5West Bengal 
6Haryana 
7Punjab 
8Jammu and Kashmir 
9Mizoram 
10Andhra Pradesh 
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  )ICFRE( 1شوراي آموزش و پژوهش جنگلداري 3-7

 1986هاي دولت هند در سال  وزارت محیط زیست و جنگل شوراي آموزش و پژوهش جنگلداري هندتوسط

هاي توسعه  دهی، هدایت و مدیریت کند؛ و فناوري سازماندهی،  تأسیس شد تا تحقیقات جنگلداري را شکل

 ]1. [ها منتقل کند ها و دیگر سازمان یافته را به ایالت

   )ICMR(شوراي تحقیقات پزشکی هند  3-8

دهی، همکاري و بهبود تحقیقات  ترین مرکز هند در شکل شوراي تحقیقات پزشکی هند در دهلی نو مهم

هاي  اولویت. رود می شمار بههاي تحقیقات پزشکی جهان  ترین بخش قدیمیپزشکی است و یکی از  -زیست

هاي مسري،  هاي بهداشت ملی در مواردي مانند کنترل و مدیریت بیماري منطبق با اولویت ICMRتحقیقاتی 

هاي پزشکی،  پیشگیري از بارداري، سالمت مادر و فرزند، کنترل سوء تغذیه، توسعه راهبردهاي ارائه مراقبت

هاي قلبی  هاي غیر مسري مانند سرطان، بیماري زیست، تحقیق در مورد بیماري هاي سالمت محیط حدودیتم

عروقی، نابینایی، دیابت و دیگر اختالالت متابولیکی و هماتولوژي و تحقیقات بهداشت روان و تحقیقات 

و بهبود   کاهش بیماري هاي این سازمان در راستاي تمامی فعالیت. بوده است) از جمله طب سنتی(دارویی 

  ]1. [سالمت و آسایش جامعه است

  )ISRO( 2و سازمان تحقیقات فضایی هند) DOS(دپارتمان تحقیقات فضایی  3-9

سازمان تحقیقات . تأسیس کرد 1972را در ژوئن سال ) DOS(دولت هند کمیسیون و دپارتمان فضایی هند 

فضایی این کشور را توسط مراکز مستقر در   برنامهتحت نظارت دپارتمان فضایی هند، ) ISRO(فضایی هند 

هاي زمینی را براي  اي از ایستگاه ها شبکه سازمان تحقیقات فضایی هند طی سال. کند مناطق مختلف اداره می

این تسهیالت در . و ابزار پرتاب موشک مستقر ساخته است ماهواره) TTC( 3سنجش از دور، ردیابی و هدایت

                                                           
1Indian Council of Forestry Research and Education 
2Indian Space Research Organization 
3Tracking and Command 
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گیرند که  ماهواره قرار می) ISTRAC( 1و فرماندهی سازمان تحقیقات فضایی هند ردیابیشبکه سنجش از دور، 

  :ها عبارتند از امکانات این دپارتمان. مرکز اصلی آن در بنگلور هند است

با پشتیبانی کامل اطالعاتی مرکز کنترل  TTCهاي زمینی  در بنگلور شامل ایستگاه ISTRACامکانات −

. شود ها می فضاپیماهاي چندمنظوره جهت کنترل و هدایت عملیات و همکاري با شبکه ایستگاه

هاي  کننده زمان در مأموریت هاي پردازش ارتباطات، پردازشگرهاي تعیین هاي مجهز به سیستم رایانه

هاي فضاپیما، تجزیه و تحلیل و تعیین مدار را  دادهاي براي ثبت  رایانه فضایی و پردازشگرهاي آفالین

 . کنند تأمین می

و مراکز  ISTRACو ) SCC( 2ابزار کنترل ارتباطی براي ایجاد ارتباط بین شبکه مرکز کنترل ماهواره −

هاي دریافت داده از طریق صدا، داده و  کننده دیگر و ایستگاه هاي فضایی شرکت کنترل آژانس

 .انده  نیز در نظر گرفته شدارتباطات تله تایپ 

عنوان  بهINSAT هاي  تایپ به منظور تأمین پشتیبانی کارکرد مداري در ماهواره امکانات محدود تله −

 ]1. [مستقر هستند) 3واقع در ایالت کارناتاکا(هند  Hassan پشتیبان برد کنترل اصلی در شهر

هاي  زنی و سیستم هاي گمانه ها، ابزار پرتاب، راکت اهداف اصلی برنامه فضایی هند عبارتند از توسعه ماهواره

اي،  اي، آزمایش مخابراتی ماهواره ها شامل آزمایش تلویزیون آزمایشی ماهواره فاز آزمایشی این برنامه .زمینی

  .شود ها می هاي کنترل از دور و ماهواره پروژه

پرتاب ماهواره و ابزار پرتاب ماهواره  و ابزار IRSهاي  جهت پرتاب ماهواره) PSLV( 4پرتابگر ماهواره قطبی

هاي علوم فضایی شامل  فعالیت .اند در نظر گرفته شده INSATهاي  براي پرتاب ماهواره)GSLV(ژئوسنکرونی

 MSTهاي زمینی مثل رادار  المللی و سیستم هاي علمی بین ، شرکت در کمپینIRS-P3و  SROSSهاي  ماهواره

                                                           
1ISRO Technology, Tracking and Command Network 
2Satellite Control Centre 
3Karnathaka 
4Polar Satellite Launch Vehicle 
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مأموریت فضایی هند در مدار زمین که به منظور افزایش دانش بشر درباره تنها اولین  1-چانداریان. شوند می

هاي فضایی زیادي را تحت پوشش  کشورها و آژانس ISROهاي همکاري  برنامه. بود -ماه-ماهواره طبیعی زمین

افزارها و  سخت .است هاي فضایی را براي پرسنل کشورهاي دیگر تدارك دیده آموزش ISRO .دهد قرار می

ها یک بنیان قدرتمند  دپارتمان فضایی طی سال .شود تأمین می Antrix توسط شرکت ISROخدمات تجاري 

هاي فضایی پدید آورده  هاي ضروري و نیروي کار در برنامه حاصل از تحقیق و توسعه و فناوري را با زیرساخت

  ]1. [است

 )DAE(دپارتمان انرژي اتمی  3-10

گذاري  تحت نظر دپارتمان تازه تأسیس تحقیقات صنعتی پایه 1948هند در آگوست سال  کمیسیون انرژي اتمی

وزیر و با دستور  با مسئولیت مستقیم نخست 1954پس از آن دپارتمان انرژي اتمی در سوم آگوست . شد

کمیسیون انرژي اتمی در  1958سپس بر اساس قطعنامه دولت در اول مارس سال . جمهور تأسیس شد رئیس

بخش  5سازمان صنعتی،  3مرکز تحقیقاتی،  5دپارتمان انرژي اتمی شامل . پارتمان انرژي اتمی تأسیس شدد

انرژي اتمی   دپارتمان. شود دولتی متعهد، سه سازمان خدماتی و مؤسسات کمکی دپارتمان انرژي اتمی می

  ]1. [شود حمایت می اي و ریاضیات هاي مختلفی براي بهبود تحقیقات در زمینه علوم هسته توسط بخش

هاي تحقیق و توسعه در حال انجام توسط انستیتوهاي مختلف تحت نظارت دپارتمان انرژي اتمی در سه  فعالیت

  : شوند بندي می زیر تقسیم  حوزه

در مرحله اول . کند اي را دنبال می اي سه مرحله اي هند یک برنامه هسته فناوري نیروي هسته −

این مرحله در حال . شوند گرفته میکار بهسنگین فشرده با سوخت اورانیوم طبیعی  رآکتورهاي آب

اي است که از سوخت پلوتونیوم  اندازي رآکتورهاي زاینده مرحله دوم شامل راه. شدن است تجاري

این مرحله در فاز اجرایی . گیرد کنند و از اورانیوم مصرف شده در مرحله اول کمک می استفاده می

مرحله سوم شامل توسعه براي تولید . شوند هاي اولیه آزمایشی ساخته می است که در آن نمونهفناوري 
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در ) BARC( 1مرکز تحقیقات اتمی بهابا. است 233 -اورانیوم-نیرو از طریق فناوري چرخه توریوم

تحقیق درزمینه انرژي هیدروژن و انرژي ترکیبی . توسعه رآکتور آب سنگین پیشرفته مشارکت دارد

 .ادامه دارد DAEهمچنان در انستیتوهاي مختلف 

فناوري کاربردي و تحقیقات کاربردي و توسعه تولید در موارد متعددي چون رآکتورها،  −

اي و  هاي بهداشتی، ابزار انرژي هسته هاي مواد غذایی، مراقبت کننده ها، لیزرها، پردازش دهنده شتاب

 .اند زیستی به کارگرفته شده فناوري

هاي مختلفی چون ریاضیات و علوم محاسباتی، فیزیک،  اي اصلی تحقیقات بنیادي در زمینهه فعالیت −

 ]1. [ها بوده است ها و کاربرد آن ها، علوم مواد، سینکروترون شناسی، تحقیقات روي سرطان زیست

 )DRDO( سازمان تحقیق و توسعه دفاعی 3-11

این . شود تحقیق و توسعه دفاعی وزارت دفاع اداره میسازمان تحقیق و توسعه دفاعی تحت نظارت دپارتمان 

هاي سالح کالس  هاي دفاعی و تقبل طراحی و توسعه در تولید سیستم سازمان جهت بهبود خودکفایی در سیستم

این سازمان . کند جهانی و تجهیزات مناسب با نیازهاي اعالم شده در موارد کیفی با سه سرویس خدماتی کار می

هاي تجهیزات  مختلف فناوري نظامی شامل هوافضا، سالح، ابزار جنگی، الکترونیک، سیستمهاي  در زمینه

سازي و علوم زیستی فعالیت  هاي دریایی، محاسبات پیشرفته، شبیه مهندسی، موشک، مواد، سیستم

ابزار هوافضا، تسلیحات جنگی، مهندسی و : اند ها تقسیم بندي شده هاي این سازمان به اینگروه شعبه.کند می

. جنگی، علوم کامپیوتر و الکترونیک، توسعه منابع انسانی، تحقیق و توسعه دریایی، علوم زیستی، مواد، موشک

]1[  

  

   

                                                           
1Bhabha Atomic Research Centre 
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  هیئت ملی توسعه کارآفرینی علم و فناوري 3-12

فناوري و دانش حاصل از کارآفرینی افراد فعال در ) NSTEDB( 1يعلم و فناورهیئت ملی توسعه کارآفرینی 

  . کند هایشان تقویت می ها و فعالیت زمینه علم و فناوري را از طریق برنامه

  )TBI(مراکز رشد تجارت فناوري  3-13

مرکز رشد تجارت . ابزار توسعه اقتصادي، شغل و ایجاد ثروت استعنوان  بهرشد و توسعه تجارت از نظر جهانی 

هاي بالقوه از  ها و نوآوري برداري و توسعه ایده است و به بهره NSTEDBهاي مهم  یکی از برنامه (TBI)فناوري 

برداري مناسب از  پردازد و موجب بهره هاي تجاري مشخص و فرآیند ایجاد شراکت می طریق فعالیت

  . شود هاي در دسترس در انستیتوهاي میزبان و مناطق مجاور می وردنیاز، تسهیالت و زیرساختهاي م تخصص

طی سه . ، موجب شتاب توسعه در دهه حاضر شده است1990و  1980نرخ رشد و توسعه ایجاد شده در دهه 

براي . است مورد رسیده 55ها به  اندازي شده و در حال حاضر تعداد آن سال گذشته مراکز رشد جدیدي راه

هاي زیادي صورت گرفته تا  ایجاد یک اکوسیستم مناسب و تقویت کارآفرینی فناوري در کشور، تالش

  ]3. [هاي موجود در بازار کنونی و آینده در مناطق مختلف افزایش یابد فرصت

  :دهندگان این مراکز سیستم پشتیبانی اولیه از مراکز رشد و توسعه

  2010-2011یجدید در سال مالی تأسیس مراکز رشد تجارت فناور •

  :اند تصویب شده 2010- 2011رشد تجارت فناوري زیر براي تأسیس در سال مالی  جدید مراکز

هاي  موبایل، فناوري VAS، مخابرات،  web/ ، اینترنت  IT  ،ITeSبه  IANخدمات توسعه و مشاوره  −

هاي جزئی، محاسبات انبوه فناوري پاك در شبکه  هاي مراقبت بهداشتی، فناوري آموزشی، فناوري

 .پردازد نو می در دهلی) IAN( 2سروش هند

                                                           
1National Science & Technology Entrepreneurship Development Board 
2India Angel Network 
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− Vel Tech  مرکز رشد فناوري در حوزهE-waste  فناوري زیستی و مدیریت ضایعات غیرقابل تجزیه ،

 چناي  Vel Techدر  RRکتر و د S.Rدر دانشگاه فنی دکتر 

 ، واقع درگرگائون در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات)MDI( 1انستیتوي توسعه مدیریت −

هاي بهداشتی، تشخیص و  ، واقع در چناي در حوزه مراقبت)Sri Ramachandran )SRU دانشگاه −

 داروسازي

ارت در مراحل اولیه، که به تج Coimbatore، واقع در)TNAU( 2دانشگاه کشاورزي تامیل نادو −

 . پردازد فراوري غذا، سازوکار کاشت و انرژي زیستی می

سازي تحقیقات را از  فناوري مختلف زیر در نظر دارند زنجیره تجاري رشد تجارت هاي جدید و مراکز مدل

سازي، اقدامات جدید و توسعه کارآفرینی  طریق تحقیقات منسجم، نوآوري، مدیریت مالکیت  فکري، تجاري

  . تصویب شده است 2010-11ها در سال مالی  تقویت نمایند که تأسیس آن

،  PSG-STEPدر  (NRIIC)3مرکز رشد تجارت فناوري مرکز توسعه و نوآوري تحقیقات فناوري نانو -الف

هدف مرکز توسعه و نوآوري تحقیقات فناوري نانو تقویت  :Coimbatoreدر  PSGدانشکده فناوري 

سیستم شبکه انرژي  پالستیک، هاي الکترونیک چاپ سعه کاربردهاي فناوري نانو در حوزههاي هند و تو قابلیت

. است Arkansasتجدیدپذیر، منسوجات هوشمند و ابزارهاي مراقبت بهداشتی با مشارکت علمی دانشگاه 

گیرد  قرار میاندازي شده در دسترس دانشجویان و کارآفرینان  فرد و جدیدترین تجهیزات راه تسهیالت منحصربه

  ]3. [سازي و توسعه سرمایه خطرپذیر جدید مربوط به کار بپردازد تا به تحقیق، آموزش، توسعه محصول، تجاري

مرکز ملی تحقیق و نوآوري هوا فضا، مؤسسه نوآوري  –مرکز رشد تجارت فناوري در مهندسی هوا و فضا  -ب

هاي تولیدي در هند و توسعه صنایع در  ویت قابلیتیکی از ابتکارات و گام مؤثر تق :و فناوري هند در بمبئی

مرکز ملی «زمینه مهندسی هوافضا، تأسیس یک مرکز رشد تجارت فناوري در زمینه مهندسی هوافضا به نام 

                                                           
1Management Development Institute 
2Tamil Nadu Agriculture University 
3 Nanotechnology Research Innovation & Incubation Centre 
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است که در مؤسسه نوآوري و فناوري هند در بمبئی با مشارکت ) NCAIR(» 1تحقیق و نوآوري هوا فضا

براي تکمیل تجهیزات موردنیاز تخصصی و زیرساختی، سه نشست . تشرکت بویینگ امریکا واقع شده اس

صنعت تولیدي هوافضا که در کشور هند گشایش یافته برگزار  175صنعتی در بنگلور، پونا و بمبئی با مشارکت 

  . شده است

NCAIR هاي تحقیق و  دهد که شامل دانش فنی در مورد پروژه خدمات متنوعی را به اعضاي خود ارائه می

وسعه و انتقال فناوري، تسهیالت آزمایش و تولیدات هوافضا، آموزش تخصصی و ابزار فنی، خدمات تجاري و ت

شود همکاري بین دپارتمان علم و فناوري، شرکت بویینگ و مؤسسه نوآوري و  بینی می پیش. شود مشاوره می

  ]3. [ند را بهبود بخشددر سطح جهان اکوسیستم هوافضاي ه NCAIRفناوري هند در بمبئی موجب شود که 

یک مرکز رشد تجارت فناوري مجازي با همکاري  :هند، بنگلور 2 هاي نوآورانه مرکز رشد تجارت فناوري -ج

این مرکز رشد تجارت فناوري مرکز رشد فیزیکی . اندازي شده است هند در بنگلور راه Imprialهاي  فرآوري

بندي نمونه اولیه و  یابی فناوري، تأیید مستقل، بودجه دیگري ندارد اما به تأمین خدمات تکمیلی مانند منبع

  ]3. [پردازد گذاري اولیه براي نوآوران و کارآفرینان می سرمایه

  (NCSTC)3اطات علم و فناوريشوراي ملی ارتب 3-14

ها را  شوراي ملی ارتباطات علم و فناوري متعهد است تا بین توده مردم و علم و فناوري ارتباط برقرار کرده، آن

. ها را در سراسر کشور هماهنگ و متناسب سازند به بهبود وضعیت علم و فناوري تشویق کند و این فعالیت

گیري آگاهانه در جامعه و  هاي شوراي ملی ارتباطات علم و فناوري با هدف ایجاد ظرفیت براي تصمیم برنامه

از طریق انتشار غیررسمی دانش و  این شورا به ارتقاي جامعه. ریزي شده است ترویج تفکر منطقی طرح

  . کند هاي مختلف اختصاص یافته که به گوشه و کنار جامعه نفوذ می هایی با کمک رسانه ریزي برنامه طرح

                                                           
1National Centre Aerospace Innovation & Research 
2Technovate 
3National Council for Science & Technology Communication 
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شوراي ملی ارتباطات علم و فناوري به تقویت تحقیقات در زمینه ارتباط علم و فناوري پرداخته و بر ارزیابی 

هایی در زمینه  همچنین این شورا از برنامه. گذارد نظر تأثیر می تلف موردهاي مخ هاي مختلف در گروه برنامه

براي . کند ها، علم و فناوري موردپسند جامعه و موارد دیگر حمایت می علوم موردپسند مدارس و دانشکده

ترها، هاي راهنما، پوس ها، کتاب هاي رادیویی و تلویزیونی، کتاب ها به طور منظم برنامه تقویت این برنامه

ها در  شوراي ملی ارتباطات علم و فناوري به اعطاي جوائز و مشوق. شوند هایی تولید می ها و فیلم نمایشگاه

  ]3.[اي دارد سراسر کشور توجه ویژه

  هاي ملی هند در زمینه علم و فناوري برنامه -4

ف هند در زمینه علم و فناوري هاي مختل ها و دپارتمان هاي مختلفی که توسط وزارتخانه در زیر به معرفی برنامه

  :پردازیم به اجرا درآمده است می

 )DSIR(هاي دپارتمان تحقیقات علمی و صنعتی هند  برنامه 4-1

که برنامه اصلی دپارتمان تحقیقات علمی ) TDPU(برداري از فناوري  هاي برنامه ارتقا، توسعه و بهره زیرمجموعه

  :و صنعتی هند است عبارتند از

  :با هدف )IRDPP( 1ارتقاي تحقیق و توسعه صنعتیبرنامه  •

 تمرکز بیشتر بر تحقیق و توسعه داخلی −

 )SIRO( 2هاي تحقیقاتی علمی و صنعتی هاي تحقیق و توسعه و سازمان تقویت زیرساخت −

 هاي تحقیقاتی علمی و صنعتی ارتقاي ابتکارات تحقیق و توسعه در صنایع و سازمان −

هاي تحقیقاتی  شده توسط مراکز تحقیق و توسعه داخلی و سازمان هاي انجام تضمین اینکه فعالیت −

 .اند علمی و صنعتی به صورت مناسبی در بافت کلی توسعه تکنولوژیکی و صنعتی ادغام شده

   
                                                           

1 Industrial R&D Promotion Programme 
2 Scientific and Industrial Research Organization 
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  :با هدف )TDDP( 1برنامه تثبیت و توسعه فناوري •

 حمایت از صنعت در جهت جذب، توسعه و تثبیت فناوري −

 سازي محصوالت و فرآیندهاي فعلی با تأثیر باال توسعه و تجاريایجاد توانمندي بومی براي  −

 هاي مشترك با بخش صنعت هاي تحقیقاتی ملی در پروژه مشارکت سازمان −

گذاري  این برنامه از نوآوري درست تا نقطه آغاز یک سرمایه :)TePP( 2برنامه ارتقاي کارآفرینی فناوري •

هاي تازه تأسیس از بودجه تأمین شده توسط این برنامه براي  بسیاري از افراد و شرکت. کند جدید حمایت می

  . اند برداري کرده ثبت اختراعات خود و نیز اعتبار مشتري و بازار بهره

هاي تحقیقاتی، مؤسسات  این برنامه در رابطه نزدیک با صنعت، سازمان ):TMP( 3برنامه مدیریت فناوري •

هاي دولتی در  اي و دیگر دپارتمان هاي مشاوره دولتی، سازمانهاي در سطح ایالتی و  دانشگاهی، سازمان

  .کند جهت اهداف خود مبنی بر ارتقاي ظرفیت مدیریت فناوري در کشور فعالیت می

المللی فناوري از جمله  با هدف ارتقاي تجارت و انتقال بین :)ITTP( 4المللی انتقال فناوري برنامه بین •

  و محصوالت متمرکز بر فناوريها، خدمات  صادرات فناوري، پروژه

هاي مختلف از  اي در حوزه با هدف تقویت و ارتقاي خدمات مشاوره :)CPP( 5اي برنامه ارتقاي مشاوره •

  :جمله

اي براي جذب و واردات فناوري، مستلزم توانایی تکنولوژیکی و مدیریتی براي  خدمات مشاوره −

گذاري مستقیم خارجی  بومی، ارتقاي سرمایهها به تناسب مقتضیات  ارزیابی فناوري و مهندسی آن

 )در داخل کشور و خارج از کشور(با کیفیت 

                                                           
1Technology Development and Demonstration Programme 
2Technopreneur Promotion Programme 
3Technology Management Programme 
4International Technology Transfer Programme 
5Consultancy Promotion Programme 
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گذاري  اندازي سرمایه ها و خدمات و راه ها، فناوري اي براي صادرات پروژه خدمات مشاوره −

 مشترك در خارج کشور و غیره

ت پیوند سیستم اي براي توسعه و انتقال فناوري مؤسسات تحقیق و توسعه و تقوی خدمات مشاوره −

 تحقیق و توسعه با صنعت

 هاي جدید و در حال ظهور منفعت ملی مشاوره در حوزه −

هاي  ها و بخشSMEهاي ویژه براي ارائه مشاوره به  هاي شناسایی شده شامل تالش دیگر حوزه −

 کوچک

  :با هدف )TIFP( 1برنامه تسهیل فناوري اطالعات •

 هاي تحقیق و توسعه حمایت از فعالیتتوسعه مناسب ظرفیت اطالعاتی بومی براي  −

 حمایت از محتواي محلی و ارتقاي کاربرد دانش بومی −

اي و ملی به منظور تسهیل  سازي اطالعات و دانش در سطوح محلی، منطقه ارتقاي شبکه −

 اندازي و به اشتراك گذاشتن منابع اطالعاتی جریان به

 وري ملی علم و فناوري با روند جهانی آن تطبیق بهره −

 برداري از محتواي دیجیتالی حمایت از آموزش، پرورش و تحقیق و توسعه در زمینه توسعه و بهره −

  هاي مربوطه المللی در حوزه هاي ملی و بین ارتقاي همکاري −

  :با هدف )TDUPW( 2برداري از فناوري براي زنان برنامه توسعه و بهره •

 هاي جدید توسط زنان ارتقاي جذب فناوري −

 آموزش زنان درباره مسائل مرتبط با فناوري مربوط به زنانسازي و  آگاه −

                                                           
1Technology Information Facilitation Programme 
2Technology Development & Utilization Programme for Women 
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هاي بسیار کوچک، کوچک و متوسطی که توسط  روزرسانی تکنولوژیکی شرکت ارتقاي به −

 شوند کارآفرینان زن اداره می

 گذاري فناوري به نفع زنان هاي به نمایش دهی برنامه هاي مناسب و سازمان عرضه فناوري −

 و فرآیندهایی به نفع زنان طراحی و توسعه محصوالت −

  )INSPIRE( 1هاي علمی براي انجام تحقیقات برجسته برنامه نوآوري در فعالیت 4-2

هاي علمی براي انجام تحقیقات برجسته یک برنامه نوآورانه است که از سوي دپارتمان علم  نوآوري در فعالیت

برنامه داراي سه بخش است که عبارتند  این. ریزي شده است و فناوري براي جذب نیروهاي مستعد علمی طرح

  :از

  (SEATS) 2طرح جذب زودهنگام استعدادهاي علمی •

  (SHE) 3کمک هزینه تحصیلی براي آموزش عالی •

  (AORC) 4هاي مطمئن براي مشاغل تحقیقاتی ایجاد فرصت •

هاي خالقانه علمی و  ها به فعالیت برقراري ارتباط با جوانان کشور و تشویق آن INSPIREهدف اصلی برنامه 

جذب استعدادها براي مطالعات علمی در مراحل اولیه و همچنین ایجاد سرمایه منابع انسانی موردنیاز براي تقویت 

این برنامه از سوي دولت هند در نوامبر سال . و توسعه سیستم علم و فناوري و پایه تحقیق و توسعه در هند است

و در سیزدهم . در برنامه یازدهم تصویب شد) کرور روپیه 25/1979(یون دالر امریکا میل 446با بودجه  2008

  . وزیر هند به اجرا درآمد توسط نخست 2008دسامبر 

با هدف جذب، یکپارچه کردن، حفظ و تقویت  (AORC)هاي مطمئن براي مشاغل تحقیقاتی  بخش فرصت

  ]3. [اندازي شده است تحقیق و توسعه در کشور راه نیروي انسانی علمی جوان و با استعداد و تقویت مبناي
                                                           

1Innovation Science Pursuit for Inspired Research 
2Scheme for Early Attraction of Talents for Science 
3Scholarship for Higher Education 
4Assured Opportunity for Research Careers 
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  (DPRP)1برنامه تحقیقات دارو و داروسازي 4-3

براي ترویج تحقیق و توسعه در  1994-95هاي دپارتمان علم و فناوري است، در سال  این برنامه که از برنامه

و براي تحقیق و ) PPP( 2بخش دارو و داروسازي و با اهداف ایجاد مشارکت بین بخش خصوصی و دولتی

هاي مدرن و هندي دارویی شامل توسعه داروهاي  این برنامه سیستم. اندازي شد توسعه دارو و داروسازي راه

ها و  هاي تحقیق و توسعه در این بخش در دانشگاه ترین زیرساخت وابسته به دامپزشکی، ایجاد پیشرفته

هاي تحقیق و توسعه صنعت  درصد به پروژه 3بهره  هایی با هاي با بودجه دولتی، افزایش وام آزمایشگاه

هاي صنعت داروسازي براي داروهاي  هاي اعطایی براي کمک به آزمایشات بالینی به پروژه داروسازي و گرنت

این . دهد را تحت پوشش قرار می3هاي فراموش شده مانند سل، فیالریا، کاالآزار در حال توسعه براي بیماري

در حوزه بیماري سل، ماالریا، ) مشارکت بخش خصوصی و دولتی(پروژه مشترك  101فعالیت موجب اجراي 

ایدز، ضد قارچ، ضدویروس، / HIVهاي روانی، کاالآزار، آب مروارید، جنون،  اسهال، دیابت، بیماري

، آنسفالیت ژاپنی و هپاتیت نوع ب 4آسم، آرتروز، واکسن دنگان، ضد بیماري هاري، ضد چاقی، ضدضدسرط

  . تشده اس

  مؤسسه نوآوري هند براي تحقیق و توسعه در زمینه انرژي خورشیدي   PANبرنامه 4-4

توسعه ظرفیت تحقیقاتی قبل از رقابتی شدن و بهبود وضعیت کنونی فناوري تولید  PAN-IITهدف از ابتکار 

نقطه قوت این برنامه مشارکت قوي بین صنعت و دانشگاه . ها است برق خورشیدي و تالش براي کاهش هزینه

ین یک شریک صنعتی وارد اعنوان  به) NTPC)NETRA 5تحقیقات فناوري انرژي  عالوه بر این اتحادیه. است

برد است که منافع هر دو طرف را  -یک ترکیب برد PAN-IITو گروه  NTPCهماهنگی بین . حوزه شده است

در نظر دارند با مشارکت  PAN-IITو  NTPCدر تالش براي مشارکت صنعت و دانشگاه، . کند تأمین می

                                                           
1Drugs & Pharmaceuticals Research Programme 
2Public Private Partnership 
3Kala-azar 
4dengue 
5NTPC Energy Technology Research Alliance 
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ژي خورشیدي براي تکمیل در فناوري بپردازند تا هزینه برق تولیدشده در کارخانجات انر  یکدیگر به نوآوري

  ]3. [مأموریت ملی انرژي خورشیدي را کاهش دهند

دپارتمان علم و فناوري با مشارکت بخش خصوصی و دولتی :زیستی کارخانه برق ترکیبی خورشیدي جرم •

در . واقع در پونا حمایت کرده است Shivaدر دهکده  kw256از پروژه ساخت فناوري گرمایی خورشیدي 

هاي معتبر،  و با هدف ارزیابی M/s Thermaxاین کارخانه دپارتمان علم و فناوري با همکاري شرکت 

هاي الزم براي برق غیرمتمرکز روستایی، با استفاده از انرژي خورشیدي و با استفاده از گزینه  گذاري سرمایه

  ]3. [ها را کاهش داده است ینهترکیب انرژي خورشیدي و جرم زیستی هز

و  KG ،Coimbatore (KGDS)1دپارتمان علم و فناوري از خدمات طراحی :Solar-MEDکن  آب شیرین •

کن با استفاده از  شیرین  براي توسعه و ساخت یک کارخانه آب)NIOT( 2هاي اقیانوسی انستیتوي ملی فناوري

مهار کرده، آن را متمرکز و از آن بخاري تولید کند که انرژي خورشیدي را  انرژي خورشیدي حمایت می

کن خورشیدي از یک  شیرین سیستم آب. گیرد کردن آب دریا مورد استفاده قرار می  کند که براي شیرین می

کننده مربوطه،  تشکیل شده که از انرژي خورشیدي متراکم شده و دریافت) LER( 3بازتابنده فرسنل خطی

کن  شیرین با سیستم آب) MED( 4ر مستقیم در دستگاه تقطیر چند اثريکند که به طو بخاري تولید می

شیرین شده به صورت متراکم، سرد شده و  این کارخانه آب. شود تغذیه می) TVC( 5کمپرسور بخار گرمایی

 ]3. [کند و با مواد معدنی براي مصرف تولید می

    

                                                           
1KG Design Service 
2National Institute of Ocean Technology 
3Linear Fresnel Reflector 
4Multi Effect Distillatory 
5Thermo Vapor Compressor 
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  ابتکار تحقیقات علوم شناختی  4-5

ها و توسعه منابع  با هدف حمایت از تحقیق و توسعه، توسعه زیرساخت) CSI( 1ابتکار تحقیقات علوم شناختی

ساله، دپارتمان علم و فناوري  اندازي این ابتکار در یازدهمین برنامه پنج از آغاز راه. اندازي شده است انسانی راه

پژوهشی فردي پاسخ هاي  توجهی از طرح از سوي جامعه علمی که در این حوزه فعالیت دارند و تعداد قابل

. پروژه تصویب کرده است 42طرح پژوهشی دریافت و  245، این دپارتمان، 2008از سال . مناسبی دریافت کرد

شناسی، علوم اعصاب، مهندسی  شناسی، زبان هاي مختلف علوم شناختی مانند روان هاي فردي، رشته این پروژه

 27عالوه بر این ، . دهد را تحت پوشش قرار میاجتماعی، آموزش، مهندسی زیستی، فلسفه، هوش مصنوعی 

، 2010در سال . شوند ها حمایت می انستیتوي تحقیقاتی و دانشگاهی از مناطق مختلف کشور از طریق این پروژه

  . براي پشتیبانی مالی دریافت کرده است طرح پژوهشی 135دپارتمان علم و فناوري 

  هاي نوآوري  طرح گروه4-6

پذیر در سطح جهان براي توسعه این رشته در جامعه و تقویت مدیریت  پایه فناوري رقابت هدف این طرح ایجاد

این طرح در نظر دارد گروه علوم شناختی . هاي مبتنی بر دانش و پشتیبانی گروهی است فناوري از طریق راهبرد

و برخی از هاي در حال پیشرفت  فعالیت. را براي انجام تحقیقات در این رشته تخصصی توسعه بخشد

  :عبارتند از 2010دستاوردهاي سال 

برداري جامع از بیش از  که موجب نقشه NCR–در دهلی ) ICT(ابتکارات بخش فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي متشکل از  شبکه. ها وجود دارد تأسیس در بین آن شرکت تازه 300شود که بیش از  دار می چهار هزار سهام

کار تشکیل  از یک گروه از کارآفرینان تازه) NITEE(2وري اطالعات و ارتباطاتها و کارآفرینان فنا شرکت

سازي و  داران بخش خصوصی و دولتی، سازماندهی توسعه شبکه شده که گفتگوهاي سطح انستیتویی با سهام

  . رویدادهاي توسعه بازار و ایجاد ظرفیت ابتکارات را بر عهده دارند

                                                           
1Cognitive Science Research Initiative 
2Network of ICT Entrepreneur & Enterprises 
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  IRISسوپراستارهاي  4-7

براي ترویج و القاي روحیه نوآوري در هند، ابتکارات متعددي از سوي دولت هند و : i3–ابتکار نوآوري هند 

یکی از . هاي فناوري پیشرفته در این کشور تقویت و ارائه شود رؤساي صنعتی و دانشگاهی انجام شده تا ایده

مشارکت بخش خصوصی و دولتی بین شرکت ، ابتکار »i3«یا » ابتکار نوآوري هند«هاي مهم در این راستا  گام

است که با هدف پیشرفت ) CII( 1، دپارتمان علم و فناوري و کنفدراسیون صنایع هندAgilentهاي  فناوري

ها و ایجاد فضاي نوآوري در هند انجام شده و موجب تشویق و  سازي نوآوري نوآوران و تأمین تسهیالت تجاري

سال هند و بدون در نظر گرفتن شغل  18این ابتکار براي تمام نوآوران باالي . شود ترغیب نوآوري و نوآوران می

  . یا زمینه پیشین، در نظر گرفته شده است

. شرکاي این طرح ابتکاري هستند) Yi( 3و بخش هندیان جوان) IIM-A( 2انستیتوي مدیریت هند در احمدآباد

سازي برخی از بهترین  ه پروپوزال تجاري و تجاريانستیتوي مدیریت هند در احمدآباد پشتیبانی از توسع

هاي  بخش هندیان جوان از توسعه این ابتکار مهم حمایت کرده و جایزه شیوه ها را پیشنهاد داده است و نوآوري

جامعه . کند هاي انتخاب شده پشتیبانی می سازي نوآوري را اعطا نموده و همچنین از تجاري Yiخاص بعدي 

، پشتیبانی خود را براي ارائه 2010مؤسسه فناوري هند در بمبئی نیز در سال )SINE( 4ینوآوري و کارآفرین

هاي پشتیبانی  همکاري متقابل با سازمان. توسعه بخشیده است i3 2010هاي بالقوه  اي به پروژه خدمات مشاوره

به نشانی اینترنتی (CII-Raunaq singh پردازند، از طریق شبکه نوآوري  سازي می فرآیند تجاري مختلفی که به

www.innovationgrid.com (تسهیل شده بود .  

    

                                                           
1Confederation of Indian Industry 
2Indian Institute of Management , Ahmadabad 
3Young Indians:   هاي اصلی کنفدراسیون صنایع هند یکی از بخش 
4Society for Innovation and Entrepreneurship 
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  )SSTP( 1برنامه ملی توسعه علم و فناوري ایالتی 4-8

شناخته شده » طرح کمک به توسعه شوراهاي علم و فناوري دولتی«برنامه علم و فناوري ایالتی که قبالً با عنوان 

اي مانند ارتقاي علم و فناوري در سطح کشور تمرکز  است، تنها طرح دولت مرکزي است که روي اهداف ویژه

ه است، به وسیله دپارتمان علم و فناوري دولت ریزي کمیسیون تنظیم شد اي از برنامه این طرح که در نمونه. دارد

پشتیبانی مرکزي دپارتمان، شوراهاي علم و فناوري کشور را قادر به . گردد هند از زمان برنامه ششم اجرا می

هاي اداري کرده است که براي داشتن عملکرد مؤثر ضروري  و زیرساخت علم و فناوريتأمین نیروي انسانی 

  . است

توسعه کارآفرینی در : اند عبارتند از کشوري ارتقا یافته علم و فناوريایی که توسط شوراي ه ترین حوزه مهم

هایی براي دانشمندان جوان،  تر و زنان، برنامه هاي ضعیف در خدمت بخش علم و فناوري، علم و فناوريزمینه 

هاي انرژي  محیطی، برنامه هاي زیست فناوري استفاده از فناوري سنجش از راه دور، برنامه هاي زیست برنامه

حل مشکالت محلی اتباع  براي تهیه راه تحقیق و توسعههاي  غیرمتداول، نیازهاي ویژه محلی براساس پروژه

  ]3. [هاي مختلف ساکن در استان

  تحقیق و توسعه -5

توسعه را اي نرسیده بود که بخش خصوصی توانایی هدایت تحقیق و  تا این اواخر توسعه اقتصادي هند به مرحله

اي و مراکز تحقیق و توسعه در  هاي توسعه هاي تحقیقاتی خصوصی، بخش عمومی و سازمان سازمان. داشته باشد

هاي ملی  کل این مجموعه شامل شرکت. کنند صنایع بخش خصوصی نقش مهمی را در توسعه فناوري ایفا می

س مراکز تحقیق و توسعه در هند را وظیفه تأسی می شود که) شرکت 500شرکت از میان  150حدود (انتقالی 

هاي خارجی در تمام صنایع را متقبل شده است  هند اخیراً میزبانی تعداد رو به افزایشی از شرکت. برعهده دارند

                                                           
1State Science and Technology Programme 
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هاي داخلی و خارجی 

در حال حاضر دولت دوسوم مخارج تحقیق و 

این گرایش با افزایش 

را  GERD% 28که در حال حاضر 

هاي خصوصی به طور کلی گرایش مطلوبی 

تر از بخش دولتی مایلند نتایج تحقیقات خود را به محصول و فرآیند 

شود، سهم نسبت داده شده به 

  

فصل دومهاي علم و فناوري هند                                                                                    

هاي داخلی و خارجی  تا فروش تحقیق و توسعه داخلی را بر اساس تحقیقات داخلی و همگام با افزایش تالش

در حال حاضر دولت دوسوم مخارج تحقیق و  .اي داشته است

این گرایش با افزایش . توسعه هند را بر عهده دارد، اگرچه این رقم با گذشت زمان کاهش یافته است

که در حال حاضر هاي تجاري در تحقیق و توسعه همراه بوده است، 

هاي خصوصی به طور کلی گرایش مطلوبی  رشد اجراي تحقیق و توسعه توسط شرکت

تر از بخش دولتی مایلند نتایج تحقیقات خود را به محصول و فرآیند 

شود، سهم نسبت داده شده به  تحقیقات مربوط میبه واسطه نوع 

  .به میزان نسبتاً چشمگیري افزایش یافته است

  هاي علمی مهم این کشور گذاري دولت هند در برخی سازمان

هاي علم و فناوري هند                                                                                     ها و توانمندي

تا فروش تحقیق و توسعه داخلی را بر اساس تحقیقات داخلی و همگام با افزایش تالش

  یق و توسعهورودي تحق

اي داشته است هاي تحقیق و توسعه در هند روند پیچیده

توسعه هند را بر عهده دارد، اگرچه این رقم با گذشت زمان کاهش یافته است

هاي تجاري در تحقیق و توسعه همراه بوده است،  گذاري شرکت

رشد اجراي تحقیق و توسعه توسط شرکت

تر از بخش دولتی مایلند نتایج تحقیقات خود را به محصول و فرآیند  ها سریع شود، چرا که شرکت

به واسطه نوع  GERDجا که به تفکیک 

به میزان نسبتاً چشمگیري افزایش یافته است 2003تحقیقات پایه از سال 

گذاري دولت هند در برخی سازمان سرمایه: 4نمودار

ها و توانمندي ظرفیت

تا فروش تحقیق و توسعه داخلی را بر اساس تحقیقات داخلی و همگام با افزایش تالش

  ]1. [هدایت کند

ورودي تحق 5-1

هاي تحقیق و توسعه در هند روند پیچیده هزینه

توسعه هند را بر عهده دارد، اگرچه این رقم با گذشت زمان کاهش یافته است

گذاري شرکت سرمایه

رشد اجراي تحقیق و توسعه توسط شرکت. دهد تشکیل می

شود، چرا که شرکت محسوب می

جا که به تفکیک  تا آن. تبدیل کنند

تحقیقات پایه از سال 
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اي، صنایع دفاعی، صنایع فضایی، بهداشت و  مخارج دولتی تحقیق و توسعه در هند بیشتر بر انرژي هسته

گذاري بخش دولتی در علم و فناوري در  ، مبلغ سرمایهساله یازدهمین برنامه پنجدر . کشاورزي متمرکز است

ترین  بزرگ. افزایش داشته است% 220، از نظر اسمی تا برنامه دهممقایسه با مخارج واقعی علم و فناوري در 

میلیون دالر  794نفع در این میان دپارتمان انرژي اتمی بوده است که بودجه آن تقریباً سه برابر شد و از  ذي

بخشی از این مبلغ صرف تأمین وجه . رسید) کرور روپیه 11000(میلیارد دالر  5/2به ) کرور روپیه 3501(

 2005خواهد شد که هند در سال ) ITER(المللی  اي بین یشی گرماهستهمشارکت هند در پروژه رآکتور آزما

 2به ) کرور روپیه 2575(میلیون دالر  584بودجه شوراي تحقیقات علمی و صنعتی نیز از . بدان پیوسته است

) پیهکرور رو 1450(میلیون دالر  328زیستی از  رسید و بودجه دپارتمان فناوري) کرور روپیه 9000(میلیارد دالر 

هاي  گذاري بخش دولتی در انرژي افزایش مبلغ سرمایه. افزایش یافت) کرور روپیه 6389(میلیارد دالر  4/1به 

میلیارد دالر  3/2به ) کرور روپیه 7167(میلیارد  6/1از –تجدیدپذیر ممکن است به آن اندازه چشمگیر نباشد 

  . ه استبود% 46اما با وجود این نرخ رشد آن -)کرور روپیه 10460(

هاي  هاي غیرنظامی در هند محدود است، اگرچه دولت هند اخیراً تالش سرریز تحقیقات دولتی به استفاده

این امر به . اقتصادي صورت داده است -دادن تحقیقات به سوي اهداف اجتماعی اي را در جهت سوق هوشیارانه

تدریج در حال  اي و غیره به باطات ماهوارهزیست، ارت ویژه در حوزه تحقیقات فضایی با توسعه نظارت بر محیط

  . ثمر دادن است

رغم در اختیار  شود این است که بخش تحصیالت عالی، علی یکی از نتایج جالبی که در تحلیل فوق مشخص می

 300، هشت انستیتو فناوري هندي و بیش از 1909داشتن انستیتوي معتبر علمی هند تأسیس شده در سال 

به عبارت دیگر، بخش . دهد ی از تحقیق و توسعه به اجرا در آمده در هند را تشکیل میدانشگاه، تنها بخش

این امر ممکن است . شود تحصیالت عالی در هند براي صنعت این کشور یک منبع فناوري محسوب نمی

نه اگر چه متأسفا. کنند برانگیز باشد، چرا که انستیتوهاي فناوري هند با صنایع خصوصی همکاري می تعجب
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ها کم است، زیرا بیشتر تحقیق و توسعه به تحقیقات پایه  موارد واقعی تولید فناوري اندك بوده و میزان وقوع آن

طبق برآوردها کل بخش تحصیالت عالی در . به عالوه، انستیتوها بیشتر بر آموزش متمرکزند. شود مربوط می

بع مهمی از کارکنان ماهر را براي دیگر اگرچه این بخش من. دهد را تشکیل نمی GERD% 5هند بیشتر از 

  . گیرد بازیگران سیستم ملی نوآوري هند در بر می

ویژه بخش  دهد بخش صنعت و به بنابراین، تنها بخشی که نسبت به گذشته تحقیق و توسعه بیشتري انجام می

هاي  شرکتهاي خصوصی براي تحقیق و توسعه تقریباً چهار برابر  در حال حاضر، شرکت. خصوصی است

هاي خصوصی هند در  به عبارت دیگر، شرکت. کنند دولتی و سه برابر انستیتوهاي تحقیقاتی دولتی هزینه می

  ]2. [حال حرکت به سمت هسته سیستم نوآوري هند هستند

توان فرض کرد که آن دسته از  ممکن است در مورد صحت این روند گاهی شبهاتی ایجاد شود، چرا که می

دهند ممکن است  ي که مخارج تحقیق و توسعه خود را به دپارتمان علم و فناوري گزارش میهاي تجار شرکت

هاي مالیاتی موجود در  وسوسه شوند که مخارج تحقیق و توسعه خود را بزرگ جلوه دهند تا بدین ترتیب مشوق

با حجم تحقیق و  هاي مالیاتی مشوق. دست آورند گذار در تحقیق و توسعه را به هاي سرمایه هند براي شرکت

هایی در مورد وسوسه بزرگ جلوه دادن آن به  توسعه اجرایی ارتباط مستقیم دارند و بنابراین ممکن است شائبه

گذاري در تحقیق و توسعه با  گزارش دپارتمان علم و فناوري در موردسرمایهمقایسه  ،با وجود این. وجود آید

دهد که این سوءظن  نشان می 1991-2003اد هند در دوره هاي موجود در مرکز نظارت بر اقتص مجموعه داده

دهد که اگرچه سطح گزارش شده توسط دپارتمان علم و فناوري نسبت به  این مقایسه نشان می. اساس است بی

به بعد باالتر است، اما این اختالف با گذشت زمان کاهش یافته  1990هاي مورد بررسی از اوایل دهه  بیشتر سال

پس این استدالل که افزایش مخارج تحقیق . اند گذشته، هر دو مجموعه منحنی مشابهی را طی کرده از این. است

  . رسد هاي خصوصی صرفاً یک نیرنگ آماري است، اشتباه به نظر می و توسعه شرکت
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و  گذاري در تحقیق و توسعه هند را دارا هستند که از این میان صنایع دارویی چهار صنعت بیشترین سهم سرمایه

شود که سیستم ملی نوآوري هند تحت  در واقع، گاهی ادعا می). 5نمودار (خودروسازي باالترین رتبه را دارند 

گیري کرد که اگرچه  خاطر نتیجه  توان با اطمینان بنابراین می. سلطه صنعت داروسازي این کشور قرار دارد

س افزایش مخارج تحقیق و توسعه توسط افزایش نیافته باشد، اما صنعت داروسازي در رأ GERDممکن است 

ترین اظهارنظر این است که شواهد کافی براي  براساس این شاخص، صحیح. بخش خصوصی قرار دارد

نوآورتر شده است وجود ندارد اما شواهد کافی براي این  1991دادن این که کل بخش صنعت هند از سال  نشان

  ]2. [جود داردفرض که صنعت داروسازي هند نوآورتر شده است و

  
  هند در بخش صنعت GERDتوزیع :5نمودار

    



 نظام علم و فناوري: فصل دومهاي علم و فناوري هند                                                                                     ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

61 
 

 خروجی تحقیق و توسعه 5-2

، ثبت Thomson Reutersهاي  براساس داده. تولید انتشارات علمی در هند افزایش شدیدي داشته است

اگر این نرخ رشد حفظ شود، ). 6نمودار (دهد  افزایش پرشیبی را نشان می 2003انتشارات هند به ویژه از سال 

تواند طی  هند حتی می. خواهد شدG81تراز بیشتر کشورهاي عضو گروه  سال هم 8الی  7ثبت انتشارات هند طی 

  ]2. [از این لحاظ از این گروه پیشی بگیرد 2020تا  2015هاي  سال

  

  2008و  2002هاي  مجموع نشریات علمی هند در مقایسه با چین و برزیلدر سال: 6نمودار

هاي قبلی را مبنی  هاي اخیر یافته داده. شوند انتشارات هند به طور مساوي بین علوم مادي و علوم حیاتی تقسیم می

. کند شناسی نهفته است تأیید می که قدرت هند در علوم پایه نظیر شیمی، فیزیک، داروشناسی و سم بر این

که -المللی هند  هاي بین ما سطح همکاريآمریکا همچنان اولین شریک تحقیقاتی هند است ا متحده ایاالت

تر  نسبت به بسیاري از اقتصادهاي در حال ظهور مانند برزیل پایین -شود تعریف می GDPکسري از عنوان  به

کره  ، همکاري هند با کشورهاي آسیایی و به طور خاص ژاپن و جمهوري2004پس از   اگرچه در دوره. است

ي مهم این بررسی، همکاري نسبتاً پراکنده هند با شرکاي اروپایی و به ویژه ها یکی از یافته. بیشتر بوده است

                                                           
  ایتالیا، ژاپن، روسیه، انگلستان و ایاالت متحده امریکا عبارتند از کانادا، فرانسه، آلمان، G8کشورهاي عضو گروه  1
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هاي جدید توسط اتحادیه  اي از مشارکت این کمبود در حال حاضر از طریق برقراري مجموعه. است انگلستان

یر هاي اخ مشارکت تحقیقاتی بریتانیا و هند و مشوق. اروپا و دولت انگلیس مورد رسیدگی قرار گرفته است

هاي  دو نمونه از مشارکت) 2007 -20013( هفتمین برنامه اتحادیه اروپا براي توسعه علم و فناوريتحت 

هاي علم و فناوري، از بهداشت گرفته تا فضا و  اي از حوزه یافته در مجموعه تحقیقاتی بین هند و دنیاي توسعه

 ]2. [رود می شمار بهفناوري نانو 

   عرصه دریافت پتنتهاي خارجی در  سلطه شرکت 5-3

هاي هند،  بیشتر پتنت. متحده افزایش داده است هند طی دهه گذشته با شتاب ثبت اختراع خود را در ایاالت

). 7نمودار (گیرند  هایی هستند که به اختراعات جدید تعلق می ها، پتنت این پتنت. هستند 1هاي سودمند پتنت

ها با روند رو به رشدي بر اساس  هاي مرتبط با شیمی هستند و بخش عمده آن ها در حوزه هرچند، بیشتر این پتنت

شود به همین ترتیب،  میها اعطا  هاي خارجی واقع در هند به این شرکت شده توسط شرکت هاي انجام پروژه

ها  چهارم آن العاده افزایش یافته است، اما بیش از سه هاي اعطا شده توسط اداره پتنت هند فوق تعداد پتنت

هاي مربوط به شیمی و داروسازي را در  ها حوزه باز هم بیشتر این پتنت. شود همچنان به اشخاص خارجی اعطا می

  .گیرد برمی

                                                           
1Vitality Patent 
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  2007تا  1991هاي  ي اعطا شده به مخترعان هندي در ایاالت متحده امریکا طی سالها تعداد پتنت: 7نمودار

دهی به مخترعان  به واسطه قانون پتنت هند تأثیر مثبتی بر پتنت TRIPSرسد پیروي از  بنابراین، اگرچه به نظر می

شود، به  ارج اعطا میهایی که به مخترعان هندي چه ساکن هند و چه ساکن خ هندي داشته است، بیشتر این پتنت

  .یابند هاي خارجی راه می شرکت

  سازوکارهاي تأمین وجه علم و فناوري و تحقیق و توسعه در هند -6

رود که در برنامه اصلی اقتصاد  می شمار بهعلم و فناوري ابزاري کارآمد در رشد و ایجاد تغییرات در هند 

کشور هند جهت رسیدن به بیشترین بازده مفید براي منابع . گیرد هاي کشاورزي، صنعت و خدمات قرار می بخش

دولت هند مراکز تحقیقاتی محلی را در سراسر کشور برپا . شوند جامعه و بهبود وضعیت معیشت مصرف می

تحقیقات علمی و . هایی را در این انستیتوها مستقر ساخته است ساخته و تسهیالت تحقیقاتی ملی و زیرساخت

گذاري و مدیریت عمومی  شوند که سرمایه تیتوهاي دانشگاهی در مراکزي انجام میتوسعه فنی هند به جز انس

هاي کشاورزي، بهداشت و  ویژه وزارتخانه مرکزي به  هاي مختلف دولت مراکز تحقیقاتی تحت نظر بخش. دارند

انرژي غیر  ها، ارتباطات و فناوري اطالعات، منابع سالمت خانواده، دفاع، علم و فناوري، محیط زیست و جنگل
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ازحدود  -1947یعنی در سال  –زیرساخت مالی علم و فناوري هند در زمان استقالل هند . رایج و منابع آبی است

  ]1. [میلیون دالر رسید 650دالر به  000/220

. کنند از تحقیق و توسعه کیفی این کشور را تأمین می% 25دانشگاه در هند نزدیک  400در حال حاضر حدود 

، تحقیق و توسعه علم و مهندسی و فناوري در سطح  انستیتوهاي آموزش عالی هند در آموزش تعدادي از

 )IISc( 2، مؤسسه علوم هند)IIT( 1مؤسسه فناوري هند 7: این انستیتوها عبارتند از. المللی شناخته شده هستند بین

انستیتوي  NIT( ،6( 4فناوريانستیتوي ملی  20، )IISER( 3مؤسسه آموزش علوم و تحقیقات هند 3در بنگلور، 

شود، هزینه  مشاهده می 8که در نمودار  چنان. و انستیتوي تخصصی مدیریت و فناوري اطالعات) IIM( 5مدیریت

 2005-6میلیون دالر در سال  6280به  2002-3  میلیون دالر در سال 3940تحقیق و توسعه در کشور هند از 

 ]1.[رسید 2007-8میلیون دالر در سال  8240به  2006- 7سال  در میلیون دالر 7190این مخارج از . رسید

  
  )2007تا سال (مخارج ملی تحقیق و توسعه هند : 8نمودار

                                                           
1Indian Institute of Technology 
2Indian Institute of Science 
3Indian Institutes of Science Education and Research 
4National Institutes of Technology 
5Indian Institutes of Management  
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سازمان علمی  12از سوي  2005-6در سال %) 86(هاي تحقیق و توسعه دولت مرکزي بیشترین سهم از هزینه

دفاعی، دپارتمان انرژي اتمی، دپارتمان  اصلی شامل شوراي تحقیقات علمیو صنعتی، سازمان تحقیق و توسعه

، شوراي تحقیقات )MoES( 1علوم زمین فناوري زیستی، دپارتمان علم و فناوري، دپارتمان فضایی هند، وزارت

 3،وزارت انرژي)MICT(2فناوري اطالعات و ارتباطات کشاورزي، شوراي تحقیقات پزشکی هند، وزارت

)MOE(4رهاي نو و تجدیدپذی ، وزارت انرژي )MNRE( ها از سوي دیگر  باقیمانده این هزینه% 14و

سهم سازمان تحقیق و توسعه صنایع . است هاي دولتی در بخش صنعتی تأمین شده ها و وزارتخانه مراکز،دپارتمان

  ]1) [9نمودار. (بوده است% 4/34عمده علمی  سازمان 12دفاعی در میان 

  
  مختلفهاي  مخارج تحقیق و توسعه در بخش: 9نمودار

هزینه ناخالص تحقیق و . کند از درآمد تولید ناخالص داخلی خود را جهت تحقیق و توسعه هزینه می% 14/1هند 

از  GERDاز % 75تا  70در دهه گذشته . میلیارد یورو بوده است 5/5برابر با  2005هند در سال ) GERD(توسعه 

این ) PPP(در خصوص برابري قدرت خرید . شد هاي خصوصی تأمین می توسط شرکت  سوي دولت و باقی آن

هند به لحاظ برابري قدرت خرید در تحقیق و توسعه در رده باالتري از . میلیارد یورو رسید 24میزان به 

میلیارد یورو در  81کشورهایی چون برزیل، مکزیک و افریقاي شمالی قرار گرفته است ولی رتبه آن از چین که 

                                                           
1Ministry of Earth Sciences 
2Ministry of Information and Communication Technology 
3Ministry of Energy 
4Ministry of New And Renewable Energies 
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میلیارد یورو  214قبل از چین امریکا با . تر است صرف کرده پایین 2006در سال  PPPتحقیق و توسعه از نظر 

که توسط کمیسیون ) 2007-2012( ساله هند یازدهمین برنامه پنجبودجه تخمین زده شده براي . هزینه قرار دارد

برابري بودجه  3 برابري بودجه اختصاص یافته به آموزش و افزایش 5گر افزایش  ریزي ارائه شده، نشان برنامه

  ]1. [است 2005-2006هاي  اختصاص یافته به علم و فناوري در مقایسه با دوره سال

  :سال گذشته دستخوش تغییرات محسوسی شده است، از جمله 5علمی این کشور در طول سیستم 

 GDP% 80/0افزایش ناچیزي داشته است و از  2007تا  2003اگرچه شدت تحقیق و توسعه در هند از سال  •

در مخارج ناخالص داخلی تحقیق و  1و کار شرکتی رسیده است، اما سهم بخش کسب  GDP% 88/0به 

در همان دوره روي  GERD جا که سهم دولت از  از آن. جهش داشته است% 28تا % 18از ) GERD(توسعه 

توان به پویایی بخش  را می GDP/GERDدرصدي در نسبت  10ثابت باقی مانده است، افزایش % 61/0

 خصوصی نسبت داد؛

هاي پیشرفته از جمله فضا، فناوري  هاي خاصی از فناوري  دولت همچنان به تحقیق و توسعه دولتی در حوزه •

تر و  دهد؛ عالوه بر این، تحقیق و توسعه دولتی نیز تجاري اطالعات و داروسازي اهمیت زیادي می

 بازارمحورتر شده است؛

اي از نهادهاي دانشگاهی جدید  به بهبود کمی و کیفی کارکنان علمی را از طریق افتتاح مجموعهدولت نیاز  •

 با تمرکز بر آموزش علوم و مهندسی تشخیص داده است؛

تعداد این مراکز از کمتر از . شود اي مشاهده می العاده خارجی افزایش فوق تحقیق و توسعهدر تعداد مراکز  •

تحقیق و بیشتر این مراکز . رسیده است 2009مرکز تا پایان سال  750دود به ح 2003عدد در سال  100

 شوند؛ هاي اطالعاتی و ارتباطی و صنایع خودروسازي و داروسازي مربوط می به فناوري توسعه

                                                           
1Business Enterprise 
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هاي متوسط و  فناوري  اند و در بخش هایی انجام داده گذاري هاي هندي در خارج از کشور سرمایه شرکت •

از جمله کسب مالکیت . اند دست آورده محور مهمی را به هاي فناوري فته مالکیت شرکتهاي پیشر فناوري

هاي آهنگري در  توسط شرکت فوالد هند، کسب مالکیت شرکت -غول صنعتی بریتانیا- Corusشرکت 

هاي توربین بادي  هند، و کسب مالکیت شرکت Bharatآلمان، انگلیس و آمریکا توسط شرکت آهنگري 

 ]2. [هند Sunlonشرکت  آلمان توسط

  وضعیت منابع انسانی -7

. هاي بسیار مهم براي دولت هند است بهبود کمی و کیفی منابع انسانی در علوم و مهندسی یکی دیگر از حوزه

در سال % 15به حدود  2007در سال % 11در تحصیالت عالی، قرار است دولت شاخص توسعه انسانی را از 

میلیون نفر برسد، ثبت نام در  21به  2017که تعداد دانشجویان تا سال  براي آن. ساندبر 2017تا سال % 21و  2012

هاي  این امر دور از دسترس نیست، چرا که بین سال. رشد کند% 9/8ها باید با نرخ ساالنه  ها و کالج دانشگاه

  . رشد کرده است% 15ثبت نام  2007تا  2006

هاي مرتبط با علم و فناوري ثبت نام  چهارم دانشجویان در زمینهبر اساس مؤسسه آمار یونسکو، اکنون یک 

دانشگاه مرکزي جدید تأسیس کند که تحت مالکیت  30خواهد  براي رسیدن به این هدف، دولت می .اند کرده

دانشگاه در مناطقی که پیش از این دانشگاه مرکزي  16و مدیریت دولت قرار خواهند داشت؛ از این تعداد 

 14وزارت توسعه منابع انسانی قصد دارد تا این . دانشگاه در سطح جهانی تأسیس خواهد شد 14و  نداشته اند

برد تحقیق و  هاي مختلف و پیش به بعد به منظور ایجاد کانونی براي رشته 2010را از سال » دانشگاه نوآوري«

  . توسعه تأسیس کند

ها یا مشکالت مهم هند از جمله شهرنشینی،  از حوزه هاي نوآوري بر یکی رود هر یک از این دانشگاه انتظار می

 Anilو Relianceهاي  دو شرکت خصوصی به نام. زیست و بهداشت عمومی متمرکز شوند حفظ محیط
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Agarwal شرکت. اند سطح جهانی اعالم کرده هایی در هاي خود را مبنی بر ایجاد دانشگاه برنامهAnil Agarwal 

  ]2. [اختصاص داده است Vedantaرا به پروژه طراحی دانشگاه  مبلغ یک میلیارد دالر امریکا

ها به  و رساندن تعداد آن) IIT(هاي فناوري هند  به موازات این امر، دولت درصدد دو برابر کردن تعداد مؤسسه

انستیتوي فناوري  20انستیتوي ملی نوآوري، سه انستیتوي هندي آموزش و پژوهش علمی و  10عدد، تأسیس  16

ها و انستیتوهاي جدید در مراحل  هر یک از این دانشگاه. هاي مهندسی است عات به منظور بهبود آموزشاطال

. این وزارتخانه انستیتوي علم، آموزش و پژوهش هند را بنیان نهاد 2006در سال . برند مختلف ساخت به سر می

  . یک سال بعد انستیتوي فضا و فناوري هند تأسیس شد

دهد تا با  هاي خارجی اجازه می دولت درصدد اتخاذ سیاستی برآمد که به دانشگاه 2010همچنین در سال 

ها و انستیتوهاي موجود هند به سیستم آموزش  گذاري مشترك با دانشگاه هاي خود و یا سرمایه تأسیس پردیس

  ]2. [هند است تمامی این تغییرات نویدبخش توسعه بیشتر آموزش علوم و مهندسی در. عالی این کشور راه یابند

هاي رسمی و سازمانی استخدام  در بخش%) 55(و کارشناسی ارشد %) 6/76(بیشتر دارندگان مدرك دکتري 

هاي تحقیق و توسعه خود نسبت به بخش صنعتی از  هاي سازمانی در فعالیت این بدان معناست که بخش. اند شده

  . کنند افراد بهتري استفاده می

در علوم % 1/12در زمینه علوم طبیعی، % 8/29توسعه در زمینه مهندسی و فناوري،  از کل پرسنل تحقیق و% 6/47

از کارکنان بخش % 4/53. باقیمانده در علوم اجتماعی تخصص دارند% 4/2در علوم پزشکی و % 1/8کشاورزي، 

توها در انستی. در علوم پزشکی تخصص دارند% 5/12در علوم طبیعی و % 5/27صنعتی در مهندسی و فناوري، 

% 6/19در علوم طبیعی و % 32از نیروي کار تحقیق و توسعه، . افراد در زمینه مهندسی و فنی تخصص دارند% 42

  ]1. [در علوم کشاورزي تخصص دارند



 نظام علم و فناوري: فصل دومهاي علم و فناوري هند                                                                                     ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

69 
 

  تقویت نیروي انسانی در بخش تحقیق و توسعه 7-1

عد، متخصص و بسیار براي تحقیق و توسعه و حفظ روند توسعه علمی در بخش تولید، وجود منابع انسانی مست

محیطی کشور اغلب به کیفیت  پیشرفت تکنولوژیکی، رشد اقتصادي و رفاه زیست. رسد ماهر ضروري به نظر می

  . شود نیروي انسانی تحقیق و توسعه مربوط می

براي شناخت وضعیت بحرانی یک محیط و ایجاد شرایط پایدار براي جذب و پرورش نیروي انسانی جوان و 

یک شغل، ابتکارات منحصر به فرد و عنوان  بهها به مطالعه علوم و برعهده گرفتن تحقیقات  ق آنمستعد و تشوی

هاي علمی براي  نوآوري در فعالیت«اي آغاز شده است از جمله اجراي یک برنامه ملی عظیم به نام  پیشگامانه

گیري  پشتیبانی از طرح پی، بازبینی کمک هزینه تحصیلی دوره دکترا و )INSPIRE(» انجام تحقیقات برجسته

  ]3. [شود المللی براي دانشمندان جوان می سریع المپیادهاي بین

آغاز  BOYSCASTهایی مانند  ،برنامه1ها ایده درآوردن  براي مواجهه با مسائلی همچون فرار مغزها و به جریان

ر نظر گرفته شده که طی د) STIO( 2همچنین برنامه خاصی براي دانشمندان و فناوران هندي االصل. شده است

کارگیري متخصصان علمی  به. شوند هاي ملی تحقیقات علمی مرتبط می به گروه 3آن افراد هندي خارج از کشور

برداري مؤثر از ظرفیت علمی دانشمندان  طرحی است که براي بهره )USERS( 4از بین دانشمندان بازنشسته

  ]3. [بازنشسته به زودي اجرا خواهد شد

  ناکافی دانشمندان و مهندسان تعداد 7-2

هاي مختلف تحقیق و توسعه و نوآوري مشغول فعالیت هستند برابر  تعداد دانشمندان و مهندسان هند که در بخش

رشد اخیر صنایع .دهد نفر به ازاي هر یک میلیون نفر از جمعیت است که نیاز به رشد بیشتر را نشان می 137

داشته است که هند در حال تبدیل به یک  پردازان در پی بر، این اظهارنظر را از سوي بسیاري از نظریه دانش

                                                           
1brain circulation 
2Scientists & Technologists of India Origin 
3DIASPORA 
4Utilization of Scientific Expertise of Retired Scientist 
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هاي اصلی این  دیده فنی در هند یکی از محرك

اگرچه این اواخر، بخش صنعت از کمبود جدي کارکنان آموزش دیده فنی شکایت 

ه که گسترش سریع صنعتی اقتصاد هند که در اقتصاد جهانی ادغام 

عالی با کیفیت   با وجود این، فقدان آموزش

ت، بخش صنعتی به عمل آمده اس

درصدي از کارکنان ماهر در بخش 

  .کند ذخیره فعلی و تراکم دانشمندان و مهندسان در هند را با چین مقایسه می

  

. دهد وکار داخلی را تحت تأثیر قرار می

مسئله اول، مسئله همیشگی مهاجرت نیروي کار بسیار ماهر از هند به غرب در وهله اول است و تمام شواهد مبنی 

عنوان  بهبنا به برخی برآوردها، مهاجرت هندیان ماهر 

رسیده  2000در اوایل دهه 

فصل دومهاي علم و فناوري هند                                                                                    

دیده فنی در هند یکی از محرك ذخیره فراوان کارکنان آموزش

اگرچه این اواخر، بخش صنعت از کمبود جدي کارکنان آموزش دیده فنی شکایت 

ه که گسترش سریع صنعتی اقتصاد هند که در اقتصاد جهانی ادغام 

با وجود این، فقدان آموزش. اي به کارکنان ماهر را در پی داشته است

بخش صنعتی به عمل آمده اس 25اي که در  براساس مطالعه

درصدي از کارکنان ماهر در بخش  25سازد که در حال حاضر یک کمبود 

ذخیره فعلی و تراکم دانشمندان و مهندسان در هند را با چین مقایسه می

  هندمقایسه تعداد دانشمندان مشغول به تحقیق و توسعه در چین و 

وکار داخلی را تحت تأثیر قرار می دو مسئله به طور خاص ذخیره بالقوه دانشمندان و مهندسان براي کسب

مسئله اول، مسئله همیشگی مهاجرت نیروي کار بسیار ماهر از هند به غرب در وهله اول است و تمام شواهد مبنی 

بنا به برخی برآوردها، مهاجرت هندیان ماهر . بر آن است که این فرار مغزها اخیراً افزایش یافته است

در اوایل دهه % 2/4به حدود  1990در دهه 

هاي علم و فناوري هند                                                                                     ها و توانمندي

ذخیره فراوان کارکنان آموزش. است  اقتصاد مبتنی بر دانش

اگرچه این اواخر، بخش صنعت از کمبود جدي کارکنان آموزش دیده فنی شکایت . شود

ه که گسترش سریع صنعتی اقتصاد هند که در اقتصاد جهانی ادغام اتاق تجارت و صنعت اعالم کرد

اي به کارکنان ماهر را در پی داشته است العاده شده است، نیاز فوق

براساس مطالعه. آورد از برآوردن این تقاضا ممانعت به عمل می

سازد که در حال حاضر یک کمبود  این بررسی همچنین آشکار می

ذخیره فعلی و تراکم دانشمندان و مهندسان در هند را با چین مقایسه می 10نمودار . مهندسی وجود دارد

مقایسه تعداد دانشمندان مشغول به تحقیق و توسعه در چین و : 10نمودار

دو مسئله به طور خاص ذخیره بالقوه دانشمندان و مهندسان براي کسب

مسئله اول، مسئله همیشگی مهاجرت نیروي کار بسیار ماهر از هند به غرب در وهله اول است و تمام شواهد مبنی 

بر آن است که این فرار مغزها اخیراً افزایش یافته است

در دهه % 6/2بخشی از شاغالن به تحصیل عالی دانشگاهی از 

ها و توانمندي ظرفیت

اقتصاد مبتنی بر دانش

شود رشد محسوب می

اتاق تجارت و صنعت اعالم کرد. داشته است

شده است، نیاز فوق

از برآوردن این تقاضا ممانعت به عمل می

این بررسی همچنین آشکار می

مهندسی وجود دارد

دو مسئله به طور خاص ذخیره بالقوه دانشمندان و مهندسان براي کسب

مسئله اول، مسئله همیشگی مهاجرت نیروي کار بسیار ماهر از هند به غرب در وهله اول است و تمام شواهد مبنی 

بر آن است که این فرار مغزها اخیراً افزایش یافته است

بخشی از شاغالن به تحصیل عالی دانشگاهی از 
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. شود در تحقیق و توسعه مربوط می) FDI(گذاري خارجی  دومین مسئله به رشد میزان جریان سرمایه. است

هاي بهتري چه از نوع پولی و چه غیر از  وکارهاي داخلی، انگیزه خارجی نسبت به کسب مراکز تحقیق و توسعه

درنتیجه، ذخیره اندك دانشمندان و . دهند آن در اختیار محققان داخلی و کارکنان تحقیق و توسعه قرار می

ر به مهندسان هند ممکن است به سوي مراکز تحقیق و توسعه خارجی سوق داده شوند که این امر منج

هایی درباره  ظن عالوه بر مسئله ذخیره، سوء. این پدیده قبالً در چین نیز مشاهده شده است. شود زدایی می تراکم

اگرچه کیفیت، پارامتري است که اغلب . کیفیت آموزش در زمینه علوم و مهندسی در هند مطرح شده است

ویژه با به اجرا درآوردن اقداماتی که کمیت  دولت مرکزي به.طرفانه مورد سنجش قرار گیرد تواند بی مشکل می

آمیزند، براي حل این مسئله  هاي فنی در هم می در آموزش عالی، بلکه همچنین در آموزش تنها نهو کیفیت را 

  ]2. [کند تالش می

  برخی دستاوردهاي ویژه هند در زمینه علم و فناوري -8

  :توان چنین برشمرد مختلف را میهاي  برخی از دستاوردهاي علم و فناوري هند در بخش

هاي  جلبک:برداري مداوم از منابع زیستی دریایی ایجاد اشتغال گسترده در سواحل هند از طریق بهره •

مواد عنوان  بهتقاضاي جلبک دریایی . دریایی یکی از منابع مهم مواد خام در صنعت غذا و فیکولوئید است

گسترده جلبک دریایی در بسیاري از کشورهاي شرقی  کشت. درصد در حال افزایش است 10خام ساالنه 

هاي  هر چند طی چند سال گذشته در هند، جلبک. مانند چین، ژاپن، هند، فیلیپین در حال انجام است

این جستجوي غیرعلمی منابع طبیعی آسیب چندانی به . شدند دریایی کامالً در مناطق طبیعی کشت می

بنابراین کشت گستره . یکی از عوامل مهم کاهش باروري ماهیان است مناطق زیستی دریایی وارد نکرده اما

یک فناوري دوستدار عنوان  بهمنبع حیات در نظر گرفته شده بلکه عنوان  بهتنها  جلبک دریایی نه

 . زیست براي ذخیره جرم زیستی در صنعت جلبک دریایی نیز مطرح است محیط
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 1بینی و ارزیابی شوراي فناوري اطالعات، پیش هاي نوین از سوي کاربرد فناوري:بخش کشاورزي •

)TIFAC (تولید اولیه برنج، . هاي مختلف کشور دارد وري کشاورزي در بخش  توجهی بر بهره تأثیر قابل

هاي بیهار و اوتارپرادش شرقی مورد تشویق قرار  گندم و حبوبات با همکاري کشاورزان در برخی از قسمت

انگیزه  2شاورزان براي کاشت گیاهان خوشبو مانند نعناع، علف لیمو، وتیورها، ک در این حوزه. گرفته است

بینند زیرا محصوالت نقدي با درآمد بیشتر از طریق برنامه تنوع محصوالت تولید  پیدا کرده و آموزش می

کش  کش و آفت هاي مختلف بنارس محتواي حشره هاي کشاورزي در بخش براي تثبیت فناوري. شوند می

واقع در  Kalanamak منطقه کشت برنج در منطقه. شود مانند برنج ، گندم و سبزیجات ریخته می در غالتی

هاي  براي ارتقاي کشاورزي آلی، روش. آکر زمین آماده شده است 160اوتارپرادش شرقی، در 

هاي  که یکی از مؤلفه Trichodermaاي براي حفظ مؤثر محصوالت به واسطه دستورالعمل  هزینه کم

در راجستان  Kotaو  Jaipurهاي  شود که تا کنون در بخش یت منسجم آفت است به کار گرفته میمدیر

 ]3. [نو اجرا شده است با همکاري انستیتوي تحقیقات کشاورزي دهلی

وري، کیفیت و ارزش افزوده که  این بخش در نظر دارد براي بهبود بهره :وري کشاورزي غذاییابخش فر •

هاي  فرآوري پس از برداشت محصول و استفاده از ضایعات در کاربرد فناوري شامل افزایش عمر مفید،

دو پروژه گوشت و . شود به ارائه و اجراي فناوري بپردازد هاي مهم لبنیات و شیالت می جدید در حوزه

هاي دریایی در بخش شیالت و پروژه ارزش افزوده  استیک یخ زده تن ماهی باله زرد و ارزش افزوده ماهی

 ]3. [در بخش لبنیات در حال انجام است Jharkhandاي  ید شیر پاك در مناطق قبیلهتول

از عصاره گیاه باکوپاي  Baco-Mindمحصولی به نام  :هاي بهداشتی گیاهی و مراقبت/ محصوالت طبیعی  •

برگ براي  المللی عصاره باکوپاي باریک سازي بین استانداردسازي و تجاري«تحت پروژه  3برگ باریک

                                                           
1Technology Information, Forecasting and Assessment Council 
2Vetiver 
3Bacopa monnieri 
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 اجراي: پروژه جزء به جزء کردن پالسما. در بنگلور در حال تولید است» هاي شناختی تقاي فعالیتار

سازي محصوالت پالسما با هدف تولید با حجم کم و ارزش باال که محصوالت  فرآیند توسعه و تجاري

جزء سازي فرآیند جزء به جزء کردن در مرکز ملی جزء به  پالسماي ایمن نسبت به ویروس را از طریق

 ]3. [کند  پالسما تحت نظارت مؤسسه تحقیقاتی خدمات ملی انتقال خون در بمبئی تولید می

دهد  هاي مهمی را موردتوجه قرار می برنامه تولید و فرآوري زیستی، فناوري:برنامه تولید و فرآوري زیستی •

رویی فعال، داروهاي طبیعی، فرآیندهاي آنزیمی و تغییر شکل زیستی در برابر توسعه اجزاي دا که نیاز به

  ]3. [فتوشیمیایی، انرژي و سوخت زیستی دارد

  علم و فناوريالمللی هند در زمینه  هاي بین اصول راهنماي همکاري - 9

  :شود المللی در زمینه علم و فناوري با رعایت اصول زیر ایجاد می هاي بین  روابط هند با سایر کشورها و سازمان

  هاي مشترك  المللی در قالب پروژه هاي بین استفاده از تخصص 9-1

 : گیرد هاي مشترك بر اساس موارد زیر صورت می المللی در قالب پروژه هاي بین استفاده از تخصص

  ؛هاي ملی جاري داراي اولویت هاي ملی در زمینه برنامه تکمیل تالش −

ري ضمن تبدیل هند به یکی از بازیگران تسریع ایجاد ظرفیت در سازمان و منابع انسانی ضرو −

  مهم جهانی در عرصه اقتصاد دانش 

  هاي جهانی مرتبط با نیازهاي نوآوري و فناوري و مقتضیات زیربنایی  منعکس کردن فعالیت −

هاي تحقیقاتی مشترك و ابتکارات مشترك  گذاري مشترك بر روي منابع شامل بودجه پروژه سرمایه •

 صنعت شامل محققان بخش راهبردي

مرتبط با تحقیقات جهانی موجود در زمینه امکانات پژوهشی و تطبیق آن باامکانات   جذب تجربه •

 موجود در هند پژوهشی
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نمادي از عنوان  بهالمللی  مشارکت فعال هند در زمینه ایجاد و افزودن بر امکانات تحقیقاتی پیشرفته بین •

 بلوغ و توانمندي هند

 ]3[ علم و فناوريپیشتازي هند در عرصه قدرت بخشیدن به کشورهاي در حال توسعه در زمینه  •

  هاي مشترك اي از فعالیت برعهده گرفتن مجموعه 9-2

هاي همتاي خود در سایر کشورها، نهادهاي  ، دپارتمان علم و فناوري همراه با سازمان2010-2011در سال 

 :عهده گرفته است که عبارتند ازهاي مشترك را بر اي از فعالیت عهمجمو المللی، هاي بین اي و سازمان منطقه

هاي آموزشی مشترك،سازوکارهاي جدید دوجانبه براي انجام  هاي اکتشافی علمی و اداري، کارگاه مأموریت

گذاري مشترك در منابع، از جمله در منابع مالی، براي  تحقیقات مشترك و توسعه فناوري از طریق سرمایه

، تحقیق و توسعههاي تحقیقاتی مشترك، مراکز مشترك  هاي راهبردي هند با کشورهاي منتخب، پروژه رکتمشا

هاي تحصیلی  اي از مراکز عالی،استفاده از امکانات پژوهشی تحقیقاتی وسیع خارج از کشور، کمک هزینه شبکه

مندان خارجی به ویژه المللی، جذب دانش هاي بزرگ علمی بین براي آموزش پیشرفته، شرکت در پروژه

هاي مشترك با دانشمندان هندي مستقر در داخل کشور،  تبار خارج از کشور براي پروژه دانشمندان هندي

هاي غیردولتی علمی که به هند اجازه توانمندسازي سایر کشورهاي در حال توسعه را  مشارکت با سازمان

هاي  ، کنفرانسعلم و فناوري هاي نعتی، نمایشگاههاي ص دهد، برگزاري نشست در زمینه فناوري، نمایشگاه می

المللی که با حضور برندگان  علمی در سطح وزارتی، مشارکت محققان و افراد مستعد هندي در جلسات بین

  ]3. [هاي سازمانی شود، تبادل دانشمندان و پژوهشگران جوان و مشارکت جایزه نوبل ترتیب داده می

  صورت گرفته مهمهاي جدید و  برخی از فعالیت 9-3

هاي علم و فناوري  در زمینه همکاري هاي همکاري بین دولتی جدید ها و توافقنامه تفاهم  یادداشت •

بین هند وکشورهایی مانند استرالیا، بالروس، بوتسوانا، مصر، اتیوپی، غنا، یونان، ایران، اندونزي، 
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عربستان سعودي، سنگاپور، اسلوونی، اسپانیا، اسرائیل، ژاپن، موریتانی، میانمار، نیجریه، پرتغال، روسیه، 

  .سوئیس، تایلند، ترکیه، ترکمنستان، انگلیس، ویتنام و زیمباوه صورت گرفته است

آن، استرالیا، برزیل، آلمان،  با کشورهاي عضوآسه علم و فناوريها و شوراهاي  نشست مشترك کمیته •

هاي  ل، روسیه، انجمن جنوب آسیا براي همکاريیونان، اندونزي، اسرائیل، اتحادیه اروپا، ژاپن، پرتغا

همچنین نشست . اي، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، تایوان، تایلند، انگلیس، آمریکا و ویتنام برگزار شد منطقه

آلمان ، مرکز  -هند علم و فناوريهند و ایاالت متحده، مرکز  علم و فناوريهیئت حاکم بر فروم 

علم و آسئان و همکاري –هند  علم و فناورينسه، صندوق توسعه فرا - توسعه تحقیقات پیشرفته هند

  . یونسکو برگزار شد –هند  فناوري

 علم و فناوريبراي دستیابی به موفقیت در زمینه همکاري : صندوق تحقیقات راهبردي هند و استرالیا •

هاي دوجانبه  گذاري خود را براي حمایت بیشتر از فعالیت هند و استرالیا، هر دو طرف میزان سرمایه

هاي  جدید را معرفی کرد که به حمایت از پروژه» رقابت بزرگ«وجوه سرمایه یک . افزایش دادند

اي بزرگ در هر ه هاي عملی برخی از چالش حل ها براي ارائه راه این پروژه. پردازد تحقیقاتی عظیم می

هاي موردنظر این بخش شامل انرژي، امنیت آب و غذا، سالمت و  حوزه. است  دو کشور طراحی شده

  . زیست است محیط

اندازي دفتري در  با راه) IGSIC( ١مرکز علم و فناوري هند و آلمان: هند و آلمان علم و فناوريمرکز  •

امکان ارتباط بین تحقیقات، صنعت و دانشگاه را فراهم کرده و از  این مرکز. هند تأسیس شد 2گرگائون

هاي  هاي فناوري زیستی، انرژي، فناوري هاي شاخص مشترك بین هند و آلمان در حوزه پروژه

  . کند هاي تولیدي حمایت می زیست، تحقیقات بهداشتی و فناوري محیط

                                                           
1Indo-German Science and Technology 
2Gurgaon 
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علم و آموزش روسیه توافق   دپارتمان علم و فناوري و وزارتخانه: هند و روسیه علم و فناوريمرکز  •

سند . کردند مرکزي به نام مرکز علم و فناوري هند و روسیه با دفاتري در دهلی و مسکو تأسیس نمایند

 2010دسامبر  21این همکاري مشترك با روشن کردن تعهدات و حقوق طرفین براي تأسیس مرکز در 

سازي نتایج  این مرکز پیشگام تجاري. ند و رییس جمهور روسیه منعقد شدوزیر ه در حضور نخست

  . تحقیقات مشترك این دو کشور خواهد بود

هاي عملیاتی براي مدیریت  دستورالعمل: )AISTDF( ١آن هند و آسه علم و فناوريصندوق توسعه  •

ن صندوق در ژوئن ارهیئت مدی  آن نهایی شد و اولین جلسه صندوق توسعه علم و فناوري هند و آسه

آن، مرکز  آسههند وسازي فناوري  چهار فعالیت شامل مراکز مجازي تجاري. برگزار شد 2010سال 

هاي  هاي کاربردي در زمینه مواد غذایی و نیز انرژي آن، مأموریت فناوري هند و آسه IPRمجازي 

آموزشی تحقیقاتی   برنامهعالوه بر این یک . تجدیدپذیر براي اجرا به تصویب هیئت مدیرهرسیده است

هاي در حال اجرا درباره  حیدرآباد تحت پروژه ARCIآن در  براي دانشمندان و متخصصان آسه

 ]3.[ترتیب داده شده است» 2سطح مهندسی«

    

                                                           
1ASEAN-INDIA Science & Technology Development Fund 
2 Surface Engineering 
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  بندي جمع -10

اگرچه این . طی پنج سال اخیر جهش بزرگی داشته است خصوص بهمشاهده کردیم که رشد اقتصادي هند 

که رشد  براي آن. هاي درآمدزاي خاص است عملکرد بسیار نامتقارن بوده و به نفع برخی مناطق و گروه

که در افزایش چشمگیر بودجه  اقتصادي فراگیرتر شود، دولت تأکید بیشتري روي علم و فناوري دارد، چنان

دولت . شود مشاهده می) 2007-2012( ساله یازدهمین برنامه پنجو فناوري طی اختصاص داده شده به علم 

  .همچنین در تالش است تا نوآوري در بخش دولتی را به سمت اهداف اجتماعی و اقتصادي سوق دهد

ویژه در موارد دارویی زیستی و فناوري اطالعات  هند مطمئناً در زمینه تحقیقات فضایی، علوم زیستی و به

ها در سیستم  اگرچه علوم داخلی همچنان در صدر قرار دارند، اما حضور خارجی. هاي بلندي برداشته است گام

چالش اصلی که این کشور با آن روبرو است بهبود کیفی و کمی کارکنان علم . فناوري هند در حال رشد است

هاي محکمی براي اصالح  ند و گامکن گذاران این مشکل را درك می خوشبختانه، سیاست. و فناوري خواهد بود

  ]2. [موفقیت آتی سیستم علم، فناوري و نوآوري هند بستگی به موفقیت ایشان دارد. اند این وضعیت برداشته
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ساختار نظام علم و فناوري : فصل سوم  

 :فصل سوم

  فناوري زیستی
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  زیستی در هند وضعیت فناوري -1

فرآیندهاي مولکولی، سلولی و ژنتیکی در توسعه و بهبود زیستی با کاربرد دانش زیستی و فنون مربوط به  فناوري

هاي کشاورزي، صنعتی و  زیستی شامل بخش هاي کاربردي فناوري برنامه. محصوالت و خدمات دخالت دارد

  .شود زیستی پزشکی می فناوري

 هاي زیست دارویی، خدمات زیستی، زیست کشاورزي، صنایع توان به بخش زیستی هند را می بخش فناوري

% 21زیستی در بخش زیست دارویی،  هاي فناوري شرکت% 40نزدیک به . زیستی و بیوانفورماتیک تقسیم نمود

  .در بخش صنایع زیستی فعال هستند% 5بیوانفورماتیک و % 14کشاورزي زیستی، % 19در بخش خدمات زیستی، 

زیستی  ش فناورياین بخش هم از نظر درآمد داخلی و هم صادرات بزرگترین بخ: صنعت زیست دارو •

زیستی را بخش زیست دارویی به خود  از صنایع بومی فناوري% 70حدود . شود هند محسوب می

درصد در حوزه زیست دارو  40زیستی هند، بیش از  شرکت فناوري 325از مجموع . دهد اختصاص می

  .شود هاي واکسن، درمان و تشخیص می فعالیت دارند که شامل بخش

رشد بازار را . زیستی است خدمات زیستی دومین بخش بزرگ صنایع فناوريبازار : خدمات زیستی •

هاي بالینی، قراردادهاي  توان به این واقعیت نسبت داد که هند تبدیل به مقصد مناسب آزمایش می

 .هاي صنعتی شده است تحقیقاتی و فعالیت

ها و  کش هاي هیبرید، محصوالت تراریخته، آفت توان به دانه در این بخش می: زیستی کشاورزي فناوري •

درصد  77حدود  Btپنبه اصالح ژنتیکی شده یا پنبه شناخته شده با نام پنبه . کودهاي زیستی اشاره نمود

ها و کودهاي زیستی در  کش درآمد این بخش را به خود اختصاص داده است، درحالی که آفت

 .دهند زیستی کشاورزي را به خود اختصاص می د درآمد حاصل از فناوريدرص 23مجموع 
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هاي الکترونیکی  هاي وسیع داده این بخش بیشتر با ایجاد و نگهداري پایگاه: )BioIT(بیوانفورماتیک  •

ترین بخش از صنعت  هاي زیستی گوناگون سر و کار داشته و در حال حاضر کوچک بر سیستم

کشوري با فناوري عنوان  بهکه هند  اما با توجه به این. شود محسوب میزیستی بومی کشور  فناوري

اطالعات قدرتمند شناخته شده است، براي تبدیل شدن به مقصد نهایی فعالیت در حوزه بیوانفورماتیک 

  .داراي اطمینان کامل است

ها  این آنزیم. هاي بازاریابی است این صنعت به طور عمده شامل تولید آنزیم و شرکت: صنایع زیستی •

. شوند ها، منسوجات، مواد غذایی، چرم، کاغذ و داروسازي استفاده می کننده در صنایعی همچون پاك

اکنون  هم ] 3. [زیستی کشور شده است درصد از درآمدهاي صنایع فناوري 6این امر منجر به تولید 

ت از یک سو به دنبال بایس زیستی هند بر سر یک تقاطع قرار دارد بدین معنی که می بخش فناوري

پذیر براي رفع نیازهاي ملی در حوزه کشاورزي، سالمت و انرژي باشد و از دیگر سو  راهکارهاي امکان

بخش  1986دولت هند در سال . المللی، حفظ کند پذیري خود را در بازارهاي پرسود بین قدرت رقابت

زارت علم و فناوري کشور ، در و)DBT(مستقلی را تحت عنوان دپارتمان فناوري زیستی هند 

 .اندازي کرد راه

زیستی اقدام کرده که اجراي راهبرد توسعه ملی  دولت به انجام اصالحات مؤثر مختلف در صنعت فناوري

. از آن جمله است) NBRA( 2زیستی گذاري در فناوري و تأسیس مرجع ملی قانون )NBDS( 1زیستی فناوري

) BIPP( 3زیستی ر در برنامه همکاري صنعت و فناوريمیلیون دال 77قصد دارد که  DBTهمچنین 

  .گذاري کند سرمایه

                                                           
1Natural Biotechnology Development Strategy 
2National Biotechnology Regulatory Authority 
3Biotechnology Industry Partnership Program 
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. اند زیستی ابراز تمایل کرده گذاري در بخش فناوري مؤسسات مالی مختلف داخلی و خارجی نیز براي سرمایه

مالی میلیون دالر در تامیل نادو و در همان زمان مؤسسه  18، 1گذاري هند ، شرکت سرمایه2009در فوریه سال 

 Sabreشرکت . گذاري کرد سرمایه Max Indiaمیلیون دالر درشرکت هندي  30نیز ) IFC( 2لمللی ا بین

Capital  اندازي  هاي موجود و یا براي راه گذاري در بیمارستان میلیون دالري را براي سرمایه 100یک بودجه

 .هاي جدید اختصاص داده است بیمارستان

ها  و امکانات تا رسیدن به استانداردهاي جهانی براي دسترسی بهتر به مشارکت ها براي افزایش تسهیالت شرکت

میلیون دالر در ایالت  116تصمیم دارد که یک کارخانه جدید با اعتبار  Bioconشرکت . کنند تالش می

 4جاد میلیون دالر را به منظور ای 219نیز قصد دارد مبلغ  Relianceآندراپرادش تأسیس نماید و شرکت زیستی 

شرکت همچنین . گذاري نماید هاي داخلی و محصوالت ژنریک سرمایه نوع تسهیالت جدید براي آزمایشگاه

 .در سطح جهانی در بنگلور تأسیس کند 3هاي بالینی تصمیم دارد یک مرکز مدیریت داده

 زیستی سیاست ملی فناوري -2

ترین عوامل رشد  یکی از مهمعنوان  بهن بخش زیستی را به منظور شناساندن اهمیت ای دولت سیاست ملی فناوري

  :عناصر کلیدي سیاست مذکور عبارت است از. و توسعه تبیین کرده است

اي که  اي مستقل، خودمختار و حرفه مجموعهعنوان  بهزیستی  اندازي سازمان ملی تنظیم مقررات فناوري راه •

 .محصوالت ژنتیکی اصالح شده، در نظر گیردها و  اي را براي تأیید ایمنی زیستی روش ساز وکارهاي ویژه

هاي مؤثر در  به منظور ایجاد هماهنگی DBTاي تحت مدیریت  اي قدرتمند و بین وزارتخانه تشکیل کمیته •

 زیستی جهت توسعه بخش فناوري

 هاي مشارکت بخش خصوصی و دولتی براي اجراي برنامه DBTاز بودجه % 30صرف  •

                                                           
1 India Venture 
2International Financial Corporation 
3 Clinical Data Management Centre 
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 هاي پیشرفته براي فناوري) BIPP(زیستی  صنعت و فناورياجرایی نمودن برنامه همکاري  •

هاي  به منظور ارتقاي نوآوري در شرکت) SBIRI( 1هاي کوچک ایجاد صنایع تحقیقات نوآوري شرکت •

که با موفقیت همراه بوده و گسترش آن در برنامه یازدهم مود تصویب قرار ) SME(کوچک و متوسط 

 .گرفته است

رابط بین دانشگاه و بخش عنوان  به) BIRAC( 2زیستی ژوهشی صنایع فناوريپ  اندازي شوراي کمک راه •

  زیستی در بخش ، پرورش و تسریع تحقیق، توسعه و نوآوري فناوري)هاي نوپا ها و شرکتSME(خصوصی 

 .خصوصی و توسعه رابطه و مشارکت بخش دولتی و خصوصی

بدین منظور ایالت . زیستی است در حوزه فناوري ها از دیگر تمهیدات دولت زیستی ایالت تعیین سیاست فناوري

زیستی خود را با هدف  فناوري» هزاره«اولین ایالت در کشور، سیاست عنوان  به 2001در اوایل سال  3کارناتاکا

و آندراپرادش  6پرادش ، هیماچال5نادو ، تامیل4هاي مهارشترا ایالت. زیستی اعالم کرد ارتقاي بخش نوپاي فناوري

هاي دیگري همچون هاریانا در  همچنین ایالت. زیستی خود را اعالم کردند هاي ساالنه فناوري نیز بعداً سیاست

و گجرات در  2004و راجستان در سال  8، اوتار پرادش2003و مادیا پرادش در سال  7، پنجاب، کراال2002سال 

اندازي دو  عالوه بر این دولت با راه. عالم کردندهاي متبوع خود در این خصوص را ا سیاست 2005در سال 

هاي زیستی سیاستی ملی را در زمینه  هاي زیستی و کمیته راهبردي سوخت مجموعه کمیته ملی هماهنگی سوخت

  .هاي زیستی تصویب کرده است سوخت

هایی   آغاز پروژه ویژه هب. است زیستی هاي کلیدي فناوري هاي مهم دولت، تصویب و انجام پروژه از دیگر فعالیت

توان به تصویب  مثال میعنوان  بهبه منظور انجام تحقیقات گسترده ژنومی بر روي غالت ارزشمند و مهم که 
                                                           

1Small Business Innovation Research Industry 
2Biotechnology Industry Research Assistance Council 
3Karnataka 
4Maharashtra 
5Tamil Nadu 
6Himachal Pradesh 
7Kerala 
8Uttar Pradesh 
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اشاره کرد که باعث شد امروزه میزان  2002در اوایل سال  BTپروژه کشت تجاري پنبه ترانسژنیک موسوم به 

ترین رشد را در  ع پنبه برود و کشاورزي زیستی سریعهاي کشاورزي به زیر کشت این نو از مساحت زمین% 70

  .زیستی به خود اختصاص دهد صنایع فناوري

هاي مالیاتی براي گسترش  زیستی در نظر گرفتن مشوق هاي مهم دولت در حوزه فناوري گذاري  از دیگر سیاست

خش دارویی و واحدهاي ، دو ب2008-2009هایی مالیاتی در بودجه سال  مشوق. ها در این زمینه است فعالیت

شده در این  از جمله موارد حمایتی در نظر گرفته. دهد هاي علم و فناوري را موردتوجه قرار می فعال در پارك

  :ها عبارتند از گذاري سیاست

 درصد 8درصد به  16کاهش مالیات تمامی کاالهاي تولیدشده در بخش دارویی از  •

درصد درباره داروهاي اختصاصی مؤثر در زندگی  5درصد به  10کاهش عوارض گمرکی داروها از  •

 .شوند اي که در تولید این قبیل داروها مورد استفاده واقع می افراد و مواد اولیه

 درصد 2درصد به  3کاهش مالیات بر فروش مرکزي از  •

 معافیت مالیاتی داروهاي مؤثر در حفظ زندگی افراد •

 میلیارد دالر 7/3برابر درصد،  15افزایش بودجه بخش سالمت به میزان  •

 زیستی هاي فناوري زیستی مستقر در پارك هاي فناوري اعطاي امتیاز انحصاري به شرکت •

 معافیت عوارض گمرکی واردات تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی •

تأسیس  اي را براي صنایع جدید و تازه معافیت مالیاتی تحت عنوان قانون مالیات بر درآمد که زمینه ویژه •

 .فراهم کرده است  ر مناطق آزاد تجاري و صنایع جدید صد در صد صادراتیفعال د

زیستی تا میزان صادراتشان به رقم در نظر  هاي فناوري هاي واقع در پارك ساله به شرکت 5ارائه فرصت  •

 .گرفته شده در طرح مناطق ویژه اقتصادي برسد
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  )NBDS(زیستی  راهبرد ملی توسعه فناوري 2-1

اي از  زیستی حاصل دو سال فعالیت مشاورین در سراسر هند به همراه مجموعه توسعه فناوريراهبرد ملی 

هاي  کنندگان، سازمان ها، مؤسسات تحقیقاتی، بخش خصوصی، جامعه شهري، مصرف ها، دانشگاه خانه وزارت

ی کافی به موارد المللی است که در نهایت راهبرد مذکور پس از رسیدگ هاي بین داوطلبانه و غیردولتی و گروه

  :زیر، نهایی و تصویب شد

 یک بخش مستقل و نیاز به توجه و تمرکز بر آن از سوي دولتعنوان  بهزیستی  شناخت فناوري •

هاي موجود کنونی در زمینه صنعت و خدمات با تأکید بر ایجاد  برداري از فرصت توجه به بهره •

هاي جدید با توجه به  مؤثر از فناوري هاي کشف و نوآوري و استفاده ساختاري قدرتمند در زمینه

وري حیوانات، بهداشت و  هاي مختلفی چون کشاورزي، بهره ها براي حضور در بخش پتانسیل باالي آن

  سالمت انسان، امنیت محیط زیست و رشد صنایع

 ]6[هاي گوناگون براي دستیابی به همزیستی  هاي مختلف بخش ایجاد ارتباط بین قوانین و مهارت •

 یک گروه ضربت ملی به منظور تأسیس یک دوره تحصیالت دانشگاهی نمونه ایجاد •

 R&Dها و توسعه زیرساخت  هاي آزمایش شده مانند داروهاي تشخیصی، واکسن افزایش فناوري •

 اي ایجاد سازوکار ترخیص گمرکی تک مرحله •

 R&Dها و ایجاد انگیزه براي  گذاري در گرمخانه حمایت مالی از طریق سرمایه •

 ]NBRA( ]1( زیستی گذاري در فناوري س مرجع ملی قانونتأسی •

زیستی در زمینه تحقیق و جستجو، ایجاد  هاي مرتبط با فناوري حلی براي چالش پیدا کردن راه •

گذاري، انتقال فناوري، حق مالکیت فکري، موضوعات نظارتی، ایجاد اعتماد عمومی به این  سرمایه

  .تمامی جوانبحوزه و سازمان دهی سرمایه انسانی در 
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زیستی به منظور ارتقاي  انداز صریح و رسمی راهبرد، پذیرش مسئولیت استفاده از علوم زیستی و فناوري چشم

انداز، هدف از تصویب راهبرد ملی  در راستاي تحقق این چشم] 6. [هاي جامعه است رشد متعادل همه بخش

نابع انسانی صنعتی همزمان با ارتقاي پیشرفت ، تقویت زیرساخت م2007در سال ) NDBS(زیستی  توسعه فناوري

به تحقیق و  2009میلیون دالر را در سال  375، دولت هند مبلغ NBDSبه منظور حمایت بیشتر از . و تجارت بود

درصد بودجه کل اختصاصی به این بخش را تشکیل  30زیستی اختصاص داده است که این مبلغ  توسعه فناوري

 .دهد می

 1هاي مختلفی از جمله کمیسیون بازبینی اصالح ژنتیکی زیستی به عهده نمایندگی ناوريتأیید محصوالت ف

)RCGM(2، کمیسیون مصوبات مهندسی ژنتیک )GEAC (3و ناظرکل دارویی هند )DCGI ( قرار گرفته

پیشنهاد تأسیس یک هیئت قانونی مستقل و خودگردان با  )NBDS(زیستی  راهبرد ملی توسعه فناوري.است

را به منظور تأمین سازوکار یکپارچه مصوبات  )NBRA( زیستی گذاري در فناوري مرجع ملی قانون عنوان

 .نظارتی ارائه داده است

DBT  زیستی را به منظور تأسیس و تقویت  نویس طرح جدید قانون ملی نظارت بر فناوري پیش 2008در ژوئیه

NBRA کارگیري الیحه حقوق  حفاظت و به«در برنامه یازدهم، روند تصویب چارچوب قانونی . ارائه کرد

ثبت بین مخترعان و  هدف این الیحه ارتقاي نوآوري و اعطاي حق. آغاز شد» 2008هاي ملی،  معنوي سرمایه

 )1نمودار . (مؤسسات مبتنی بر مشارکت در سود است

                                                           
1Review Committee on Genetic Manipulation 
2Genetic Engineering Approval Committee 
3Drugs Controller General of India 
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  ]2[ند چارچوب نظارتی دولت ه: 1نمودار

 زیستی عناصر کلیدي راهبرد توسعه ملی فناوري 2-1-1

  :دهد زیستی هند را تشکیل می موارد زیر عناصر کلیدي راهبرد توسعه ملی فناوري

یک بدنه مستقل، غیر وابسته و عنوان  بهزیستی ملی باید  اختیارات نظارتی فناوري :چارچوب تنظیم مقررات •

شده  زیستی محصوالت و فرآیندهاي اصالح سازي ایمنی اي موجب ایجاد سازوکاري براي شفاف حرفه

دار مسئولیت تنظیم مقررات شده است و سازوکارهاي موجود تا زمان ایجاد بدنه  عهده DBT .ی شودژنتیک

  .اهد یافتکامل ساختار موردنیاز، به صورت کامالً مستقل ادامه خو

زیستی  اي که دبیرخانه بخش فناوري کمیته قدرتمند هماهنگی بین وزارتخانه:اي هماهنگی بین وزارتخانه •

)DBT (زیستی و بحث در مورد  ریاست آن را بر عهده دارد به دنبال ارتباط مؤثر با هدف توسعه فناوري

  .زیستی است شرایط مطلوب و ایجاد کمیسیون فناوري

  زیستی فناوريارتقاي صنعت  •

ترین حرکت  در مهم: به برنامه مشارکت بخش دولتی و خصوصی DBTدرصدي بودجه 30اختصاص  −

به طرح  DBTاز بودجه % 30اي، تصمیم گرفته شد تا پایان برنامه یازدهم  از سازوکارهاي بودجه
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زیستی اختصاص یابد تا بدین ترتیب ارتقاي  مشارکت بخش دولتی و خصوصی در حوزه فناوري

هاي کشاورزي،  زیستی در حوزه یافته فناوري  هاي شتاب نوآوري و توسعه محصوالت و فناوري

  .زیست تحقق یابد وري حیوانات، صنایع زیستی و محیط بهداشت و سالمت انسان، بهره

به منظور دستیابی به  BIPP: هاي پیشرفته در فناوري) BIPP(زیستی  برنامه همکاري صنعت و فناوري −

ي ژزیست، انر زیستی کشاورزي، بهداشت، محیط جهانی و ایجاد مالکیت فکري در فناوريهاي  رقابت

. اندازي شد اقتصاد زیستی راهپذیر  زیستی و صنایع زیستی و با تمرکز بر مشارکت طوالنی مدت و امکان

اعطاي مجوز حفظ مالکیت  فکري به شرکاي صنایع با اجازه   هاي برجسته این طرح، گیژیکی از وی

هاي  حل طرح مذکور به دنبال یافتن راه. هاي دولتی است پرداخت حق امتیاز مناسب به دانشمندان بخش

. هاي پیشرفته است ه مستقیم براي رفع مشکالت و نیازهاي ملی برآورده نشده از طریق فناوريژوی

، شرکاي بزرگ صنعتی )SBIRI(هاي کوچک صنایع تحقیقات نوآوري شرکتبرخالف برنامه 

  .وانند در این طرح فعالیت نمایندت می

هاي کوچک و  با هدف ارتقاي شرکت SBIRIطرح  :هاي کوچک و متوسط حمایت از نوآوري بخش •

گسترش این طرح که مبتنی بر نیازهاي فوري حمایت از نوآوري .آمیز بوده است موفقیت) SME(متوسط 

، طی برنامه یازدهم  صنایع قرار گرفته تأیید زیستی بوده و بسیار مورد هاي کوچک و متوسط فناوري شرکت

  .تصویب شده است

دهنده تحقیق و  که پرورش) BIRAC(زیستی  شوراي کمک به تحقیقات صنعت فناوري :برقراري ارتباط •

ها و  SMEهژوی رابط میان دانشگاه و بخش خصوصی بهعنوان  بهتوسعه در صنعت است با هدف فعالیت 

بخشی به نوآوري و تحقیق و بررسی فناوري در بخش  هاي نوپاي تازه تأسیس، پرورش و سرعت شرکت

تابع موارد  BIRACفعالیت . گذاري شده است خصوصی و ارتقاي مشارکت بخش خصوصی و دولتی پایه

  :زیر خواهد بود
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هاي بخش  وهشژیل پزیستی براي تبد هاي نوپاي فناوري اندازي، تغییر و نگهداري از شرکت راه -

 هاي ماندگار و رقابتی؛ دولتی و خصوصی به شرکت

زیستی  هاي کوچک و متوسط با استفاده از نوآوري فناوري حمایت، تقویت و گسترش شرکت -

 بومی؛

هاي زیستی که منجر به  هاي مالی، زیرساختی، سازمانی و نظارتی براي شرکت ایجاد حمایت -

 شود؛ ها می کاهش موانع مسیر آن

المللی، به منظور حفظ  هاي زیستی در سطح مالی و بین اي علمی بین شرکت تشویق ایجاد شبکه -

 ؛ها سطح علمی و فناوري آن

 ؛BIPPمدیریت حمایت از برنامه  -

هاي سازمانی براي حمایت از فعاالن این عرصه در هدایت  ها و حمایت ئه دیگر سیاستارا -

 اريگذ زیستی به سمت سرمایه هاي فناوري نوآوري

انداز ایجاد نیروي انسانی در سطح جهانی  با توجه به وجود چشم :المللی ایجاد سرمایه انسانی در سطح بین •

  :در راهبرد مذکور، موارد زیر موردتوجه و تمرکز قرار گرفته است

 ؛هاي دوره دکتري و فوق دکتري براي کسب برترین رتبه در سطح آسیا ارتقا و توسعه برنامه -

 ؛دوره آموزشی سطوح کارشناسی وکارشناسی ارشدافزایش کیفیت  -

 ؛زیستی و علوم زیستی در سطوح کارشناسی ارشد ارتقاي توجه و تمرکز بیشتر بر فناوري -

 ؛مدت کشور مدت و میان ایجاد چارچوب مناسب و با کیفیت شناخت و ترجمه نیازهاي کوتاه -

 دانشگاه منتخب؛ 20هاي مختلف  تقویت آموزش و پرورش در بخش -

  :هاي کلیدي موردتوجه در این زمینه عبارتند از برنامه
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هاي علمی  سازي موانع، تمرکز بر جوانان، ایجاد زمینه پیشرفت شفافبه آموزش و یادگیري،  هژتوجه وی •

هاي  سازي روند فرار مغزها، ایجاد ظرفیت المللی، معکوس دانشجویان در کشور، آموزش در سطح بین

  ی و حفاظت از منافع ملیالملل تحقیقاتی در سطح بین

کننده توسعه  توسعه بخش فناوري، راهبردي کلیدي در ارتقاي نوآوري و تسریع: تسریع همکاري و نوآوري •

زیستی شامل طبیعت و موجودیت آن،  اي بودن فناوري رشته هاي بین گیژوی. فناوري و محصوالت است

بایست در کنار هم متمرکز  سی است که میکارآفرینی و زیرسازي و امکان ارتقاي تحقیقات علمی و مهند

بندي به معناي افزایش  دسته. هاي اقتصادي شود گذاري شود تا منجر به پرورش و بهبود نوآوري سرمایه

 . مثبتی از سوي دولت مواجه شده است هاي رویکرد جدید با نشانه. وري است همکاري و بهره

  :ریزي قرار دارند، عبارتند از برنامه شاخه فناوري که در مراحل پیشرفته 4در حال حاضر 

غذایی که در شهر دانش ایالت پنجاب در موهالی واقع شده و شامل  -شاخه فناوري کشاورزي) الف

 :هاي زیر است بخش

که ) BPU( 2، واحد فرآیندهاي زیستی غذایی)NABI( 1غذایی -زیستی کشاورزي مؤسسه ملی فناوري -

زیستی کشاورزي و تغذیه؛ که هر  هاي تازه تأسیس است و پارك فناوري کننده خدمات به شرکت ارائه

 .اند تأسیس شده DBTسه مورد با حمایت 

 DSTمرکز نانوفناوري با حمایت -

 HDRبا پشتیبانی ) IISER( مؤسسه آموزش علوم و تحقیقات هند -

 مدیریت مؤسسه از طریق دولت پنجاب -

در هاریاناي فریدآباد تأسیس شده و شامل موارد  DBTعلوم بهداشتی که توسط زیستی  شاخه فناوري  )ب

مؤسسه فناوري علوم بهداشتی، مرکز فناوري واکسن، مرکز پیشرفته تشخیصی، واحد بسترهاي : شود زیر می
                                                           

1National Agri-food Biotechnology Institute 
2The Food Bioprocess Unit 
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زیستی  هاي انسانی و مرکز تحقیقات و آموزش فناوري افزاري، تسهیالت حیوانی براي مطالعات بیماري نرم

 ونسکوی

وري و سالمت حیوانات متمرکز بوده و در اطراف  زیستی علوم حیوانی که بر بهره شاخه فناوري) ج

 .شود، قرار خواهد گرفت دانشگاهی که در آینده تعیین می

وري منابع زیستی دریایی متمرکز بوده و در اطراف  شاخه علوم و فناوري دریایی که بر افزایش بهره) د

 .شود ده تعیین خواهد شد، واقع میدانشگاهی که در آین

هاي  نیاز موفقیت شرکت هاي مناسب، پیش ساخت دسترسی به زیر: اطمینان از سیستم پشتیبانی •

خواهد  هاي حمایتی زیر طی برنامه یازدهم ارتقا زیستی است که تسهیالت زیرساختی و سیستم فناوري

زیستی  دهنده فناوري هاي پرورش پارك :ها شامل موارد زیر خواهد بود ارتقاي این زیرساخت. یافت

هاي حیاتی درمانی و کشاورزي،  ، ایجاد مخازن بیولوژیک از پالسمیدها و ارگانیسم)مورد 10حداقل (

شده ژنتیکی، تسهیالت نگهداري  هاي حیوانی بزرگ، آزمایش غالت و مواد غذایی اصالح خانه

هاي  ها، آزمایشگاه ه آزمایشگا 4و  3سطح زیستی  ، تهیه بانک ژنی، ایمنیDNAهاي بنیادي و  سلول

، )زیستی(گري، زیرساخت و امکانات سفارشی براي مواد بیولوژیک  شیمیایی و مولکولی براي غربال

 هاي معتبر آزمایشگاهی هاي تجاري و صدور گواهینامه آزمایش

 هاي جدید سنجش موقعیت •

هاي بزرگی به علت مشکالت بنیادین موجود در علوم و مهندسی  چالش: هاي بزرگ برنامه چالش −

زیستی  ها در استفاده از کارآیی باال و عملکرد مؤثر فناوري سازي و حل آن طرف وجود دارد که بر

هاي یاد شده در سطح ملی در  چالش. باشد پذیر و در دسترس می اي نزدیک امکان طی آینده

المللی شناسایی  هاي ملی و بین زیست و با رایزنی انرژي و محیط هاي کشاورزي، بهداشت، حوزه
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هاي خصوصی و دولتی  این برنامه در نظر دارد با تشکیل گروهی متشکل از شرکت. خواهد شد

  .هاي یاد شده، آغاز نماید فعالیت خود را جهت رفع چالش

سات کنونی، با قدرت و توانمندي مؤس: هاي کلیدي تأسیس نسل جدیدي از مؤسسات در حوزه −

 DBTبه همین منظور . که از حد مطلوب کمتر است ولی به تأیید دولت رسیده است وجود این

هاي بسیار حیاتی هند و با هدف افزایش  تصمیم دارد ساختار مؤسسات جدید را به ویژه در حوزه

سازي علم و ترجمه  نسل جدید مؤسسات تمایل بسیاري به یکپارچه. اندازي کند ها راه کیفیت آن

رتند هاي کلیدي یاد شده عبا حوزه. اند داشته و براي پرورش افراد ماهر، به کارآفرینی روي آورده

هاي بنیادي و پزشکی احیاکننده،  تحقیقات در حوزه علم و فناوري سالمت، مهندسی سلول: از

تغذیه و واحد  -زیستی کشاورزي اي یونسکو براي علم، آموزش ونوآوري، فناوري مرکز منطقه

. زیستی نساجی و ژنتیک پزشکی و ژنومیکس زیستی حیوانی، فناوري پردازش زیستی، فناوري

مرکز پزشکی مولکولی ویک مرکز علوم گیاهان بنیادي نیز در مؤسسات موجود  همچنین سه

  .تأسیس خواهد شد

دارد تا بدین ترتیب استفاده از  1اي بر ابتکارات انتقالی تأکید ویژه DBT:مواجهه نیازهاي اولیه اجتماعی •

  :ستندهاي زیر ه ابتکارات یاد شده مرتبط با حوزه. هاي کاربردي را ارتقا بخشد فناوري

 طراحی غالت از طریق ژنومیکس، انفورماتیک و اصالح نژاد گیاهان -

 اي جدید براي ارتقاي سالمت غذاها و محصوالت تغذیه -

 وري حیوانات سالمت و بهره -

 هاي تشخیصی ها و روش نسل جدید واکسن -

 هاي معمولی داروهاي زیستی براي بیماري -

                                                           
1Transelational Initiatives 
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 هاي زیستی ابزارها و ایمپلنت -

 )زیست دار محیط دوست(سبز فرآیندهاي صنعتی  -

 برداري مناسب منابع زیستی بهره -

 هاي مرتبط با نیازهاي اجتماعی دیگر حوزه -

  )DBT(زیستی  دپارتمان فناوري -3

هاي  انگیزه 1986زیستی تحت نظر وزارت علوم و فناوري در سال  اندازي دپارتمان اختصاصی فناوري راه

با گذشت بیش از یک دهه از تأسیس آن، . زیستی مدرن در هند داد شناسی و فناوري جدیدي به توسعه زیست

DBT هاي  از طریق پروژهR&D  زیستی در کشور را  فناوريگوناگون و ایجاد امکانات زیربنایی، سرعت توسعه

 .شود ارتقا بخشیده و تسریع نموده است که تأثیر قابل مشاهده و روشنی در این زمینه دیده می

به منظور تنظیم  DBT. رود می شمار بهزیستی هند  این دپارتمان مرجع داراي صالحیت قانونی توسعه فناوري

زیستی در کشور شکل گرفته و آژانس  مختلف فناوري هاي ها و فعالیت اهداف، ارتقا و هماهنگ نمودن برنامه

ها و بنیادهاي تحقیقاتی  هاي تحقیقاتی، دانشگاه کننده از آزمایشگاه هاي حمایت هزینه کننده کمک اصلی فراهم

زیست و صنعت  زیستی همچون مراقبت سالمت، کشاورزي، محیط هاي مرتبط با فناوري است که در حوزه

هاي  زیستی در حوزه توجهی در زمینه رشد و کاربرد فناوري وعه به دستاوردهاي قابلاین مجم .کند فعالیت می

  .برده رسیده است نام

دانشجوي فوق دکتري 4000پژوهش انتشار یافته،  5000وجود بیش از 
1

هاي متعدد به صنایع و  ، انتقال فناوري

هاي عملکرد  نشانهعنوان  بهتواند  می) از جمله در اداره پتنت ایاالت متحده(اختراعات ثبت شده گوناگون 

                                                           
  سایت دپارتمان زیست فناوري هند: منبع١
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ها و  زیستی به منظور استفاده از تخصص موجود در دانشگاه دپارتمان فناوري. در نظر گرفته شود DBTمتوسط 

  .دانشمند تعامل دارد 5000النه با بیش از سا هاي ملی دیگر آزمایشگاه

هاي ثابت شده و آموزش  زیستی، اجراي فناوري هاي کاربردي فناوري به منظور توسعه پروژه DBTهمچنین 

هاي ایالتی به ویژه از طریق شوراهاي علم و  داراي تعامل نزدیک با دولت  منابع انسانی در ایاالت مختلف،

هاي گجرات، راجستان، مادها پرادش، اوریسا، غرب بنگال، هاریانا، پنجاب،  ا با ایالته برنامه. ها است فناوري آن

زیستی در  جامو و کشمیر، میزورام، آندراپرادش و اوتارپرادش آغاز شده و در حال حاضر مراکز کاربرد فناوري

  .اندازي شده است مادها پرادش و بنگال غربی راه

زیستی دستاوردهاي بسیاري در پی  شناسی مدرن و فناوري وسعه زیستبیش از یک دهه تالش در تحقیقات و ت

ها به تظاهرات بیرونی در سطوح گسترده رسیده  هاي کوچک اثبات شده در آزمایشگاه فناوري. داشته است

گیري جدیدي به  ها جهت ها، انتقال فناوري به صنایع و تعامل نزدیک با آن به ثبت رساندن نوآوري. است

  .زیستی داده است فناوريهاي  پژوهش

ها در برابر آفات و  دست آمده در جهت ارتقاي تحقیقات ترانسژن در گیاهان و تأکید بر مقاومت آن ابتکارات به

هاي تشخیصی و واکسن  سازي کیت اي، تحقیقات ژنوم گیاهی، اعتبارسنجی و تجاري ها، کیفیت تغذیه بیماري

هاي  غذایی، حفاظت از تنوع زیستی و اکتشافات زیستی، روشزیستی  هاي واگیردار، فناوري بیماري

ریزازدیادي
1

  .شود زیستی ادامه داده می و توسعه مبتنی بر فناوري

هاي نوترکیب و داروها تهیه شده و یک پایگاه قدرتمند از  هاي الزم براي گیاهان تراریخته، واکسن دستورالعمل

ها، حوزه  هاي جدید و کاربرد آن ی در هر دو زمینه نوآوريزیست فناوري. هاي بومی ایجاد شده است قابلیت

  .دهد و اقتصادي تشکیل می پژوهشی و تجاري مهم هزاره بعدي را براي توسعه اجتماعی

                                                           
هاي جدید گیاهی را با استفاده از کشت بافت  شود که به وسیله آن گونه به روشی گفته می) micropropagation(در حوزه فناوري زیستی ریزازدیادي  1

  .دهند پرورش می
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  :عبارت است از DBTهاي اصلی  مسئولیت

 زیستی ترویج و ارتقاي کاربرد فناوري •

 هاي مرتبط با تولید زیستی و رشته فناورياندازي مراکز تخصصی تحقیق و توسعه  شناسایی و راه •

 ایجاد تسهیالت زیربنایی در حمایت از تحقیق، توسعه و تولید •

هاي نوترکیب جدید مبتنی بر فناوري، تولید و DNAنماینده دولت در حوزه واردات عنوان  بهفعالیت  •

 زیستی پردازش فناوري

 زیستی هاي علمی و فنی مربوط به فناوري  آغاز تالش •

 هاي جامع توسعه منابع انسانی پیشبرد برنامه •

 زیستی المللی و گسترش پایگاه دانش فناوري هاي بین ارتقاي همکاري •

 زیستی آوري و انتشار اطالعات مرتبط با فناوري آژانس مرکزي جمععنوان  بهفعالیت  •

 DBTیستی صنعتی، ز هاي مختلف فناوري شود که در حوزه هاي مستقل زیر تشکیل می از مؤسسات و بخش

  :کنند کشاورزي و پزشکی فعالیت می

 دهلی نو -شناسی مؤسسه ملی ایمنی -

 پونا- مرکز ملی علوم سلولی -

 )CDFD( 1حیدرآباد - DNAنگاري  مرکز تشخیص و انگشت -

 )NBRC( 2هاریانا -Manesar -مرکز ملی تحقیقات مغز -

 ) NIPGR(3دهلی نو -مرکز ملی تحقیقات ژنوم گیاهی -

 ) IBSD(، 1ایمفال -4زیستی و توسعه پایدارمؤسسه منابع  -

                                                           
1The Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics 
2National Brain Research Centre 
3National Institute for Plant Genome Research 
4Institute of Bioresources and SustainablecDevelopment 
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ICMR  دپارتمان علم و ،
2 )MHRD ( تأمین

  

با . کند زیستی ایفا می

کرده، بیش از دو دهه است که یک برنامه جامع در زمینه توسعه 

زیستی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتري و فوق دکتري، آموزش تخصصی دانشمندان 

ها در آموزش دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به منظور هدایت 

زیستی  هاي داخلی و خارجی در حال اجرا است که بر نیازهاي تخصصی در زمینه صنعت فناوري

                                         
1Imphal 
2The Ministry of Human Resource Development

فصل سومهاي علم و فناوري هند                                                                                          

)NABI](3[ 

 CSIT،ICMRاز سوي منابع گوناگونی چون 

ICAR (2و وزارت توسعه منابع انسانی

  DBTمیزان بودجه 

زیستی ایفا می ، تولید و ساخت در فناوريR&Dدسترسی به منابع انسانی متمایز نقش مهمی در موفقیت 

کرده، بیش از دو دهه است که یک برنامه جامع در زمینه توسعه 

زیستی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتري و فوق دکتري، آموزش تخصصی دانشمندان 

ها در آموزش دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به منظور هدایت 

هاي داخلی و خارجی در حال اجرا است که بر نیازهاي تخصصی در زمینه صنعت فناوري

                                                                                                                        

The Ministry of Human Resource Development 

هاي علم و فناوري هند                                                                                           ها و توانمندي

 بوبانسور -مؤسسه علوم زیستی

 زیستی راجیو گاندي مرکز فناوري

(غذایی  -زیستی کشاورزي مؤسسه ملی فناوري

از سوي منابع گوناگونی چون ) DBT(زیستی  بودجه دریافتی بخش فناوري

ICAR(تحقیقات کشاورزي هند ، شوراي 

میزان بودجه : 2نمودار

  توسعه منابع انسانی

دسترسی به منابع انسانی متمایز نقش مهمی در موفقیت 

کرده، بیش از دو دهه است که یک برنامه جامع در زمینه توسعه  انسانی تحصیلتوجه به اهمیت وجود نیروي 

زیستی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتري و فوق دکتري، آموزش تخصصی دانشمندان  منابع انسانی در فناوري

ها در آموزش دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به منظور هدایت  و همچنین مشارکت دانشکده

هاي داخلی و خارجی در حال اجرا است که بر نیازهاي تخصصی در زمینه صنعت فناوري

  ]4. [معطوف شده است
                                                                                

ها و توانمندي ظرفیت

مؤسسه علوم زیستی -

مرکز فناوري -

مؤسسه ملی فناوري -

بودجه دریافتی بخش فناوري

، شوراي )DST(فناوري 

  ]6.[شود می

توسعه منابع انسانی -4

دسترسی به منابع انسانی متمایز نقش مهمی در موفقیت 

توجه به اهمیت وجود نیروي 

منابع انسانی در فناوري

و همچنین مشارکت دانشکده

هاي داخلی و خارجی در حال اجرا است که بر نیازهاي تخصصی در زمینه صنعت فناوري زمایشگاهآ

معطوف شده است
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دانشگاه  62زیستی در مقطع کارشناسی ارشد، عالوه بر  هاي آموزشی فناوري ، برنامه2009-2010در سال 

 50کمک هزینه ساالنه دکتري و  100عالوه بر  همچنین. اندازي شد دانشگاه جدید دیگر نیز راه 8موجود، در 

هاي تحصیلی ساالنه براي  هزینه زیستی، میزان کمک هاي خارجی در زمینه فناوري هزینه همکاري کمک

هدف برنامه یازدهم تأمین کمک بالعوض به . افزایش یافته است 250به  100دانشجویان مقطع دکتري از 

سالک (آزار  هاي خاص مانند ماالریا وکاله بررسی در زمینه بیماري زیستی به منظور تحقیق و صنعت فناوري

  ]2[ .است) احشایی

ها براي مؤسسات  نامه به منظور ارتقاي آموزش کامپیوتري به دانشجویان، اقداماتی نظیر تأمین کمک هزینه پایان

این گروه . ستهزینه تحصیلی به دانشجویان در بخش صنعت صورت گرفته ا دانشگاهی و نیز اعطاي کمک

هاي کارشناسی از  اي را به منظور ارتقاي آموزش کامپیوتري در طول دوره آموزشی همچنین اقدامات ویژه

هاي  دانشکده. انجام داده است 1»طرح دانشکده ستاره«عنوان   هاي برگزیده تحت طریق حمایت از دانشکده

زیستی هستند که به منظور  شناسی در زمینه علومهاي کار دهندة آموزش دانشکده ارائه 35ستاره در واقع تعداد 

تأکید این طرح بر ارتقاي علم و مهارت اساتید، . اند زیستی تحت حمایت قرار گرفته هاي فناوري ارتقاي آموزش

ایجاد راه دسترسی به زیرساخت تخصصی و کاالهاي مصرفی دانشجویان به منظور ارتقاي آموزش کامپیوتري و 

هاي ستاره به پیوست مراجعه  دانشکده  براي آشنایی با فهرست. صنعتی به دانشجویان استهمچنین تسهیل عرضه 

  .شود

 هاي آموزشی برنامه 4-1

مؤسسه دانشگاهی را تحت پوشش قرار داده است  70زیستی حدود  در زمینه فناوري DBTبرنامه آموزش عالی 

هزینه تحصیلی در مقطع دکتري و  همچنین کمک. دهند دانشجو را آموزش می 1000که ساالنه حدود 

                                                           
1Star College Scheme 
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هاي  اندازي و شروع برنامه زیستی، منجر به راه تبلیغات آغازین درباره فناوري. دکتري نیز وجود دارد فوق

  .شده است) BSc(ختصاصی دوره کارشناسی ا

با وجود این روند نامطلوبی در مسیر توسعه این حوزه آموزشی وجود دارد زیرا دانشجویان باید به جاي پرداختن 

تصویب راهبرد ملی توسعه . عالقه خود، یک ساختار غیرمنعطف در علوم مختلف را پذیرا باشند به حوزه مورد

به خوبی نیاز به یک آموزش صحیح را در سطح کارشناسی  2007دولت هند در سال زیستی ، توسط  فناوري

هاي کارشناسی ارشد و کارشناسی  برنامه مدارس تکمیلی براي دانشجویان دوره 1992در سال . دهد نشان می

انی هاي صنعتی براي این گروه آغاز شد که در ابتدا عالقمندان چند ارشد فنی، با هدف ایجاد زمینه آموزش

 1116به رقمی برابر با  2004-2005هاي  اما با افزایش شهریه مقدماتی آموزش هر دانشجو در فاصله سال. نداشت

در فاصله چهارساله . هاي آموزشی افزایش چشمگیري پیدا کرد دهنده دوره هاي ارائه دالر امریکا، تعداد شرکت

دانشجوي دوره  665شش ماهه را براي هاي آموزشی  شرکت دوره 185، 2007- 2008تا  2004-2005بین 

). 3نمودار (ها توسط صنایع جذب و مشغول به فعالیت شدند  آن% 27کارشناسی ارشد برگزار کردند که تقریباً 

 12-6، فرصت گذراندن دوره DBTزیستی  تن از دانشمندان از طریق بودجه فناوري 700همچنین در حدود 

  ]4[.اند جهان را پیدا کردههاي  ماهه آموزش در بهترین آزمایشگاه

  
  هاي صنعتی  شدگان در بخش زیستی و تعداد پذیرفته در حوزه فناوري  تعداد افراد آموزش دیده: 3نمودار 
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 برنامه آموزشی کارشناس ارشد فناوري 4-1-1

هاي آموزشی  برنامه 1985-86دیده، از سال  به منظور دستیابی به یک گروه برگزیده از نیروي انسانی آموزش

زیستی عمومی و  هاي فناوري دانشگاه آغاز شده است و تاکنون از طریق ایجاد رشته 6کارشناسی ارشد در 

زیستی دارویی به  ی و فناوريهاي پزشکی، کشاورزي، دریایی، دامپزشکی، صنعت هاي تخصصی در زمینه رشته

هایشان، تسهیالت  ها براساس قدرت مرکزي دانشکده این دانشگاه. دانشگاه دیگر گسترش یافته است 72

. شوند انتخاب می DBTزیستی و غیره براي حمایت توسط  در حوزه فناوري R&Dزیربنایی موجود، امتیازات 

DBT هاي تخصصی و امتیازات محدودي را نیز  زات آزمایشگاهامتیازات زیادي را براي تأسیس زیربنا و تجهی

نامه براي تضمین  براي کاالهاي مصرفی، بورس تحصیلی، نشریات، سفرها، عملیات احتمالی و کمک هزینه پایان

  .دهد هاي کامپیوتري متمرکز و غیره اختصاص می آموزش

  لمیمدت براي دانشمندان و اعضاي هیئت ع هاي آموزشی کوتاه دوره 4-1-2

هاي تحقیقاتی و همچنین اعضاي هیئت علمی  هاي دانشمندان آزمایشگاه این برنامه نقش مهمی در ارتقاي مهارت

هاي  هاي دریافتی براي اجراي دوره کند و طرح هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد ایفا می مشغول به آموزش

  .شود آموزشی کوتاه مدت، توسط یک کمیته کارشناسی ارزیابی می

  هاي ویژه فناوري آموزش تخصصی دانشمندان جوان در عرصه 4-1-3

زیستی یک نیاز  سازي در فناوري رفع تقاضاي روزافزون براي نیروي انسانی کارآزموده و همچنین ظرفیت

سازي و تولید یک گروه  زیستی با هدف ظرفیت مرزي در زمینه فناوري هاي برون برنامه همکاري. ضروري است

سال، به منظور ایجاد  25این برنامه براي مدتی نزدیک به . دیده متخصص آغاز شده است آموزش از منابع انسانی

آید، به طور چشمگیري در توسعه بخش  می شمار بهیکی از نقاط قوت مهم هند عنوان  بهیک منبع اصلی که 

  .کند زیستی هند مشارکت می فناوري
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  برنامه بازدید دانشمندان خارجی 4-1-4

زیستی  هاي نوین فناوري اي که در حوزه ، دانشمندان برجسته)VSAP( 1برنامه بازدید دانشمندان خارجیبر اساس 

هاي تحقیقاتی خارجی مشغول فعالیت هستند براي یک دوره حداکثر سه ماهه و به منظور انجام  در آزمایشگاه

قیقاتی هند دعوت ها به مؤسسات تح هاي آموزشی و شرکت در آموزش تحقیقات مشترك، هدایت رشته

  )NBRC( 2تاکنون دانشمندانی از ژاپن، کانادا و امریکا از هند دیدار کرده و بامرکز ملی تحقیقات مغز. شوند می

  ]6. [اند همکاري کرده) IIS(و مؤسسه علوم هند )DNA )CDFDنگاري و تشخیص  و مرکزانگشت

  خدمات زیستی -5

درصد کل صادرات در  27این بخش . درصد سهم، دومین نقش را در صنعت هند دارد 17خدمات زیستی با 

شرکت هندي در زمینه خدمات زیستی فعالیت  70بیش از . را به خود اختصاص داده است 2008-09سال 

و با رشد  2008-09میلیون دالر در سال  4/49ترین شرکت با درآمدي بالغ بر  مهم Syngeneکنند که  می

یابی خدمات  یک مقصد مناسب براي منبععنوان  بهالمللی به هند  هاي بین شرکت. درصد است 28چشمگیر 

از جمله . دهد میلیارد دالري را ارائه می 1هند تنها در زمینه تحقیقات آزمایشگاهی یک فرصت . نگرند می

  :کرد توان به موارد زیر اشاره هاي انجام شده در این بخش می فعالیت

، براي GVK Bioبا شرکت   Solutionsنامه بلندمدت بین شرکت توسعه دارویی انگلیسی امضاي یک توافق •

 هاي آزمایشگاهی در زمینه انجام تحقیقات آزمایشگاهی تأمین خدمات مدیریت داده

ها و ارائه خدمات، بین دو  هاي تحقیقاتی و با هدف افزایش توانایی نامه در زمینه همکاري امضاي یک توافق •

 Syngeneو   Bristol-Myers Squibbشرکت 

، با هدف TCSشرکت   با GlaxoSmithKlineانعقاد یک قرارداد چند میلیون دالري از سوي شرکت  •

 در بمبئی R&Dتأسیس یک مرکز حمایتی 

                                                           
1Visiting Scientists from Abroad Programme 
2National Brain Research Centre 
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در زمینه  Acunovaبا شرکت علوم زیستی  KCRاي راهبردي بین شرکت هلندي  قاد یک پیمان منطقهانع •

 .هاي مؤثر در آسیاي جنوبی، اروپا و امریکاي التین انجام فعالیت

 2008-09هاي مهم حوزه خدمات زیستی  شرکت:1جدول 
  )به میلیون دالر( 2008-09درآمد در سال   شرکت

Syngene  41/49  
  Vimta  95/17هاي  آزمایشگاه

  Lambda 60/6تحقیقات درمانی 

  صنایع زیستی -6

درصدي نسبت به سال  17شاهد رشد  2008-9میلیون دالر در سال  105بخش صنایع زیستی با رسیدن به درآمد 

شرکت مهم صنعت  3کنند و  ها فعالیت می شرکت در زمینه تجارت آنزیم 15حدود . مالی گذشته بوده است

با درآمدي بالغ بر  Novozymesشرکت . اند درصد ارزش بازار این بخش را به خود اختصاص داده 74زیستی، 

: هاي جدید کاربردي از جمله ها به زمینه توجه شرکت. ، پیشتاز این بخش است2008-09میلیون دالر در سال  55

هاي زیادي  پروري، دریایی و غیره معطوف است و فرصت فرآوري غذا، کشاورزي، خوراك دام، لبنیات، آبزي

  ]1. [صادراتی در هند وجود دارد هاي صنعتی براي مقاصد در زمینه تولید آنزیم

  بیوانفورماتیک 6-1

در تهیه برنامه شبکه قوي بیوانفورماتیک که تحت عنوان سیستم اطالعات  1986-7در سال  DBTابتکار سریع 

این . مرکز بیوانفورماتیک در سراسر کشور شده است 150شود، باعث ایجاد بیش از  شناخته می 1زیستی فناوري

اي شده که در انتقال و تبادل اطالعات علمی و فناوري در کشور بسیار موفق عمل  موضوع سبب ایجاد شبکه

] 4. [باشد دسترس میدر  BIISnetافزاري در  هاي نرم داده تخصصی و بسته 150اکنون بیش از  کرده است و هم

میلیارد دالري خدمات بیوانفورماتیکی، از توانایی ایفاي نقش  2هاي بیوانفورماتیک هند، با پشتوانه بازار  شرکت

و بررسی نقشه آن، ژنومیک کاربردي،  DNAهاي حساسی چون دستیابی اطالعات، تعیین توالی  در بخش

                                                           
1 BTISnet-BioGrid India 
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انداز شگرفی را  هاي زیر چشم عالوه بر این حوزه. دبرخوردار هستن DNAسازي طراحی  پروتئومیکس و شبیه

پزشکی و گیاهان آروماتیک، : نمایاند زیستی می گذاري در بخش فناوري هاي موجود سرمایه براي پتانسیل

هاي بنیادي، تجزیه و تحلیل ژنوم و ژنتیک  پروري، سلول زیستی دریایی و آبزي زیستی حیوانی، فناوري فناوري

زیستی کشاورزي و گیاهی،  زیستی صنعتی و میکروبی، فناوري زیست، فناوري یستی محیطز انسانی، فناوري

  ]3[. افزاري هاي زیستی، بیوانفورماتیک و حمایت نرم کش هاي زیستی، آفت مراقبت سالمت، سوخت

. میلیون دالري با رشد سریع در هند را فراهم ساخت 4/48بیوانفورماتیک یک فرصت  2008-9در سال 

ها مرتباً رو به افزایش است،  کنند که تعداد آن گذاري می گذاران متعددي در زمینه بیوانفورماتیک سرمایه سرمایه

) DBT(زیستی  بخش فناوري. اشاره کرد) IFC(المللی  ، و مؤسسه مالی بین1KMBتوان به بانک  از آن جمله می

از جمله اهداف . مرکز بیوانفورماتیک و به منظور ارتقاي شبکه منابع اطالعاتی پیشقدم شده است 63براي الحاق 

هاي  المللی مشتریان براي شرکت هند در حوزه بیوانفورماتیک جهانی شدن است بدین معنا که پایگاه بین

هاي هندي امکانات الزم را براي مؤسسات مختلفی  حال توسعه بوده و شرکت بیوانفورماتیک هند به سرعت در

شناسی سلولی دوبلین، آزمایشگاه تحقیقاتی  ، مؤسسه ملی زیست)NIH( 2چون مؤسسه ملی سالمت

DavidEisenberg 3در مؤسسه ژنومیک و پروتئومیک دپارتمان انرژي )DOE (فراهم  و دانشگاه کالیفرنیا

 ،Strand علوم زیستی: کنند عبارتند از ي هندي که تنها در زمینه بیوانفورماتیک فعالیت میها شرکت. کنند می

Ocimum Biosolutions،اتصاالت مولکولی ، Mascon Life Sciences.  

افزاري  افزارهاي اکتشافی و همچنین تجهیزات نرم هاي داده، نرم خدمات اجرایی تحقیقات جامع، خدمات پایگاه

  .ها وجود دارد هاي مناسبی در آن هایی هستند که فرصت زیستی از جمله بخش فناوريبراي صنعت 

  

                                                           
1Kotak Mahindra Bank 
2National Institute ofHealth 
3Department of Energy 
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زیستی کشاورزي فناوري 6-2  

هاي زراعی و منابع آب، با  کشاورزي هند به دلیل جمعیت در حال رشد انسانی و دامی و کاهش سرانه زمین

هاي  زیستی با ترکیب روش فناوري. هاي دشواري براي تولید محصوالت کشاورزي بیشتر روبرو است چالش

میلیون خانواده هندي را  110پرورش کالسیک، پتانسیل غلبه بر چالش مذکور و اطمینان از امرار معاش بیش از 

  ]4. [دارا است

شده  هاي برنج تراریخته و چندین نوع از سبزیجات اصالح ترین تولیدکننده شدن به یکی از مهم هدف هند تبدیل

گرهاي مولکولی در پرورش و رشد غالت در حال افزایش  امروزه استفاده از نشان. یافته است و تغییر ژنتیکی

وري و کیفیت محصوالت کشاورزي همچون  تواند به رشد بهره هاي جدید می است که برخی از این فناوري

هاي هیبریدي شامل  نهبنابراین دا. هاي آینده، منجر شود فرنگی و فلفل قرمز در سال برنج، گندم، بادمجان، گوجه

سازد که مبتنی بر توسعه و پیشرفت  هاي شغلی جدیدي را در هند فراهم می هاي ژنتیکی اصالح شده، فرصت دانه

  ]3. [ها و کودهاي زیستی خواهد بود کش تولیداتی چون آفت

زیستی  فناوري اولین و تنها محصول حاصل از  2002، مصوب مارس Btپنبه تغییر ژنتیکی یافته موسوم به پنبه 

هکتار  50,000میزان کشت این محصول از . است که پس از نظارت و تأیید، کشت تجاري آن آزاد شده است

برابر افزایش  150رسیده که به طور باورنکردنی  2008میلیون هکتار در سال  6/7در سال اول معرفی آن به 

  ]4. [به را به خود اختصاص داده استهاي زیرکشت پن میلیون هکتاري زمین 3/9از سهم % 82داشته و 

میلیون هکتار چین، گوي  5/3میلیون هکتار زمین زیرکشت، در مقابل  8/3هند توانست با  2006-7در سال 

پیوندي براي کشت در سال  Btنوع پنبه  62. در سراسر منطقه از آن خود کند Btسبقت را در زمینه کشت پنبه 

در سال . پذیرفته شد 2007نیز براي کشت تجاري تا ماه مه سال  Btه پیوندي نوع پنب 111به تأیید رسید و  2006

در همان سال اولین . ایالت شدند 9هیبرید پنبه در  274شرکت تولیدکننده بذر، عالقمند به تولید  35تعداد  2008
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کشاورزي  و دانشگاه علوم 1بخش دولتی اصالح ژنتیکی غالت که توسط مؤسسه مرکزي تحقیقات پنبه، ناگپور

Dhawad  تولید پنبه . زیر کشت قرار گرفت 2009توسعه یافته است، به تصویب رسید و از سالBt  موجب تولید

ها را به نصف رسانده و  کش سود اقتصادي چشمگیر براي کشاورزان هندي شده است زیرا میزان نیاز به حشره

  ]1.[کرده است هند را از واردکننده خالص پنبه به صادرکننده ویژه آن تبدیل

وري را شکسته و به  تواند موانع بهره هاي جدید می که چگونگی معرفی به موقع فناوري مثالی است از این Btپنبه 

با توجه به این که کشاورزي براي هند نقش حیاتی دارد، . تولید پایدار محصوالت کشاورزي کمک کند

گذاري بخش  است ولی در مقایسه، سرمایه توجهی از سوي بخش دولتی انجام شده گذاري قابل سرمایه

هاي ملی بر محصوالتی چون برنج، نخود، گندم و گوجه  تأکید اصلی پژوهش. خصوصی در این زمینه کم است

خشکی و (و غیرحیاتی ) ها و آفات بیماري(ها در برابر عوامل حیاتی  فرنگی ژنومیک و توجه به میزان تحمل آن

  .بوده است) شوري

ی صفات و ژن ختارهاي دولتی بر تحقیق در زمینه شناسایی ویژگیتعدادي از سا ها در  ها و توسعه آن هاي کم

  :هاي کشاورزي عبارتند از دیگر اولویت. اند هاي زراعی تمرکز نموده بینی خاك موجودات ذره

و هایی چون آهن  بتاکاروتن موجود در برنج و خردل، ریزمغذّي(افزایش کیفیت مواد غذایی همانند   -

 )زمینی روي در برنج، گندم و ذرت و نوع پروتئین موجود در سیب

 ]4[ها  ها و سبزیجات به ویژه از طریق تعویق در زمان رسیده شدن آن بهبود عمر مفید میوه -

میلیون دالر را به همراه داشته و نرخ رشد  68/328بخش کشاورزي زیستی درآمدي بالغ بر  2008-09در سال 

درصد درآمد  Mahyco 63و  Rasi Seeds ،Nuziveedu Seedsسه شرکت مهم شامل . درصد بوده است 24آن 

                                                           
1Nagpur 
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محصوالت اصالح ژنتیکی نوع از تولیدات  15حدود . اند زیستی را به خود اختصاص داده کل بخش کشاورزي

  .اند توسط بخش دولتی و خصوصی پرورش یافته) GM( 1شده

  بیودیزل 6-2-1

هاي  تولید سوخت. ، توسط هیئت دولت به تصویب رسید2008سپتامبر  11سیاست ملی سوخت زیستی در 

ز در مراحل اولیه قرار گیرند، هنو ایالت هند مورد استفاده قرار می 10میلیون گالن اتانول که در  66زیستی با رقم 

سال  3تا  2هاي زیستی هند را در عرض  هاي داخلی و خارجی تولید سوخت رود که همکاري انتظار می. دارد

را پرورش داده و دولت  Jatrophaهاي  هاي پربازده دانه هند گونه. آینده به یک میلیون تن در سال افزایش دهد

واحدهاي تولیدي . نقل عمومی مورد آزمایش قرار داده است هاي حمل و بیودیزل را در قطارها و اتوبوس

 2الین در جنوب کشور زیستی آن هاي  زیستی همچون شرکت فناوري هاي فناوري بیودیزل تجاري توسط شرکت

 .است اندازي شده راه 3شرکت انرژي زیستی طبیعی و 

ها و کودهاي زیستی در  کش ، آفت2006طبق برآوردها در سال :هاي زیستی و کودهاي زیستی کش آفت •

در میان کودهاي زیستی بازار . اند میلیون دالر براي بازار هند در بر داشته 5/19مجموع، ارزشی برابر با 

شرکت : عامالن اصلی بازار عبارتند از. انحالل بیشترین رشد را داشته است دار قابل هاي فسفات میکروارگانیسم

ها و مؤسسات تحقیقاتی مایل به انجام تحقیقات  بسیاري از دانشگاه  MultiplexوExcel زیستی،  المللی فناوري بین

زیستی گیاهی و  دانشگاه حیدرآباد، مرکز تحقیقات ملی فناوري: در زمینه کودهاي زیستی هستند، از جمله

اي دخیل در تولید محصوالت غذایی ه زیستی کشاورزي هند و سازمان محصوالت فناوري 2در جدول ]1.[غیره

 .اند تراریخته مذکور معرفی شده

    

                                                           
1Genetically Modified 
2Southern Online Biotechnologies 
3 Natural Bioenergy Ltd 
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  2008زیستی هند، سال  محصوالت تراریخته فناوري: 2جدول 

  
  DBT( ،2008(زیستی  هند، بخش فناوري GMOسیستم اطالعات تحقیقات : منبع

  زیستی دارویی فناوري 6-3

ها،  زیستی دارویی هند از جایگاه ارزشمند و معتبري برخوردار بوده و به طور عمده بر واکسن بخش فناوري

قیمت  ترین چالش آن ارتقاي مواد اولیه ارزان هاي غیرواکسنی و محصوالت جدید متمرکز است که مهم درمان

. دهد ستی دارویی هند را نشان میزی هاي زیر جایگاه فناوري مثال. و کاهش قیمت محصوالت زیستی جدید است

موفق  1997در داخل کشور و عرضه آن به بازار شده است و در سال  rDNA1هند براي اولین بار موفق به توسعه 

. حیدرآباد گردید Shantha Biotechاز مؤسسه  Shanvae-Bبا نام  Bبه تولید واکسن نوترکیب هپاتیت 
                                                           

1Recombinant DNA 
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حیدرآباد یا مؤسسه سرم و  Biological Eهمچنین وجود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی همچون شرکت 

در هند شد که Hep-B قیمت داروي ) دالر 5/0دالر به  15از (برابري  30پونا، منجر به کاهش -ایمونولوژي هند

  .اکنون تنها محصول موجود در بازار است هم

المللی از هر دو جنبه بهداشت عمومی و  ها در بازارهاي داخلی و بین کسنافزایش ناگهانی تقاضا براي وا

نوع  15نشان تجاري براي ورود  50شرکت با بیش از  15امروزه حدود . هاي اقتصادي بسیار مهم است دیدگاه

میلیون دالر  745صنعت واکسن به ارزشی معادل  2006-2007در سال . واکسن مختلف در بازار وجود دارد

  .رشد در مقایسه با سال مالی قبلی داشت% 41/30یافت که  دست

. زیستی دارویی هند را به خود اختصاص داده است سهم بخش فناوري% 51هاي حیوانی و انسانی،  واکسن

هاي هندي تولیدکننده واکسن بر هنر و علم ساخت این محصوالت تسلط داشته و به تدریج در حال  شرکت

ت و احترام ج کسب حسن صرفه در هر دو سطح داخلی  به هاي مقرون تأثیر مثبت واکسن. المللی هستند امعه بیننی

نیاز جهانی به واکسن % 40اکنون  هم Shantha Biotechاي که شرکت  المللی احساس شده است، به گونه و بین

ترین تولیدکننده  تنها بزرگ سازي هند نه مؤسسه سرم. را در بسیاري از کشورهاي جهان بر عهده دارد Bهپاتیت 

ترین صادرکننده  رود، بلکه بزرگ می شمار به) EPI( 1سازي دولت واکسن کشور طی برنامه گسترده ایمن

  .شود کشور نیز محسوب می 183اي متشکل از  واکسن به شبکه

هاي هندي،  ، شرکتDBTهایی بین  به علت اثبات توانمندي هند در توسعه ساخت و تولید واکسن، پیمان

، بنیاد بیل و ملیندا )MVI(2المللی همانند مؤسسه واکسن ماالریا ت خصوصی و مؤسسات بشردوستانه بینمؤسسا

 Welcom Trustو مؤسسه ) PATH( 4هاي مناسب در بهداشت و درمان ، برنامه فناوري) BMGF( 3گیتس

  .منعقد شده است

                                                           
1India's Expanded Program of Immunization 
2Malaria Vaccine Institute 
3Bill & Melinda Gates Foundation 
4Program for Appropriate Technology in Health 
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گرفتن  صرفه و در دست به مقرون هاي هندي به دنبال افزایش نفوذ توانمندي خود در ساخت محصوالت شرکت

بنگلور با توسعه روند  Bioconمثال شرکت عنوان  به. بخشی از سهم داروهاي زیستی در سطح جهانی هستند

درصدي قیمت  40المللی خود را مجبور به کاهش  رقباي بین Insuginاختصاصی تولید انسولین نوترکیب به نام 

تر از این  در بازارهاي داخلی حتی پایین Insugin. اي هند، نموده استمحصوالتشان حتی قبل از ورود به بازاره

به دنبال  Bioconهم اکنون . ترین انسولین انسانی در بازار است صرفه به میزان نیز عرضه شده و همچنان مقرون

نیز اینترفرون آلفاي  Shantha Biotechشرکت . است) خوراکی(توسعه تولید انسولین نوترکیب دهانی 

که رقم  دالر به بازار فرستاده، در حالی 5/6با رقمی معادل  Shanferonخود را تحت عنوان )IFN-α(وترکیب ن

توان به  از دیگر محصوالت بومی ارزشمند در حوزه دارو می. دالر امریکا است 26محصول وارداتی برابر با 

  :موارد زیر اشاره نمود

و  B، هپاتیت )کزاز-سرفه سیاه -دیفتري( DPTزایی چون  ماريظرفیتی محافظ در برابر عوامل بی 5واکسن  -1

 )Shantha Biotechسازي و شرکت  توسط مؤسسه سرم( Bهموفیلوس آنفوالنزاي نوع 

زخم، وبا و  هاي محلی همچون آنسفالیت ژاپنی، سیاه هاي تک یا ترکیبی در برابر بیماري ساخت واکسن -2

در حیدرآباد و شرکت  Biological Eنو، شرکت  در دهلی Panaceabiotecهاي  توسط شرکت(مننژیت 

Transgen Biotech 1در مداك( 

 3زیستی بهارات المللی فناوري شرکت بین -)2روتاویروسی(اسهال ویروسی   واکسن در برابر بیماري -3

توسط  )ها مواد ضدباکتریایی داروهاي مقاوم به باکتريعنوان  به(محصوالت جدیدي چون باکتریوفاژها  -4

شرکت  -و لیزوستافین مقاوم به باکتري استافیلوکوك بنگلور) GangaGenزیستی  شرکت فناوري

 المللی بهارات زیستی بین فناوري

                                                           
1Medak 
2Rotaviral 
3Bharat 



 فناوري زیستی: فصل سومهاي علم و فناوري هند                                                                                           ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

109 
 

زیستی هند انجام خدماتی چون تحقیق و بررسی، مطالعات بالینی و  هاي فناوري از دیگر موارد توانمندي شرکت

برابري  با وجود رشد سه. هاي تجاري است ساخت و توسعه توانمنديمسیري براي تأمین بودجه، عنوان  بهتولید 

آید و  یابی خارجی تحقیقاتی به حساب می نرخ بازار جهانی، هند یکی از اهداف رو به رشد تولید سنتی و منبع

ه زمین 60بسته دارویی در  000,60اهمیت تولیدي هند در ساخت داروها با این واقعیت که این کشور تولیدکننده 

 1عامل فعال در زمینه مواد اولیه داروسازي 500همچنین هند به دلیل دارا بودن . شود درمانی است، تأیید می

)APIs(5. [شود ، سومین تولیدکننده بزرگ دارو در جهان محسوب می[  

جه به با تو. هاي بالینی جهان است ترین مراکز انجام آزمایش هند به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ

آزمایش بالینی در کشور هند انجام شده است که کمتر از  220تعداد  2007در سال  2RNCOSگزارش شرکت 

شود عوامل متعددي از قبیل هزینه کم، جمعیت  احتمال داده می. شود هاي جهانی را شامل می آزمایش% 2

% 5جر به افزایش این سطح تا فراوان، استخدام آسان و پشتیبانی قدرتمند دولت و تقویت مالکیت فکري من

هاي بالینی هند عالقمند به ایجاد  بازار در حال رشد آزمایش. شود 2012هاي بالینی جهان در سال  آزمایش

هاي بزرگ براي تعدادي از صنایع مرتبط شامل بازار تشخیص آزمایشگاهی، آموزش و پرورش و  فرصت

. بالینی در هند متضمن انجام اقدامات با کیفیت خواهد بودهاي  نام انجام آزمایش ثبت. ها است مدیریت داده

کننده  المللی از مراکز نیز در ترویج و اجراي هنجارهاي اخالقی و اعمال بالینی مطلوب کمک بازرسی بین

  ]4. [خواهد بود

 گذاري و چارچوب نظارتی دارویی سیاست 6-3-1

است که تحت نظارت ) CDSCO( 3استاندارد داروهابدنه اصلی نظارت دارویی در هند، سازمان مرکزي کنترل 

تحت مدیریت خدمات عمومی سالمتCDSCO  . کند فعالیت می) MHFW( 4وزارت بهداشت و رفاه خانواده

                                                           
1Active Pharmaceutical Ingredients 

  بازارالمللی در زمینه تجزیه و تحلیل اطالعات و تحقیقات  شرکت فعال بین٢
3Central Drug Standard Control Organization 
4Ministry of Health and Family Welfare 
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که مسئول اعطاي مجوز ) DCGI(وزارت بهداشت و رفاه خانواده تشکیل شده و توسط ناظرکل دارویی هند 

مسئول هماهنگی  CDSCO. شود سطح استانی است، اداره میبراي داروها چه در سطح مرکزي و چه در 

ها و تضمین اجراي قانون یکسان براي داروها و لوازم  هاي سازمان دولتی کنترل دارو، تنظیم سیاست فعالیت

، هند طرح حق انحصاري محصوالت را مطابق با 2005در ژانویه . بهداشتی در سراسر هند است -آرایشی

و با یک اصالحیه بر قانون حق انحصار ) TRIPS(نامه حقوق مالکیت فکري  ارت توافقهاي مربوط به تج جنبه

  ]3.[مطرح کرد

براي استفاده صددرصد از ) FDI(گذاري مستقیم خارجی  هاي دارویی هند اعطاي مجوز سرمایه از سیاست

 DNA، داروهاي مجاز تولیدشده توسط فناوري FDIهدف . هاي خودکار در داروها و داروسازي است روش

مرجع ملی . باشد هاي خاص است، که این امر نیازمند تصویب اولیه دولت می نوترکیب و دسترسی به فرمول

قانون   بخش عمده از داروها و دستورالعمل 74  مسئول تثبیت و کنترل قیمت) NPPA( 1گذاري دارو قیمت

و تحت نظارت وزارت مواد شیمیایی و کودهاي  2008ي در ژوئیه گروه داروساز. کاالهاي ضروري است

  :شیمیایی و با هدف دستیابی به موارد زیر تشکیل شد

 افزایش توجه به توسعه بخش داروسازي در کشور •

 گذاري و دسترسی به داروها با قیمت مناسب کنترل امور پیچیده مختلف مرتبط با قیمت •

 انجام تحقیق و پژوهش •

 مالکیت فکري حمایت از حقوق •

  ]5[المللی مرتبط با بخش داروسازي  انجام تعهدات بین •

                                                           
1The National Pharmaceutical Pricing Authority 
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و محصوالت سالمت انسان  )GM(دولت یک ساختار چند نظارتی را براي محصوالت اصالح ژنتیکی شده 

، تحت نظارت وزارت علم و فناوري تشکیل )DBT(زیستی  ایجاد کرده که بدنه اصلی آن را دپارتمان فناوري

  .نشان داده شده است 4ب مذکوردر نمودار چارچو. دهد می

  
  زیستی هند عوامل مهم صنعت فناوري: 4نمودار 

  Biotechnology, September 2009, www.ibef.org:منبع

DCGI  نویسی براي تمامی تحقیقات آزمایشگاهی  کننده عمومی داروها در هند، نام مسئول کنترلعنوان  بهنیز

نویسی از تحقیقات آزمایشگاهی  پیش از این، نام. االجرا دانسته است را الزم 2009ژوئیه  15آغاز شده پس از 

یدي سازمان صدور تأییدیه کارکرد مفید تول DCGI. هاي مختلف داوطلبانه بود توسط مؤسسات و شرکت

 .را هم براي محصوالت دارویی و هم براي بازرسی کارخانجات متوقف کرد) WHO-GMP( 1بهداشت جهانی

نویس را براي قوانین دارو و مواد آرایشی صادر کرد که به موجب  یک نسخه پیش 2009همچنین دولت در سال 

ها SLA 2وسط قرارداد خدمات برابرآن صدور مجوز براي مواد مخدر و مواد روان درمانی که پیش از این ت

  ]5. [شود انجام  CLAA3شد، از این پس توسط مرجع مرکزي مصوب اعطاي مجوز  انجام می

                                                           
1World Health Organization/ Good Manufacturing Practice 
2Service Level Agreement 
3Central Licensing Approval Authority 
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  عوامل اصلی توسعه بخش دارو 6-3-2

  :کنند عبارتند از مجموعه عواملی که در توسعه بخش دارو نقش اصلی را ایفا می

این رقابت باال . تولیدکننده، بسیار پراکنده است 8000بازار هند با دارا بودن حدود : کارایی هزینه •

. ها را در طول دوره عمر یک محصول کاهش دهند هاي هندي هزینه موجب شده است که شرکت

هاي تولیدي کارخانجات هندي موردتأیید اداره مواد دارویی و غذایی ایاالت  این موضوع در هزینه

تر از اروپا  درصد پایین 50کمتر از امریکا و درصد  65هایشان  که هزینه) USFDA( 1متحده

ها، هند در مقایسه با دیگر کشورها در  به طور کلی در زمینه کارایی هزینه. است،کامالً مشهود است

  )5نمودار . (جایگاه باالتري قرار دارد

  
  )USFDAکارخانجات موردتأیید (هاي تولیدي  ترتیب درصد کلی هزینه: 5نمودار

  Ernst & Young ،2009:منبع
کارخانه مصوب آژانس تنظیم محصوالت پزشکی و  84هند عالوه بر : هاي تخصصی ظرفیت •

. نیز هست USFDAکارخانه موردتأیید  119، داراي )MHRA( 2هاي بهداشتی انگلستان مراقبت

ها موردتأیید کشورهایی مثل کانادا، استرالیا، آلمان و افریقاي جنوبی بوده که  بسیاري از این کارخانه

عنوان  بههاي هندي در ارائه محصوالت با کیفیت در عرصه جهانی هستند و  حاکی از توانایی شرکت

  .کنند عمل می) CRAM( 3پایگاهی براي عاملین تحقیقات قرارداد و ساخت

                                                           
1US Food and Drug Administration 
2Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
3Contract Research and Manufacturing 
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  USFDAکارخانجات موردتأیید : 6نمودار 

  Ernst & Young - 2009: منبع
دولت هند به منظور حمایت از بخش دارو و کمک به توسعه و رفع : حمایت دولت از بخش دارو •

  :موانع، عوامل زیر را موردتوجه قرار داده است

دولت هند یک برنامه جدید و مهم چند میلیارد دالري را  :ارتقاي برنامه اکتشاف دارویی هند -

دولتی به منظورکنترل  -درصد سرمایه دولتی و بر اساس یک طرح مشترك خصوصی 50با 

هدف از این کار تبدیل هند به یکی . توانمندي نوآوري هند در حوزه دارویی آغاز کرده است

ور دستیابی به یک جایگاه ویژه جهانی به منظ 2020قطب برتر نوآوري داروسازي تا سال  5از 

  .شرکت اکتشاف دارویی جهانی با اصالت هندي است 10تا  5یکی از عنوان  به

دولت همکاري میان صنعت، دانشگاه و دولت را از  :همکاري میان صنعت، دانشگاه و دولت -

برنامه و ) NMITL( 1هاي مختلفی از جمله مدیریت فناوري هند در هزاره جدید طریق برنامه

  .افزایش داده است) DPRP(تحقیقاتی دارو و داروسازي 

 2مؤسسه ملی آموزش و تحقیقات داروسازي 7دولت  :هاي داروسازي خاص توجه به آموزش -

)NIPERs ( به منظور دستیابی به برتري در زمینه علوم و » اعتبار ملی«را تحت عنوان مؤسسات

 .ازي تأسیس کرده استهاي داروسازي و آموزش و تعلیم داروس فناوري

                                                           
1New Millennium Indian Technology Leadership 
2National Institute of Pharmaceutical and Research 
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 2007تا  2002هاي  در بین سال )DBT( زیستی بخش فناوري:فراهم کردن تسهیالت جدید -

هاي فرهنگی، شیمیایی، زیستی و  مورد تسهیالت را براي تولید و حمایت از مجموعه 35تعداد 

هاي جزیی  همچنین حیوانات آزمایشگاهی براي دانشمندان، صنایع و دانشجویان با هزینه

ن، دولت هند هاي نوی به منظور پرکردن خأل کارایی در توسعه فناوري. تأسیس کرده است

  .ها آغاز کرده است گذاري زیستی را در حمایت از سرمایه برنامه مشارکت صنعت فناوري

، گرایش مثبتی )NBDS(زیستی  بر اساس راهبرد توسعه ملی فناوري :ایجاد تمهیدات نظارتی -

زیستی ملی به منظور ایجاد یک سازوکار  براي تأسیس یک مرجع نظارتی متمرکز بر فناوري

  .اي براي ترخیص تمامی محصوالت سالمت زیستی وجود دارد مرحله گمرکی تکترخیص 

المللی متعددي با کشورهاي مختلف، با  هاي بین همکاري: المللی هاي بین توسعه همکاري -

امتیاز اعطاي کمک هزینه . سازي امکان انتقال مؤثر علم در دست اقدام است هدف فراهم

هند همچنین با . آید به اجرا در می WelcomeTrustبازگشت مجدد توسط شرکت انگلیسی 

سازي امکان انتقال  کشورهایی از جمله انگلستان، روسیه، ایتالیا، امریکا و فرانسه در زمینه فراهم

  .کند علم همکاري می

درصدي از عنوان  به، 2009-2010هاي سالمت در سال  میزان هزینه: هاي فزاینده تأمین سالمت هزینه •

GDP درصد ثبت  09/1شود،  هاي اختصاصی ناشی می که به طور عمده از افزایش هزینه، با رشدي

 زیستی ، منابع اختصاصی مورد استفاده توسط بخش فناوري2007-2010هاي  شده است و طی سال

)DBT ( درصد بوده است 49/94درصدي بخش علم و فناوري  57/90در مقایسه با میانگین. 
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  )باشد ارقام به میلیون دالر امریکا می
جا که  از آن. برسد 

  شود این بخش به بینی می

زیربناي جمعیتی زیاد و خصوصاً افزایش اطالعات 

به منظور رفع  2005

از لحاظ (و به منظور رفع نیازهاي سالمت 

براي جمعیت زیر خط فقرو همچنین طبقات پایین و متوسط در مناطق روستایی 

بخش  2015رود تا سال 

اصالحات سالمت و اقدامات کاهش 

سال آینده، موجب 

فصل سومهاي علم و فناوري هند                                                                                          

 
ارقام به میلیون دالر امریکا می(ساله نهم، دهم و یازدهم  5هاي 

 GDPدرصد  1/6به  2012هاي تأمین سالمت در هند تا سال 

بینی می پیشیابد،  درصد افزایش می 15

زیربناي جمعیتی زیاد و خصوصاً افزایش اطالعات . میلیون نفر را استخدام کند

2005دولت هند در سال . شود  ها در بخش تأمین سالمت می

و به منظور رفع نیازهاي سالمت  نیازهاي سالمت ساکنان مناطق فقیرنشین در شهرهاي هند

براي جمعیت زیر خط فقرو همچنین طبقات پایین و متوسط در مناطق روستایی 

  ]5و 

  

رود تا سال  سطح جهانی انتظار میدر : 

اصالحات سالمت و اقدامات کاهش . میلیارد دالر رشد کند

سال آینده، موجب  5هاي تجاري رایج در  میلیارد دالري حق انحصار مارك

هاي علم و فناوري هند                                                                                           ها و توانمندي

هاي  زیستی طی برنامه ري فناوريگذا میزان سرمایه
هاي تأمین سالمت در هند تا سال  رود که هزینه

15هاي تأمین سالمت در این کشور ساالنه تا 

میلیون نفر را استخدام کند 9طور ثابت در حدود 

ها در بخش تأمین سالمت می سالمت موجب افزایش هزینه

نیازهاي سالمت ساکنان مناطق فقیرنشین در شهرهاي هند

براي جمعیت زیر خط فقرو همچنین طبقات پایین و متوسط در مناطق روستایی ) دستیابی و قدرت خرید

و  2. [هند طرح ملی سالمت روستایی را آغاز نمود

  هاي اصلی صنعت دارویی هند

: افزایش تقاضاي جهانی براي داروهاي عمومی

میلیارد دالر رشد کند 140تا حدود ) ژنریک(داروهاي عمومی 

میلیارد دالري حق انحصار مارك 150هزینه، در کنار ارزش 

 .تداوم این رشد خواهد شد

ها و توانمندي ظرفیت

میزان سرمایه: 7نمودار 
رود که هزینه انتظار می

هاي تأمین سالمت در این کشور ساالنه تا  هزینه

طور ثابت در حدود 

سالمت موجب افزایش هزینه

نیازهاي سالمت ساکنان مناطق فقیرنشین در شهرهاي هند

دستیابی و قدرت خرید

هند طرح ملی سالمت روستایی را آغاز نمود

هاي اصلی صنعت دارویی هند گرایش 6-3-3

افزایش تقاضاي جهانی براي داروهاي عمومی •

داروهاي عمومی 

هزینه، در کنار ارزش 

تداوم این رشد خواهد شد
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  جهانی داروهاي عمومیبازار : 8نمودار 

  Tevaگذاري، صنایع داروسازي  ، روابط سرمایه»Tevaگذاري  عرضه سرمایه«: منبع
  www.tevapharm.com: سایت

و با اجراي طرح انحصار محصوالت، حس اطمینان در طرح  2005از سال : هاي انحصاري تولید مولکول •

تعداد  2008نوآوران جهانی تا اکتبر . استمالکیت فکري براي بسیاري از داروهاي انحصاري ایجاد شده 

اند و با توجه به روال موجود انتظار  امتیاز انحصاري دارویی را از اداره حق ثبت هند دریافت نموده 302

واسطه افزایش دستاوردها،   در حالی که به. رود تعداد این امتیازها در چند سال آینده نیز افزایش یابد می

شود که سهم  بینی می در هند افزایش یافته و پیش) MNCs( 1ي چندملیتیهاي داروساز حضور شرکت

درصد تا  35به  2008درصد در سال  25هاي چندملیتی داروسازي در بازار داروسازي داخلی از  شرکت

المللی و محصوالت  ندي مشهور در سطح بینهاي ه برخی شرکت )3(در جدول . بدافزایش یا 2015سال 

 .معرفی شده اندها به اجمال  آن

 هاي داروسازي هند فهرست محصوالت دارویی انحصاري برخی شرکت: 3جدول 
  اندازي تاریخ راه  محصول  شرکت
Pfizer  Caduet   2006فوریه  
Pfizer  Genotropin   2006مارس  
Pfizer  Champix   2008مارس  
GSK  Arixtra   2008مارس  
GSK  Boostrix   2008ژانویه  
GSK  Infranrix   2008ژانویه  

                                                           
1Multi National Companies 
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GSK  Tykerb   2008می  
Roche  Tamiflu   2006آوریل  
Roche  Tarceva   2006آوریل  
Roche  Pegasys  2006می  

Sanofi Aventis  Aprovel (Avalide   2006ژوئیه  
Sanofi Aventis  Stilnox (Ambien   2007ژانویه  

Novartis  Lucentis   2008نوامبر  
MSD  Gardasil   2008اکتبر  

Abraxis  Abraxane   2008ژوئیه  
  .Ernst & Youngتحقیقات : منبع

رود مصرف فراوان دارو در بخش اقتصاد روستایی یکی از عوامل  انتظار می: هاي بازار روستایی فرصت •

هند را به  GDPدرصد از کل  45برداري نشده هند،  بازار روستایی بهره. اصلی رشد براي بازار هند باشد

هاي هند بوده و  درصد تمام خانواده 70بخش روستایی هند شامل بیش از . خود اختصاص داده است

هاي زیادي براي دستیابی به  شرکت. نزدیک به دو پنجم مصرف کلی دارو را به خود اختصاص داده است

پیشگامان روستایی در این . کنند برداري نشده، تالش می سهم عظیمی از فروش کلی خود از این بازار بهره

 :زمینه عبارتند از

به . روستا تحت پوشش قرار داده است 18000میلیون نفر را در بیش از  25شرکت نوارتیس  −

جدید، شرکت قصد دارد تا برخالف روش بازاریابی دارویی سنتی، » سودآور«واسطه این برنامه  

این شرکت زمینه . ایی ایجاد کندهاي روست سازي در زمینه سالمت را میان توده نوعی آگاه

کیلومتر  35بخش مستقل که هر یک دربرگیرنده شعاعی در حدود  170هاي خود را به  فعالیت

یاران سالمت اداره  هر بخش توسط یک مدیر و با همکاري آموزش. است، تقسیم کرده است

 . برداري کند رهواحد را آماده به 500شود که شرکت  ، برآورد می2009از پایان سال . شود می

نیز توجه خود را به نفوذ روستایی معطوف کرده و طرحی آزمایشی را در   GSKشرکت −

  ]5. [اوتارپرادش آغاز نموده است
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  هاي صنعت داروسازي هند فرصت 6-3-4

هاي داروسازي هند به نوآوري، موجب رشد زنجیره  توجه شرکت: )NCEs( 1مؤسسات شیمیایی جدید •

هاي  ها و زیرساخت هاي صنعتی و دولت را در ارتباط با ظرفیت هاي بخش گذاري و سطح سرمایه قیمتی شده

R&Dمسیر رو به رشد . ، افزایش داده استR&D هاي چشمگیر  هاي هندي موجب ایجاد فرصت شرکت

، اولین ماده NCE Balaglitazoneمولکول تخصصی . هاي جهانی شده است صدور مجوز براي شرکت

تهیه و وارد مرحله سوم تحقیقات شده  Dr. Reddyهاي  یافته بومی هند است که توسط آزمایشگاه توسعه

  ]5. [است

هاي بسیاري  خارجی، پتانسیلاي ه بخش تحقیق و توسعه با حضور شرکت :انعقاد قرارداد با عوامل خارجی •

هاي دارویی   شرکت. هاي بسیار در این عرصه شده است دست آورده و این امر موجب ایجاد فرصت را به

اند که امکان  دست آورده مواد شیمیایی و مراحل مهندسی به هاي رقابتی بسیاري در ساخت هند مهارت

برداري از  نین کاربرد ابزارهاي بیوانفورماتیک بهرهدهد، همچ ها می توسعه مواد شیمیایی جدید را به آن

ارزش ] 3. [هاي بسیار باالیی دارد را فراهم ساخته است که پتانسیل) داروهاي زیستی(هاي بیوژنریک  بخش

میلیارد دالر برآورد شده است و رشد  1/1میزان  2008بازاري منابع خارجی تولیدات دارویی هند در سال 

 5/5به  2007درصد در سال  8/2سپاري از  سهم هند در بازار برون. خ بازار جهانی استبرابر نر 3این بخش 

 .افزایش یافته است 2010درصد در سال 

 

                                                           
1New Chemical Entities 
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  )ریزي شده طرح: (*P سپاري تولیدات سنتی هند، بازار برون: 9نمودار 

  Ernst & Young ،2009، تحقیقات Taking wings: منبع
تا  250رود که بازار تحقیقات آزمایشگاهی هند که در حال حاضر حدود  میانتظار : تحقیقات آزمایشگاهی •

، به 2011تا پایان سال ) CAGR(1شود، در زمینه نرخ رشد ترکیبی ساالنه گذاري می میلیون دالر ارزش 275

 .برابر متوسط جهانی برسد 2درصد، یعنی نزدیک به  30رقم 

  
 زمایشگاهی در هندبینی وسعت بازار تحقیقات آ پیش: 10نمودار 

  .Ernst & Young،2009، تحقیقات The glorious metamorphosis: منبع
هاي خودایمنی  هایی مانند سرطان، بیماري شناسی در زمینه بیماري افزایش استفاده از زیست: تشابهات زیستی •

. شود هاي سالمت، موجب پیشرفت تشابهات زیستی نیز می هاي نادر، عالوه بر محدود کردن هزینه و بیماري

، Bio pharma ،Shantha Biotech ،Panacea Biotech: هاي فعال در این حوزه عبارتند از شرکت

Wockhardt ،Dr. Reddy ،Bioconشرکت داروهاي زیستی ،Intas  و Avesthage.  

                                                           
1Compound Annual Growth Rate 
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  )به میلیارد دالر(هاي آتی در زمینه تشابهات زیستی  فرصت: 11نمودار 

 

هاي بنیادین است  شناسی، تولید انسولین، تحقیقات سلول شامل ساخت واکسن، سرطان: هاي تولیدي بخش •

  ]5. [شود توضیحاتی درباره هر یک پرداخته میکه در ادامه به ارائه 

درصد بازار  51ها  واکسن. هاي سنتی است ترین تولیدکنندگان واکسن هند یکی از بزرگ: واکسن −

هاي عمده رشد  ها و داروهاي نوترکیب بخش واکسن] 1. [اند داروهاي زیستی را به خود اختصاص داده

میلیارد دالر  20به رقم  2012شود تا سال  بینی می پیشآیند که  زیستی هند به حساب می صنعت فناوري

هاي  بادي هاي درمانی جدیدي خواهیم بود که آنتی هاي آتی شاهد روش در سال. دست یابد

هاي درمانی خواهند  ترین موارد این روش هاي بنیادي، فاکتور رشد و غیره از مهم مونوکلونال، سلول

 ]3. [کند ها تبدیل می بزرگترین بازار واکسنجمعیت بزرگ هند این کشور را به . بود

هاي هندي به بازارهاي  شرکت. رود می شمار بهسازي هند  ترین شرکت واکسن سازي مهم مؤسسه سرم

با ] 1. [کنند هاي ترکیبی با ارزش نیز توجه می داروهاي کم رونق مانند ایدز و التهابات مغزي و واکسن

هاي مختلف درمانی و انجام مراحل مختلف  با تولید واکسن ساله یازدهم، هند 5توجه به برنامه 

ها  گسترش واکسن. شدن به قطب تولید واکسن در جهان است تحقیقات آزمایشگاهی، آماده تبدیل

تحقیقات  IIIمرحله . ها در مراحل مختلف تصویب قرار دارد براي مجموعه وسیعی از بیماري

هایی مثل هاري، حصبه،  از شده است و واکسن بیماريهاي روتاویروسی آغ آزمایشگاهی براي واکسن

همچنین هند . زخم، وبا، ماالریا و التهاب مغزي ژاپنی در مراحل مختلف تحقیقات قرار دارد جذام، سیاه
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بر طبق برنامه  H1N1است و توسعه واکسن 2012نوع واکسن در آغاز سال  4اندازي حدوداً  آماده راه

  .خلی، در حال انجام استدولت براي گسترش محصوالت دا

میلیون دالر در برداشت  225ارزشی در حدود  2008شناسی هند در سال  بازار سرطان :شناسی سرطان −

. میلیون دالر برسد 850، این رقم به CAGRدرصدي 30و با رشد 2012رود تا سال  و انتظار می

حضور  Sun Pharmaو  Dabur ،Biocon ،Dr. Ready ،Intas ،Roche ،Spilaهایی همچون  شرکت

عالوه بر این، مبلغ کنونی براي تجهیزات تشخیصی و . شناسی هند دارند اي در بازار سرطان برجسته

است که بخش وسیعی از حوزه تجهیزات  2009میلیون دالر در سال  270درمانی سرطان نزدیک به 

 .آید یپزشکی را تشکیل داده و فرصتی براي تنوع بخشیدن به این بخش به حساب م

 88کننده در بازار داروهاي زیستی با درآمدي بالغ بر  ترین شرکت انسولین انسانی بزرگ: انسولین −

میلیون نفر بیمار دیابتی در هند، فرصتی ویژه براي  5/37میلیون دالر است که به واسطه وجود بیش از 

و  Novo Nordisk ،Eli Lilly ،Bioconهاي  شرکت. تولیدکنندگان انسولین ایجاد کرده است

Shantha Biotech هاي  این در حالی است که شرکت. آیند عامالن اصلی این بخش به حساب می

Ranbaxy،Sun Pharma وGlenmark شوند هاي تازه وارد در این زمینه محسوب می جزو شرکت .

 .ها توسعه داروها با فناوري عرضه انسولین غیرهجومی است هدف این شرکت

هند دومین کشور . هاي بنیادین، یک فرصت نوظهور است زمینه تحقیقات سلول: هاي بنیادین سلول −

بعد از امریکا است که تحقیقات آزمایشگاهی انسانی را براي استفاده از داروهاي حاصل از تحقیقات 

 CMCو AIIMSهاي بنیادین در  فعالیت مراکز تحقیقات سلول. هاي بنیادین مجاز دانسته است سلول

Vellore  ترین  یک روش درمانی جدید براي حمله قلبی در مرکز تحقیقات بزرگ. از شده استآغ

و با همکاري یک تولیدکننده امریکایی تجهیزات  LifeCellهاي بنیادین هند، شرکت بانک سلول

. در حال انجام است Harvest Technologiesهاي بنیادین با نام  پزشکی در زمینه برداشت سلول
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استفاده قرار هاي بنیادین در درمان بیماري پارکینسون، آلزایمر و دیابت مورد  ولعالوه بر این، سل

 ]2. [گیرند می

هاي مونوکلونال یک بخش به سرعت در حال رشد،  آنتی بادي: (mAbs)1هاي مونوکلونال بادي آنتی −

میلیون بیمار سرطانی دارد که هر  3هند . هاي خودایمنی است شناسی و بیماري در سرطان خصوص به

 Bioconدو مرکز مهم در این زمینه شرکت . شود مورد جدید نیز به این موارد اضافه می 000,700ساله 

 المللی را در زمینه پادتن اختصاصی هاي بین همکاري Bioconسازي هستند که شرکت  و مؤسسه سرم

 US-basedسازي هم قراردادي را با شرکت  مؤثر در درمان سرطان سر و گردن دارد و مؤسسه سرم

Akorn در زمینه توسعهmAb1. [هاري با انحصار حق توزیع آن منعقد نموده است  هاي بیماري[ 

وتئینی هاي پر ها و ساخت تراشه بادي ها، آنتی تولید پروتئین: هاي درمانی فعال از نظر زیستی پروتئین •

هاي بنیادي،  تحقیقات سلول. گذاري خواهند بود هاي امیدوارکننده براي سرمایه تشخیصی از جمله زمینه

هایی باشند  توانند از دیگر حوزه می% 25بینی بیش از  ها با پیش هاي مبتنی بر سلول مهندسی سلول و درمان

هاي پالسما یک طبقه نوظهور در هند  مثال پروتئینعنوان  به. گذاري است سرمایه ها قادر به که هند در آن

درصد جمعیت  25هند (نفر بیمار هموفیلی در هند  000,100به علت وجود بیش از . رود می شمار به

هاي پالسما در بازار داخلی و ملی وجود  ، ظرفیت بسیار زیادي براي تولید پروتئین)هموفیلی دنیا را داراست

  .دارد

هاي کلینیکی است  هند داراي جمعیت مناسب براي انجام آزمایش: سپاري هاي کلینیکی و برون آزمایش •

با توجه . دهد ها را تحت پوشش قرار می زیرا تنوع ژنومی موجود در جمعیت کشور حوزه وسیعی از بیماري

ویژه امریکا و  المللی به هاي بین هاي تحقیق و توسعه در خارج هند، بسیاري از شرکت به افزایش هزینه

  ]3. [هاي اروپایی به دنبال امضاي قراردادهاي تحقیقاتی با این کشور هستند شرکت

                                                           
1Monoclonal Antibodies 
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  مزایاي صنعت داروسازي هند 6-3-5

گونه اقالم درمانی تولید  60عالمت تجاري عمومی را در قالب  000,60هاي هندي در حدود  شرکت -

 .دنیا قرار دارد برتر APIتولیدکننده  5همچنین هند در میان . نمایند می

ها در امریکا  هشتم همان هزینه یک R&Dهاي  دهم و هزینه هزینه تحقیقات آزمایشگاهی در هند یک -

 .است

تر از کشورهاي غربی است، هند تولیدکننده  درصد پایین 55تا  50هاي نیروي انسانی  که هزینه جا از آن -

 .آید ترین داروهاي دنیا به حساب می برخی از ارزان

را در ) USFDA( 1کارخانه تولیدي مصوب اداره دارو وغذاي ایاالت متحده) 119(االترین تعداد هند ب -

 .خارج از امریکا دارا است

 ]5. [اي کمتر از نصف آن در امریکا هستند  هاي هندي قادر به تولید داروهایی با هزینه شرکت -

  بازار داروسازي هند 6-3-6

زیستی هند است که میزان فروش ثبت شده  درآمد در صنعت فناوري ترین عامل ایجاد داروسازي زیستی بزرگ

درصد درآمد  67این بخش تولیدکننده . میلیارد دالر برآورد شده است 72/1، بیش از 2008- 09آن در سال 

درصدي نشان  16نسبت به سال مالی گذشته، رشدي  2008-09زیستی است که در سال  کل صنعت فناوري

  ]1. [دهد می

ترین  ، بازار داروسازي هند یکی از سریع2006تا  2001هاي  د نرخ رشد نزدیک به دو برابر بین سالبا وجو

بازار داروسازي این کشور از لحاظ ارزش در مقام چهاردهم و از . آید بازارهاي در حال رشد دنیا به حساب می

درصد،  CAGR( 3/12(ساالنه  با وجود نرخ رشد ترکیبی. شود بندي می لحاظ ظرفیت در مقام سوم دنیا رده

 1/7دست یافته و از رقم  2007برابري نسبت به سال  3به رشد  2015رود بازار داروسازي هند تا سال  انتظار می

                                                           
1US Food and Drug Administration 
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بازار برجسته دنیا به خود اختصاص  10اي را در میان  میلیارد دالر ارتقا یابد و جایگاه ویژه 20میلیارد دالر به 

  ]5. [دهد

 100نوترکیب در جهان است و بازار واکسن هند با رقمی بیش از  Bترین تولیدکننده واکسن هپاتیت  هند بزرگ

درصدي را  40-30هاي تحقیقاتی نیز رشد درصدي ساالنه بوده و قرارداد سازمان 20میلیون دالر، داراي رشد 

داروهاي جهانی است که از ارزش % 1و ) رتبه چهارم جهان(درصد میزان داروهاي جهان  8هند داراي . داراست

داروسازي هند از لحاظ ارزش صادرات در رتبه . توجهی را در بازار جهانی داروسازي دارد این نظر موقعیت قابل

 ]3. [از بازار جهانی داروها را در اختیار دارد% 22هفدهم قرار داشته و 

  
  برآورد بازار صنعت داروسازي هند: 12نمودار 

  Ernst & Young ،2009 ،Pharmaceutical April 2010, www.ibef.org:منبع

سهم هر یک از  13میلیارد دالر رسید که مطابق نمودار  67/2زیستی به  درآمد صنعت فناوري 2008- 09در سال 

و % 4، صنایع زیستی %12، کشاورزي زیستی %17، خدمات زیستی %65هاي داروهاي زیستی  بخش

  .بوده است% 2بیوانفورماتیک 



 فناوري زیستی: فصل سومهاي علم و فناوري هند                                                                                           ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

125 
 

 
  2008- 09زیستی هند در سال  هاي مختلف فناوري سهم بخش: 13نمودار 

دهد که  را نشان می 2015زیستی تا سال  هاي گوناگون فناوري بینی شده از بخش سهم درآمد پیش 14نمودار 

ها  توجهی نسبت به سایر بخش طور که نمایان است بخش داروهاي زیستی همچون همیشه با تفاوت قابل همان

  .خواهد بودپیشرو 

  
  ]1[ 2015زیستی در هند در سال  صنعت فناوري: 14نمودار 

  

  صادرات دارو 6-3-7

میلیارد در  35/9به  2007-08میلیارد دالر در سال  24/7صادرات دارو، مواد داروسازي و مواد شیمیایی عالی از 

 5در حدود  2008- 09سال افزایش یافت و این در حالی است که صادرات تولیدات دارویی در  2008-09سال 

  .میلیارد بوده است
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  صادرات تولیدات دارویی: 15نمودار 

  ]5[وزارت بازرگانی و صنعت، دولت هند : منبع
  گذاري مستقیم خارجی سرمایه 6-3-8

گذاري  که سرمایه نخست این: شود گذاران خارجی موارد زیر را شامل می سیاست کشور هند براي سرمایه

نوترکیب و  DNAتنها براي مواد دارویی که استفاده از فناوري  در زمینه تولید دارو%100مستقیم خارجی تا 

  ]3. [شوند، مجاز است هاي خاص یا بافت هدف را شامل نمی فرموالسیون سلول

  دارویی (SEZs)1ژه اقتصادي مناطق وی 6-3-9

مناطق ویژه اقتصادي داروسازي . زیرساخت صنعتی اختصاصی در مراحل مختلف توسعه وجود دارد 19تعداد 

  : هاي مختلف هند عبارتند از مشغول فعالیت در ایالت

 Ranbaxyهاي  شرکت آزمایشگاه-پنجاب -

، منطقه Dishman، شرکت زیربنایی  CPL، شرکت زیربناییZydusگذاري  شرکت سرمایه -گجرات -

متعلق به سازمان  Pharmezکادیالفارما و  ایجادشده توسط شرکت Phaez، پاركJ.Bویژه اقتصادي 

Zydus 

، شرکت Wockhardtسازي هند با مسئولیت محدود، شرکت توسعه زیربنایی مؤسسه سرم -مهارشترا -

 بمبئی Naviو منطقه ویژه اقتصادي  Ajanta، شرکت دارویی )MIDC( 2توسعه صنعتی مهارشترا

                                                           
1- Special Economic Zones 
2Maharashtra Industrial Development Corporation 
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، شهرك Divisهاي  ، آزمایشگاه)JNPC( 1شهرك داروسازي جواهر لعل نهرو -آندراپرادش -

، )APIIC( 2هاي صنعتی آندراپرادش ، شرکت زیرساختHetero،زیرساخت صنعتی Ramkiداروسازي 

 Deccan Infrastructure and Land Holdings Ltdو  Dr. Readyهاي  آزمایشگاه

 صنعتی کارناتاکامنطقه توسعه  -کارناتاکا -

 Meditab Specialties Pvt Ltd-3گوآ -

  
  ژه اقتصادي هند موقعیت جغرافیایی مناطق وی : 1شکل 

    

                                                           
1 Jawaharlal Nehru Pharma City 
2Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation 
3Goa 
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  هاي صنعتی دارویی انجمن 6-10-3

 :چهار انجمن مهم صنعتی دارویی هند عبارتند از

  انجمن داروسازي هند •

 انجمن تولیدکنندگان دارویی هند •

  سازمان تولیدکنندگان دارویی هند •

  ]5[انجمن تولیدکنندگان داروهاي عمده  •

  زیستی هند مزایا و معایب صنعت فناوري -7

  .شود زیستی هند پرداخته می در ادامه به برخی نقاط قوت و ضعف فناوري

همچنین از طریق . طور چشمگیري پایین هستند در هند به  R&Dهاي   هزینه: ها بودن فعالیت هزینه کم •

هاي تحقیقات  هزینه. جویی کرد ها صرفه میلیون دالر در هزینه 200توان تا  می یابی از خارج از کشور منبع

تر از بازارهاي جهانی بوده و  درصد پایین 60درصد و در مرحله دوم  50آزمایشگاهی در مرحله اول

 توجهی اي قابل هند مزایاي هزینه. گیرند توجهی وقت کمتري می طور قابل تحقیقات آزمایشگاهی در هند به 

شناسی عمومی در دنیا شناخته  ترین کشور در زمینه فناوري تخمیر و زیست هزینه نسبت به امریکا دارد و کم

هاي مشابه در امریکا است و این موضوع به  درصد هزینه 40تا  35هاي تولید در هند در حدود  هزینه. شود می

  .دلیل مخارج پایین تأسیس، نیروي انسانی و تولید در این کشور است

یابی از مشتریان خارجی چه در میان  هند یکی از اهداف برتر در منبع: منبع مناسب تحقیق و تولید •

. است) CMO( 2هاي تحقیقات قرارداد و ساخت و چه در سازمان )CRO(1هاي تحقیقات قرارداد سازمان

هاي تحقیقاتی ملی با هزاران دانشمند، مراکز متعالی علمی در حوزه علوم زیستی،  وجود آزمایشگاه

زیستی، بیوانفورماتیک  دهنده مدرك تحصیلی در حوزه فناوري هاي پزشکی، مؤسسات آموزشی ارائه کالج
                                                           

1Contract Research Organization 
2Contract Research and Manufacturing Organization 
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شاهد رشدي  ،2004- 2008هاي  و علوم زیستی موجب شده است تا بازار تحقیقات آزمایشگاهی بین سال

در . برابر نرخ بازار جهانی داشته است 3درصد، یعنی  43رشدي در حدود  CMO. درصد باشد 31بالغ بر 

 84کارخانه داراي مجوز از مؤسسه دارو و غذاي امریکا و در حدود  120هند صاحب بیش از  2009سال 

، با ظرفیت تولید )MHRA(1کارخانه با مجوز از دفتر نظارت بر محصوالت دارویی و بهداشت انگلستان

  .کیفیت بوده است محصوالت بسیار با

هند منبعی غنی از دانشجویان مستعد را داراست که مایل به ادامه تحصیل : وجودمنبع عظیم انسانی مستعد •

هاي  دانشجوي دوره فوق دکترا در رشته 1000دکتري و  دانشجوي دوره 5000. در مقاطع باالتر هستند

زیستی در هند مشغول تحصیل بوده و تعداد بسیار زیادي مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی مربوط به علوم 

زیستی مشغول  دانشمند در بخش فناوري 000,15، تعداد 2009در سال . علوم زیستی برجسته وجود دارد

در مقطع هزار نفر  700التحصیل در مقطع کارشناسی،  میلیون فارغ 3، هر سال 2009اند و از سال  بوده کار به

شود که این تعداد با  نفر در سطح دکترا به ذخیره استعدادهاي هند اضافه می 1500کارشناسی ارشد و 

 .شوند مؤسسه تحقیقاتی حمایت می 200زیرساخت آموزشی بیش از 

 2مالکیت فکري ثبت در رابطه با قانون حمایت از حق TRIPsنامه  پذیرش توافق: IPوضعیت مساعد  •

)PPA (هاي نوآوري در هند را افزایش داد اجرا شد، اطمینان شرکت 2005 که در سال. 

 دارا بودن دومین جمعیت بزرگ انگلیسی زبان دنیا •

 حضور منابع داروسازي خوشنام و شناخته شده در کشور •

هند داراي منبع سرشار ژنومی انسانی است که فرصتی استثنایی را براي : تنوع زیستی غنی و ارزشمند •

 .آورد زه ژنومیکس فراهم میدانشمندان حو

                                                           
1-Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
2- Patent Protection Act- 
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هاي بالینی، قراردادهاي  و زمینه تبدیل کشور به مقصد انجام آزمایش هاي بالینی توسعه سریع توانمندي •

 ]3و 1[هاي تولیدي  پژوهشی و فعالیت

اکنون زمان درك و پذیرش  آشکار است که هند باید بر پایه تقویت ساخت و خدمات بنا گردد و هم

با این حال در این مسیر و . زیستی است کننده کشف و نوآوري در علوم زیستی و فناوري مرحله تعیین

ترین معایب مسیر  مهم .هایی روبرو است زیستی هند با چالش رسانی آن، فناوري براي به انجام

  :زیستی هند عبارتند از فناوري

بوده و با توجه به میزان جمعیت و ردپاي هند در علوم زیستی نسبتاً کوچک : فقدان منابع انسانی کارآمد •

بیشترین تحقیقات پیشرفته زیستی در معدودي از . آل دارد هاي کشور فاصله زیادي تا شرایط ایده پتانسیل

هاي  شود و سیستم دانشگاهی هند در ایفاي وظیفه آموزش برتري مؤسسه تحقیقاتی انجام می 15ها و  دانشگاه

علت ارائه حجم بسیار مطالب آموزشی در یک مدت زمان کوتاه، به  .علوم زیستی دچار تنزل شده است

این موضوع در مدارس پزشکی، کشاورزي . امکان پیگیري جدي تحقیقات بنیادین دانشگاهی، فراهم نیست

اي، هزینه سنگینی را بر تحقیقات متحمل  هاي توسعه و دامپزشکی که مسئولیت بیماران و انجام فعالیت

ها، در کنار  همچنین قوانین قدیمی استخدام اعضاي هیئت علمی و ترفیع آن. تنماید نیز صادق اس می

  . کنند هاي ناکافی، مشکالت را تشدید می زیرساخت

اند،  به شکل سنتی در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی تقویت شده) IITs(که مؤسسات فناوري هند   در حالی

هایی براي اصالح این غفلت  اما در حوزه تحقیقات زیستی عقب هستند، اگرچه در حال حاضر برنامه

در شرایط ) ایجاد شده توسط دولت ائتالفی(در مقایسه، مؤسسات تحقیقاتی . تاریخی در حال اجرا است

. هاي آموزشی براي دانشجویان هستند برند که البته فاقد برنامه هاي تحقیقاتی به سر می خوبی در زمینه پروژه

التحصیالن شایسته در سطح  بنابراین دوگانگی بین آموزش و پرورش مانع ایجاد و افزایش آمادگی فارغ
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ئت علمی حتی در مؤسسات تحقیقاتی نیز تعداد اعضاي هی. زیستی شده است المللی، در حوزه فناوري  بین

آموختگان نیز امید به  ترین و بهترین دانش در عین حال، باهوش. اندك بوده و نیاز به گسترش فوري دارد

هاي  هاي علمی نداشته و کسانی هم که مهارت کافی ندارند، قادر به کسب موقعیت اشتغال در زمینه

ي کار قوي موفق شده است، اما سیستم که هند در تهیه زمینه تولید نیرو از این رو در حالی. مدیریتی نیستند

  .براي ایجاد یک گروه ارزشمند از رهبران علمی به حد کافی خوب نبوده است

بسیاري از مؤسسات علمی و پژوهشی در هند آمادگی تقبل تحقیقات : هاي ضعیف کارآفرینی مهارت •

ه خوبی مورد شناخته شده در حالی که مزایاي ورود به عصر اطالعات ب. اي و نوآورانه را ندارند ترجمه

این امر تصادفی نیست که میزان تولید ناخالص . هاي کارآفرینی چنین نیست است، اما در مورد واقعیت

برابر شده است و چهار پنجم این رشد با پشتوانه  10بیش از  1970داخلی در سطح جهانی از سال 

در حال حاضر . زاد مشاهده شده استاقتصادهاي در حال توسعه و تالش کشورها براي ایجاد اقتصاد آ

اما این واژه هنوز در آموزش عالی و . کارآفرینی در همه جا از جمله چین و هند در حال رشد است

  .هاي پیچیده دانشگاهی فاقد هرگونه بحث و مذاکره است پژوهش

. انده استراهنماي روشن کارآفرینی باقی معنوان  بهبا وجود رکود اقتصادي کنونی، امریکا همچنان 

هاي  هاي ایاالت متحده به طور سنتی روابط نزدیکی با بخش صنعت داشته و به همراه رشد پارك دانشگاه

چنین وضعیتی در . کنند موتور اقتصادي عمل میعنوان  بهگذاري  هاي سرمایه علمی، دفاتر فناوري و صندوق

منشأ این رویه به جامعه . توجه دارندهند وجود ندارد و تعداد کمی از دانشگاهیان هندي به کارآفرینی 

گردد و ناشی از ناتوانی و نقص سازوکارهاي مرتبط و ساختار سیاسی ضعیف براي انتقال فناوري بین  برمی

  .هاي خصوصی است مؤسسات دولتی و شرکت
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 توانند به شوند هرگز نمی التحصیالنی که در چنین شرایطی وارد بازار کار می شایان ذکر است که فارغ

اکنون سازوکارهاي کافی براي معرفی  هم. مشاغلی دست یابند که از استعداد آنان استفاده نمایند

هاي الزم براي تحریک  هاي تحقیقاتی خصوصی وجود ندارد، بنابراین فرصت آموختگان به بخش دانش

  .رود منافع اقتصادي از طریق مزایاي حاصل از جذب افراد مجرب، از دست می

شوند  بسیاري از مراکز پژوهشی هند که با بودجه دولتی اداره می: ش دولتی و خصوصیعدم مشارکت بخ •

هاي وابسته به حوزه علوم  به عبارت دیگر صنایع داخلی از جمله شرکت. اي با صنعت ندارند رابطه دوستانه

رکت دهند در خارج از کشور در پی مشا زیستی، فعاالنه در جستجوي شرکاي داخلی نبوده و ترجیح می

همچنین انتظارات متفاوتی از مشارکت بخش خصوصی و دولتی وجود دارد و هر دو بخش صنعت و . باشند

همچنین مؤسسات نیاز به . مؤسسات دولتی باید نیمی از مسیر ساخت، مشارکت و سازگاري را بپیمایند

پذیر با  تعامل انعطاف گونه مانع یا بوروکراسی اداري، واحدها و ساختارهایی دارند که بتوانند بدون هیچ

  .صنعت را اداره نمایند

این امر . گردان است به طور کلی صنعت هند از عوامل خطرپذیر، روي: ناپذیر صنعت هند ماهیت ریسک •

هاي خطرپذیر  گذاري گذاران هندي براي دخالت در سرمایه ها و سرمایه تواند بازتاب عدم تمایل بانک می

بخش تحقیق و توسعه صنایع هنوز از نظر اندازه و کیفیت، صالحیت الزم در حوزه . زیستی باشد فناوري

هاي مالی  مشوق R&Dن بودجه در زمینه دولت به منظور تأمی. نوآوري و تحقیقات پژوهشی را ندارد

مالکیت خارجی، پرداخت یارانه به   همچون ایجاد آرامش در فضاي کنترل قیمت داروها، حذف محدودیت

گذاري  هاي سرمایه و معافیت موقت مالیاتی را در نظر گرفته است، اما تا همین اواخر نشانی از سرمایه هزینه

هاي  گذاري روش هاي سرمایه با این حال آژانس .دسترس نیستمستقیم در تحقیق و بررسی صنعت در 

اي را براي شکستن ضربات اجتماعی و رفتاري سیستم رقابتی کنونیِ اعطاي بودجه، پیدا خواهد کرد  خالقانه
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هاي خطرپذیر قرار گرفته و به مانعی براي گسترش آن تبدیل شده  زیرا سیستم مذکور در مقابل فعالیت

 . است

دسامبر  31زیستی و داروسازي هند نشان داد که از  شرکت داخلی فناوري 424اي اخیر درباره ه نظرسنجی

موفق به کسب حق ثبت از سوي ایاالت متحده ) درصد 15یعنی کمتر از (ها  مورد آن 57تنها  2007سال 

یستی از سال حق امتیاز فناوري ز 19امتیاز انحصاري دارویی وجود دارد، تنها  425در حالی که . اند شده

محصول عنوان  به) درصد 11(مورد  2زیستی  هاي فناوري در میان حق ثبت. به ثبت رسیده است 2001

تحت هر دو عنوان محصول و فرآیند و تنها ) درصد 37(مورد  7فرآیند، عنوان  به%) 44(مورد  9تولیدي، 

ت که نسل جدید حق مالکیت بدیهی اس. اند طراحی موفق به کسب امتیاز شدهعنوان  به%) 5(یک مورد 

  .فکري آغاز شده است که پیشرفت آن با چالش همراه خواهد بود

هاي  هایی که به دنبال پژوهش ساله بودجه شرکت 6-7پیش پرداخت : گذاري کمبود خطرپذیري و سرمایه •

 هاي افزایش رقابت. محض با هدف بازاریابی محصوالت خود هستند، براي کشور هند سخت و دشوار است

المللی نیاز به یک ظرفیت مداوم نوآوري و پرورش خالقیت براي کسب بازار داشته و تنها با  داخلی و بین

گذاران در تحقیق، توسعه و  البته حضور سخاوتمندانه سرمایه. پذیر نیست کارگیري اصطالح فناوري امکان به

ا در اقتصاد بازار، چارچوب کننده خواهد بود ام بخش تحقیق و توسعه کمک  همکاري با دولت و شرکت

رسمی مبتنی بر تضمین دستیابی به سود و اطمینان از تأمین مالی و سهیم بودن در خطرات و پاداش حاصل از 

زیستی عدم تقارن اطالعات بین دانشمندان، کارشناسان فناوري، کارآفرینان و  در حوزه علوم. نوآوري است

آفرینی مؤسسات دولتی در رشد  شود که نیاز به دخالت و نقش میترین چالش محسوب  گذاران مهم سرمایه

 .هاي فناوري تازه تأسیس دارد و پرورش شرکت

هزینه مالی به  در هند هیچ آژانسی براي اعطاي کمک: هاي مالی فقدان سیستم اعطاي کمک •

به اختراعات ماندگار هاي اولیه  اي، براي تبدیل ایده آموختگان جوان، دانشگاهیان یا کارشناسان حرفه دانش
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مثال بسیار خوب سازوکار اعطاي . هاي علمی وجود ندارد وکار موجود در ایده هاي کسب و کشف پتانسیل

این امر دانشگاه . در ایاالت متحده است) MIT( ١در دانشگاه فناوري ماساچوست  Deshpandامتیاز مرکز

MITکارمندان آن قادر ساخته تا پیش از توسعه اثبات دکتري و  التحصیالن فوق را به همراه دانشجویان، فارغ

. دست آورند کردن و کشف مفاهیم ناشناخته را به آوري هرگونه اطالعات، توانایی خطر مفهوم یا جمع

هاي مالی به  هاي جدید اعطاي کمک نیز در مسیر توسعه طرح) DBT(دپارتمان فناوري زیستی هند 

 .نوآوران جوان است

زیستی باید توسط روندي حفاظتی که محافظ  فناوريکارگیري  بهتحقیق و : و نظارتسازي فرآیند  آسان •

وجود سازوکارهاي نظارتی مستحکم، قابل . زیست، انسان، حیوان و گیاه است، هدایت شود سالمت محیط

زیستی حیاتی  زیستی، براي رشد و شکوفایی فناوري بینی، کارا، شفاف، دقیق و علمیِ ارزیابی ایمنی پیش

اما هنوز نیاز به . زیستی هند به طرز محسوسی کارآمد شده است هاي اخیر مقررات ایمنی در سال. است

. تر فرآیندها وجود دارد هاي در حال تغییر و توسعه مؤثرتر و شفاف دهی سریع به فناوري فضایی براي پاسخ

یش کارشناسان نظارتیِ داراي زیستی عبارت است از افزا اکنون نیاز فوري هند در حوزه مقررات ایمنی  هم

مهارت کافی براي رویارویی با عوامل زیستی، تنظیم سازوکارهاي سازمانی براي آموزش ضمن خدمت، 

 ]4. [اي رویارویی با ارزیابی خطرات علمی و مدیریت محصوالت تراریخته بازآموزي حرفه

سازي و  شده بین تحقیقات و تجاري هزینه نسبتاً کم تحقیق و توسعه از سوي صنایع، وجود حلقه گم •

المللی کیفیت از دیگر  وجود شک و تردید درباره توانایی محصوالت هند براي کسب استانداردهاي بین

 . کنند معایب موجود در حوزه فناوري زیستی هند هستند که مسیر توسعه آن را با مشکل مواجه می

  زیستی هند بازار فناوري -8

  .پردازیم زیستی هند می بازار فناوريدر ادامه به معرفی 
                                                           

1Massachusetts Institute of Technology 
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زیستی را در آسیا، پس از 

. درصدي ساالنه، به سرعت در حال توسعه است

میلیارد دالر دست یافت که 

جهان در . درصدي دست یافته بود

درصدي  21رشد  پاسفیک

درصد است که در 

] 1. [میلیارد دالر را نسبت به سال مالی گذشته داشته است

میلیارد دالر داشته و رشد ساالنه آن نسبت به 

  

میلیارد دالر باشد که توسط 

-9زیستی در بازار هند در سال 

یارد دالر داشته است و 

فصل سومهاي علم و فناوري هند                                                                                          

زیستی را در آسیا، پس از  ترین بخش فناوري زیستی در جهان است که بزرگ

درصدي ساالنه، به سرعت در حال توسعه است 40زیستی هند با رشد 

میلیارد دالر دست یافت که  5/2زیستی به درآمدي معادل 

درصدي دست یافته بود 20میلیارد دالر به رشدي 

پاسفیک-درصد رشد داشت، در حالی که منطقه آسیا

درصد است که در  2زیستی جهانی  زیستی هند در صنعت فناوري

میلیارد دالر را نسبت به سال مالی گذشته داشته است

میلیارد دالر داشته و رشد ساالنه آن نسبت به  3نیز این صنعت درآمدي بالغ بر 

  2004 -2010هاي  زیستی هند طی سال
Biotechnology, November 2010, www.ibef.org)(  

میلیارد دالر باشد که توسط  15شاهد رشدي چشمگیر بالغ بر 

زیستی در بازار هند در سال  هاي مختلف فناوري سهم حوزه

یارد دالر داشته است و میل 72/1بخش زیست دارویی فروشی بیش از 

هاي علم و فناوري هند                                                                                           ها و توانمندي

  رئوس کلی بازار

زیستی در جهان است که بزرگ مقصد برتر فناوري

زیستی هند با رشد  بخش فناوري. استرالیا و چین دارا است

زیستی به درآمدي معادل  صنعت فناوري 2007-2008هاي 

میلیارد دالر به رشدي  1/2در مقایسه با سال مالی قبل با درآمدي برابر 

درصد رشد داشت، در حالی که منطقه آسیا 8فناوري  در صنعت زیست

زیستی هند در صنعت فناوري اکنون سهم صنعت فناوري

میلیارد دالر را نسبت به سال مالی گذشته داشته است 67/2درصد معادل  18رشدي بالغ بر 

نیز این صنعت درآمدي بالغ بر  2010-2009

  . درصد ثبت شده است 36/12، میزان 

زیستی هند طی سال برآورد بازار فناوري: 16نمودار 
Biotechnology, November 2010, www.ibef.org)

شاهد رشدي چشمگیر بالغ بر  2015رود که این صنعت تا سال 

سهم حوزه] 2. [مؤسسات دولتی مختلف ایجاد خواهد شد

بخش زیست دارویی فروشی بیش از : به ترتیب زیر محاسبه شده است

ها و توانمندي ظرفیت

رئوس کلی بازار 8-1

مقصد برتر فناوري 12هند یکی از 

استرالیا و چین دارا است

هاي  ل سالدر حد فاص

در مقایسه با سال مالی قبل با درآمدي برابر 

در صنعت زیست 2008سال 

اکنون سهم صنعت فناوري هم. را ثبت نمود

رشدي بالغ بر  2008-09سال 

2010همچنین در سال 

، میزان 2008-09سال 

رود که این صنعت تا سال  انتظار می

مؤسسات دولتی مختلف ایجاد خواهد شد

به ترتیب زیر محاسبه شده است 2008



 فناوري زیستی: فصل سوم

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

136 
 

% 16کل درآمدهاي بخش صنعت را به خود اختصاص داده و رشدي برابر با 

میلیون دالر،  250درصدي و درآمدي معادل 

درصدي از کل  12

هاي صنایع زیستی و بیوانفورماتیک نیز 

میلیارد دالر در  3/1

هاي محصوالت جدید صورت 

شرکت براي پیشرفت 

  

فصل سومهاي علم و فناوري هند                                                                                          

کل درآمدهاي بخش صنعت را به خود اختصاص داده و رشدي برابر با 

درصدي و درآمدي معادل  17همچنین بخش خدمات زیستی با دارا بودن سهم 

12نیز، با دارا بودن سهم  بخش کشاورزي زیستی

هاي صنایع زیستی و بیوانفورماتیک نیز  بخش. میلیارد دالر داشته است

3میلیارد و  4درصدي از کل درآمدهاي بخش صنعت و درآمدي برابر با 

هاي محصوالت جدید صورت   پیشرفت این صنعت اساساً با افزایش تجارت داخلی، صادرات و نوآوري

شرکت براي پیشرفت  325گرفته است و بیش از کار بهدانشمند را 

  2008- 2009زیستی  سهم بازار صنایع مختلف فناوري
  

هاي علم و فناوري هند                                                                                           ها و توانمندي

کل درآمدهاي بخش صنعت را به خود اختصاص داده و رشدي برابر با % 67میزان درآمدهاي این بخش 

همچنین بخش خدمات زیستی با دارا بودن سهم 

بخش کشاورزي زیستی. شود دومین بخش بزرگ صنایع محسوب می

میلیارد دالر داشته است 11درآمدهاي بخش صنعت، ثبت فروش 

درصدي از کل درآمدهاي بخش صنعت و درآمدي برابر با 

 ]3. [هاي بعدي قرار دارند

پیشرفت این صنعت اساساً با افزایش تجارت داخلی، صادرات و نوآوري

دانشمند را  000,20زیستی در حدود 

 ]1. [کنند بیشتر آن فعالیت می

سهم بازار صنایع مختلف فناوري: 17نمودار 

    

ها و توانمندي ظرفیت

میزان درآمدهاي این بخش 

همچنین بخش خدمات زیستی با دارا بودن سهم . داشته است

دومین بخش بزرگ صنایع محسوب می

درآمدهاي بخش صنعت، ثبت فروش 

درصدي از کل درآمدهاي بخش صنعت و درآمدي برابر با  2و  4با سهم 

هاي بعدي قرار دارند رتبه

پیشرفت این صنعت اساساً با افزایش تجارت داخلی، صادرات و نوآوري

زیستی در حدود  فناوري. گیرد می

بیشتر آن فعالیت می
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  .دهد نشان می

  

  

زیستی را به خود اختصاص داده است 

فصل سومهاي علم و فناوري هند                                                                                          

  زیستی در بازار هند هاي مختلف فناوري
  2008-09درآمد سال 

  )به میلیون دالر
  سهم

  )به درصد(
1734  65  
453  17  
328  12  
105  4  

48  2  
نشان می 2008تا  2003هاي  هاي مذکور را در فاصله سال

  )ارقام به میلیون دالر( 2003-  2008زیستی 

  .ذکر شده است 19

  زیستی هند هاي مهم بازار فناوري
زیستی را به خود اختصاص داده است  این بخش قسمت عمده درآمد صنعت فناوري

 .درصد است 62برابر  2009

هاي علم و فناوري هند                                                                                           ها و توانمندي

هاي مختلف فناوري سهم و درآمد حوزه: 4جدول 
درآمد سال   بخش

به میلیون دالر(
26/1734  داروهاي زیستی
64/453  خدمات زیستی
68/328  کشاورزي زیستی
16/105  صنایع زیستی
4/48  بیوانفورماتیک

هاي مذکور را در فاصله سال روند تغییرات ساالنه بخش

زیستی  صنعت فناوري: 18نمودار 
  زیستی هاي بازار فناوري

19زیستی هند در نمودار  هاي مختلف بازار فناوري

هاي مهم بازار فناوري تقسیم بخش: 19نمودار 
این بخش قسمت عمده درآمد صنعت فناوري: داروهاي زیستی

2009-2010و سهم آن در درآمدهاي کل سال 

ها و توانمندي ظرفیت

روند تغییرات ساالنه بخش 18نمودار 

هاي بازار فناوري بخش 8-2

هاي مختلف بازار فناوري بخش

داروهاي زیستی •

و سهم آن در درآمدهاي کل سال 
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درآمدها، درصد کل  7/18خدمات زیستی با سهمی بالغ بر  2009-2010در سال : خدمات زیستی •

 33سهم این بخش در صادرات . آید زیستی به حساب می کننده مهم در صنعت فناوري دومین شرکت

 .درصد است

تولید کرده  2009-2010میلیون دالر در سال  410این بخش درآمدي نزدیک به : کشاورزي زیستی •

 .درصد درآمد کل بود 7/13است که برابر با 

را به خود  2009-2010درصد از درآمد کل سال  4ی معادل بخش صنعت زیستی سهم: صنایع زیستی •

 .اختصاص داد

درصد درآمد  2تا  1سهم صنعت بیوانفورماتیک که هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، : بیوانفورماتیک •

 .بوده است 2009-2010کل در سال 

  صادرات 8-3

میلیارد دالر بوده که این رقم  57/1ر بالغ ب 2009-2010زیستی در سال  درآمدهاي حاصل از صادرات فناوري

درصد  68صادرات داروهاي زیستی بیش از ] 2. [دهد زیستی را تشکیل می درصد درآمدهاي صنعت فناوري 52

نمودارهاي . درصد است 27که سهم بخش خدمات زیستی در صادرات   دهد، در حالی کل صنعت را تشکیل می

هاي مختلف و مقایسه آن با واردات را نشان  اصل از صادرات حوزهمیزان درآمد ح به ترتیب 23و  22، 21، 20

  .دهد می

  )2008-  09(زیستی  میزان درآمد حاصل از صادرات صنعت فناوري: 5جدول 
  درآمد  بخش

  96/1070  داروهاي زیستی
  08/432  خدمات زیستی
  42/13  کشاورزي زیستی
  58/19  صنایع زیستی
  4/37  بیوانفورماتیک
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  2008-9هاي مختلف در صادرات و فروش داخلی  سهم بخش:20نمودار 

  

  
  ]1[، )2008- 9(زیستی در صادرات و واردات  هاي مختلف فناوري سهم بخش: 21نمودار 

  

 
  2009- 2010و  2007-08هاي  زیستی طی سال مقایسه صادرات محصوالت فناوري: 22نمودار 
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  )2009- 10(زیستی  هاي مختلف فناوري سهم صادرات بخش: 23نمودار 

Biotechnology, November 2010, www.ibef.org)( 

  ساختار بخش خصوصی - 9

زیستی  پذیري حوزه فناوري استعداد و کارآیی بخش خصوصی موجب دستیابی به موفقیت و افزایش انعطاف

مالی،  در مواجهه با احتماالت گوناگونی همچون کمبود منابع. ویژه در بخش ساخت و خدمات شده است هب

هاي نوآورانه و محصوالت  رقابت خشک میان صنایع بومی و نیاز به برقراري تعادل بین انجام تحقیق و بررسی

هاي منطقی خوبی را انجام داده و تعدادي از محصوالت خود  هاي هندي فعالیت صرفه، شرکت به باکیفیت مقرون

  .اند سازي کرده را تجاري

میلیارد دالر امریکا شده است و  5/2موفق به کسب درآمدي معادل  2007-2008هاي  این بخش در فاصله سال

درصد بوده است، هر چند به علت بحران جهانی  30گذشته شاهد نرخ رشد بیش از  2002- 2008هاي  طی سال

  .کاهش یافته است% 20به  2007-2008این میزان در سال 
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  )با رشد بیش از سی درصد( 2002- 2008هاي  سال زیستی در فاصله میزان درآمد صنعت فناوري: 24نمودار 

منابع صنعتی . بیشتر از سال مالی قبل بود% 21میلیون دالر رسید که  614گذاري به  میزان سرمایه 2007-8در سال 

 ]4[ .خواهد شدگذاري  میلیارد دالر ارزش 13-16درآمد این بخش بین  2015کنند تا سال  بینی می پیش

  زیستی هند فناوريمعرفی مراکز  -10

  .پردازیم در زیر به معرفی مراکز فعال هند در عرصه فناوري زیستی می

  زیستی هاي فناوري پارك 1- 10

هاي کوچک و متوسط در  زیستی است که شامل شرکت هاي فناوري ساله یازدهم، تأسیس پارك 5هدف برنامه 

زیستی شاهد تغییر از شکل سنتی به  زیرساخت فناوري. شود توسعه تولید و تحقیقات صنایع تبدیل می

ایاالتی مانند آندراپرادش، . هاي علم و فناوري است زیستی و یا پارك هاي صنعتی تخصصی فناوري زیرساخت

المللی  زیستی در سطح بین هاي فناوري ها و مجموعه هاي تأسیس پارك نادو و کراال اولین گزینه مهاراشترا، تامیل

در مرحله توسعه این  1چال پرادش، کارناتاکا، مدیاپرادش، راجستان و اوتاران هیماچالهایی مانند  هستند و ایالت

                                                           
1Uttaranchal 
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هاي  به طور چشمگیري در تأسیس زیرساخت Alexandriaو  TCGگذارانی همچون  سرمایه. بخش هستند

برداري  پارك فعال در هند، آماده بهره 27در حدود . کنند زیستی در این کشور مشارکت می مربوط به فناوري

  ]3و  2. [هستند

حیدرآباد، پارك  Shapoorji Pallonjiفردي همچون پارك  زیستی منحصربه هاي فناوري دولت پارك

ها به مثابه  این پارك. اندازي کرده است زیستی پونا را راه المللی فناوري ارك بینحیدرآباد و پ ICICIدانش

ها و مؤسسات تحقیق و توسعه همه در یک مکان واقع  ها، دانشگاه کنند که در آن شرکت هایی عمل می مجموعه

زیستی همچون  وريهاي کلیدي فنا نقطه کانونی و تمرکز برخی از مجموعهعنوان  بهها گاه  این پارك. اند شده

  .اند پونا پدیدار شده Hinjewadiحیدرآباد و  1دره ژنوم

کننده متولیان اصلی صنعت هستند؛ افرادي که با استفاده از امکاناتی چون تسهیالت  هاي ایالتی حمایت دولت

تأسیس  هاي ابتکاري و غیره، به دنبال گذاري طرح هاي تشویقی، سرمایه اندازي، معافیت مالیاتی، بسته راه

  ]3. [هاي فناوري هستند واحدهاي خود در پارك

  
  هاي علم و فناوري فعال نقشه پارك: 2شکل 

  

                                                           
1Genom Valley 
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  زیستی مهم هاي فناوري اسامی پارك: 6جدول 
  فعالیت تخصصی  شهر  پارك

  -  حیدرآباد  Shapoorji Pallonjiزیستی  پارك فناوري
  -  حیدرآباد  ICICIپارك دانش 

  -  پونا  زیستی فناوريالمللی  پارك بین
  -  الکنو  1الکنوزیستی  پارك فناوري

  -  چناي Golden Jubileeزیستی  پارك فناوري
  -  چناي Ticelزیستی  پارك فناوري
ها و  توسعه و افزایش فناوري  آندراپرادش  آندراپرادش زیستی پارك فناوري

  فرآیندهاي زیستی
  و پزشکی دارویی  کارناتاکا  کارناتاکا زیستی پارك فناوري
کشاورزي تجاري و صدور   پنجاب  پنجاب زیستی پارك فناوري

  گواهینامه محصوالت صادراتی
  طب سنتی  کراال  کراال زیستی پارك فناوري

  گیاهان معطر و دارویی، باغداري  هیماچال پرادش  هیماچال پرادش زیستی پارك فناوري
Biotechnology, November 2010, www.ibef.org  وIndian Biotechnology Sector, منبع: 

  زیستی در مناطق هند پراکندگی جغرافیایی فناوري 2- 10

وادودارا واقع  - بمبئی و احمدآباد -زیستی هند در بنگال، حیدرآباد، پونا هاي فناوري ترین زیرمجموعه مهم

زیستی هند با درآمدي  درصد تجارت فناوري 43شود،  اصطالحاً منطقه غربی نام برده میاین منطقه که . اند شده

جنوبی شامل شهرهاي بنگلور، چناي و   دهد که پس از آن بخش میلیون دالر را تشکیل می 1157بالغ بر 

،کارناتاکا 2008- 09در سال . شود هایی در کارناتاکا، آندراپرادش و تامیل نادو می حیدرآباد و زیر مجموعه

برخی از شهرهاي رده دوم و . دهد درصدي را نشان می 20میلیون دالر داشت که رشد  557درآمدي بالغ بر 

زیستی در نظر گرفته  اهداف احتمالی فناوريعنوان  بهنیز  4، گوآ و تیراچیراپالی3، میسور2سوم مانند کوایمباتور

  ]1. [شود را شامل میاند که بخش شمالی نیز دهلی، گرگائون و نویدا  شده

  
                                                           

1Lacno 
2Coimbatore 
3Mysore 
4Tiruchirappali 
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  )میلیون دالر(هاي مختلف  زیستی کشور در بخش درآمدهاي فناوري: 7جدول 
درصد سهم در   2007-08  2008-09  بخش

  2008-09سال 
  ساالنه رشد

  18٪  43٪  5214/979  3848/1157  غرب
  16٪  42٪  0986/961  4844/1118  جنوب
  23٪  15٪  66/316  2708/394  شمال

      28/2260  14/2670  در مجموع
  Biotechnology, September 2009, www.ibef.org:منبع

حیدرآباد نیز به علت وجود . در این عرصه تبدیل کرده است زیستی بنگلور، آن را به شهري پیشرو فناوري  شاخه

هاي موجود در آن، به مقصد بسیار مهم دیگري  زیستی و دره ژنوم و دیگر پروژه پارك دانش، پارك فناوري

المللی در دره ژنوم آن فعالیت  زیستی بین شرکت فناوري 53تبدیل شده است که طی یک سال گذشته بیش از 

 2زیستی طی  پارك فناوري 3و ) SEZs(زیستی  منطقه ویژه اقتصادي فناوري 2مقرر شده است الوه ع به. اند داشته

 Tidelهاي آینده یک مرکز ژنومیک در پارك  همچنین مقرر شده است طی سال. سال آتی در آن توسعه یابد

  .اندازي شود زیستی دیگر نیز راه زیستی و یک منطقه ویژه اقتصادي فناوري چناي و سه پارك فناوري

، ناگپور، 3، گوا، میسور، تریسور2کویمباتور 1عالوه بر موارد فوق، شهرهایی چون وادودارا

مقصد عنوان  بهگذاري و ظهور  پتانسیل عظیمی براي جذب سرمایه 4تیروچیراپالی،گورگان، مادوراي و کلکته

  ]3. [دارندزیستی  فناوري

                                                           
1VadodaraGurgao 
2Coimbatore 
3Trissur 
4Kalkata 
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  ]1[زیستی روي نقشه کشور هند  جایگاه مراکز مختلف مرتبط با فناوري: 3نمودار 

  هاي صنعتی انجمن 3- 10

  .پردازیم هاي زیستی هند در زمینه فناوري زیستی می در زیر به معرفی انجمن

  )ABLE( 1زیستی هاي مبتنی بر فناوري انجمن شرکت 3-1- 10

یک مجموعه غیرانتفاعی هندي است که بخش ) ABLE(زیستی  هاي مبتنی بر فناوري انجمن شرکت

و پس از احساس نیاز  2003این انجمن در آوریل سال . گذارد زیستی هند را معرفی و به نمایش می فناوري

زیستی کشور  هاي فناوري از تمام حوزه. زیستی براي معرفی این بخش، شکل گرفت مدیران صنعت فناوري

هاي  زیستی صنعتی، بیوانفورماتیک، بانک زیستی دارویی، فناوري ناوريزیستی کشاورزي، ف همچون فناوري

هاي  گذاري خطرپذیر، مؤسسات دانشگاهی و تحقیقاتی برتر، شرکت هاي سرمایه گذاري و شرکت سرمایه

  .هستند ABLEحقوقی و تولیدکنندگان تجهیزات عضو 

لت و ابتکارات آن در حوزه زیستی هند با مشارکت دو بر تسریع رشد فناوري ABLEتمرکز اولیه 

هاي بهینه، ایجاد محیط قانونی منظم، تشویق  اجراي سیاست: زیستی، براي دستیابی به اهداف زیر است فناوري
                                                           

1Association of Biotechnology Led Enterprises 
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هاي داخلی و خارجی براي همکاري  گذاري در این بخش، ایجاد زمینه مساعد براي شرکت کارآفرینان و سرمایه

  .زیستی و دانشگاه و نمایش نقاط قوت فناوري تر بین صنعت و مشارکت، تحکیم روابط قوي

مابین دولت، صنعت، مؤسسات تحقیقاتی، مؤسسات دانشگاهی و   دهنده و میانجی نقش سازمان ABLEبنابراین 

  .المللی را بر عهده دارد گذاران داخلی و بین سرمایه

  )AIBA( 1زیستی سراسري هند انجمن فناوري 3-2- 10

یک انجمن غیرانتفاعی ایجاد شد تا یک مجمع برتر عنوان  بهو  1994زیستی سراسري هند در سال  انجمن فناوري

 AIBAترین اهداف  یکی از مهم. زیستی تشکیل دهد هاي وجوه مختلف فناوري ملی را، به منظور ارائه جذابیت

در آگوست . لی، صنعتی و تجاري استزیستی از نظر علمی، شغ هاي فناوري ارتقا و حفاظت از تمامی جذابیت

هاي  دهی حوزه پوشش AIBAاهداف . فعالیت خود را در حیدرآباد آغاز کرد AIBAشعبه جنوبی  1999سال 

  :هاي زیر است زیستی در بخش مختلف فناوري

o داروسازي و ابزارهاي پزشکی 

o کودهاي زیستی،  پروري، کشت بافت و غیره شامل کشاورزي، کشت و زرع، باغبانی، گلکاري، آبزي

 کنندگان زیستی هاي زیستی و کنترل کش آفت

o ها، تجهیزات و ابزارآالت افزاري چون دستگاه موارد سخت 

o 2[زیستی صنعتی  محصوالت کاربردي و تولیدات فناوري[ 

  مؤسسات تحقیقاتی مهم در هند: 8جدول 
  زمینه فعالیت  موسسات تحقیقاتی مهم در هند

  -  موهالی ،)NIPER(مؤسسه ملی آموزش و تحقیقات داروسازي 
  -  الکنو ،)ITRI( 2شناسی هند مؤسسه تحقیقات سم

  -  چندیگر ،)IMTECH( 3مؤسسه فناوري میکروبی
  -  ، حیدرآباد)IICT( 1هاي شیمیایی هند مؤسسه فناوري

                                                           
1All India Biotech Association 
2Industrial Technology Research Institute 
3Institute of Microbial Technology 
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  -  ، کلکته)IICB( 2شناسی شیمیایی هند مؤسسه زیست
  -  ،پونا)NCL( 3آزمایشگاه ملی شیمی
  -  ، بنگال)NCBS( مرکز ملی علوم زیستی
  -  ، بنگال(IISc)مؤسسه علوم هند 

  شناسی سلولی و مولکولی و ژنتیک زیست  ، بنگالJNCASR)( 4مرکز تحقیقات علمی پیشرفته جواهر لعل نهرو
  هاي نظارتی تحقیقات دارویی و پژوهش  الکنو ،)CDRI( 5مؤسسه مرکزي تحقیقات دارویی

  بیوانفورماتیک و ژنتیک  ، حیدرآباد)CCMB( 6شناسی سلولی و مولکولی مرکز زیست
  شناسی ایمنی  ، دهلی نو)NII( 7مؤسسه ملی ایمنی شناسی

  بیوشیمی، بیوانفورماتیک و ژنتیک  ، بنگلور(NCBS) 8مرکز ملی علوم زیستی
  ژنوم و پروتئومیک ژنومیک، انفورماتیک  ، دهلی(IGIB)9شناسی ترکیبی مؤسسه ژنومیک و زیست

  زیستی شناسی مولکولی و فناوري زیست ) ICGEB( 10زیستی المللی مهندسی ژنتیک و فناوري مرکز بین
  اي و بیوانفورماتیک شناسی رایانه زیست  ، حیدرآبادDNA11نگاري  مرکز تشخیص و انگشت

Biotechnology, November 2010, www.ibef.org و Biotechnology, September 2009, www.ibef.org منبع:  

  ها شرکت 4- 10

زیستی را به خود اختصاص  درصد درآمدهاي کل صنعت فناوري 52شرکت مهم  20، 2009- 2010در سال 

اند که میزان  میلیون دالر داشته 100شرکت درآمدي نزدیک یا بیشتر از  5شرکت مهم،  10اند و در میان  داده

 130از مرز  Panaceabiotecمیلیون دالر و شرکت 200از مرز  Bioconسازي و شرکت  درآمد مؤسسه سرم

درصد در طول سال  13میلیون دالر و رشدي برابر  245با درآمدي بیش از  Biocon. است میلیون دالر گذشته 

قصد دارد که یک  12شرکت لونزا همچنین.آید زیستی به حساب می هاي فناوري مالی گذشته، پیشتاز شرکت

  .میلیون دالر در حیدرآباد هند تأسیس کند 150اي بالغ بر  ا با سرمایهپایگاه تولیدي ر

                                                                                                                                                                                      
1Indian Institute of Chemical Technology 
2Indian Institute of Chemical Biotechnology 
3National Chemical Laboratory 
4Jawaharlal Nehru Institute for Advanced Scientific Research 
5Central Drug Research Institute 
6Centre for Cellular & Molecular Biology 
7National Institute of Immunology 
8National Center for Biological Sciences 
9Institute of Genomics and Integrative Biology 
10International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 
11Centre for DNA Fingerprinting & Diagnostics 
12Lonza 
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شده  زیستی هند است که میزان فروش ثبت ترین عامل ایجاد درآمد در صنعت فناوري داروسازي زیستی بزرگ

درصد درآمد کل  67این بخش تولیدکننده . میلیارد دالر برآورد شده است 72/1، بیش از 2008- 09آن در سال 

. دهد درصدي نشان می 16نسبت به سال مالی گذشته، رشدي  2008-09زیستی است که در سال  صنعت فناوري

سازي، داروهاي تشخیصی یا درمانی  هاي مختلف داروسازي همانند واکسن درآمد حاصل از بخش 9در جدول 

کننده واکسن  تولید شرکت دارویی زیستی عمده، هفت شرکت 10در میان . و دیگر مواردنشان داده شده است

  ]1. [هستند

  هاي مختلف داروسازي هند درآمدهاي بخش: 9جدول 

  2005  بخش
  )به میلیون دالر(

2005  
  )به میلیون دالر(

درصد سهم در   درصد تغییر
  2006سال 

  51  41/30  734  570  واکسن
  16  97/4  231  220  داروهاي تشخیصی
  12  28/13  176  156  داروهاي درمانی
  21  46/51  303  220  دیگر داروها
  100  87/26  1453  1146  زیستی فناوري  درآمد کل داروهاي

  2008- 09سازي هند هاي مهم واکسن شرکت: 10جدول 
  

. اند درصد بازارهاي زیستی را به خود اختصاص داده 16میلیون دالر ، 231داروهاي تشخیصی با درآمدي بالغ بر 

هاي چندملیتی  که شامل شرکتشرکت تولیدکننده داروهاي تشخیصی در هند وجود دارند  50بیش از 

)MNCs (20تا  15هاي مهم به صورت مشترك در بازار حضور یافته و از این بابت بین  شرکت. شوند نیز می 

هاي داخلی  بسیاري از محصوالت تشخیصی در هند وارداتی هستند، اما افزایش فعالیت. اند درصد رشد داشته

کننده داروهاي تشخیصی در هند است  ترین شرکت تولید مهم Tulip. شدن بیشتر بازار گشته است موجب رقابتی

  )به میلیون دالر( 2008-09درآمد در سال   شرکت
  08/245  سازي هند مؤسسه سرم

  37/131  زیستی اکسیر با مسئولیت محدود شرکت فناوري
  34/54 شانتا بیوتکزیستی  شرکت فناوري

  51/51 زیستی بهارات شرکت فناوري
  92/50  شناسی هند با مسئولیت محدود شرکت ایمنی
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هاي عمده  شرکت 11در جدول . میلیون دالر داشته است 40درآمدي بالغ بر  2006-2007که در سال 

  .ها ذکر شده است تولیدکننده داروهاي تشخیصی و میزان درآمد آن

  هاي مهم داروهاي تشخیصی معرفی شرکت: 11جدول 

  2006-07سال  درآمد در  شرکت
  )به میلیون دالر(

Tulip 40  
  Trans Asia 37شرکت پزشکی زیستی 

Biotech Bayer  18  
  Span  13شرکت داروهاي تشخیصی 
  Biocon 5شرکت داروهاي تشخیصی 
  118  ها دیگر شرکت
  231  درآمد کل

  

با وجود . اند درصد داشته 13میلیون دالر و رشدي برابر  176درآمدي بالغ بر  2006داروهاي درمانی در سال 

هند به  R&Dترین زمینه تحقیقاتی، داروهاي درمانی همچنان هسته اصلی  متداولعنوان  بهداروي انسولین انسانی 

هاي مطمئن و منظم به سوي اروپا و امریکا  راههاي زیستی مشابه با  هاي زیادي در زمینه فرصت. آیند حساب می

هاي چندملیتی همچون  مثال در زمینه تولید انسولین انسانی، شرکتعنوان  به. هاي هندي وجود دارد براي شرکت

Novonordisk ،Eli Lilly ،Biocon ،Shantha Biotech  وAventis Pasteur اند که  بازار را در دست گرفته

هاي  شرکت] 1[ .میلیون دالر در بازار پیشرو است 54درآمدي بالغ بر  با Novonordiskشرکت 

Novonordisk،Sun Pharma  وGlin Mark هدف این . شوند وارد محسوب می هاي تازه جزو شرکت

  .ها توسعه داروها با فناوري عرضه انسولین غیرهجومی است شرکت

 .Dabor ،Biocon،Drهایی همچون  از دیگر داروهاي درمانی محصوالت سرطان شناسی هستند که شرکت

Ready ،Intas ،Roche ،Spilla  وSun Pharma 2. [اي در این خصوص در بازار هند دارند حضور برجسته[ 

ها MNCدنیاز خود را از آیند که هند میزان مور هاي پالسما نیز از دیگر داروهاي درمانی به حساب می پروتئین
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نخستین شرکت ملحق شده به بازار پروتئین  Relianceکند و شرکت علوم زیستی  تهیه می Baxterمانندشرکت 

  .رود می شمار بهپالسما 

بادي هاي مونوکلونال هستند که  سازي، دو مرکز مهم تولید آنتی و مؤسسه سرم Bioconهمچنین شرکت 

Biocon المللی دارد و مؤسسه  هاي بین ی مؤثر در درمان سرطان سر و گردن همکاريدر زمینه پادتن اختصاص

  هاي بیماري بادي در زمینه توسعهمونوکلونال آنتی US-based Akornسازي هم قراردادي را با شرکت  سرم

  ]1[. استهاري با انحصار حق توزیع آن منعقد کرده

هاي اخیر معرفی شده و توضیحات بیشتري در مورد نوع  سالدر ادامه سه شرکت برتر داخلی و خارجی هند طی 

  .شود فعالیت و عملکرد هر یک ارائه می

  هاي برگزیده داخلی شرکت 4-1- 10

• Biocon : زیستی مخصوص داروسازي  تأسیس شد، یک شرکت فناوري 1978این شرکت که در سال

هاي درمانی مهم  لیدات در بخشزیستی، تحقیقات سفارشی و آزمایشگاهی است و داراي دامنه وسیع تو

 83/245برابر  2009-2010شده شرکت در سال  درآمدهاي ثبت. همچون دیابت، قلب و غدد است

در رابطه با فناوري جدیدي  Bayerاین شرکت قراردادي را با شرکت . میلیون دالر برآورد شده است

همچنین . شود، امضا کرده است موجب به وجود آمدن یک سیستم بهتر براي کنترل قند خون می که

را در هند ) ساعت 24(طرح تولید ماده شبه انسولین انسانی با حداکثر فعالیت طوالنی  Bioconاخیراً 

  .آغاز نموده است

یت لروسازي زیستی فعاتأسیس شده و در زمینه دا 1966سازي در سال  مؤسسه سرم: سازي  مؤسسه سرم •

در سال . باشد ژ و سل می.ث.هاي ضد ایدز، هپاتیت، ب توجه اصلی آن به تولیداتی مانند واکسن. دارد

-2010درصد داشته و در سال  13نسبت به سال مالی پیش از آن رشدي نزدیک به  2008-2009مالی 

سازي همچنین قرارداد اعطاي  سرممؤسسه . میلیون دالر را به ثبت رسانده است 177فروشی معادل  2009
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در رابطه با برنامه توسعه محصوالت اصلی خود  Lipoxen Technologiesمجوز را با شرکت لندنی 

 .منعقد کرده است

• Panaceabiotech : تأسیس شده و یک شرکت دارویی زیستی است که  1984این شرکت در سال

در سال  Panaceabiotech. ثبت رسانده است به 2009-2010میلیون دالري را در سال  49/146درآمد 

این . شده است) WHO(موفق به دریافت اولین سفارش عرضه از سویسازمان بهداشت جهانی  2007

سرطان سینه،   شناسی در زمینه تأمین درمان  هاي سرطان ترین عامل اعمال فشار به بخش شرکت مهم

عالوه  به. ان پروستات و سرطان روده استالمعده، سرط تومور مغزي، سرطان تخمدان، سرطان لوز

Panaceabiotech براي انجام پروژه اکتشاف دارویی  1نامه مشترکی را با دانشگاه پنجاب، چندیگر تفاهم

 ]2. [دارویی امضا کرده است

  )چندملیتی(هاي برگزیده خارجی  شرکت 4-2- 10

• Novonordisk : در هند آغاز به کار کرده و در زمینه  1990یک شرکت داروسازي است که از سال

. تولید محصوالت مراقبتی، دیابت، هورمون رشد انسانی و مدیریت هموستازي فعال است

Novonordisk  همچنین صاحب قرارداد انحصاري با شرکتTorrent Pharma  براي تولید انسولین و

هاي آزمایشگاهی  براي ارائه خدمات مربوط به فعالیت) TCS( 2اي تاتا اورهقرارداد دیگري با خدمات مش

  .باشد آزمایشگاهی برون مرزي می

• GlaxoSmithKline : درآمد . در هند حضور دارد 2001شرکت داروسازي دیگري است که از سال

هند  میلیون دالر بوده و یکی از عامالن مهم در بازار واکسن 18برابر با  2008-2009این شرکت در سال 

و  Nasikتوان به تأسیس مرکز تولید واکسن در  هاي شرکت می ترین فعالیت از مهم. شود محسوب می

  .اشاره کرد هاي پیشگیرانه عرضه دو نوع واکسن در زمینه مراقبت

                                                           
1Chandigarh 
2Tata Consultancy Services 
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• Novozymesدر هند  2000فعال در عرصه صنعت زیستی که از سال  این شرکت: ، آسیاي جنوبی

. کشور جهان شده است 130محصول در  600کند و طی این مدت موفق به فروش بیش از  فعالیت می

هاي تولیدي آن نقش مهمی در  را خریده و آنزیم Bioconبخش آنزیم شرکت  Novozymesشرکت 

 )www.novozymes.com. (کنند فا میها ای ها و درمان فاضالب کننده غذا، منسوجات، پاك

  المللی هاي بین همکاري -11

عالوه  به. تواند خود را ایزوله و دور از سایر کشورها نگه دارد در اقتصاد مبتنی بر دانش امروز، هیچ کشوري نمی

هاي  زیست تنها از طریق مشارکت انرژي و محیطبرخی مشکالت مربوط به بهداشت، مواد غذایی و کشاورزي، 

  .حل است المللی قابل بین

ها و  همکاري. انداز جهانی است که کامالً ریشه در داخل کشور دارد، اما داراي چشم زیستی هند در حالی فناوري

بخش دولتی  هاي علم و فناوري نیاز به شرکت هر دو المللی در دستیابی به بهترین شیوه تالش هاي بین مشارکت

سازي مسیر حرکت  سازي فرآیندهاي نظارتی، روان و خصوصی براي گسترش حق مالکیت فکري، هماهنگ

. زیستی دارد و نفوذ و اثرگذاري بهتر در بازار محصوالت و فرآیندهاي فناوري) زیستی(مواد بیولوژیک 

هاي  و برخی شرکت Shantha Biotech ،Mahycoبهارات،  1، مؤسسه سرمBioconهاي بومی همچون  شرکت

  .اند ها و مؤسسات خارجی روي آورده دیگر به همکاري توافقی با دیگر شرکت

هاي مرتبط با  المللی فعال در حوزه ها و مراکز بین اي به وسیله آزمایشگاه هاي تحقیق و توسعه همکاري

پذیر  اي وابسته امکانه زیستی همچون بهداشت، کشاورزي، انرژي زیستی، صنایع زیستی و دیگر بخش فناوري

، با کشورها و مؤسسات برتر R&Dهاي خاص  هاي راهبردي و پایداري را در حوزه مشارکت DBT. خواهد شد

  :توان به موارد زیر اشاره کرد منتخب ایجاد کرده است که می

  

                                                           
1Serum Institute 
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  همکاري با کشورها1- 11

ها،  ایمپلنتها و  زیستی کشاورزي و غذایی، واکسن، تشخیص، دستگاه فناوري: استرالیا •

 )سازي زیستی پاك(پاالیی  هاي بنیادي و زیست سلول

 گیاهان براي بهداشت و سالمتی، مراقبت از سالمت انسان و انرژي زیستی: کانادا •

 غذا، خوراك و انرژي: دانمارك •

 غذاهاي کاربردي و تعیین ارزش مواد غذایی: کمیسیون اروپا •

 زیستی محیطی زیستی پزشکی، تشخیص و فناوري فناوري: فنالند •

 زیستی میکروبی فناوري: آلمان •

 )شناسی کاربرد کامپیوتر در زیست(اي  شناسی محاسبه زیست بیوانفورماتیک،   :ژاپن •

 هاي انسانی و حیوانی و مواد دارویی جانبی واکسن : نروژ •

 پاالیی زیستی کشاورزي و زیست گیاهان، فناوري: سوئیس •

 سل: سوئد •

 سرطان و)YES( 1طرح کارآفرینان جوان -زیستی ی، برنامه فناوريزیستی گیاه فناوري: بریتانیا •

 زیستی کشاورزي واکسن، پیشگیري از بارداري و بهداشت باروري و فناوري: امریکا •

  همکاري با مؤسسات و مراکز دانشگاهی 2- 11

• ICRISATحیدرآباد ، 

 ، امریکا) MVI( 2مؤسسه واکسن ماالریا •

 ساختار علم و فناوري سالمت -مؤسسه فناوري ماساچوست، امریکا •

 براي مشارکت در توسعه انواع واکسن -،امریکا) Bill & Melinda Gates  )BMGFبنیاد  •

                                                           
1Young Entrepreneurship Scheme 
2Malaria Vaccine Initiative 
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 در زمینه واکسن و تغذیه - هاي مناسب بهداشتی، امریکا برنامه فناوري •

هاي مهندسی و  برنامه طراحی زیستی و گردهمایی کارشناسان حوزه - دانشگاه استنفورد، امریکا •

 تجهیزات پزشکی) طراحی زیستی(براي برنامه  پزشکی

 و تبادل محققین دوره دکترا Khoranaبرنامه کمک هزینه تحصیلی  -دانشگاه ویسکانسین، امریکا •

• Welcome Trustپزشکی گذاري جدید تحقیقات زیست ارائه بورس براي قانون -، انگلستان 

 سازمان بهداشت جهانی  •

 ) CGIAR( 1ت کشاورزيالمللی تحقیقا اي بین گروه مشاوره •

 MITهاي هاروارد و  دانشگاه •

  بهداشت و رفاه اروپا -کمیسیون همکاري غذا •

 انگلستان، در زمینه پروژه کارآفرینان جوان -زیستی شوراي تحقیقات علوم زیستی و فناوري •

)YES (زیستی   در حوزه فناوري 

 ]4[به منظور تبادل محققین دوره دکترا   Madisonدانشگاه  •

  بندي جمع - 12

زیستی هند از طریق تعدادي از ساختارهاي علمی و صنعتی پراکنده و  در طول دو دهه گذشته، فناوري

زیستی براي موفقیت پایدار نیاز به سهامداران گوناگون،  اي همچون فناوري حوزه. غیرمنسجم شکل گرفته است

بنابراین نیاز مبرمی براي . سی منظم داردبینی و حمایت سیا پیش انداز بلندمدت، امور مالی شفاف و قابل چشم

این کار از زمان تدوین . انداز و نقشه جامع فناوري زیستی هند وجود دارد ها و تهیه چشم کردن تالش یکپارچه

  .آغاز شده است 2007راهبرد ملی توسعه فناوري زیستی هند، از سوي دولت در نوامبر سال 

                                                           
1Consultative Group on International Agricultural Research 
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هاي  هاي گوناگون در بخش منسجم و پیوسته و گردآوري مهارتبناي راهبرد مذکور، ایجاد ساختاري  سنگ

هاي  حل براي برخی از چالش این راهبرد به دنبال یافتن راه. مختلف، با هدف افزایش همکاري است

گذاري، انتقال فناوري، جذب و انتشار، حق مالکیت  زیستی هند برحسب تحقیق و توسعه، ایجاد سرمایه فناوري

  .ی، ایجاد اعتماد عمومی و نیروي انسانی ویژه براي همه موارد یاد شده استفکري، مسائل نظارت

افزایش سطح علمی   در مسیر تبدیل هند به یک نیروگاه جهانی نوآوري فناوري زیستی، برترین اولویت

هاي دولتی  اي و جریان یکنواخت علم و فناوري و مشارکت بین بخش رشته دانشمندان و گسترش تعامالت میان

  .خصوصی است و

وزارت توسعه  .سابقه آغاز کرده است ساز را در مقیاسی بی دولت هند اخیراً چند مرحله بلندپروازانه و سرنوشت

و دو مؤسسه فناوري ) IISERs( آموزش علوم و تحقیقات هندمؤسسه جدید  5اخیراً ) MHRD(منابع انسانی 

)IITs (هدف اصلی . دانشگاه جدید دولتی دیگر است 30اندازي  اندازي کرده و در پی راه راهIISER  ادغام

هاي دوره کارشناسی، به منظور بهبود آموزش علمی و ارتقاي  اي پیچیده و برتر با آموزش رشته هاي بین پژوهش

  .سطح محققین آتی کشور است

DBT  برتر علوم زیستی تحت عنوان کالج  30در پی شناسایی  2009نیز در سال»Star Colleges « در هر یک از

شهرهاي هند است تا بدین ترتیب به سطح آموزش در دوره کارشناسی و پیشرفت آن از طریق ارتقاي دانش و 

  .هاي پیشرفته کمک نماید ها و نمایش فناوري مهارت معلمان، بهبود زیرساخت

گیري علوم براي  پروازانه نوآوري در پی عنوان برنامه بلند تحت) DST(آخرین اقدام واحد علوم و فناوري 

میلیون کمک هزینه تحصیلی در سطوح مختلف را به منظور  1در نظر دارد ) INSPIRE(تحقیقات برجسته

  .جذب دانشجویان براي کسب مشاغل علمی فراهم کند

میسر نیست و نیاز به جذب استعدادهاي هاي انسانی تنها از طریق توسعه سازمانی  بدیهی است امکان ایجاد سرمایه

هاي مناسبی را  در گذشته هند فرصت. جوان کشور با ارائه دستمزدهاي مناسب و ایجاد شرایط کاري ممتاز دارد
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هاي خارجی و  در آزمایشگاه کار بهبه همین دلیل جاذ. هاي کارشناسی ارشد فراهم نکرده بود براي آموزش دوره

التحصیالن موفق را به سوي اروپا و  بناي کسب شغل در خارج کشور بسیاري از فارغ سنگعنوان  به  استفاده از آن

امروزه تعدادي از این افراد به دالیل گوناگون و در صورت توانایی پیداکردن شرایط کاري . امریکا سوق داد

کننده  أمینت WelcomeTrustهزینه تحصیلی  و کمک DBTمطلوب خواهان بازگشت دوباره به هند هستند که 

پزشکی در مقطع  هاي الزم براي انجام تحقیقات زیست فرصت INSPIREبرنامه . زمینه الزم در این جهت هستند

) میانی و ارشد -دوره اولیه(اي  هاي سه مرحله هاي برتر هند و از طریق کمک هزینه دکتري را در آزمایشگاه

  .سازد فراهم می

هاي موجود و با هدف بهبود زیرساخت و هیات علمی و تشویق  انشگاهنیز که براي د DBTهمچنین بسته حمایتی 

ها طراحی شده است نیز از همان میزان اهمیت برخوردار است که دانشگاه حیدرآباد و  تحقیقات جدید در آن

  .اند مؤسسه فناوري شیمیایی، بمبئی، آغازگر بسته حمایتی مذکور بوده

DBT هاي آموزشی و  ادان و دولت، بر سر بستهپس از چندین دور تعامل ویژه با استR&D  و جایگاه استادان

ها در کنار هم سعی دارند تا از وجود یک سیستم پشتیبانی  و دیگر سازمان DBT. مذاکراتی انجام داده است

به منظور DBTدر همین حال . منابع پژوهشی براي حفظ و تقویت تحقیقات پیشرفته اطمینان به عمل آورند

اندازي نسل جدیدي از مؤسسات تحقیقات پایه و کاربردي  موضوعات حیاتی توسعه هند در حال راه پرداختن به

عوامل یادشده با گرایشی قدرتمند . تر از حد مطلوب قرار دارد نیز هست، اما توانایی کنونی در این زمینه پایین

  .ه سمت کارآفرینی استسازي و ترجمه علوم طراحی شده و در پی تولید افراد ماهر ب براي یکپارچه

ماهیت . اي یک راهبرد کلیدي براي ارتقاي نوآوري و تسریع فناوري و توسعه محصول است توسعه خوشه

 -زیستی القاکننده این موضوع است که تسهیالتی که موجب ارتقاي تحقیقات علمی اي فناوري رشته بین

پوشانی و کارآیی  ر هم قرار گیرد تا بیشترین همشود باید در کنا ها و کارآفرینی می مهندسی، پیشرفت زیرساخت

هاي  ها و شهرك  خوشه. هاي موفق باشد دهنده و ارتقادهنده نوآوري براي شرکت را فراهم ساخته و پرورش
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خوشه فریدآباد، موهالی و بنگلور تحت  3. آورند علمی محیط اجتماعی مناسبی را براي افراد خالق فراهم می

  .ها اضافه خواهد شد قرار دارند که بدون شک به تعداد آن DBTسوي شده از  فعالیت طراحی

هاي مالیاتی  که دولت درگذشته به طور غیرمستقیم بخش صنعت را به واسطه امتیازات و تخفیف در حالی

هاي نوآورانه در بخش خصوصی اخیراً تشخیص داده  حمایت کرده است، اما نیاز به حمایت مستقیم پژوهش

هاي  اي مشارکت بخشه تصمیم گرفته است تا یک سوم بودجه خود را به برنامه DBTشده و به همین منظور 

  .دولتی و خصوصی اختصاص دهد

. هاي کوچک و متوسط بسیار مهم است ویژه در بخش حمایت از تحقیقاتی که در مراحل اولیه قرار دارند، به

به همین . هاي داخلی هستند ها فاقد مقیاس و منابع الزم براي فعالیت و تعامل در پژوهش زیرا بیشتر این بخش

اي مورد استقبال  به طور گسترده) DBT1)SBTRIات نوآورانه مشاغل کوچک وابسته به دلیل ساختار تحقیق

  .جامعه قرار گرفته و گسترش یافته است

میلیون دالر در طرح فعلی و با اهداف  780اي حدود  با بودجه) BIPP(زیستی  صنعت و فناوري برنامه همکاري

  :اندازي شده است زیر راه

  داراي خطرپذیري باالارتقاي تحقیقات صنعتی  -

 هاي پیشرو توجه به فناوري -

 المللی قابل رقابت کردن صنعت هند در سطح بین -

 زیستی تمرکز بر ایجاد حق مالکیت فکري در فناوري -

دهد در کنار  که به دانشمندان اجازه می  )DSIR(هاي علمی و صنعتی  تصویب پیشنهاد اخیر گروه پژوهش

اندازي نمایند، تصمیمی برجسته است که  هاي نوپایی را راه ، شرکتحفظ سمت خود در مؤسسات دانشگاهی

ها  هاي مبتنی بر دانش و نوآوري و به منظور توسعه آن هاي عمده به شرکت مسیري طوالنی را در ارائه کمک
                                                           

1Small Business Innovation Research Imitative 
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) BIRAP( ١زیستی به طور مشابه، استقرار برنامه کمک به تحقیقات صنعت فناوري. فراهم خواهد ساخت

رود که  انتظار می. کند یستم پشتیبان کاهش فاصله بین علم و صنعت و هدایت این مسیر، عمل میسعنوان  به

BIRAP زیستی ارتقا یابد به جایگاه شوراي کمک به تحقیقات صنعت فناوري.  

، 2007در سال ) برداري و تنظیم حق مالکیت فکري جهت حفاظت، بهره R&D (بودجه دولتی اختصاص یافته به

 .ها انتقال و مدیریت حق مالکیت فکري را رفع نماید در مجلس هند طرح شده تا چالشاکنون  هم

هاي  زیستی عدم موفقیت این کشور در کشف و مالکیت بسیاري از ژن از جمله مشکالت هند در حوزه فناوري

داراست تا مهم است اما در عین حال هند به واسطه دارا بودن مقام دهم تنوع زیستی در جهان، این فرصت را 

که در فاصله  نکته دیگر این. اندازي کند هاي کوچک راه ها و پروتئین اي راهبردي براي کشف ژن برنامه

هاي مهم وابسته به ملیت هندي را  گذاري بلندمدت براي کشف و نوآوري، باید شناسایی و دستیابی به ژن هدف

 DBTه این امر و موفقیت در آن نیاز به مشارکت مدت موردتوجه قرار داد ک مدت و میان اهداف کوتاهعنوان  به

  .زیستی کشاورزي دارد ویژه در حوزه فناوري هاي دولتی و خصوصی به و دیگر مؤسسات بخش

هاي خارجی به  هاي هندي با شرکت المللی معروف بشردوستانه و یا ارتباط شرکت هاي بین مشارکت با سازمان

  :دهد هاي زیر افزایش می هاي کشور را در زمینه پتانسیل هاي نوظهور، منظور امکان معامله فناوري

  هاي وابسته به اقتصاد در حال توسعه گسترش فناوري •

 افزایش توانمندي صدور مجوز و دستیابی به توانایی مذاکره در زمینه انتقال فناوري •

 المللی القاي اعتماد به نفس بیشتر در مورد توانمندي هند در جامعه بین •

زیستی در کشاورزي پیچیده بوده و نیاز به صبر، پشتکار و احساس حمایت توسط یک سازمان  کاربرد فناوري

که بدون شک تحقیقات ژنومیک درك ما را از اساس اولیه موجودات زنده  در حالی. نظارتی قدرتمند دارد

                                                           
1Biotechnology Industry Research Assistant Programme 
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ها شامل شناخت و کشف پتانسیل  دیگر فعالیت. هاي آن همچنان ناشناخته است افزایش خواهد داد، اما پتانسیل

  .ها و علوم نانویی است شناسی سیستم شناسی مصنوعی، زیست هاي مدرن همچون زیست دیگر حوزه

موارد یاد % 85امروزه تقریباً . ها و ابزارهاي در حال پیشرفت پزشکی کرد همچنین باید توجه بیشتري به دستگاه

ر صنعت و مؤسسات پژوهشی شور و شوق جدیدي براي اکنون د هم. شود شده از منابع خارجی تأمین می

دانشگاه استنفورد و  - DBTهمکاري با یکدیگر و مقابله با مشکالت مشهود است که برنامه طراحی زیستی 

هاي خوبی از  و هاروارد مثال MITهمکاري مؤسسه علم و فناوري با بخش سالمت علم و فناوري دانشگاه 

  .هاي آغاز شده است فعالیت

هاي  افزایش نگرانی. ها اقداماتی در جریان است ن منظور ارتقاي استاندارد محصوالت، ارزیابی و ثبت آبه 

شود که امید  تر می هاي سبز، انرژي زیستی و فرآیندهاي تولیدي ارزان محیطی باعث توجه بیشتر به انرژي زیست

  .سازد پذیر ها این امر را امکان زیستی به همراه سایر فناوري است فناوري

ها براي افزایش کیفیت علوم زیستی بود و دستور کار این دهه گسترش  طی دهه گذشته تمرکز بر ساخت ظرفیت

هاي علمی و مهندسی و افزایش نقاط  و تثبیت شایستگی به وسیله ارتباط راهبردي علوم زیستی با دیگر رشته

  .هاي مبتنی بر علم است قوت هند در نوآوري و کارآفرینی

. هاي علمی است توان گفت که هند در حال حاضر در مرحله عملیات طراحی مجدد بنگاه د این میبا وجو

میزان موفقیت این امر به . زیستی هند به صورت پایدار متعهد به ایجاد و کاربرد دانش در کشور است فناوري

ر دسترس بودن بودجه هاي دولت، د رهبري علمی، تصویب سیاست: عوامل متعددي بستگی دارد که عبارتند از

تر از همه توانایی  هاي نظارتی شفاف و علمی و مهم حمایتی کافی براي توسعه مراحل اولیه و نهایی، سیستم

بایست براي رسیدن به پذیرش گسترده  ها می فناوري. هاي اجتماعی هاي جدید و چالش انطباق سریع با فناوري
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هاي اخیر هند،  قضاوت در مورد پیشرفت. آید می شمار بهمهم هند صرفه باشند و همین امر چالش  به کامالً مقرون

  ]4. [مبین این اعتقاد است که هند موقعیت خود را باال خواهد برد
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1Center for DNA Finger Printing and Diagnostics 

 مردم محور

  هاي متمرکز پژوهشی دانشگاه
 *)بخش انرژي اتمی(مؤسسه ملی آموزش و پرورش علم  ، یک)MHRD(مؤسسه آموزشی و پژوهشی علمی  5 •

 *و دانشگاه  DBTبرنامه طراحی مجدد و برنامه حمایت  •

 **IITsهاي علوم زیستی و  آغاز برنامه •

  *)وزارت مواد و کودهاي شیمیایی(مؤسسه جدید آموزش و تحقیقات دارویی  4 •
  آموزان به علم جذب دانش

 برنامه کمک هزینه تحصیلی فوق دکتري و* (DST)بخش هاي تحصیلی الهام بورس •

 *DBT - WelcomeTrustهاي تحصیلی مشترك  کمک هزینه •

 *DST(Ramanujan)هاي تحصیلی رامانوجان  کمک هزینه •

 **حیدرآباد-)1DNA)CDFAنگاري و تشخیص مرکز انگشت •

 *(DBT)زیستی  برنامه همکاري نیچه براي دوره فوق دکتراي فناوري •

  *(DBT)هاي فوري براي محققین جوان  گرنت •
  کمک هزینه تحصیلی براي نوآوران و کارآفرینان

 Tata(DBT),*www.dbtindia.nic.inکمک هزینه تحصیلی نوآوري •

 *(DBT)بورس تحقیق و توسعه صنایع  •

 www.dbtindia.nic.in*(DBT)زیستی  جایزه نوآوران جوان حوزه فناوري •

 *MIT(THSTI)برنامه علم و فناوري علوم بهداشتی  •

 *YES) -(DBT-BBSRC)(برنامه فناوري زیستی  •

 BEST(،DBT*www.ableindia.org/best/index.htm(زیستی  آموزان کارآفرین فناوري تیم دانش •

  *DBTدانشگاه ویسکانسین و  - Khoranaبرنامه کمک هزینه  •

  منابع تحقیق و توسعه نوآوري
  DBT* ،www.dbtindia.nic.in- زیستی مرکز تعالی و نوآوري در فناوري

  زیستی هند اي از اطالعات مختلف فناوري مجموعه: 12جدول 
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1International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 
2Indian Agriculture Research Institute  
3National Center for Cell Science 
4Translational Health Science and Technology Institute 
5The Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics 
6National Bureau of Plant Genetic Resources 

  هاي فناوري و مراکز پرورش پارك
 www.nstedb.com*(DST)مراکز رشد صنعت فناوري  •

 *، حیدرآباد ICICIپارك دانش  •

 *پارك علم و فناوري، بنگلور •

 **، چناي TICLEپارك  •

 **زیستی غذاهاي کشاورزي، موهالی  پارك فناوري •

 *زیستی، دره ژنوم، حیدرآباد  مرکز پرورش فناوري •

 *Dharwadمرکز رشد کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي،  •

خشک  المللی محصوالت کشاورزي مناطق نیمه مرکز رشد صنعت کشاورزي، مؤسسه تحقیقاتی بین •
  *(DST)حیدرآباد (ICRISAT)1استوایی

  مراکز منابع
 **مولکولی، بنگلور مرکز شناسایی خصوصیات به شیوه مرکز زیست •

 *IARI ,DUSC2 ،(DBT)پایگاه فناوري ژنومیکس و پروتئومیکس  •

 **(DST)پایگاه نانوفناوري  •

 **هاي مولکولی و شیمیایی  کتابخانه •

پونا  NCCS3، (DBT/CSIR)، چندیگر (IMTECH)ها  المللی میکروارگانیسم بانک معتبر بین •
(DBT)** 

هاي  صرفه به بخش به درمانی مقرونآژانس خدمات توسعه ملی با هدف تأمین خدمات بیش بالینی و  •
 **(THSTI)4کوچک و متوسط

 ، حیدرآباد(CDFD)5شده ژنتیکی و محصوالت غذایی مواد غذایی اصالح •

 نو ، دهلی(NBPGR)6اداره منابع ملی ژنتیکی گیاهی •

 شناسی صنعتی، لکنو مرکز تحقیقات سم •

 مؤسسه ملی تغذیه، حیدرآباد •

 *(DBT)میسورمؤسسه مرکزي تحقیقات فناوري غذایی،  •

 *(DBT)نو ، دهلیNBPGRتسهیالت ملی مهار و قرنطینه کاشت مواد تراریخته،  •

 *DBTتسهیالت صدور گواهینامه ملی براي کشت بافت گیاهان توسط چندین مؤسسه •

  *DBT، حیدرآباد، ICRISATتسهیالت براي آزمایش محصوالت تراریخته،  •
  کاربردينهادهاي جدید طراحی شده براي تحقیقات پایه و 

DBT 
  *)در حال تأسیس(مؤسسه علم و فناوري انتقال سالمت، فرید آباد  •
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1Kalyani 

 )در حال تأسیس(زیستی، فریدآباد  اي آموزش و پرورش فناوري مرکز منطقه •

 *)در دست احداث(مؤسسه ملی فناوري زیستی مواد غذایی کشاورزي، موهالی  •

 *)دست احداثدر (هاي بنیادي و احیاء پزشکی، بنگلور  مؤسسه علم سلول •

 **1مؤسسه ملی ژنومیک پزشکی، کالیانی •

 **مؤسسه ملی ابریشم و مواد زیستی •

 **مؤسسه ملی فناوري زیستی حیوانی •

 **مؤسسه ملی فناوري زیستی دریایی •

  **مرکز پزشکی مولکولی 3 •
 سایرین

 **(MHRD)دانشگاه مرکزي جدید  30 •

 **(MHRD)مؤسسه فناوري جدید  8 •

  **(DST)دانش پنجاب، موهالیمرکز علوم نانویی، شهر  •
  سازي دستاوردهاي علمی افزایش کاربردها و تجاري

  اعطاي امتیازات مالی مستقیم و پرداخت وام
 *(DBT)، )در مراحل اولیه(مراکز اقتصادي نوآور کوچک و ساختارهاي تحقیقاتی ابتکاري  •

 **(DBT)زیستی،  برنامه مشارکت صنایع فناوري •

  **(DBT)هاي مفهومی ثبات اولیه پژوهشکمک مالی آغازین براي  •
  حمایت غیرمستقیم

  معافیت مالی عوارض گمرکی، مالیات بر وظیفه، مالیات خدمات، مالیات بر درآمد و غیره •
  ارتقاي انتقال دانش از موسسات دانشگاهی به صنایع

 (DBT)زیستی برنامه مساعدت تحقیقات صنعتی فناوري •

  **(DBT)ها دانشگاهمراکز انتقال فناوري در 
  S&Tسازي مدیریت  نوین

 DBTتوسعه  •

  **CDFD- (DBT)مرکز علوم، فناوري و آموزش در علوم زیستی، •

  هاي جدید گذاري فناوري ترویج سرمایه
  هاي آموزشی دوره

  **(DBT)زیستی  هاي مدیریت کارآفرینی فناوري دوره •
 صنعت مؤسسات عمومی داراي امکانات خاص آزمایشگاهی در دسترس

 *شناسی، دهلی نو مؤسسه ملی ایمنی •

  **DBTدیگر مؤسسات  •
 هاي فناوري زیستی ایجاد شاخه

 **(DBT)شاخه ملی فناوري زیستی، منطقه فریدآباد  •
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  اقدامات مفید انجام شده با توجه مشکالت مشاهده شده *

  پیشنهاداتی که قرار است عملی شود **

 .Biotechnology sector in India: strengths, limitations, remedies and outlook, S. Natesh* and M. K:منبع

Bhan,2009)(  

    

  **(DBT)زیستی، دانشگاه حیدرآباد  شاخه فناوري •
 قوانین جدید

 - 2007، )برداري و مقررات مالکیت  فکري حفاظت، بهره(الیحه بودجه دولتی تحقیق و توسعه  •
**(DBT) 

  DNAالیحه ثبت مشخصات  •
  هاي نظارتی تقویت چارچوب •
  (DBT)**زیستی  تأسیس سازمان تنظیم مقررات ملی فناوري •
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  جداول: 2پیوست 

  ها و مؤسسات ستاره لیست دانشکده: 1جدول 
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  )2009-2010(شرکت عمده داروسازي  10معرفی : 2جدول 

-2010) به میلیون دالر(درآمد   شرکت
2009  

  2008- 09درصد تغییر از سال 

  34/29  83/245  بیوکون
  -70/23  08/177  سازي هند مؤسسه سرم

Panaceabiotec  49/146  76/17  
  07/6  34/99  نوزي ویدوس سید

  Reliance  75/93  علوم زیستی 
Quintiles  12/78    
  - 48/4  74/74  راسی سید
  64/3  25/71  نوو نوردیسک
  32/35  58/69  شانتا بیوتک
  78/47  00/65  ماهیکو

  هاي دارویی تحقیقاتی هند معرفی شرکت: 3جدول 
  مرحله پیش آزمایشگاهی/ محصوالت در حال اکتشاف  شرکت

Ranbaxy  6 مورد  
  مورد 1 (Dr Reddy)دکتر رِدي 

  مورد 6  (Glenmark)گلین مارك 
  مورد Zydus Cadila   4کادیال زیدوس

  مورد 10  (Piramal Healthcare)پیرامال هلسکیر 
  مورد 4 (Lupin)لوپین
  مورد 3  (Sun)فارما  سان

  .2009،گزارش Ernst & Young:منبع
(Pharmaceutical April 2010, www.ibef.org)  
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  زیستی هند هاي کلیدي فناوري معرفی شرکت: 4جدول 
  نام شرکت آدرس اینترنتی

www.biocon.com Biocon 
www.shanthabiotech.com Shantha Biotech 
www.bharatbiotech.com Bharat Biotech 
www.wockhardtin.com Wockhardt 

www.drredys.com Dr. Reddy's Laboratories 
www.seruminstitute.com  انستیتوي سرم هندSerum Institute of India 
www.zyduscadila.com  زیدوس کادیالZydus Cadila 

www.aventispharmaindia.com  آونتیس فارماAventis Pharma 
www.relife.com  علوم زیستیReliance  

www.panaceabiotech.com Panacea Biotech 
www.ranbaxy.com هاي رنبکسی آزمایشگاهRanbaxy Laboratories Ltd. 

www.sunpharma.com فارما صنایع داروسازي سانSun Pharmaceuticals Industries 

Ltd. 
www.gvkbio.com  شرکت علوم زیستی جی وي کیGVK Biosciences Pvt. Ltd. 

www.rasiseeds.com  راسی سیدRasi Seeds 
www.novonordisk.co.in  نوو نوردیسکNovo Nordisk 
www.novozymes.com  نووزیم جنوب آسیاNovozymes South Asia 
www.indimmune.com ایمونولوژیکالIndian Immunologicals 

www.mahyco.com Mahyco 
www.jubl.com  جوبیالنتJubilant 

www.themismedicare.com  مراقبت پزشکی تمیسThemis Medicare 
www.rossari.com  روساري بیوتکRossari Biotech 

www.gsk-india.com GlaxoSmithKline 
www.biologicale.com Biological E 

www.nuziveeduseeds.com  نوزي ویدو سیدNuziveedu Seeds 
 Haffkine Biopharmaهافکین بیوفارما  -
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  زیستی هند فناوريالمللی  هاي بین معرفی شرکت: 5جدول 
  آدرس اینترنتی  نام شرکت

 Monsanto  www.monsantoindia.comمونسانتو 

 Pfizer  www.pfizerindia.comفیزر 

 Astra Zeneca  www.astrazenecaindia.comآسترازنکا 

 Unilever  www.hul.co.inیونیلیور 

 Dupont  www.dupant.comدوپانت 

 Bayer  www.bayergroupindia.comبایر 

Eli Lilly  www.lillyindia.co.in 
 Millipore  www.millipore.comپور  میلی

 Novozymes  www.novozymes.comنوووزیم 

Hoechst Roussel Vet  -  
(Indian Biotechnology Sector, website: www.indialawoffices.com)  

http://www.ipapharma.org انجمن داروسازي هند 
http://www.idma-assn.org انجمن تولیدکنندگان دارویی هند 
http://www.indiaoppi.com دگان دارویی هندسازمان تولیدکنن 
http://www.bdmai.org انجمن تولیدکنندگان داروهاي عمده 
www.ableindia.org زیستی هاي مبتنی بر فناوري انجمن شرکت 
www.aibaonline.com زیستی سراسري هند انجمن فناوري 

www.seruminstitute.com سازي  مؤسسه سرم 
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  هندوضعیت کلی فناوري اطالعات در  -1

بینی  پیش. هاي اقتصاد جهانی از لحاظ سیاسی شناخته شد سالی براي پاسخگویی به بحرانعنوان  به 2009سال 

اقتصاد جهانی در حال خروج از این هاي آتی  در سالها،  با کمک و حمایت گرفتن از این سیاستشود  می

  ]1. [رو به افزایش است GDPبحران بوده و نرخ رشد 

احیا شد و انتظار  تا حدودي 2009در سال  ، اقتصاد هندناشی از بحران اقتصادي جهانی ديبعد از افت اقتصا

 8معادل  2009- 2010درصد رشد داشته باشد که این میزان رشد در سال  6/8تا  2010- 2011رفت در سال  می

بینی شد که در  پیش. هند نیز رشد چشمگیري داشت IT-BPO1صنعت  2010-2011در سال . ه استدرصد بود

. میلیارد دالر امریکا برسد 1/88درصد افزایش داشته و به  2/19درآمد حاصل از این صنعت تا  2010-2011سال 

  . میلیارد دالر امریکا بود 9/73میزان این درآمد برابر با  2009-2010در سال 

میلیارد دالر  59در حدود  2010- 2011براي سال  ITeS-BPO2ت افزار و خدمات هند شامل صادرا صادرات نرم

 2010-2011در سال . درصدي نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته است 18شد که با رشدي  امریکا برآورد 

 7/22برآورد شد که در مقایسه با سال گذشته یک رشد درصد  5/33تقریبا معادل  ITصادرات خدمات 

به  2009- 2010میلیارد دالر امریکا در سال  4/12از  BPOزایش صادرات مربوط به اف. درصدي داشته است

درصد به خدمات  IT-BPO ،57در همان سال از صادرات . رسید 2010- 2011میلیارد دالر امریکا در سال  2/14

IT ،24 درصد بهBPO  ر انتظا. افزاري و خدمات مهندسی اختصاص یافته است درصد به محصوالت نرم 19و

 1/17تا  2009-2010مریکا در سال امیلیارد دالر  2/14رفت درآمد حاصل از بازار داخلی این صنعت از  می

  ]2. [افزایش یابد 2010- 2011مریکا در سال امیلیارد دالر 

                                                           
1Business Process Outsourcing 
2Information Technology Enabled Services 
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IT-BPO ماهرترین و  کردن هاي تجاري در سطح جهانی با قابلیت فراهم توانایی هند را براي ایجاد بنگاه

تأکید بر کیفیت خدمات یک عامل کلیدي براي موفقیت بخش . مشتریان متقاضی نشان داده استترین  سرسخت

IT-BPO اند تراز کرده المللی هم ها فرآیندهاي داخلی خود را با استانداردهاي بین شرکت. در هند بوده است.  

. ها سهیم بوده است نتوجهی در قدرت بخشیدن به نیروي انسانی و افزایش اشتیاق آ این صنعت به طور قابل

فراهم کرده  (IP) 1فکريمحیط مناسبی را براي نوآوري و انگیزه الزم را براي ایجاد مالکیت  IT-BPOبخش 

میلیون دالر امریکا به  50بیش از  2008-2009این صنعت با تسهیل توسعه اجتماعی، در سال . است

  ]1. [کمک کرده است) CSR( 2ها پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت

. میلیون برسد 5/2درصد به  4/10با رشد  IT-BPOاستخدام مستقیم در بخش  2010- 2011بینی شد در سال  پیش

و  2010با آغاز سال ] 2. [شود میلیون برآورد می 9همچنین میزان استخدام غیرمستقیم در این بخش در حدود 

 2010که سال  چنان. است ارزیابی شدهمثبت در مجموع  IT-BPOانداز صنعت  شروع دهه جدید، چشم

سپاري در بازارهاي اصلی بوده و همچنین بازارهاي در حال ظهور به سرعت این  دهنده تقویت برون نشان

در  IT-BPOسهم صنعت  2010-2011در سال ]1. [کنند پذیري قبول می سپاري را به منظور باال بردن رقابت برون

GDP  2. [درصد بود 2/6برابر با  2009-2010ان در سال شد که این میز درصد برآورد  4/6ملی معادل[  

  اقدامات سیاسی مهم 1-1

. ترین صنعت در جهان با بیشترین سرعت رشد است بزرگ) ICTE( 3فناوري اطالعات، ارتباطات و الکترونیک

یک عنوان  بهوري، باال بردن کارایی در انتقال خدمات و بهبود روش زندگی،  ثیر آن در افزایش بهرهأبا توجه به ت

  .موردقبول واقع شده است» 4منبع متا«یک عنوان  بهصنعت توانمند شناخته شده و در سطح جهانی 

                                                           
1Intellectual Property 
2Corporate Social Responsibility 
3Information, Communication Technology and Electronics 
4Meta-resource 
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میلیارد دالر  5/21به  2004- 2005میلیارد دالر امریکا در سال  2/11الکترونیکی در هند از  هايافزار تولید سخت

افزار  برآورد تولید سخت. درصد بود 3/17افزایش یافت که نرخ رشد ساالنه برابر با  2008-2009امریکا در سال 

. است% 13ا با رشدي معادل میلیارد دالر امریک 3/24برابر با  2009- 2010الکترونیکی در کشور و در سال 

تقاضا براي .شود به نقصان وضعیت اقتصاد جهانی مرتبط می 2009-2010کاهش نرخ رشد این تولید در سال 

هاي در  هاي نسل جوان و خانواده افزار الکترونیکی در هند با نرخ رشد باالي اقتصاد این کشور و خواسته سخت

  .شود سطح متوسط به باالي جامعه تقویت می

یک بخش محوري در نظر گرفته عنوان  بهافزار الکترونیکی در کشور را  دولت هند، رشد بخش تولید سخت

ترین اقدامات صورت گرفته از  از مهم. هایی را در جهت رشد و تقویت این صنعت برداشته است است و قدم

  .اشاره کرد) SIPS( 1ویژهتوان به طرح بسته تشویقی  سوي دولت می

هاي فشرده و دیگر  هادي ، سرمایه صنعت نیمهپیشرفتهکننده براي فناوري  اد یک محیط هدایتبه منظور ایج

همچنین در سال . هاي جهانی را به خود جذب کند گذاري هاي برتر الکترونیکی، توانسته است سرمایه فناوري

ایجاد شده به واسطه  هاي دهنده میان شکاف عنوان یک پل ارتباط به) SIPS( ویژهیک طرح بسته تشویقی  2007

  . عدم وجود یک زیرساخت مناسب توسط دولت اعالم شد

رو و نیاز به تقویت رشد این بخش به دنبال افت شرایط اقتصاد جهانی،   هاي عظیم پیش با توجه به فرصت

ش اجرایی را به منظور ارائه پیشنهاداتی در راستاي پوش کارگروهیک ) DIT( 2دپارتمان فناوري اطالعات هند

افزار  و افزایش تولید داخلی در بخش سخت ITو خدمات فعال  ITافزار  راهبردهاي مربوط به رشد نرم

بینی شد که میزان تقاضاي  اجرایی، پیشکارگروهاین  2009با توجه به گزارش سال .الکترونیکی تشکیل داد

میلیارد دالر امریکا در سال  400تا  2009میلیارد دالر امریکا در سال  45افزار الکترونیکی در کشور از  سخت

میلیارد دالر امریکا در  20افزار الکترونیکی از حدود  که تولید سخت شدهمچنین برآورد . افزایش یابد 2020
                                                           

1Special Incentive Package Scheme 
2Department of Information Technology 
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شده رشد   هاي انجام بینی با پیش. افزایش داشته باشد 2020میلیارد دالر امریکا در سال  400تا  2009سال 

تخمین  2020میلیارد دالر امریکا تا سال  80تا  2009لیارد دالر امریکا در سال می 4/4صادرات این محصوالت از 

و همچنین طرح ) EPCG( 1اي اقدامات سیاسی دیگري از جمله طرح توسعه صادرات کاالهاي سرمایه. زده شد

ر اي براي صادرکنندگان محصوالت الکترونیکی د معافیت از عوارض گمرکی توسعه صادرات کاالهاي سرمایه

  ]1. [راستاي اصالح شرایط اقتصادي هند در نظر گرفته شده است

  مشخصات تولید 1-2

کل . غالب است ITیک صنعت صادراتی همچنان بر صنعت الکترونیک و عنوان  بهافزار و خدمات  صنعت نرم

درصد داشت که این  1/13رشدي معادل  2010-2011در سال هند  IT-ITeSتولید در صنعت الکترونیک و 

افزار و  ارزش کل صادرات نرم 2010- 2011در سال .درصد بود  6/11برابر با  2009-2010میزان رشد در سال 

-2010میلیارد دالر امریکا در سال  50میلیارد دالر امریکا برآورد شد که در مقایسه با 59خدمات در حدود 

  ]2. [درصد بر حسب دالر داشته است 18رشدي معادل  2009

  2005-06در هند از سال  IT-ITeSتولید و رشد صنعت الکترونیک و روند  -1جدول 

  (%)رشد   )میلیارد دالر امریکا(تولید   سال
06-2005  33/40   9/24  
07-2006  71/51   3/28  
08-2007  7/62   2/21  
09-2008  79   9/25  
10-2009  07/88   6/11  
11-2010  63/99   1/13  

  

    

                                                           
1Export Promotion Capital Goods 
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  لوازم الکترونیکی مصرفی 1-3

در این صنعت بخش . افزار الکترونیکی است هاي سخت ترین بخش لوازم الکترونیکی مصرفی یکی از بزرگ

 10/16در حدود  2010-2011سال  تا پایانشد که بازار آن  تلویزیون رنگی داراي بیشترین سهم بوده و برآورد 

نیز از  LCDبازار . داشته است درصد 50/5میلیون واحد باشد که در مقایسه با سال پیش از آن رشدي معادل 

-2011میلیون واحد در سال  8/2به  2009- 2010میلیون واحد در سال  5/1رشد سریعی برخوردار بود که از 

  .رسید 2010

به  2009- 2010میلیون واحد در سال  20/6از کاهشی تدریجی برخوردار است و از  DVDبازار دستگاه پخش 

-2010میلیون واحد در سال  24/0بخش سینماي خانوادگی از . رسید 2010-2011میلیون واحد در سال  40/5

در سال . درصدي برخوردار بود 25رسید و از یک رشد  2010-2011میلیون واحد در سال  30/0به  2009

میلیارد دالر امریکا بود که نسبت به سال  45/7میزان کل تولید در این بخش صنعتی در حدود  2011-2010

  ]2. [درصد رشد داشته است 2/15حدود  در 2010-2009

  
  )میلیارد دالر امریکا( 2005-06میزان تولید لوازم الکترونیکی مصرفی از سال : 1نمودار
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  بخش ارتباطات و انتشار  1-4

یک محرك کلیدي در رشد و توسعه به رسمیت عنوان  بهفناوري اطالعات با یک روند جهشی رو به جلو و 

میلیون نفر  28/787تعداد مشترکین تلفن در کشور هند به حدود  2010در پایان دسامبر سال . شناخته شده است

کل مشترکین پهناي  2010در دسامبر . درصد بود 16/66برابر با  2010همچنین کل تراکم تلفن در دسامبر . رسید

  . میلیون گزارش شد 92/10باند در هند معادل 

میلیارد دالر امریکا برآورد شد که نسبت به سال  26/7برابر با  2010-2011کل تولید براي این بخش در سال 

  ]2. [درصدي برخوردار بوده است 5از یک رشد  2010-2009

  
  )آمریکامیلیارد دالر ( 2005-06میزان تولید تجهیزات ارتباطات و انتشارات از سال : 2نمودار
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  الکترونیک صنعتی 1-5

افزار  هاي ساخته شده در نرم افزاري مهم و سیستم هاي سخت شامل فناوري ITاین بخش از صنعت الکترونیک و 

هاي تخصصی سطح باالي  اي در مهارت برانگیز، به صورت چند رشته یک حوزه چالشعنوان  بههمچنین . است

دپارتمان .شود هاي گوناگون صنعتی و اقتصادي دیده می ر بخشهاي کاربردي د موردنیاز در طراحی سیستم

فناوري اطالعات به واسطه برنامه کاربردي صنعتی خود سعی در حمایت از این بخش دارد و به طور خاص این 

  ]1. [کند هاي بومی ثابت در هر مکان ممکن حمایت می را با فراهم نمودن فناوري SMEدپارتمان بخش 

شد که درمقایسه با  مریکا برآورد میلیارد دالر ا 06/4معادل  2010-2011این بخش براي سال میزان تولید در 

  ]2. [درصدي برخوردار بوده است 20از رشد  2009-2010سال 

  
  )میلیارد دالر آمریکا( 2005-06میزان تولید لوازم الکترونیک صنعتی از سال : 3نمودار
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  افزار کامپیوتر سخت 1-6

عوامل کلیدي در این بازار . با رشد بسیار سریع برخوردار است ITهاي  افزار و سیستم بازار سختکشور هند از 

هاي  ، ساخت و تولید عمودي، شرکتITeS، مخابرات، ) BFSI( 1شامل بانکداري، خدمات مالی و بیمه

در حدود  2011تا پایان سال ) PC(شد میزان فروش کامپیوترهاي شخصی  ر .و دولت الکترونیک است کوچک

درصد  40بوك با رشد  فروش نوت 2010-2011در سال . ه استبینی شد میلیون پیش 7/9درصد و معادل  12

-2011رفت فروش کامپیوتر رومیزي در سال  انتظار می. میلیون برآورد شد 5/3نسبت به سال گذشته در حدود 

، تولید داخلی در سال PCرغم جهش زیاد در فروش  علی. شدمیلیون با 2/6درصدي برابر با  7/12با رشد  2010

  ]2. [میلیارد دالر امریکا باقی ماند 33/3در سطح  2011-2010

  
  )میلیارد دالر امریکا( 2005- 06افزار کامپیوتر از سال  میزان تولید سخت -4نمودار

    

                                                           
1Banking, Financial Services and Insurance 
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  تجهیزات راهبردي 1-7

اي، سیستم هوانوردي و نظارت، رادارها،  بخش تجهیزات الکترونیکی راهبردي شامل ارتباطات ماهواره

مادون هاي الکترونیکی زیردریایی، سیستم اکتشاف بر مبناي  هاي صوتی، سیستم هاي ناوبري، ردیاب کمک

ونیکی راهبردي هند صنعت تجهیزات الکتر. ، سیستم مدیریت حوادث، سیستم امنیت داخلی و غیره استقرمز

میزان تولید در این  ]1. [هاي نیروهاي دفاعی و شبه نظامی را دارد توانایی پاسخگویی به حجم زیادي از نیازمندي

درصدي نسبت به سال گذشته  10میلیارد دالر امریکا با رشد  7/1در حدود  2010-2011بخش براي سال 

  ]2. [ه استبرآورد شد

  

  
  )میلیارد دالر امریکا( 2005-06جهیزات راهبردي از سال میزان تولید ت -5نمودار
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  قطعات الکترونیکی 1-8

که یک رشد  همیلیارد دالر امریکا برآورد شد 33/3میزان تولید در این بخش در حدود  2010-2011براي سال 

و موبایل تقاضا براي بخش قطعات الکترونیکی  ]2. [خورد درصدي نسبت به سال گذشته در آن به چشم می 10

میلیون پایدار بوده که  19/17در سطح  2009بازار این بخش در سال . در هند یک روند رو به رشد داشته است

به دلیل افزایش شدید در تولید داخلی میزان . درصد افزایش داشته است 5) میلیون 38/16( 2008نسبت به سال 

  ]1. [رسیده است میلیون 12/4درصد کاهش یافته و به  26قطعات وارداتی تا 

  

  
  )میلیارد دالر امریکا( 2005-06میزان تولید تجهیزات الکترونیکی از سال : 6نمودار
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  افزار و خدمات بخش نرم 1-9

یک محرك عنوان  بههند نقش خود را ) IT-ITeS(خدمات فعال فناوري اطالعات  -صنعت فناوري اطالعات

رغم  علی. شد توجهی در این صنعت دیده  جهش قابل 2010- 2011در سال . رشد در اقتصاد ایفا کرده است

هاي  هند توانست با افزایش بازده هزینه، نرخ بهره و تغییر به سمت مدل IT-ITeSرکود اقتصاد جهانی، صنعت 

دیگر محرك و مؤثر در عملکرد پایدار عوامل . هاي جدید شرایط خود را حفظ کند گذاري وکار و قیمت کسب

عنوان  بهکشور هند . توان سوق شدید به سوي بازارهاي نوظهور مانند امریکاي التین، اروپا و آسیا دانست را می

  ]1. [توجه قرار گرفته استمورد IT-ITeSاولین مکان براي منابع جهانی 

میلیارد دالر امریکا  76درصد معادل  19د افزار هند با رش درآمد صنعت خدمات و نرم 2010-2011در سال 

میلیارد دالر امریکا به خود  94درصد منابع بازار جهانی را با ارزش  51تقریباً  2009در سال ] 2. [شد برآورد 

درصد است که برابر با  62در حال حاضر سهم هند در بازار جهانی خدمات تکنولوژیکی معادل . اختصاص داد

سپاري  درصدي در بازار جهانی خدمات برون 32همچنین این کشور از یک سهم . یکا استمیلیارد دالر امر 580

  ]1. [میلیارد دالر امریکا برخوردار است 37با ارزش 

میلیارد دالر امریکا  59 در حدود ITeS-BPOافزار و خدمات هند شامل  صادرات نرم 2010-2011در سال 

 ITترین رشد در صادرات خدمات  سریع. درصد رشد داشته است 18در مقایسه با سال گذشته  برآورد شد که

نیز با  BPOصادرات در بخش . درصد بوده است 7/22معادل  2010-2011شود که این رشد در سال  دیده می

ا در سال میلیارد دالر امریک 2/14به  2009-2010میلیارد دالر امریکا در سال  4/12درصدي از  5/14رشد 

نسبت به سال گذشته  2010- 2011افزار و خدمات مهندسی در سال  صادرات محصوالت نرم. رسید 2011-2010

  . درصد رشد داشته است 13
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. نوظهور از تنوع و گوناگونی خوبی برخوردار است 1در دامنه وسیع بازارهاي عمودي IT-ITeSصادرات 

هند  IT-ITeSدرصد صادرات  8/40رین بازار عمودي با بیش از بزرگتعنوان  بهبانکداري، خدمات مالی و بیمه 

و  هستند IT-ITeSترین بازارهاي صادرات  امریکا و انگلیس اصلی]2. [اند باقی مانده 2010-2011در سال 

طور  همچنین بازارهاي قاره اروپا و آسیا به. به این بازارها تعلق دارد IT-ITeSدرصد صادرات بخش  80تقریباً 

  ]1. [اي در حال رشد هستند مالحظه قابل

یک محرك صادراتی، بازار داخلی نیز از اهمیت خاصی عنوان  بهIT-BPOشدن بخش  با وجود شناخته

میلیارد دالر امریکا بود  1/17در حدود  2010- 2011در سال  ITدرآمد حاصل از بازار داخلی . برخوردار است

در بازار  BPOهاي اخیر در میزان تقاضاي  در سال. ستدرصد رشد داشته ا 4/20که نسبت به سال گذشته 

میلیارد دالر امریکا در سال  3/2از  BPOافزایش درآمد داخلی . توجهی مشاهده شده است داخلی رشد قابل

افزار  رشد بازار داخلی محصوالت نرم. برآورد شد 2010-2011میلیارد دالر امریکا در سال  8/2تا  2010-2009

  .درصد بود 8/10معادل  2010-2011نیز در سال  و خدمات مهندسی

تا  2001-2002میلیون در سال  52/0در هند از  ITeS-BPOو  ITکل تعداد افراد متخصص و شاغل در حوزه 

در  ITافزار و خدمات  کل استخدام مستقیم در عرصه نرم. افزایش یافته است 2010-2011میلیون در سال  5/2

تعداد مشاغل غیرمستقیم مربوط به این بخش در سال . درصد افزایش یافت 10در حدود  2010-2011سال 

  ]2. [میلیون برآورد شد 3/8در حدود  2011-2010

                                                           
1Vertical Market 
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  )میلیارد دالر آمریکا( 2005-06افزار از سال  میزان صادرات نرم -7نمودار

 ITصادرات محصوالت الکترونیکی و  1-10

 میلیارد دالر برآورد شد 68/65ود در حد IT، میزان صادرات محصوالت الکترونیکی و 2010- 2011در سال 

ارزش کل  2010-2011در سال . دهد درصدي را نشان می 4/12یک رشد  2009- 2010که در مقایسه با سال 

 2009-2010یزان در سال میلیارد دالر آمریکا برآورد شد که این م 92/59افزار و خدمات معادل  صادرات نرم

  ]2. [میلیارد دالر امریکا بود 67/52برابر با 

  
  )میلیارد دالر امریکا( 2005- 06از سال  ITمیزان صادرات محصوالت الکترونیکی و : 8نمودار
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  )برحسب سال مالی به میلیارد دالر امریکا(تولیدات الکترونیک و فناوري اطالعات به صورت تفکیک شده : 2جدول

  2010-11  2009-10  2008-09  2007-08  2006-07  2005-06  2004-05  مورد
  41/7  68/6  66/5  5  43/4  98/3  72/3  کنندگان الکترونیک مصرف

  03/4  02/3  82/2  83/2  30/2  95/1  84/1  صنایع الکترونیک
  32/3  20/3  99/2  52/3  84/2  39/2  94/1  کامپیوتر

  23/7  95/6  89/5  14/4  10/2  55/1  06/1  تجهیزات رسانه و ارتباطات
  7/1  55/1  51/1  3/1  1  70/0  66/0  الکترونیک استراتژیک

  32/3  96/2  67/2  13/2  95/1  95/1  95/1  اجزا
  03/27  35/24  55/21  70/18  46/1  54/12  19/11  جمع جزء

  86/59  09/52  90/47  43/36  24/31  07/23  77/17  افزار صادراتی نرم
  47/17  67/14  07/13  42/10  20/8  65/59  17/48  افزار داخلی نرم

  37/104  12/91  53/82  55/65  07/54  17/42  77/33  جمع کل
  .ارقام برآورد شده هستند 2010-11براي سال مالی ∗ 

  )به میلیارد دالر امریکا(صادرات الکترونیک و فناوري اطالعات به صورت تفکیک شده : 3جدول 

  2010-11  2009-10  2008-09  2007-08  2006-07  2005-06  2004-05  مورد
    67/0  58/0  35/0  33/0  44/0  25/0  کنندگان الکترونیک مصرف

    78/0  93/0  86/0  66/0  51/0  33/0  صنایع الکترونیک
    42/0  36/0  22/0  33/0  23/0  26/0  کامپیوترها

    73/1  72/2  14/0  14/0  11/0  08/0  تجهیزات ارتباطات و رسانه
    15/2  33/2  35/1  30/1  84/0  84/0  اجزا

  75/5  75/5  92/6  92/2  77/2  13/2  77/1  جمع جزء
  86/59  61/52  90/47  43/36  24/31  07/23  77/17  افزار کامپیوتر نرم

  61/65  37/58  82/54  35/39  01/34  25/20  54/19  جمع کل
  .ارقام برآورد شده هستند 2010-11براي سال مالی ∗

    



 فناوري اطالعات: چهارمهاي علم و فناوري هند                                                                                    فصل  ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

186 
 

  هاي دولت هند در حوزه فناوري اطاعات برنامه -2

  :پردازیم هاي دولت هند در حوزه فناوري اطالعات می در ادامه به معرفی برنامه 

  برنامه ملی دولت الکترونیک 2-1

 1برنامه ملی دولت الکترونیک«دولت الکترونیک در مقیاس ملی  در راستاي تحققمهم دولت  اتاقدامی از یک

)NeGP( «به تصویب رسید 2006می سال  16که در  نامدارد .NeGP  2پروژه مأموریتی 27شامل )MMPs ( از

برنامه حمایتی دیگر  8همچنین این برنامه از . جامع است MMPs 7ایالتی و  MMP 11مرکزي،  MMP 9جمله 

ها و استانداردها و چارچوب  اي، سیاست هسته  با هدف ایجاد نظارت دولت و سازوکارهاي سازمانی، زیرساخت

و  ایالتیاین برنامه در سطوح مرکزي، . قانونی ارزان براي اتخاذ دولت الکترونیک در کشور تشکیل شده است

  ]1. [شود اجرا میدولت محلی 

به واسطه . کند دولت الکترونیک به منظور تقویت نظارت صحیح و شایسته مسیر مناسبی را براي دولت فراهم می

تواند   یابد، بلکه می تنها کارایی، جوابگویی و شفافیت فرآیندهاي دولتی بهبود می الکترونیکی شدن دولت، نه

طرح ملی دولت . هاي حکومتی باشد گیري مشارکت در تصمیم ابزاري براي قدرت دادن به شهروندان در جهت

تمام خدمات  قابلیت دسترسی به«توان به  از اهداف این طرح ملی می. تصویب شد 2006الکترونیک در می سال 

صرفه  به ها در هر مکان و اطمینان از کارایی، شفافیت و همچنین مقرون دولتی براي عموم مردم از طریق رسانه

  .اشاره کرد» ات براي جوابگویی به نیازهاي اولیه مردمبودن خدم

ولت هاي د برنامه این بخش بررسی جزئیات پروژه. است NeGPهاي مهم  بخش ارزیابی یکی از مولفه

هاي دولت الکترونیک در  فرآیندهاي ارزیابی پروژه. ها است ی و پایداري آنالکترونیک در ارتباط با کارای

  ]1. [هاي پژوهشی آغاز شد ان ثبت آژانسسطح ملی و ایالتی از زم

    
                                                           

1National e-Governance Plan 
2Mission Mode Projects 
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  هاي گسترده ایالتی شبکه 2-2

تحت این . در سراسر کشور را تصویب کرده است) SWANs( 1هاي گسترده ایالتی اندازي شبکه دولت طرح راه

و برقراري ارتباط با تمام ایاالت  SWANsاندازي  هاي تکنیکی و مالی براي هر ایالت به منظور راه طرح، کمک

هاي  دالر امریکا تصویب کرده است و با کمک میلیون730دولت هند این طرح را با سرمایه . شود فراهم می

  طرح. یابد دالر امریکا طی پنج سال توسعه می میلیون 440اعطایی دپارتمان فناوري اطالعات در حدود 

SWANs  ایالت قابل استفاده است 23در .  

هاي هاریانا، هیماچال پرادش،  در ایالت) SWANs(هاي گسترده ایالتی  ، شبکه2010بینی شد تا ژانویه  پیش

، 5خند، کراال، جهار4، الکشادویپ3، پودوچري2نادو، گجرات، کاراناتاکا، چندیگر، دهلی، تریپورا پنجاب، تامیل

انتظار . رح در مراحل اجرایی گوناگون قرار داردها نیز این ط در دیگر ایالت. یابد گسترش 6بنگال غربی و سیکیم

، SWANsبراي نظارت بر عملکرد .به پایان برسد 2010ها تا پایان آگوست  اندازي تمام شبکه رفت که راه می

ها اجباري  را توسط ایالت) TPA( 7هاي حسابرسی شخص ثالث اندازي آژانس دپارتمان فناوري اطالعات راه

  ]1. [کرده است

  ز اطالعاتی ایالتیمراک 2-3

با بودجه  2008ژانویه  24ایالت کشور در  35طرح مرکز اطالعاتی ایالتی براي تأسیس مراکز اطالعاتی در 

مفهوم اصلی این طرح ایجاد مراکز . ساله توسط دولت تصویب شد 5دالر امریکا براي یک دوره  میلیون360

فراهم کردن تحویل الکترونیکی خدمات دولت به ها، خدمات و  کردن زیرساخت اطالعاتی ایالتی براي یکی

                                                           
1State Wide Area Network 
2Tripura 
3Puducherry 
4Lakshadweep 
5Jharkhand 
6Sikkim 
7Third Party Auditor 
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مراکز اطالعاتی . است) G2B( 3هاي تجاري و دولت به شرکت) G2C( 2، دولت به شهروندان)G2G( 1دولت

ها یک خزانه مرکزي دولتی،  ترین آن ایالتی عملکردهاي گوناگونی را به دنبال خواهند داشت که برخی از مهم

سازي اطالعاتی ایمن، ارائه خدمات به صورت آنالین، پورتال اطالعات و خدمات شهروندان، وب  ذخیره

توسط دولت،  SDCپس از تصویب طرح .پورتال دولتی، مدیریت از راه دور و یکپارچگی خدمات است

الر د میلیون 300گذاري  ایالت با منبع سرمایه 31 هاي پیشنهادي رسیده از دپارتمان فناوري اطالعات طرح

  ]1. [موافقت قرار دادامریکا را مورد

  مراکز خدماتی مشترك 2-4

مرکز خدماتی در  100,000را به منظور حمایت از تأسیس ) CSC( 4دولت طرح مراکز خدماتی مشترك

نقاط اصلی تحویل عنوان  به این طرح، مراکز خدماتی مشترك را. روستاي کشور تصویب کرده است 600,000

  .کند خدمات دولتی، خصوصی و اجتماعی به شهروندان روستایی به صورت یکپارچه معرفی می

هاي دولتی، خصوصی و  هاي بخش توانمندسازي سازماناست که بر مشی  تقویت خط به دنبال چنین طرحی

میلیارد دالر  2/1با هزینه کل  CSCطرح . ها متمرکز است آن  تنظیم اهداف تجاري و اجتماعی اجتماعی در

هاي  دالر امریکا از سوي دولت میلیون 170دالر امریکا از طرف دولت هند و  میلیون 190امریکا با مشارکت 

 میلیون 390ایالت با هزینه کل  31در  CSCپروژه . ایالتی و مابقی از سوي بخش خصوصی تصویب شده است

  ]1. [دالر امریکا در حال اجرا است

  منطقه الکترونیکی 2-5

اهداف این . شود اجرا میبرنامه ملی دولت الکترونیک  است که در ذیلمنطقه الکترونیکی یک پروژه ایالتی 

هاي  پروژه پروژه در جهت ارائه خدماتی با حجم باال است که در حال حاضر توسط هیچکدام از

                                                           
1Government to Government 
2Government to Citizens 
3Government to Business 
4Common Services Centres 
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صورت ه مسئولیت ارائه خدمات به این پروژ. شوند پوشش داده نمی NeGPمربوط به ) MMP(1مأموریتی

ه آزمایشی پروژ 14دپارتمان فناوري اطالعات . را بر عهده دارداي از مراکز خدماتی  الکترونیکی توسط شبکه

  . منطقه تصویب کرده است 37پوشش  منطقه الکترونیکی را براي

درون چارچوب دولتی  براي ایجاد ظرفیت داخلی NeGPهایی است که  ترین مؤلفه سازي یکی از مهم ظرفیت

اي دولت  محور و چندین پروژه هاي خدمات ماهیت ابتکار عمل. خصوصاً در سطح ایالتی در نظر دارد

هاي مدیریتی و  چالش. است ات در این حوزهتوجه سطح انتظار الکترونیک ایالتی، نشانگر باال رفتن قابل

فوذ منابع ها و نیز اعمال ن ریزي ها و برنامه براي حمایت از سیاست. شود تخصصی نیز در این بخش دیده می

هاي تجاري و مالی،  مدیریت برنامه، توسعه مدل: ها عبارتند از نیاز در این حوزههاي مورد خارجی، مهارت

) CB( 2سازي در این زمینه، ظرفیت. هندسی مجدد و مدیریت تغییرفناوري، معماري سازمانی، فرآیند تجاري م

هاي  و مؤلفه» توسعه منابع انسانی«گنجانده شده است و به  NeGPدر » شناسی رویکرد اجرا و روش«در 

  :عبارتند از CBاهداف طرح . اشاره دارد NeGP» آموزشی«

 )SeMT( 3الکترونیکیایجاد یک چارچوب سازمانی مانند تیم ماموریتی ایالتی دولت  •

 به ریاست وزیر فناوري اطالعات) EC( 4تنظیم یک کمیته صاحب اختیار •

 CBتشکیل بخش مدیریتی  •

 ]1[تقویت مؤسسات آموزشی در ایاالت  •

  

                                                           
1Mission Mode Projects 
2Capacity Building 
3State e-Governance Mission Team 
4Empowered Committee 
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  ITسخت افزار / تولید لوازم الکترونیکی 2-6

 ویژهطرح بسته تشویقی  2007مارس  21در . افزار الکترونیکی تأکید فراوان دارد دولت هند بر تولید سخت

)SIPS (رساناها و دیگر صنایع میکرو و فناوري نانو در هند  گذاري در ساخت نیمه با هدف تشویق سرمایه

  ]1. [ه استگذاران دریافت کرد هاي مثبتی را از سوي سرمایه این طرح پاسخ. تصویب شد

  شد و توسعه کارآفرینانرمرکز رشد فناوري و  2-7

سازي در  دپارتمان فناوري اطالعات اقدامات گوناگونی در جهت تقویت نوآوري در فناوري و تجاري

اجراي طرح مرکز رشد فناوري و رشد و توسعه . هاي الکترونیک و فناوري اطالعات اتخاذ کرده است حوزه

 . اي تقویت مراکز رشد فناوري در موسسات آموزش عالی آغاز شده استبر) TIDE( 1کارآفرینان

براساس . و همچنین تقویت مرکز رشد فناوري را برعهده دارد فناوري کارآفرینانهاي مالی از  رح، حمایتاین ط

دیگر  TIDEمرکز  12براي  TIDEطرح . اند مرکز رشد فناوري موردحمایت قرار گرفته 14این طرح، تا کنون 

  ]1. [مرکز رشد مجازي گسترش یافته است 2 و

  انتقال افقی 2-8

، انتشار مزایاي دولت الکترونیکی در سرتاسر کشور »هاي دولت الکترونیک موفق انتقال افقی ابتکار عمل«هدف 

  ]1. [اند دست آمده است که در چندین ایالت به در این بخش هاي عمده منظور تشخیص و تکرار موفقیت به

  پورتال هند 2-9

منظور  به NeGPیک پروژه مأموریتی است که تحت نظارت  )http://india.gov.inبه نشانی (پروژه پورتال هند 

کردن یک پنجره کوچک براي دسترسی به اطالعات و خدمات دولت هند در تمام سطوح از دولت  فراهم

، براي شهروندان، تجار و شهروندان خارج از کشور تعریف شده اي منطقهمرکزي تا دولت ایالتی و دولت 

  ]1.[است

                                                           
1Technology Incubation and Development of Entrepreneurs 
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  1بهارات الکترونیک پروژه  2-10

، دولت هند با هدف مدیریت این برنامه و تأمین مالی آن )NeGP(براي حمایت از برنامه ملی دولت الکترونیک 

رود که این  انتظار می.بهارات معروف است اي پروژه مذاکراتی را با بانک جهانی انجام داده است که به نام

ی دولت، توانمندسازي روابط کنار گذاشته شده، با افزایش درآمدهاي سالیانه، کاهش یپروژه به بهبود کارا

  ]1. [کمک کند PPPsهاي خدمات دولتی و تقویت بخش خصوصی به واسطه  هزینه

  هاي ارتباطات همگرا و پهناي باند فناوري 2-11

هاي ارتباطات همگرا و پهناي باند  هاي فناوري در حوزه R&Dهاي  امه با هدف حمایت و توسعه قابلیتاین برن

هاي مربوط به  ها و پروژه هاي مالی به طرح تحت این برنامه حمایت. در مناطق مهم راهبردي شکل گرفته است

هاي  صنایع و آزمایشگاه هاي کاربر تعدادي از مؤسسات علمی، سازمان. شود این حوزه اختصاص داده می

  ]1. [شوند تحقیقاتی در تمام کشور در این برنامه گنجانده می

  )TDC( 2شوراي توسعه فناوري 2-12

افزار رایگان، تجارت  هاي نوظهور فناوري اطالعات، منابع باز و نرم توسعه فناوري را در حوزه TDCبرنامه 

حمایت  فکريعتی، بیوانفورماتیک و گسترش مالکیت هاي صن در بخش ITهاي کاربردي  الکترونیکی، برنامه

  ]1. [کند می

  برنامه توسعه قطعات و مواد الکترونیکی 2-13

افزار الکترونیکی، فناوري اطالعات و ارتباطات  مواد و قطعات الکترونیکی ستون فقرات اصلی تجهیزات سخت

هاي الکترونیکی را که به نوبه  شدن بخش نوآوري مواد پیشرفته و فناوري فرآیند ارتباطی امکان کوچک. هستند

برنامه توسعه قطعات و مواد . کنند و الکترونیک مشارکت دارند، فراهم می ICTهاي  خود در رشد بخش

                                                           
1E-Bharat 
2Technology Development Council 
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هاي جدید علم و فناوري مواد در مؤسسات  در حوزه R&Dهاي  بر حمایت از برنامه) EMDP( 1الکترونیکی

هدف این برنامه رشد و توسعه . و غیره تأکید دارد C-MET ،IITS ،IISC ،CSIRهاي  پیشتاز مانند آزمایشگاه

همچنین به  EMDP. هاي پیشرو در قطعات و تجهیزات است هاي بررسی فرآیند و فناوري مواد جدید، روش

هاي ذخیره انرژي در مدیریت عملکرد تجهیزات و ضایعات الکترونیکی  محیطی در تولید، جنبه اثرات زیست

  ]1. [دکن توجه می

  هاي فناوري اطالعات در هند زیرساخت -3

  .شود هاي فناوري اطالعات در کشور هند اشاره می در ادامه به زیرساخت

  )ITRA( 2آکادمی تحقیقات فناوري اطالعات 3-1

به دلیل نیاز مبرم به تقویت . جهانی تبدیل شده است ITهند به یک مرکز فعالیت  ITدر حال حاضر صنعت 

مؤسسات آموزشی موجود، دپارتمان فناوري اطالعات یک مرکز تحقیقاتی فناوري اطالعات را با هدف فراهم 

و  ITدر  R&Dعالوه بر این براي تقویت مبناي . کند اندازي می نمودن یک منبع ملی از کارکنان مجرب راه

اي از پژوهشگران و افراد با درجه دکترا و باتجربه را براي حمایت از مؤسسات  مه مجموعهالکترونیک، این برنا

ها در  هاي پژوهشی و ایجاد ارتباط میان آن با تشکیل گروه ITRA]1. [در کشور تشکیل خواهد داد R&Dعلمی 

  :سرتاسر کشور به اهدف زیر کمک خواهد کرد

 ITهاي بنیادي  آخرین وضعیت پژوهش •

 در مقابل مشکالت جامعهحساسیت  •

 هاي جدید صورت خالقانه، هدایت به سوي فناوري هایی با هدف حل مشکالت به پژوهش •

 هاي انتقال فناوري قابلیت •

 ها داشتن عزت نفس و کار گروهی در تمام فعالیت •

                                                           
1Electronic Materials Development Programme 
2Information Technology Research Academy 
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 کارگیري دانش به شکل موفق  ی بهگونگانتشار مؤثر چ •

 ]1. [ه استرخ داد ITملی ارائه پژوهشگران پیشرفته  در ظرفیت یدر نتیجه اقدامات فوق، افزایش عظیم •

توسط دولت  2010میلیون دالر امریکار بود که در سال  33ساله در حدود  5براي یک دوره  ITRAبودجه طرح 

  ]2. [تصویب شد

  فناوري اطالعات 2008قانون  3-2

ی اینترنتی را مورد اشاره دارند، هاي مهمی که نیاز به امنیت مل فناوري اطالعات بر قوانین بخش 2008قانون 

  ]1. [تأکید کرده است

  امنیت اینترنتی 3-3

) CERT-In( 1فناوري اطالعات، تیم هندي پاسخگو به مشکالت اضطراري کامپیوتري 2008با تصویب قانون 

یک آژانس محوري براي هماهنگ کردن تمام موارد مربوط به امنیت اینترنتی و پاسخگویی به عنوان  به

این . شود براي ایمنی فضاي اینترنتی هند یک رویکرد جامع دنبال می. مشکالت اضطراري تشکیل شده است

لمللی و ا پاسخ و هشدار سریع، همکاري بین -، چارچوب قانونی، وقایع امنیتیR&Dرویکرد مباحثی چون 

همچنین این رویکرد، بر توسعه ظرفیت، تقویت چارچوب فرآیند و توسعه . گیرد آموزش امنیتی را در برمی

نظارت و هشدار براي پیشگیري از حوادث امنیت اینترنتی  سازوکارو اجراي  R&Dفناوري به واسطه برنامه 

  ]1. [تمرکز دارد

گذاري بسته براي ردیابی  طرح عالمت) 1: زیر آغاز شدهاي  در حوزه R&Dیازده پروژه  2010-2011در سال 

) 4سطح سازمانی معیارهاي امنیتی، ) 3، 2ها پات طرح رومینگ واکنشی براي هونی) 2حمالت امنیت شبکه، 

حمله به کانال جانبی مقاوم در برابر رمزهاي بلوك قاب ) 5اي،  آنالیز پوشش اشیاي دیجیتال چندرسانه

  ]2. [تأسیس البراتوار کامپیوتر قانونی و مرکز آموزشی) 7عتماد براي محاسبات ابري و مدل ا) 6ریزي،  برنامه

                                                           
1Indian Computer Emergency Response Team 
2honeypot 
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یک آژانس همکاري ملی براي پاسخگویی ) CERT-In(تیم هندي پاسخگویی به موارد اضطراري کامپیوتري 

به (ایت خود این آژانس موارد امنیتی را از طریق انتشار اطالعات در وب س. به وقایع امنیتی کامپیوتري است

خدمات پیشگیري از حوادث و  CERT-Inآژانس . دهد اطالع می )http://www.cert-in.org.inنشانی 

  ]1. [دهد ها و همچنین خدمات امنیتی مدیریت کیفیت را ارائه می پاسخگویی به آن

 )NKN( 1شبکه ملی دانش 3-4

گره براي  1000هاي چندین گیگابایتی در نظر دارد این شبکه را به  دولت هند براي تأسیس یک شبکه با ظرفیت

ها و مؤسسات کشاورزي در  ها، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، مؤسسات پژوهشی، کتابخانه پوشش تمام دانشگاه

این امر . شبکه ارتباطی پرسرعت استارتباط درونی همه انستیتوهاي علمی از طریق . سراسر هند متصل کند

ها  بر آن NKNیک کمیته متخصص با تجهیزات . شود باعث تقسیم دانش، منابع متخصص و تحقیقات می

هاي فعالیتی گوناگون در سراسر کشور را  در حوزه دانشمندان، محققان و دانشجویان NKN. کند نظارت می

 NKNرود  انتظار می. هاي حساس و مهم همکاري کنند مینهسازد تا براي توسعه نیروي انسانی در ز قادر می

همچنین امکان  NKN.وجود آوردن مالکیت فکري ترغیب کند مؤسسات آموزشی تحقیقاتی بیشتري را براي به

هاي  هاي دیجیتال، کالس افزارهاي کاربردي ویژه که نیاز به امکانات پیشرفته دارند، کتابخانه استفاده از نرم

  ]1. [سازد هاي حجم باال را فراهم می مجازي و داده

  نانو فناوريتوسعه  3-5

سازي سازمانی و زیرساختی براي  در حوزه فناوري نانو، دپارتمان فناوري اطالعات مراحلی را براي ظرفیت

همچنین این دپارتمان به توسعه منابع انسانی در حوزه نانوالکترونیک و تبدیل . تحقیق و توسعه اتخاذ کرده است

                                                           
1NKN 
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عنوان پروژه مهم در نظر گرفته شده در این دپارتمان، . کشور هند به یک کشور پیشرو در این حوزه تأکید دارد

  ]1. [نامیده شده است »)INUP( 1برنامه کاربران هندي نانو الکترونیک«

هاي  یتو صنعت الکترونیک هستند و در بسیاري از فعال ITهاي اصلی در  فناوري نانو و میکروالکترونیک حوزه

هاي  محور برنامه میکروالکترونیک توسعه قابلیت. موجود در زندگی بشري از اهمیت راهبردي برخوردار است

R&D  کاتالیزور و مبتنی بر منابع در بخش میکروالکترونیک عنوان  بهها  آنکارگیري  بهدر کسب شایستگی و

  ]1. [کشور است

  )C-DAC( 2مرکز توسعه محاسبات پیشرفته 3-6

، ITهاي  در حوزه R&Dهاي  دپارتمان براي انجام فعالیت R&Dمرکز توسعه محاسبات پیشرفته نخستین سازمان 

براي ایجاد رقابت، تسهیالت مربوط به محاسبات با  C-DAC. ها است هاي مربوط به آن الکترونیک و حوزه

گري را به منظور حل مشکالت اي، منابع علمی اینترنتی و موارد دی ، محاسبات شبکه)HPC( 3کارایی باال

هاي خود با  این مرکز در روند فعالیت. اندازي کرده است هاي بزرگ و تحقیقات کاربردي، راه چالش

 ]1. [هاي تحقیقاتی و صنایع، همکاري تنگاتنگی دارد هاي آکادمیک، آزمایشگاه انجمن

  )NIC( 4مرکز اطالع رسانی ملی 3-7

به منظور تسهیل  ICTتوجهی را در استفاده از  ، نقش قابلS&Tعنوان نخستین سازمان  رسانی به اطالعمرکز ملی 

متعهد به تنظیم زیرساخت اینترنت،  NIC. کند هاي دولت داخلی و اجراي یک دولت الکترونیک ایفا می فعالیت

شبکه . شده است G2Eو  G2G ،G2Bهاي  شامل پورتال ITو توسعه خدمات فعال  ITهاي  نمودن طرح فراهم

در . گروه در شبکه گسترده وسعت یافته است 3000با هدف پوشش بیش از » NICNET«با نام  NICارتباطی 

                                                           
1Indian Nanoelectronics Users Programme 
2Centre for Development of Advanced Computing 
3High Performance Computing 
4National Informatics Centre 
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افزاري،  افزاري و سخت عملیات این شبکه، امنیت اینترنتی، مرکز اطالعاتی اینترنت، مراکز بازیابی خطرات نرم

  ]1. [شود مییید صالحیت، کنفرانس ویدئویی و غیره گنجانده أت

  استانداردهاي دولت الکترونیک 3-8

هدف . الکترونیکی تنظیم کرده است دولتدولت هند یک سازوکار سازمانی را به منظور تکامل استانداردهاي 

اصلی این فعالیت استانداردسازي، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در میان موارد کاربردي دولت الکترونیکی 

هاي  کننده گردش یکپارچه اطالعات، همکاري میان برنامه الکترونیک تضمیناستانداردهاي دولت . است

  ]1. [سازي درون دپارتمانی است کاربردي و فرآیند یکپارچه

  )NSDG( 1دروازه ملی ارائه خدمات دولت الکترونیک 3-9

اي دستیابی به یک همکاري عظیم میان نهاده) NSDG(هدف دروازه ملی ارائه خدمات دولت الکترونیک 

  ]1. [بر مبناي چارچوب استانداردهاي دولت الکترونیکی است) اي هاي مرکزي، ایالتی و منطقه در بخش(دولتی 

  ) InDG( 2دروازه توسعه هند 3-10

یک ابتکار عمل ملی است که اطالعات، محصوالت و خدمات معتبر و پاسخگو به ) InDG(دروازه توسعه هند 

یک پایگاه چندزبانه براي به اشتراك گذاشتن دانش به . کند محلی فراهم می هاي مردم را به چندین زبان خواسته

هاي  این اطالعات و خدمات در حوزه. زبان، بخشی از این ابتکار ملی است 6همراه اطالعات و خدمات در 

کشاورزي، بهداشت، آموزش ابتدایی و دولت الکترونیک، نیروي روستایی و رفاه اجتماعی در اختیار قرار 

  ]1. [ارندد

    

                                                           
1National E-Governance Service Delivery Gateway 
2India Development Gateway 
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  )OTC( 1مرکز فناوري باز 3-11

آغاز  )NIC( اندازي یک مرکز فناوري باز را به واسطه مرکز ملی انفورماتیک دپارتمان فناوري اطالعات راه

هاي منابع  کار هاي راه به فناوري باز کشور در حوزه مؤثردادن  اندازي این مرکز جهت هدف از راه. کرده است

  ]1. [هاي آموزشی باز است افزار باز و برنامه از، فرآیندهاي باز، مشخصات سختباز، استانداردهاي ب

  2000قانون  - بندي مدارهاي نیمه هادي مجتمع ترکیب 3-12

هادي مجتمع  هاي مدارهاي نیمه به منظور حفظ طرح) SICLDA( 2هادي مجتمع بندي مدارهاي نیمه قانون ترکیب

  ]1[. و موارد مربوط به آن وضع شده است

  نظارت اینترنتی 3-13

تأثیر اجتماعی، اقتصادي و سیاسی آگاهی در حال رشد نسبت به اینترنت مسئله نظارت اینترنتی را در بخش 

هاي  هاي وابسته به مدیریت منابع مهم اینترنتی و پروتکل نظارت اینترنتی تمام فعالیت. مرکزي موجب شده است

هاي  این امر به تنظیم سیاست. هاي کاربردي و خدمات را در بر دارد مههاي وابسته، برنا دیگر اینترنتی فناوري

هاي مشترك میان دولت و بخش خصوصی  گیري و برنامه تنظیمی و حاکم بر اصول، قوانین و فرآیندهاي تصمیم

  :برخی از ابتکارات دپارتمان فناوري اطالعات در این حوزه عبارتند از.کند اشاره می

 )NIXI( 3دتبادل اینترنت در هن •

 ثبت دامنه اینترنتی در هند •

 )GAC( 4تأسیس دبیرخانه کمیته مشورتی دولتی •

 المللی هاي دامنه بین نام •

 هاي نسل جدید شبکه •

                                                           
1Open Technology Centre 
2Semiconductor Integrated Circuits layout – Design Act 2000 
3Internet Exchange of India 
4Governmental Advisory Committee 
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 در آینده ITهاي کاربردي  خدمات و برنامه •

 گذاري فناوري اطالعات مناطق سرمایه •

  ]ICT ]1ها و معیارهاي  شاخص •

  )IPR( 1توسعه حقوق مالکیت فکري 3-14

هاي جوامع علمی دپارتمان و موسسات صاحب امتیاز، خدمات تسهیالتی براي  ها و یا نوآوري بر مبناي خالقیت

هاي تجاري فراهم شده  عالمت ها و ، حق چاپ، طرح)المللی هاي بین شامل پتنت(ها  ضبط و بایگانی پتنت

 15در طول یک سال . اند ی شدهحق مالکیت معنوي از طریق دپارتمان بایگان 600تاکنون در حدود  ]1[.است

  ]2. [اند عالمت تجاري بایگانی شده 4افزار و  حق کپی نرم 172پتنت، 

توسط » المللی در الکترونیک و فناوري اطالعات پشتیبانی از حفاظت پتنت بین«پیش از این طرحی با عنوان 

SMEاند موردحمایت شده 37ن تحت این طرح تاکنو. اندازي شده آغاز گردید هاي تازه راه ها و فناوري .

، توسعه متون و اشکال در ابزار نقشه برداري IPRهاي توسعه یافته در این حوزه شامل مدیریت سیستم  پروژه

  ]1. [پتنت، ابزار تشخیص سرقت ادبی بر اساس آنالیز پتنت و سیستم مدیریت مبتنی بر وب هستند

  کتابخانه دیجیتال 3-15

هاي دیجیتال قابلیت افزایش دسترسی به اطالعات و دانش از طریق  کتابخانه. هستندها مخازن اطالعاتی  کتابخانه

دپارتمان فناوري اطالعات طرح کتابخانه . شوند ارتباط اینترنتی را دارند و همچنین مانع اتالف زمان و فضا می

ها نیز  نامه و پایانهاي خطی  هاي رایگان، و کتاب این طرح کپی کتاب بر اساس. دیجیتال را ارائه کرده است

به نشانی (اکثر اطالعات دیجیتال شده در وب سایت کتابخانه دیجیتال هند . شوند شامل دیجیتال شدن می

http://www.new.dli.ernet.in (1. [موجود هستند[  

    

                                                           
1Intellectual Property Rights 
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  )NIXI( 1تبادل اینترنت در هند 3-16

هاي اینترنت هند در چناي، کلکته،  کنند تا به قطب فعالیت می 2بنگلورو، حیدرآباد و موهالیمرکز اینترنت در  7

هاي پهناي باند و  و از این طریق در کنترل ترافیک اینترنت در سرعت و هزینه. افزوده شوند 4و نویدا 3بمبئی

 NIXIهمچنین . اند در بمبئی و نویدا، چناي و بنگلور واقع شده NIXIمرکز  4.اند امنیت بیشتر به موفقیت رسیده

هاي آموزشی براي مدیران شبکه و دیگر مهندسان است که از  دهی امکانات آموزشی و کارگاه در حال سازمان

  ]1. [گیرند حمایت قرار میمورد) APNIC( 5سوي مرکز اطالعات شبکه اقیانوس آرام در آسیا

  منشور شهروندي 3-17

گویی بهتر در عملکردهاي  شور شهروندي شامل تعهدات دپارتمان فناوري اطالعات در بیان شفاف و پاسخمن

هاي اخیر ارتباطات و اطالعات مانند اطالعاتی در  دپارتمان براي دسترسی سریع و بهتر به فناوري. دپارتمان است

رونیک، دولت الکترونیک، توسعه منابع هاي تحقیق و توسعه، صنایع فناوري اطالعات و الکت رابطه با فعالیت

دپارتمان . هاي زبانی، ابتکارات امنیتی سایبري و نظایر آن متعهد است المللی، فناوري انسانی، همکاري بین

هاي ملی در  اجرا و بازنگري سیاست  فناوري اطالعات در وزارت فناوري ارتباطات و اطالعات مسئولیت تنظیم،

افزاري، استانداردسازي فرآیند  افزاري و سخت ناوري اطالعات و پردازشگرهاي نرمزمینه تجهیزات سیلیکون، ف

محور، اینترنت، تجارت الکترونیکی و آموزش  هاي دانش المللی، توسعه شرکت و موارد مربوط به نهادهاي بین

به (دپارتمان  سایت وب. فناوري اطالعات و توسعه الکترونیک و همکاري میان کاربران مختلف را بر عهده دارد

ها، موارد کلی و اصلی،  هاي مختلف دیدگاه جزئیات اطالعات در جنبه )www.mit.gov.inنشانی اینترنتی 

به منظور به اجرا درآمدن اهداف دپارتمان، . دهد هاي تحقیق و توسعه را نشان می هاي ساالنه و فعالیت برنامه

ها و انستیتوهاي قضایی  ها مستقیما از سوي دپارتمان و از طریق سازمان برنامه. تنظیم و اجرا شده استهایی  برنامه

                                                           
1Internet Exchange of India 
2Mohali 
3Mumbai 
4Noida 
5Asia Pacific Network Information Centre 
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. اي آکادمی و بخش خصوصی با دولتی را ممکن سازد شود تا فناوري را قدرتمند و همکاري حرفه اجرا می

شرکت را تحت کنترل خود  25در بخش  3انجمن خودگردان و  7سازمان قانونی و  4دپارتمان دو اداره الحاقی، 

  . دارد

  :ادارات الحاقی •

  ) STQC( 1مدیریت استانداردسازي، آزمایش و گواهی کیفیت −

 NICمرکز انفورماتیک ملی  −

  :شرکت 25بخش هاي تاسیس شده در  •

 ٢اي آسیا آزمایشگاه رسانه −

 NICمرکزملی ثبت شده خدمات انفورماتیک تحت کنترل  −

 تبادل اینترنت ملی هند −

  :هاي خودگردان انجمن •

− ERNET India 

 )C-DAC(مرکز توسعه محاسبات پیشرفته  −

 )C-MET( ٣مرکز مواد براي فناوري الکترونیک −

 DOEACC انجمن  −

 ) SAMEER( ٤انجمن کاربردي مهندسی و تحقیق امواج کوتاه −

 )STPI( ٥افزار هند هاي فناوري نرم پارك −

 )ESC( ١ترونیکیافزار کامپیوتري و لوازم الک شوراي توسعه صادرات نرم −

                                                           
1Standardization, Testing, Quality and Certification 
2Media Lab Asia 
3Centre for Materials for Electronics Technology 
4Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research 
5Software Technology Parks of Ind 
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  :هاي قانونی سازمان •

 )CCA( 2مسئوالن اعطاي امتیاز -1

 )CAT( 3دیوان استیناف سایبري -2

 )CERT-In(هاي کامپیوتري پاسخگویی به فوریت  تیم -3

  ]SICLDR] (1( 4رسانا طرح ثبت آرایش مدارهاي مجتمع نیمه -4

  هاي متولی فناوري اطالعات در هند سازمان -4

  :فناوري اطالعات در هند عبارتند ازهاي متولی  مجموع سازمان

  )DIT(دپارتمان فناوري اطالعات  4-1

در وزارتخانه فناوري اطالعات و ارتباطات مسئولیت تنظیم، اجرا و بازبینی ) DIT(دپارتمان فناوري اطالعات 

کانات تمام موضوعات سیاسی مربوط به ام. هاي ملی مربوط به حوزه فناوري اطالعات را برعهده دارد سیاست

ها و  افزاري، استانداردسازي روش افزاري و نرم سیلیکون، فناوري اطالعات مبتنی بر کامپیوتر و پردازش سخت

محور، اینترنت، بازرگانی الکتریکی، آموزش  المللی، تقویت تشکیالت دانش هاي بین موضوعات مربوط به بدنه

  ]1. [شود انجام میاین دپارتمان  توسطمختلف  فناوري اطالعات و توسعه الکترنیک و هماهنگی میان کاربران

  )STQC(مدیریت استانداردسازي، آزمایش و گواهی کیفیت  4-2

یک سازمان پیشرو در تضمین کیفیت در حوزه عنوان  بهمدیریت استانداردسازي، آزمایش و گواهی کیفیت 

بندي، آموزشی  این سازمان، خدمات آزمایشی، درجه. تأسیس شده است هندالکترونیک و فناوري اطالعات در 

مدیریت  مؤسسهعالوه بر آن . دهد هاي خود در سراسر کشور ارائه می واسطه شبکه آزمایشگاه و امتیازدهی را به

                                                                                                                                                                                      
1Electronics and Computer Software Export promotion Council 
2Controller of Certifying Authorities 
3Cyber Appellate Tribunal 
4Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry 
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را  اي اي، خدمات ویژه و مرکز اعتبار منطقه 4در چناي) CFR( 3، مرکز اعتبار2پور در جی) IIQM( 1کیفیت هند

را در سطح جهانی  STQCالمللی، خدمات  همچنین بسیاري از مراکز اعتباري داخلی و بین. دهند ارائه می

  ]1. [دانند موردقبول می

  محل   مراکز/ ها  آزمایشگاه  خدمات ارائه شده
  

  آزمایشگاه و کالیبراسیون
  اي هاي تست الکترونیکی منطقه آزمایشگاه

(ERTL)  
  تیرووانانتاپورامدهلی، کلکته، بمبئی، 

  
  (ETDC)مراکز توسعه و تست الکترونیکی 

بنگلور، گواهاتی، حیدرآباد، چناي، موهالی، 
  پور، سوالن پونا، گوآ، آگارتاال، جی

دهلی، بنگلور، حیدرآباد، کلکته، چناي، پونا،   ITمراکز   افزار تست نرم
  گواهاتی

  چناي  مرکز سنجش قابلیت اطمینان  تست پایایی
  
  آموزش

  پور جی  (IIQM)مؤسسه هندي مدیریت کیفیت 
  ، کلکته، حیدرآباد، پونا، نویدابنگلور  (CETE)مرکز مهندسین تست الکترونیکی 

  دهلی، کلکته، بمبئی، بنگلور  اي هاي منطقه نامه مراکز صدور گواهی  صدور گواهینامه
  ها  آزمایشگاه در خدمات ارائه شده -4جدول 

  STQCخدمات فناوري اطالعات  4-3

اند که همراه با ابزار  آمیزي را ارائه داده سال گذشته خدمات موفقیت 5طی STQC مراکز فناوري اطالعات 

هاي تضمین کیفیت  دپارتمان فناوري اطالعات تعدادي از پروژه. ها بوده است افزاري آزمایش اتوماسیون نرم

حمایت خود قرار اوري تولید و کیفیت باال و نیز ویژگی هندي را مورداطالعاتی، فنافزاري با مدیریت امنیت  نرم

در برنامه دولت الکترونیک ) CARE( 6و نیازهاي برآورد همنوایی) QAF( 5نامه تضمین کیفیت آیین. داده است

  :برخی از این دستاوردها عبارتند از. نیز در این مرکز توسعه یافته است )NeGP(الکترونیک هند 

    

                                                           
1Indian Institute of Quality Management 
2Jaipur 
3Center for Reliability 
4Chennai 
5Quality Assurance Framework 
6Conformity Assessment Requirements 
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  افزاري آزمایش و تخمین نرم 4-3-1

ي ها هاي دولت الکترونیک، وزارتخانه در این مرکز تعداد زیادي از پروژه: مرکز فناوري اطالعات دهلی •

، پرتال هند، )MCA21(وزارت امور سازمانی ممیزي ساالنه : که عبارتند از  کشوري و محلی به انجام رسیده

هاي  پرتال کشاورزي، سیستم مدیریت منابع انسانی، آمار دادهسیستم خرید الکترونیکی هند، وزارت کار، 

در  یندسازي آزمایشاتآمرکز فناوري اطالعات در دهلی نو، آزمایشگاه پیشگام در فر. تجاري و اینترنتی

  .است هند

سایت  کند که وب افزاري مختلفی را آزمایش می هاي نرم این مرکز سیستم: مرکز فناوري اطالعات بنگلور •

عالوه بر آن . شود هاي دیگر را شامل می نام جمعیت ملی، مالیات بر درآمد و پروژه ت اینترنتی، ثبتپرداخ

  .ه استهاي دفاعی در این مرکز بررسی شد افزار تخصصی پروژه کیفیت نرم

این مرکز امور مربوط به اعتبار سنجی و بررسی مستقل با بازبینی طراحی : مرکز فناوري اطالعات حیدرآباد •

  .دهد را انجام می Elloraهاي محاسباتی  عات و بررسی خطاهاي مقیاساطال

آزمایشگاه تست معیارهاي مشترك در مرکز فناوري اطالعات کلکته توسط : مرکز فناوري اطالعات کلکته •

مین نیازهاي دولت و أاین آزمایشگاه در راستاي ت. یید شده استاعطاي امتیاز آزمایشگاه آمریکا تأانجمن 

مرکز فناوري اطالعات کلکته سومین . کند ارزیابی تولیدات امنیتی فناوري اطالعات عمل می صنعت در

هاي دیگري است که در حال  هاي دولت الکترونیک و پروژه عضو ممیزي تضمین کیفیت و امنیت پروژه

  .حاضر در مرحله آزمایش قرار دارند

هاي  هاي دپارتمان زارهاي کاربردي در پرتالاف بررسی و آزمایش امنیت نرم: مرکز فناوري اطالعات چناي •

نادو و  رسانه ملی، دانشگاه علوم جانوري و گیاهی تامیل مؤسسهمالی بازرگانی، آموزش آنالین از سوي 

  .هاي این مرکز است دپارتمان حمل و نقل از فعالیت
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المللی،  بخش کیفی بینالمللی،  این مرکز اعطاي امتیاز به سیستم آزمایش بین: مرکز فناري اطالعات پونا •

هاي دولت الکترونیک ایالت  همچنین مرکز آزمایش و ارزیابی پروژه. افزار را بر عهده دارد آزمایش نرم

  ]1. [را تحت کنترل دارد مهارشترا

  امنیت اطالعات 4-3-2

STQC 1یید شده اعطاي امتیاز در هند است که سیستم مدیریتی امنیت اطالعاتاولین آژانس تأ )ISMS(  را اعطا

هاي آموزشی در  تعداد زیادي از برنامه. یید کرده استزیادي در هند و خارج از آن را تأ هاي کند و سازمان می

 STQC.المللی نیز هستند هاي بین یید آژانساین دروس موردتأ. اند ی و اجرا شدهحوزه امنیت اطالعات طراح

هاي کامپیوتري هند  عات است که تیم مسئول ضرورتهاي قضایی در بررسی امنیت فناوري اطال یکی از سازمان

مورد ) CCA(نیز توسط مسئوالن اعطاي امتیاز  )PKI( 2هاي کلیدي عمومی کند و زیرساخت آن را ارزیابی می

  ]1. [گیرد بازرسی قرار می

  )ITSM( 3مدیریت خدمات فناوري اطالعات 4-3-3

جهت تقویت کیفیت خدمات . دهد ا تشکیل میارائه خدمات بخش اصلی داخلی اجزاي دولت الکترونیک ر

برنامه اعطاي امتیازي  غیرهو  BPOفناوري اطالعات مانند خدمات شبکه مدیریت تسهیالت، اینترنت، خدمات 

هلند  RvA، انگلستان و )itSM )itSMFالمللی از بنیاد  ییدیه بینتأ. طح خدماتی ترتیب داده شده استمطابق با س

را در هند و خارج از آن  ISO 20000هاي آموزشی  برنامه IRCAو  itSMF. اند هاي اخیر کسب شده در سال

  ]1. [اند ترتیب داده

    

                                                           
1Information Security Management System 
2Public Key Infrastructure 
3IT Services Management 



 فناوري اطالعات: چهارمهاي علم و فناوري هند                                                                                    فصل  ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

205 
 

  2و1و کالیبراسیون  خدمات معتبر آزمایش 4-3-4

. اند هسال گذشته ارائه کرد 27و کالیبراسیون صنایع کشور را طی   ، خدمات معتبر آزمایشSTQCآزمایشگاه  15

هاي دولتی دفاعی،  هاي بسیار کوچک و متوسط، سازمان خدمات آزمایش و کالیبراسیون شرکت 2009در سال 

  ]1. [تامین شده است STQCآهن و کاربران الکترونیک و فناوري اطالعات توسط  هوافضا، انرژي اتمی، راه

  محور و مبتنی بر مهارت هاي دانش مهارت - خدمات آموزشی 4-3-5

روزه بازرسی سیستم خدمات  5یک دوره جدید : پور ، جی)IIQM(انستیتوي مدیریت کیفیت هند  •

این دوره . برگزار شد ISO 2000و سرپرستی بازرسی، بر اساس استاندارد ) itSMF(فناوري اطالعات 

یید للی تأالم دوره آموزشی بین 4کنون این مرکز ا. را از انگلستان دریافت کرد IRCAالمللی  ییدیه بینتأ

هاي مدیریت خدمات فناوري  شده را در زمینه مدیریت کیفی، مدیریت امنیت اطالعات و سیستم

ساله در مدیریت کیفیت با همکاري  2همچنین یک دوره کارشناسی ارشد . دهد اطالعات ارائه می

درصدي در میان  20کننده در دوره قبلی نشان دهنده افزایش  نام ثبت 155. دهد ارائه می BITSانتستیوي 

  .متقاضیان این دوره است

کیفی سفارش تخصصی پاتولوژي و   برنامه: بنگلور، )CETE( 3هاي آموزشی مرکز ارزیابی و آزمون •

گسترش بیمه کیفی جهت ارتقاي . کند پزشکی که زیرمجموعه بهداشت و درمان هستند را مدیریت می

. باشد در بنگلور می CETEهاي رایج  هاي تشخیصی نیز از فعالیت المللی در آزمایشگاه اعتبار بین

عالوه بر آن . سر هند از اهداف این مرکز استافزایش توانایی تربیت پزشکان و متخصصان در سرا

  .مدل کاري در کارشناسی ارشد تعیین کرده است NITS ،120براي دانشجویان 

                                                           
١Calibration :گیري و کلیه تجهیزاتی است  هاي آزمون و وسایل اندازه ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژیکی دستگاه

  .است ثیرگذارأیند تآها بر کیفیت فر کرد آنکه عمل
2Center for Educational Testig and Evaluation 
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• CETE کننده برگزار  شرکت 170دوره آموزشی مربوط به صنایع مختلف را با حضور  40: در کلکته

کننده  شرکت 200با  برنامه آموزشی تخصصی براي انستیتوهاي آکادمیک 15عالوه  به. کند می

هاي  هاي خود آموزش هاي مختلف مهندسی در پروژه دانشجو در کالج 300. ریزي شده است برنامه

دیپلم پیشرفته «کند و  این مرکز، برنامه مشترکی را با دانشگاه کلکته اجرا می. اند الزم را دریافت کرده

  .نماید کنندگان اعطا می را به شرکت» تجهیزات پزشکی

• CETE فناوري تولید «اي در  هفته 4تا  2هاي آموزشی انحصاري  برگزاري برنامه: ر حیدرآبادد

  ]1. [را براي مهندسان هندوستان برعهده دارد» الکترونیک

  رشد درآمد مالیاتی 4-3-6

 STQC ITهاي دپارتمان، جهت تقویت خدمات  ها و سیاست در طول یک سال مالی، در هماهنگی با برنامه

هاي گواهی کیفیت  این خدمات شامل گواهی و آموزش در حوزه. هاي بسیاري صورت گرفته است تالش

افزارها و مدیریت خدمات فناوري اطالعات  ها، سیستم مدیریت امنیت اطالعات، بیمه کیفیت نرم سایت وب

ل توسعه و مانند آزمایش، کالیبراسیون، گواهی و آموزش، در حا STQCدر زمان مشابه خدمات . است

 87/8بیش از  2010- 2011در سال  STQCرفت  ها انتظار می با توجه به این فعالیت. یافتن بوده است انسجام

  ]1. [میلیون دالر آمریکا درآمد داشته باشد

 )STPI(افزار هند  هاي فناوري نرم  پارك 4-4

سیس و ثبت ها تأ قانون ثبت انجمنهاي خودگردان و طبق  انجمنعنوان  بهافزار هند  هاي فناوري نرم پارك

باهدف  1991ها تحت نظارت وزارت فناوري اطالعات و ارتباط دولت پنجم هند در سال  این انجمن. اند شده

سترسی به فناوري و مین خدماتی نظیر دأاندازي و مدیریت امکانات زیرساختی و ت ، راهSTP/EHTP1تکمیل 

  . سیس شدآموزش تخصصی تأ

                                                           
1 Electronic Hardware Technology Park 
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STPI رایه خدمات آزمایشگاهی، سازماندهی امور، حمایت مالی و مشارکت در آن، مشارکت در واسطه اه ب

هاي فناوري  اهداف پارك ]1. [ها نقش داردSMEامور مربوطه، توسعه منابع انسانی و ارتقاي صادرات در توسعه 

  :افزار هند عبارتند از نرم

 افزار و خدمات نرم افزاري توسعه نرم −

 STP/EHTPارائه خدمات دولتی به صادرکنندگان با کمک برنامه  −

 و مراکز همکاري ITمین خدمات ارتباطی اطالعاتی به صنایع أت −

 المللی ها در سطح کشوري و بین مدیریت و مشاوره پروژه −

 ]1[هاي کوچک و متوسط با ایجاد محیط داراي فناوري اطالعات مناسب  ارتقاي شرکت −

 :افزار هند عبارتند از هاي فناوري نرم دستاوردهاي کل پارك

آورده و صادرات آن دست  بهموفقیت زیادي را  STPبرنامه : افزاري افزاري و خدمات نرم توسعه نرم •

نویسی  نام STPبرنامه در  بخش 10000بیش از  2009-2010تا سال . چندین برابر افزایش یافته است

بخش در زمینه  5814بخش اجرایی، تعداد  7007از مجموع  2010ماه مارس سال  31از . کردند

بخش در این برنامه  170نیز  2010صادرات در حال فعالیت هستند و از ماه آوریل تا دسامبر سال 

  ]2. [اند نویسی کرده نام

افزار  ستیابی به اهداف اصلی توسعه نرمبراي د: تأمین خدمات دولتی براي صادرکنندگان سراسر کشور •

اندازي  سیس مراکز جدید و راهخدمات دولتی به صنعت، بیشترین تأکید بر تأ افزاري و و خدمات نرم

در سراسر کشور  STPIمرکز اصلی و فرعی  51در حال حاضر حدود . مجدد مراکز موجود بوده است

  ]1. [وجود دارند 3و  2مرکز در شهرهاي درجه  44به جز این مراکز . در حال فعالیت هستند هند
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مین افزار تأ با بخش صادرات نرم STPIیکی از ارتباطات مهم : هاي خدمات ارتباطی مین دادهتأ •

، شبکه پیشرفته SoftNETطراحی و توسعه  STPI. است) HSDC( 1خدمات ارتباطی با سرعت باال

HSDC افزار دردسترس گذاشته است صادرکنندگان نرمالمللی براي  را با قیمت رقابتی بین .STPI  از

. افزار مهیا کرده است صنعت نرم HSDCمین أت المللی براي گذرگاه بین 45گیري تاکنون  زمان شکل

این امکانات ارتباطی به . هاي زمینی استفاده شده است هاي موردنیاز از کابل در این پروژه در مکان

. رود می شمار بهها  کند و پایگاه موفقیت این شرکت افزاري کمک می نرم هاي مرزي فعالیت توسعه برون

]1[  

• SoftPOINT : خدماتSoftPOINT 2اي المللی اجاره نیازهاي مدارهاي خصوصی بین )IPLC (را 

المللی هستند و براي انتقال داده و برقراري  ها مدارهاي دیجیتالی ارتباط بینIPLC. کند مین میتأ

هایی که نقل و انتقاالت با حجم زیاد دارند مورد استفاده  براي شرکت IPLC. روند میکار بهارتباطات 

 ]1. [فرد هستند به بوده و امن و منحصر

• SoftLINK : یک شبکه خدماتی اینترنتی است که براي تأمین نیازهاي رو به افزایش در صنایع با هدف

 ]1. [کند بهتر شدن کیفیت و خدمات فعالیت می

ه موج کوتاه خود را براي منظور تأمین نیازهاي کاربران، شبک به STPI: ارتباط از راه دور شبکه •

  ]1. [است کردهاندازي  مشکالت ارتباطی راه

  )SAMEER( امواج کوتاهانجمن تحقیق و مهندسی کاربردي در 4-5

مراکز این انجمن . را دارداین انجمن اختیارات تحقیق و توسعه ماکروویو، الکترومغناطیس و فناوري ماکروویو 

منظور انتقال  هاي ارتباط رادیویی را به  هاي سیستم آخرین مدل SAMEER.در بمبئی، چناي و کلکته قرار دارند

سیستم کنترل . هاي جدید این سیستم توسعه خواهد یافت مدل. دهد هاي آژانس دفاعی، ارائه می داده

                                                           
1High-Speed Data Communication 
2International Private Leased Circuit 
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کن چاي، سیستم گندزدایی پزشکی،  ی، امواج رادیویی، خشکهاي رادیوی هاي قوي، ایستگاه سوزي، آنتن آتش

شرکت صنعتی، تحقیقات پزشکی در زمینه سرطان،  125قرارداد مشاوره فنی با  12قرارداد براي آزمایش،  225

 غیرهروزه در چناي، البراتوار الکترومغناطیس در بمبئی و  3راهنمایی فنی دانشجویان کارشناسی ارشد، کارگاه 

  ]1. [هاي این انجمن هستند یتاز فعال

  DOEACC1انجمن  4-6

یک انجمن خودگردان علمی، تحت نظارت دپارتمان فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و  DOEACCانجمن 

هاي اطالعاتی و فناوري الکترونیک و  فناوري اطالعات دولت هند است که براي توسعه منابع انسانی و فعالیت

،چندیگر، 4کات ، کالی3، اورنگاباد2مرکز در شهرهاي آگارتاال 12این انجمن . سیس شده استأارتباطات ت

دو مرکز دیگر در . نو واقع شده است دارد که بخش مرکزي آن در دهلی غیرهو  6، ایمفال، سریناگار5گوراکپور

  .سیس هستنددر حال تأ 7توك چناي و گنگ

و  )IECT( 8ت، الکترونیک و ارتباطاتاطالعا براي آموزش رسمی و غیررسمی در حوزه DOEACCانجمن 

. سسات انتخاب شده استؤهاي صنعتی و استانداردسازي م هاي کیفی در حوزه واسطه آموزشه توسعه صنعت ب

هاي آموزش  ها در اجرا و برپایی دوره این انجمن داراي یک بخش آزمون ملی است که به انستیتوها و سازمان

  ]1. [دهد میغیررسمی فناوري اطالعات مجوز 

  )C-MET(مرکز فناوري مواد الکترونیک  4-7

ظارت دپارتمان عنوان یک انجمن علمی، تحت ن به 1990مارس سال  مرکز فناوري مواد الکترونیک در ماه

در پونا، حیدرآباد و تریسور قرار  C-METهاي  آزمایشگاه. سیس شدهاي مواد الکترونیک تأ توسعه فناوري

                                                           
1Department of Electronics Accreditation for Computer Courses  
2Agartala 
3Aurangabad 
4Calicut 
5Gorakhpur 
6Srinagar 
7Gangtok 
8Information , Electronics & Communication 
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ها در صنعت هند براي  توسعه دانش مواد الکترونیک و فناوري پردازش آن C-METموریت أم. دارند

  ]1. [شدن به یک منبع اصلی مواد الکترونیک، مهارت و خدمات فنی صنعتی است تبدیل

  افزارهاي کامپیوتري و لوازم الکترونیکی شوراي توسعه صادرات نرم 4-8

افزار کامپیوتر و خدمات  الکترونیکی، وسایل ارتباطی، نرماین شورا که به منظور بهبود وضعیت صادرات لوازم 

  ]1. [دهد فناوري اطالعات تشکیل شده است، خدمات زیادي را جهت تسهیل صادرات به اعضایش ارائه می

  )NIC(انفورماتیک  مرکز ملی 4-9

هاي اصلی،  هخان دپارتمان مرکز انفورماتیک ملی، یک ارگان دولتی علم و فناوري است که اطالعات وزارت

براي  ICTنقش مهمی در استفاده از   NIC.هاي اخیر تامین کرده است دولت مرکزي و امور اجرایی را طی سال

دولت مرکزي در عملکردهایش ایفا کرده است و اکنون در حال تجهیز دولت الکترونیک جهت ارائه خدمات 

براي  ITهاي اینترنتی و تقویت  ، زیرساختاین مرکز در حمایت از دولت در بخش اینترنت. به شهروندان است

، G2Bسازي و ارائه خدمات  ها و آماده جهت توسعه بخش ITهاي  سازي برنامه تمام سطوح، آمادهدر کارمندان 

G2G ،G2C  1وG2E کند تالش می .  

NICNET2 دولت هاي انفورماتیک  عنوان شالوده زیرساخت اي سراسري است که به یک شبکه ارتباطی ماهواره

این زیرساخت ارتباطی بیش . بخش را ممکن ساخته است 616ایالت، منطقه و  35ایجاد شده است و ارتباط بین 

گره در شبکه محلی متصل ساخته که در منطقه شمال شرقی از  50000گره در شبکه سراسري و  3000از 

هاي اینترنتی، مراکز  مرکز دادهعملکرد این شبکه در زمینه امنیت سایبري، . فشردگی بیشتري برخوردار است

پشتیبانی از فناوري . ها است بردن ظرفیت احیا، تسهیالت عملیاتی شبکه، اعطاي گواهی، کنفرانس تصویري و باال

هایی است که  افزار، توسعه و گسترش از جمله فعالیت ریزي، طراحی نرم اطالعات و ارتباطات در رابطه با برنامه

خدماتی که توسط . شود اي فراهم می ها، دولت اصلی و منطقه هاي دولت مرکزي، دپارتمان براي تمام وزارتخانه

                                                           
1Government to Employees 
2Nationwide Communication Network of NIC 
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NIC هاي تصویري، خدمات وب و پیامک، خدمات مراکز  اي، کنفرانس شود شامل خدمات شبکه ارائه می

جیتالی، ، بایگانی دیITها، آگهی تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، اداره دفاتر، خدمات مشاوره  داده

هاي دولت الکترونیک در سطح ملی را در  پروژه NIC. و آموزش است) GIS( 1سیستم اطالعات جغرافیایی

هاي مختلف شبکه دانش ملی، پرتال ملی هند، حمل و نقل، ثبت زمین، ثبت دارایی، قانون تضمین استخدام  زمینه

، )VAT( 4ال، مالیات برارزش افزوده، امو)EPRI( 3،انستیتوي تحقیقاتی الکتریس)NREGA( 2روستایی ملی

، گذرنامه و AGMARKNTهاي خوراکی،  ی، مدیریت دانهیهاي اطالعات جغرافیا خرید اینترنتی، سیستم

  .مهاجرت با موفقیت به اتمام رسانده است

  توسعه منابع انسانی  -5

دیده در بخش تولید  کار آموزشهاي توسعه منابع انسانی در راستاي حصول اطمینان از دسترسی به نیروي  فعالیت

منظور شناسایی و پرکردن فضاهاي  اقداماتی به. شوند و خدمات صنایع فناوري اطالعات و الکترونیک انجام می

به دنبال آن، . هاي طراحی ترتیب داده شده است هاي اداري و غیر اداري به صورت برنامه خالی در بخش

نسانی در امنیت اطالعات و طراحی مجتمع سازي در مقیاس بسیار هایی براي باالبردن کیفیت نیروي ا پروژه

اي آموزش الکترونیک و فناوري  ها براي تأسیس انستیتوهاي منطقه این پروژه. آغاز شده است) VLSI( 5بزرگ

و آموزش نیروي انسانی ماهر در زمینه علوم کامپیوتر و فناوري اطالعات  7، ناگلند6اطالعات در کوهیما

افزار آغاز  برنامه اصلی توسعه نیروي انسانی در صنعت صادرات نرم. اند  و تریپورا نیز تعریف شدهدرآگارتاال

این برنامه با گروهی که بر توسعه منابع انسانی فناوري . کند هاي مختلفی را مدیریت می شده است که پروژه

هاي مناسب  یري کرده و شیوهگ هاي بلندمدت منابع انسانی را پی کند، روند استراتژي اطالعات کار می

                                                           
1Graphic Information System 
2National Rural Employment Guarantee Act 
3Electric Power Research Institute 
4Value Added Tax 
5Very Large Scale Integration 
6Kohima 
7Nagaland 
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و  1IECTهاي اقتصادي مختلف  در افزایش چشمگیر نیروي انسانی را در کنار پروژه راهبردهاکارگیري این  به

  ]1. [کند دیگر موارد مربوط به آن بررسی می

  آموزش الکترونیکی 5-1

آموزش الکترونیکی یکی از موارد محوري شناخته شده توسط دپارتمان است که براي آموزش با کمک 

مربوط به  R&Dهاي  دپارتمان فناوري اطالعات، پروژه. رود هاي ارتباطی به کار می ابزارهاي آموزشی و رسانه

موارد آموزش . کند لی میهاي مختلف حمایت ما آموزش الکترونیکی را در انستیتوهاي آموزشی و آزمایشگاه

  :الکترونیک عبارتند از

 سازي و باز کردن ویدئوها هاي فشرده تکنیک -

 ترجمه زبان نوار ابزارها به زبان هندي -

 هاي مستقل ها و برنامه ایجاد محیط -

 ]1[تضمین کیفیت یادگیري الکترونیکی  -

رونیک در نویدا دهندگان امنیت الکت طراحی و توسعه یادگیري الکترونیکی براي توسعه 5-2

C-DAC 
مین دانش کلی مفاهیم امنیتی در سطوح مختلف، شامل امنیت صفحه نمایش، امنیت شبکه و أهدف این پروژه ت

ارائه  DOEACC /، نویداC-DACهاي  سایت سطح تنظیم شده و در وب 3موارد ایمنی اینترنتی در . سرور است

التحصیالن و دانشجویان مهندسی، سطح دوم مربوط به  فارغسطح اول مربوط به : سطح عبارتند از 3این . شود می

کاربر  1000در این پروژه تقریبا . ها و مسئوالن امنیت اینترنتی و سطح سوم مربوط به دانشمندان مدیران سیستم

کاربر دسته دوم و سوم در آموزش آنالین در  200تحت پوشش آموزشی دسته اول قرار دارند و در حدود 

  ]1. [اند نام کرده لکترونیکی ثبتحوزه امنیت ا

    
                                                           

1Information, Electronics and Communications Technology  
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  مرکز ایمفال- DOEACCتعلیم مربیان از طریق آموزش اینترنتی توسط انجمن  5-3

هاي  هدف این پروژه گسترش آموزش اینترنتی و کاربردهاي آن بین مربیان است که از این طریق روش

این . آموزان برپا شده است به دانشیک آزمایشگاه براي آموزش یادگیري اینترنتی . شوند آموزشی اصالح می

  ]1. [ها و مدارس تربیت کرده است مربی براي کالج 121مرکز تاکنون 

  رقابت ملی در اقتصاد دانش محور 5-4

کننده در پروژه عبارتند  هاي شرکت سازمان. اجرا شده است 1در رورکی IITواسطه ه یک پروژه چند سازمانی ب

انستیتوي مدیریت ) 4شوراي بازدهی ملی دهلی نو ) 3و چناي  2سمدر در IIT) 2 در رورکی، IIT) 1: از

  :ها عبارتند از اهداف پروژه. المللی دهلی نو بین

  هاي تبدیل اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش دادن راه نشان −

 تغییر مدیریت عصر صنعتی به عصر اطالعات توسعه راهبردهاي −

کننده  مینهاي تخصصی تأ د دانش و ارائه رشتهدانش در ارزیابی اقتصاها و قوانین جدید  معرفی جریان −

 نیروي انسانی 

هاي  ها، بخش المللی، سمینارها، کارگاه هاي بین ها، کنفرانس ها مانند اجراي سمپوزیوم همه اجزاي پروژه −

 ]1. [اند هاي چشمگیري دست یافته ها و تحقیقات به پیشرفت ها، مشاوره همفکري، رقابت

 پروژه آگاهی و آموزش امنیت اطالعات 5-5

پروژه آگاهی و آموزش امنیت اطالعات به منظور توسعه منابع انسانی در زمینه امنیت اطالعات در سطوح 

انستیتو را  33مرکز منابع در حال اجرا بوده و کل  6این فعالیت در حال حاضر در . آید مختلف به اجرا در می

این . در حیدرآباد در حال انجام است C-DACیک پروژه شناسایی توسط  .تحت نظارت خود قرار داده است

                                                           
1Roorkee 
2Madras 
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اصلی و   موران دولتأامنیت اینترنتی و اطالعات را به م  پروژه همچنین هدف آموزش موضوعات حوزه

  ]1. [یک الگوي آموزشی کوتاه مدت، طراحی و آزمایش شده است. کند هاي مرکزي دنبال می دولت

مدرسه  25500ها و NGOمربی، اولیا،  7000رسانی امنیت اطالعات براي پوشش  کارگاه اطالع 205تاکنون 

برنامه اعطاي امتیاز در  DOEACCانجمن . هاي مختلف به اجرا درآمده است ابتدایی و متوسطه توسط آژانس

  ]2. [هاي امنیت اطالعات در نظر گرفته است سه سطح را براي متخصصان سیستم

  افزار برنامه توسعه نیروي انسانی در صنعت صادرات نرم 5-6

هاي باکیفیت و همچنین پرورش  هاي این برنامه ارائه مفاد درسی، تربیت مربیان و ایجاد دانشکده هدف پروژه

التحصیالن ماهر در بخش فناوري اطالعات در مناطق مختلف هند است که افزایش امکانات اشتغال براي  فارغ

 :شود ها اشاره می هایی است که به چند نمونه از آن ها دستاورد حاصل این فعالیت. را در نظر دارد دانشجویان

، C-DAC-، حیدرآباد-C-DAC، نویدا-C-DACهاي مختلف تحت پوشش این برنامه در پونا پروژه −

- حیدرآباد، -IIIT، بنگلور) IIITM( 1، گوالیور، انستیتوي فناوري اطالعات و مدیریتIIIT-حیدرآباد

IIITنادو و دانشگاه فنی اوتار پرادش هستند ، دولت محلی تامیل.  

-C، پونا-IIITM، گوالیورIIIT-آباد هاي آموزشی ضروري مانند برپاسازي آزمایشگاه در اهللا زیرساخت −

DAC-بنگلور ،-IIIT  و حیدرآبادC-DAC هاي آموزشی در  ساخت ایجاد زیر. اجرا شده است

  .است  ل پیشرفتدر حا IIIT-حیدرآباد

هاي اطالعاتی و امنیت سایبري، ژئوانفورماتیک،  هاي مختلف آموزشی در زمینه سیستم برنامه −

سازي در مقیاس خیلی  افزاري، طراحی مجتمع افزاري سیستم، کاربرد نرم نویسی، طراحی نرم برنامه

هاي مدیریتی،  مهارت نقل، و سیم و قابل حمل ادغامی، کامپیوترهاي بی  ، طراحی سیستم)VLSI(بزرگ 

                                                           
1Gwalior 
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روز رسانی موارد  افزاري و به اي، توسعه نرم ر دادها، پیشرفت اینترنتی، ساختITیابی  توسعه شخصی، منبع

 .مختلف است

اولین آزمون آنالین در . افزار در حال اجرا است ؛ بررسی این نرم»افزار آنالین نرم«اتمام فاز اول توسعه  −

 4دانشجو در  400گرفته شد که  C-DACمتحان آزمون ورودي براي ا 2009جوالي سال  12و  11

 . روز رقابت کردند 2بخش طی 

هاي کاربردي و بانکداري و امور  هاي برنامه هاي بهداشت و درمان الکترونیکی، کارشناسی سیستم دوره −

 ]1. [شود مالی در جهان الکترونیکی در مدارس تابستانی برگزار می

  شرقیتوسعه منطقه شمال  5-7

اي آغاز  هایی را براي تأسیس انستیتوهاي آموزش اینترنتی و فناوري اطالعات منطقه پروژه DOEACCانجمن 

مسئولیت این انستیتوها پرورش نیروي انسانی ماهر در زمینه علوم کامپیوتري و فناوري اطالعات و . کرده است

  ]1. [اي کشور و منطقه پاسخ دهندقوانین مربوط به آن است تا با تربیت متخصصان صنعتی به نیازه

  تر هاي ضعیف توسعه بخش 5-8

را حمایت  ICTهاي  به همین منظور دپارتمان پروژه. هاي ضعیف کمک کند دولت در نظر دارد تا به رشد بخش

  :صورت زیر است هاي در دست اجرا به لیست پروژه. کند می

 د در کراالبراي دارندگان مدارك کارشناسی و کارشناسی ارش ITآموزش  -

 در گوآ ICTتقویت زبان در استفاده از ابزار  -

 منطقه شمال شرق در میزورام IECTبراي جوانان در زمینه  سازي در آموزش زبان ظرفیت -

 1پور دروس مهندسی و اصلی کاربردي در کامپیوتر در مانی -

 1NACسازي شرکت در آزمون  طلب براي آمادهاودزن  3491آموزش به  -

                                                           
1Manipur 
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 ]1[ رادر تریپو ITباالبردن ظرفیت کارآفرینی  -

  توانمندسازي جنسیتی 5-9

هاي اصلی دولت است که به منظور توانمندسازي زنان در  یکی از فعالیت ICTتوانمندسازي جنسیتی از طریق 

ICT توسعه کارآفرینی، آموزش ،IT  و باالبردن اشتغال در بخشIT-ITeS دپارتمان فناوري . شود انجام می

  .کند هایی حمایت می اطالعات از چنین پروژه

 جانبهالمللی و تجارت دو همکاري بین -6

اقتصادي جوامع کمک  -تواند به تحول پایدار اجتماعی واقعیت این است که فناوري اطالعات و ارتباطات می

فناوري اطالعات و دیجیتال و افرادي که دسترسی محدود باید فاصله موجود میان افراد با دسترسی کارا به . کند

به کشورهاي شریک خود، همکاري  به این ترتیب هند با کمک. داشته و یا از آن محروم هستند از بین برود

در کشور  25همکاري دو جانبه با . دهد جانبه با دیگر کشورها در سطح جهانی را افزایش میدوجانبه یا چند

. متمرکز است غیرهمریکاي شمالی و شامل خاورمیانه، آفریقا، آسیا، امریکاي التین، اروپا، ا مناطق مختلف جهان

فریقا و مناطق امریکاي جنوبی، دریاي کارائیب، ابا توجه به وضعیت فناوري اطالعات هند، کشورهاي زیادي در 

CIS مالی دولت هند افزایش هاي  هاي فناوري اطالعات را با کمک شود تا مهارت به دولت هند نزدیک می

هاي زیادي مانند تأسیس مراکز فناوري اطالعات،  المللی در انجام پروژه هاي بین تا کنون بخش همکاري. دهند

هاي مبنی بر فناوري اطالعات در بهبود توسعه اجتماعی  حل توسعه آموزش و شرایط استخدامی، گسترش راه

هاي مشارکتی  تالش. فعالیت کرده است دیگر در سایر کشورها بسیاري مواردها و  اقتصادي، تقسیم بهترین روش

المللی در مناطق پیشگام و نوظهور  در راستاي پیشبرد توسعه پایدار و تقویت شراکت براي توسعه همکاري بین

معمول  سازوکارکردن  گذاري و مشخص هایی براي افزایش سرمایه فناوري اطالعات انجام شده است و راه

مریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، تونس، روسیه، کره جنوبی، و برخی هاي کاري با ا جلسات گروه .اند شناسایی شده

                                                                                                                                                                                      
5NASSCOM Assessment of Competence 
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هاي مفیدي  بررسی. اند ها و صنایع با یکدیگر بوده دهنده مشارکت افزایش یافته دولت کشورهاي دیگر گواهی

هاي نسل جدید،  افزار منابع باز، شبکه نیروي کار جهانی، نرمهاي پراهمیتی مانند امنیت اینترنتی، پویایی  در حوزه

اي  هاي دوجانبه نامه دپارتمان تفاهم. هاي هوشمند، دولت الکترونیک و مخابرات و رسانه انجام شده است کارت

این دپارتمان چندین پروژه مانند تأسیس . در حوزه فناوري اطالعات با کشورهاي مختلف امضا کرده است

دپارتمان فناوري عالوه بر این . هاي این حوزه را آغاز کرده است ناوري اطالعات در توسعه مهارتمراکز ف

 آموزشی، سازمان، )UN(سازمان ملل  ،)WTO(سازمان تجارت جهانی  هاي متعددي مانند اطالعات با تشکل

برنامه  ،)UNCTAD(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ،)UNESCO( متحد ملل سازمان فرهنگی و علمی

کمیسیون اقتصادي و  ،)ECOSOC(شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل  ،)UNDP(توسعه سازمان ملل 

تعامل و همکاري )APCIT(اقیانوسیه  -کنفرانس شوراي اطالعات آسیا و) ESCAP(اجتماعی آسیا و اقیانوسیه 

  ]1. [1دارد

  ارتباطاتهاي برتر هند در حوزه فناوري اطالعات و  شرکت -7

از این امر مستثنی نیز هند  است و هاهاي مهم در سنجش رشد اقتصادي کشور فناوري اطالعات یکی از شاخص

میلیارد دالر بود  2معادل  2009-2010افزار هندي در سال  افزار و سخت شرکت نرم 20متوسط درآمد  .نیست

برآورد  Cyber Mediaگروه  Data Quest مجله هاي انجام شده توسط که این میزان بر اساس آخرین بررسی

  .شده است

هاي انجام شده  درصد رسانده و بنابر بررسی 4/8شرکت برتر توانستند نرخ رشد تولید ناخالص ملی را به  20این 

این . مریکا تعیین کردمیلیارد دالر ا 52/39برابر با  اارائه شد که میزان آن ر 2010گزارشی در مورد درآمد ساالنه 

افزاري هند  هاي نرم چندین دلیل در موفق بودن شرکت. مریکا بودامیلیارد دالر  39معادل  2009در سال رقم 

 .اند هند شده ITهاي متعدد عظیم چند ملیتی وارد بازار  افزار هندي شرکت هاي نرم در کنار شرکت. نقش دارند

                                                           
  .ها در فهرست اختصارات آمده است نام کامل عالئم اختصاري این سازمان١
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هاي  این امر به شرکت. شود شور یافت میافزار ماهر و ارزان است که به وفور در این ک هند قطب متخصصین نرم

در نتیجه، . اي را براي مشتریان خود فراهم کنند صرفه به هاي تجاري مقرون کند تا روش افزاري کمک می نرم

توانند محصوالت و خدمات خود را با بیشترین نرخ رقابتی وارد بازار جهانی  افزاري هند می هاي نرم شرکت

  ]6. [اند اي دور خود را در هند مستقر کرده مراکز توسعه ITعظیم چندملیتی هاي  بسیاري از شرکت. کنند

  وکار گنجانده نشده سپاري فرآیند کسب درآمدهاي برون ،درآمدهاي گزارش شده براي هر شرکت بیندر

ها را گزارش کرده است؛  آن ITهایی که در کشور هند قرار دارند کل درآمد  براي شرکت Data Quest. است

هاي  و براي شرکت ITهایی که غیر از کشورهاي دیگر در هند نیز تجارت دارند درآمد داخلی  براي شرکت

غیرهندي که تنها از خارج از هند به این کشور صادرات دارند درآمد حاصل از نهاد قانونی هندي محاسبه شده 

  ]3. [است

 ITهاي برتر حوزه  شرکت 7-1

  :شود هند اشاره می ITهاي برتر حوزه  امه به شرکتدر اد

  درصد 16: رشد میلیارد دالر آمریکا، 36/3: درآمد :Hewlett- Pachard India شرکت) 1

 بیشتریک شرکت آمریکایی چندملیتی فناوري اطالعات است که در  هند Hewlett- Pachard شرکت

هاي محاسبات در حال  بر روي حوزه HP. این شرکت در کالیفرنیا واقع شده است. کشورهاي جهان دفتر دارد

  ]3. [افزار و ارائه خدمات متمرکز است افزار شبکه، طراحی نرم توسعه و ساخت، ذخیره اطالعات، سخت

نشانی اینترنتی  به( درصد 4: رشد، میلیاد دالرآمریکا 65/2: درآمد: HCL Infosystem شرکت) 2

http://www.hcltech.com(  

ها  سازي سیستم افزاري و مجتمع این شرکت سخت. است HCLهاي تابعه  از شرکت HCL Infosystemشرکت 

تسهیالتی را در چناي،  HCL Infosystemشرکت . کند محل با مقرر شدن در شهر نویدا فعالیت می 170در 

کید بر نوآوري و ایجاد ارزش، و ارائه این شرکت با تأ]3. [فراهم کرده است Uttarakhandپودوچري و
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دور، خدمات مهندسی و  ، مدیریت زیرساخت از راه ITافزاري  اي از خدمات مربوط به راهکارهاي نرم مجموعه

R&D  وBPO سپاري متمرکز اشاره دارد بر تحول برون .HCL هاي گسترده جهانی و شبکه دفاتر  زیرساخت

خدمات گوناگون در صنایع کلیدي مانند خدمات مالی، تولید، خدمات کردن  کشور براي فراهم 26خود را در 

  ]4. [دهد مشتري، خدمات عمومی و بهداشتی گسترش می

به نشانی اینترنتی ( درصد 6: رشد، میلیار دالر آمریکا 98/1: درآمد:  Ingram Micro Indiaشرکت) 3

http://www.ingrammicro.com(  

 ITکننده فناوري، فروش، بازاریابی و ارائه خدمات در حوزه  ترین شرکت توزیع بزرگ Ingram Micro شرکت

در لیست .رود شمار می هاي تابعه آن به یکی از شرکت هند Ingram Microشرکتدر سرتاسر جهان است که 

عضو در سرتاسر جهان فعالیت  15000کشور با تقریباً  34در  27این شرکت با رتبه  Fortune شرکت برتر 500

  ]3. [کند می

: نشانی اینترنتی( درصد 7: میلیارد دالر آمریکا، رشد 57/1: درآمد:  Redingtonشرکت) 4

http://www.redington.com (  

این . فعالیت خود را در توزیع محصوالت فناوري اطالعات آغاز کرد 1993هند در سال  Redingtonشرکت 

و وسایل ارتباطی است در دفاتر  ITهاي خود را که شامل حجم وسیعی از محصوالت  تدریج فعالیت شرکت به

  ]3. [فریقا گسترش دادي غربی و اداخل کشور هند، آسیا

به نشانی اینترنتی ( درصد 2: رشد دالر آمریکا، میلیارد 32/1: درآمد: IBM Indiaشرکت) 5

http://www.ibm.com/in/en (  

لور، دهلی، کلکته، بمبئی، چناي، ، از تسهیالتی در شهرهاي بنگIBMشرکت تابعه عنوان  به IBM Indiaشرکت 

است  ITیک شرکت کامپیوتري چند ملیتی و مشاور  IBM. ن، نویدا و حیدرآباد برخوردار استئپونا، گورگا

  ]3. [که در نیویورك آمریکا مستقر است
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  ) http://www.dell.co.in( درصد 24: رشد میلیارد دالر آمریکا، 18/1: درآمد: Dell India شرکت  )6

مریکا ااست که یک شرکت چندملیتی فناوري اطالعات بوده و در   Dellاز توابع شرکت  Dell India شرکت

در ارتباط با توسعه، فروش و پشتیبانی از محصوالت و خدمات مربوط به این فعالیت این شرکت . واقع شده است

  ]3. [فناوري است

  ) http://www.wipro.com(، درصد 90: رشد، میلیارد دالر آمریکا 05/1: درآمد: Wiproشرکت ) 7

 108,071بیش از  2010در هند است که تا تاریخ مارس  ITهاي خدمات  شرکت یکی از بزرگترین شرکتاین 

اي، منابع انسانی عظیم،  هاي هسته این شرکت به دلیل قابلیت ]3. [نفر از سراسر جهان را به استخدام خود درآورد

اي فناوري و  ها و خدمات مشاوره حل اي از راه تعهد به کیفیت و زیرساخت جهانی براي ارائه طیف گسترده

. رود می شمار بهآل  هستند یک شرکت ایده ITهاي قابل انتقال  حل هایی که به دنبال راه تجارت، براي سازمان

  ]5. [در شهر بنگلور واقع شده است Wiproشرکت 

 .اطالعاتی در دسترس نیست: رشد، میلیارد دالر آمریکا 05/1: درآمد: Intel Indiaشرکت ) 8

)http://www.intel.com/intel/location/india.htm (  

هادي  هاي نیمه تراشه  سازنده پردرآمدتریناست که  Intelشرکت  هتابع هاي شرکت ی ازیک Intel Indiaشرکت 

 بیشتردر  موجودهاي  ، یعنی پردازندهX86هاي سري  گذاران ریزپردازنده این شرکت از سرمایه. در جهان است

  ]3. [رود می شمار بهکامپیوترهاي شخصی 

 درصد 14: رشد مریکا،میلیون دالر ا 800: درآمد: Microsoft India شرکت) 9

)http://www.microsoft.com/india (  

کرد و از همان ابتدا، به منظور راهنمایی در برخی از کار بهشرکت مایکروسافت در هند آغاز  1990در سال 

دهنده  ، بخش دانشگاهی و جوامع توسعهITهمکاري نزدیکی با دولت، صنعت  ITهاي اولیه در حوزه  موفقیت
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، 1شهر احمدآباد، بنگلور، چندیگر، چناي، کویمباتور 16مایکروسافت در در حال حاضر شرکت . داشته است

نو و پونا داراي نمایندگی رسمی  ، کلکته، لکنو، بمبئی، ناگپور، دهلی3پور، جمشیدپور ، جی2حیدرآباد، ایندور

  ]3. [است

 %46: رشد مریکا،میلیون دالر ا 720: درآمد: SAPIndiaشرکت ) 10

است که  SAPآلمانی هاي تابعه شرکت از شرکت) SAPIndia )http://www.sap.com/india/index.epxشرکت

هایی با ابعاد  افزارهاي کاربردي در تجارت و تولیدکننده نرم داردافزار و مشاوره فعالیت  توسعه نرم در زمینه

  ]3. [مختلف در سطح جهان است

  افزار هند هاي برتر صنعت نرم شرکت 7-2

  :پردازیم افزاري هند می هاي برتر نرم کتدر ادامه به معرفی شر

   Tataاي خدمات مشاورهشرکت ) 1

و  ITیک شرکت کلیدي در خدمات ) http://www.tcs.comبه نشانی اینترنتی ( Tataاي  خدمات مشاورهشرکت 

ها اکثراً  بیشتر خدمات آن. ها از چنین کیفیتی برخوردار نیستند کدام از شرکت هاي تجاري است که هیچ حل راه

این شرکت داراي یک مدل . است ITesو  ITگذاري ها در  به همراه مجموعه جامعی از سرمایه  در زمینه مشاوره

اي  مات مشاورهخد. رود می شمار بهافزار  ارائه خدمات شبکه جهانی است که معیاري براي برتري در توسعه نرم

Tata  بخشی از گروهTata  کشور با  42این گروه صنعتی در . هند استترین مجتمع صنعتی  بزرگاست که

  ]6. [اند پراکنده شده ITمشاور  130000

   Infosysشرکت فناوري) 2

کرد که در حال حاضر کار بهمریکا آغاز دالر ا 250نفر و سرمایه  7با  1981در سال  Infosysشرکت فناوري 

این . مریکا استمیلیارد دالر ا 7/5اوره با درآمد و مش IT» نسل آینده«جهانی در حوزه  پیشگامیک ) 2010(

                                                           
1Coimbatore 
2Indore 
3Jamshed pur 
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خدمات . کند شرکت جهانی تعریف، طراحی و ارائه می 2000شرکت راهکارهاي تجاري فناوري شده را براي 

ها، مهندسی تولید،  سازي سیستم افزاري، یکپارچه نرم مشاوره تجاري و فناوري، خدمات: این شرکت عبارتند از

سفارشی، پشتیبانی، مهندسی مجرد، تست مستقل و خدمات اعتبارسنجی، خدمات زیرساختی  هايافزار نرم تولید

IT و فرآیند کسب و کار برون سپاري.  

یت صنعت در بوده که به صورت یک نیروي قوي در هدا) GDM(1جهانی توزیعپیشگام مدل  Infosysشرکت 

مرکز  59نفر رسمی و  65اینفوسیس با داشتن یک جایگاه جهانی، از . سپاري شکل گرفت جهت افزایش برون

 97بیش از . توسعه یافته در هند، چین، استرالیا، چکوسلواکی، لهستان، انگلیس، کانادا و ژاپن برخوردار است

  ]7[ .شود می درصد از درآمد این شرکت از جانب مشتریان کنونی آن تامین

   Tech Mahindraشرکت ) 3

، در Mahindraبخشی از گروه آمریکایی ) http://www.techmahindra.comبه نشانی اینترنتی (شرکت این 

. کنندگان پیشرو خدمات ارتباطی در جهان است مشارکت با شرکت دولتی مخابراتی بریتانیایی، یکی از فراهم

سازي  هاي جهانی پیشرو در یکپارچه کید دارد و از شرکتبه طور کلی بر صنایع مخابراتی تأ این شرکت

در طیف Tech Mahindraهاي شرکت  قابلیت. اي در انتقال تجارت است ها و یک سازمان مشاوره سیستم

، مهندسی و طراحی )OSS( 3هاي پشتیبانی عملیات ، سیستم)BSS( 2هاي پشتیبان تجارت اي شامل سیستم گسترده

این .کارهاي تحرك و پویایی، آزمایش و مشاوره امنیتی گسترش یافته است هاي نسل جدید، راه شبکه، شبکه

مشخص، پژوهش و توسعه و  ITهاي  شرکت در حوزه مخابرات، از جایگاه ویژه و دامنه وسیع تخصصی، مهارت

دهد تا با سرعت بیشتري  رکت به مشتریان اجازه میکارهاي ش راه. هاي خالق ارائه خدمات برخوردار است  مدل

دفتر  17کشور با داشتن  25در بیش از  Tech Mahindra. بازگشت سرمایه خود را در بازار به حداکثر برسانند

  ]8. [مرکز ارائه خدمات داراي یک موقعیت جهانی است 13رسمی فروش و 
                                                           

1Global Delivery Mode 
2Business Support Systems 
3Operations Support Systems 
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  Patniهاي کامپیوتري شرکت سیستم) 4

هاي پیشرو در  یکی از شرکت) http://www.patni.comبه نشانی اینترنتی (کامپیوتري پتنی هاي  شرکت سیستم

متخصص  17500توان به بیش از  می. کارهاي تجاري در سطح جهانی است ارائه خدمات فناوري اطالعات و راه

مرکز جهانی ارائه  23مریکا، اروپا و آسیا و االمللی در  دفتر بین 30در خدمات مشتري در صنایع گوناگون، 

  ]9. [در جهان مربوط به این شرکت اشاره کرد راهبرديخدمات در مناطق 

   Iflex Solutionشرکت ) 5

در صنایع مختلف وابسته به  ITکارهاي کامل  هاي پیشرو در ارائه راه  یکی از شرکت Iflex Solutionشرکت 

. کند مشتري ارائه خدمات می 790کشور به بیش از  130در حقیقت، این شرکت در . بخش مالی است

به همین . درصد سهام را به خود اختصاص داده است 81بوده و  Oracle ترین بخش این شرکت متعلق به عمده

این شرکت دامنه وسیعی از . تغییر داده است Oracleشرکت نام خود را به شرکت خدمات مالی این دلیل 

شرکت مذکور به . کند افزار کاربردي را ارائه می اي و نرم کارهاي سفارشی، خدمات مشاوره خدمات مانند راه

سیس شد و در تأ 1989این شرکت در سال .هاي خود را کاهش دهند کند تا هزینه هاي مالی کمک می سازمان

  ]6. [ن، سنگاپور و هند شعبه داردکشورهاي آمریکا، هلند، یونا

   Mphasisشرکت  -6

افزاري، خدمات  همواره در حال ارائه خدمات نرم) http://www.mphasis.comبه نشانی اینترنتی (این شرکت 

 2000این شرکت در ژوئن سال . سپاري فرآیند تجاري در سرتاسر جهان بوده است زیرساختی و خدمات برون

اي از  مجموعه. سیس شدتأ BFL افزاري و شرکت هندي خدمات نرم ITریکایی مشاوره پس از ادغام شرکت آم

وکار و  افزار گردش کار و نظارت بر عملکرد تجاري همراه با هوش کسب ها مانند خدمات وب، نرم فناوري

پذیر  همچنین این شرکت بر سیستم عامل انعطاف. داري تمام خدمات ارائه شده توسط این شرکت هستند مشتري

سیساتی به سرعت تأهاي  دهد تا فرآیندهاي تجاري خود را با کمترین هزینه تأکید داشته که به مشتریان اجازه 
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 41000داراي چندین مرکز ارائه خدمات در سرتاسر جهان بوده و بیش از  Mphasisشرکت . اجرا کنند

  ]6. [متخصص دارد

  L&T Infotechشرکت ) 7

در سطح  ITکننده خدمات و راهکارهاي  فراهم )http://www.lntinfotech.comبه نشانی اینترنتی ( این شرکت

  ]10. [کند به مشتریان خود خدمات ارائه می ITهاي مرتبط با  همچنین با اعمال نفوذ در تجارت. جهان است

8(IBM India   

IBM یک شرکت جهانی فناوري و نوآوري رو به پیشرفت در سطح جهانی است .IBM  با داشتن دفاتر نمایندگی

ها و  افزار و ارائه خدمات به شرکت افزار، نرم هایی چون ساخت و ادغام سخت کشور، فعالیت 170در بیش از 

مشغول به فعالیت  1992ز سال ا IBM.کند نگر و افراد موفق در نقاط مختلف دنیا را دنبال می سسات آیندهؤم

افزار وجه تمایز  ها و نرم کارها، خدمات، سیستم اي، راه تنوع و وسعت نمونه کارهاي پژوهشی، مشاوره. است

IBM India ) به نشانی اینترنتیhttp://www.ibm.com/ibm/in/en/ (هاي صنعتی دیگر است نسبت به شرکت .

شامل خدمات مالی، بهداشتی و درمان، دولتی، خودرو، مخابراتی و شرکت بین تمام صنایع مهم این راهکارهاي 

شهر چه به طور مستقیم و چه به  200در سراسر کشور هند در بیش از  IBM. کند آموزشی رابطه برقرار می

  ]11. [کند واسطه شبکه قوي تجاري خود فعالیت می

  هاي مخابراتی در هند شرکت 7-3

هاي  توان به آزادي دولت و سیاست سال گذشته را می 15مخابراتی هند در هاي  انگیز شرکت رشد شگفت

هاي بازار  هاي مخابراتی در هند یک بازسازي بزرگ را در طول اجراي سیاست شرکت. اقتصادي مرتبط دانست

هاي اقتصادي به شکلی آزادتر  هاي پیشین بازار بسته با سیاست سیاست .اند آزاد در این کشور تجربه کرده

به ترتیب در  هاي مخابراتی هند تغییرات عظیمی را شده در سیاست اصالحات انجام. جایگزین شد

گذاران خارجی  هاي مستقیم خارجی در داخل کشور و همچنین سرمایه گذاري ها، سرمایه گذاري سرمایه
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هند نیز هاي مخابراتی خصوصی، داخلی و خارجی در  این تغییرات در شرکت. ایجاد کرد) FII( 1سساتمؤ

  .صورت گرفت

هند بسیار با ارزش بوده و باالترین رشد پس از صنعت فناوري تأسیس هاي تازه  همکاري اقتصادي با شرکت

هاي مخابراتی پس از آزادسازي  در زمان تغییرات عظیم و سیاست.دهنده این امر است اطالعات در هند گواهی

 3و دپارتمان مخابرات) TRAI( 2ات مخابرات هندطرحی توسط سازمان تنظیم مقرر 1990اقتصادي در دهه 

)DOT (هاي مخابراتی در هند  شرکت ترین هدف این مهم. تحت نظارت وزارت مخابرات تنظیم و اجرا شد

هاي مخابراتی خصوصی در  شرکت  با شروع فعالیت .خدمات تلفن براي تمام شهروندان هندي است کردن فراهم

 2در حال حاضر . وارد بازار هند شد و با سرعت زیاد موردتوجه توده مردم قرار گرفت همراههاي  هند، تلفن

 4سیارسیستم جهانی ارتباطات : کنند که عبارتند از همراه در بازار هند فعالیت میکننده خدمات تلفن  مینأت

)GSM( 5تقسیم کدي چندگانه و دسترسی )CDMA(. ند شامل هاي مخابراتی در ه شرکت ترین اهداف مهم

  :استموارد زیر 

 تسهیل ارتباطات مخابراتی براي همه  −

 تضمین دسترسی سریع به اتصاالت تلفنی −

 رفه در تمام روستاهاي هندص به  هاي مقرون امکان دسترسی هر چه زودتر به خدمات جهانی با هزینه −

 دن خدمات مخابراتی در سطح جهانیفراهم کر −

 اختالفات و توجه ویژه به ارتباطات عمومی پاسخگویی به شکایات مشتریان، حل و فصل −

 مین دامنه وسیعی از خدمات با قیمت مناسبتأ −

 ایجاد یک پایگاه اصلی تولید و صادرات تجهیزات مخابراتی −

                                                           
1Foreign Institution Investors 
2Telecom Regulatory Authority of India 
3Department of Telecommunication 
4Global System for Mobile Communications 
5Code Division Multiple Access 
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 محافظت از منافع دفاعی و امنیتی کشور −

  :کننده خدمات در بخش مخابرات هند وجود دارند که عبارتند از نوع تامین 3

 ، شرکت)/http://www.bsnl.co.in( بهارات Sanchar Nigamمانند شرکت  :هاي دولتی شرکت •

Sanchar Nigam Videsh و شرکت Mahanagar Telephon Nigam ) به نشانی اینترنتی

http://delhi.mtnl.net.in/directory/individual.htm ( 

و شرکت  )Relience Infocomm )http://www.rcom.co.in مانند شرکت :هاي خصوصی شرکت •

 Tata خدمات تلفنی

 ،1بهارتیگذاري مخابراتی  شرکت سرمایه ،Hutchison–Essarمانند :گذار خارجی هاي سرمایه شرکت •

Escotel،  شرکتIdea Cellular )http://www.ideacellular.com(  3[ غیرهو[  

  مین خدمات مخابراتی در هندتأده شرکت برتر  7-3-1

صنعت در حال توسعه مخابرات سرمایه عظیمی . داردرا ترین رشد بازار تلفن همراه در سرتاسر جهان  هند سریع

تعداد مشترکین ) TRAI(بنابر اطالعات سازمان تنظیم مقررات مخابرات . از کشور را به خود جذب کرده است

 .میلیون نفر بود 92/653برابر با  2010میلیون رسید که این میزان در ماه می  69/671به  2010در ژوئن هند تلفن 

 Bhartiشرکت مجله گروهسایبرمدیا، Voice and Dataهاي انجام شده توسط  بر اساس بررسی

Airtel)http://www.airtel.in(   ده شرکت  ]3. [ه استبود 2009-2010برترین اپراتور تلفن همراه هند در سال

  :عبارتند ازکننده خدمات مخابراتی هند  مینأبرتر ت

                                                           
1Bharti Tele-Ventures 
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هاي  کنندگان سرویس این شرکت با حفظ موقعیت برجسته خود در میان تأمین: BhartiAirte شرکت •

میلیارد دالر امریکا  7/8درصدي با درآمدي معادل  5رشدي  2009- 2010مخابراتی تا پایان سال مالی 

 .دهد میلیارد نفر را پوشش می 8/1کشور،  18همچنین با فعالیت در . داشته است

درصدي در درآمد  14این شرکت طی دو سال متوالی با کاهش : بهارات SancharNigam شرکت •

میلیارد دالر رسید اما هنوز جایگاه دوم خود را در میان عاملین فعال در  8/6خود مواجه شد که به 

را در کنار خدمات پهناي باند ارائه این شرکت خدمات تلفن ثابت و همراه . مخابرات حفظ کرده است

ترین ارائه کننده خدمات  بزرگ BSNL میلیون مشترك در حال حاضر 68/71با داشتن بیش از  .کند می

 .خطوط سیمی در هند است

تابعه عنوان  به) http://www.vodafone.inبه نشانی اینترنتی (این شرکت : VodafoneEssarشرکت  •

مریکا گزارش کرده امیلیارد دالر  2/5درصد را با درآمد  7/13، رشدي معادل Vodafoneهندي گروه 

این شرکت در سراسر . است و در حال حاضر در جایگاه سوم در میان عاملین این خدمات قرار دارد

المللی در ارتباطات  یک شرکت پیشرو بین Vodafoneگروه . میلیون مشتري است 34/106کشور داراي 

 .تتلفن همراه اس

یکی  ) http://www.rcom.co.inبه نشانی اینترنتی (این شرکت  : Reliance Communicationشرکت  •

درصدي را با درآمد  5/3اخیراً یک رشد منفی  است که Reliance ADA هاي شاخص گروه از شرکت

ترین شرکت بخش خصوصی در حوزه  این شرکت بزرگ. میلیارد دالر امریکا گزارش کرده است 9/4

اندازي  از اقدامات انجام شده در این شرکت راه. میلیون مشترك است 100فناوري اطالعات با بیش از 

گرا به منظور ارائه  و هم) با سیم و بدون سیم(پارچه یک شبکه دیجیتالی سراسري با ظرفیت باال، یک

 .خدمات بوده است
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با درآمدي  )http://www.ideacellular.comبه نشانی اینترنتی (این شرکت  :Idea Cellularشرکت  •

 67با  GSMتلفن همراه به نام یکی از اپراتورهاي پیشرو در خدمات  امریکامیلیارد دالر  5/3معادل 

اندازي خدمات رادیویی  کننده خدمات تلفن همراه با راه اولین تأمین آیدیا سلوالر. میلیون مشترك است

) EDGE( 2و اطالعات پیشرفته براي تکامل تدریجی جهانی) GPRS( 1هاي اطالعات مربوط به بسته

 .است

با  ) http://www.tatacommunications.comبه نشانی اینترنتی ( این شرکت :Tataشرکت مخابراتی  •

 Tataمخابراتی شرکت . بازارهاي نوظهور است امریکا پیشتازمیلیارد دالر  47/2درآمدي معادل 

هاي راهکارهاي پیشرفته خود و دانش تخصصی خود را در شبکه سرتاسري هند گسترش داده و  قابلیت

کننده خدمات و مشتریان  مینچندملیتی تأ هاي ز خود را به شرکتآمی از این طریق دستاوردهاي موفقیت

 .کند هندي ارائه می

هاي پیشگام در گروه تاتا در حوزه  یکی از شرکت این شرکت :3Tataشرکت خدمات از راه دور  •

دهنده دسترسی  شرکت اولین ارائهاین . مریکا استمیلیارد دالر ا 54/1درآمدي معادل مخابرات با 

 Tata:نشان تجاري با عناوین 5در هند است و تحت ) CDMA(چندگانه از طریق تقسیم کد 

Walky،Tata DOCOMO،Virgin Moblie وTata Photon کند فعالیت می. 

بیشترین  2009- 2010در سال  )http://www.aircel.comبه نشانی اینترنتی (این شرکت  :Aircelشرکت  •

درآمد گزارش شده . است شدهدرصد ثبت  2/37رشد را در بین اپراتورهاي دیگر داشته که برابر با 

یک اپراتور پیشتاز در بازارهاي عنوان  به Aircel. مریکا بودمیلیارد دالر ا 05/1پراتور معادل توسط این ا

 .کند نیز ایفاي نقش می هندشمال شرق  هاي ایالت

                                                           
1General Packet Radio Service 
2Enhanced Data rates for GSM Evolution 
3Tata Teleservices 
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به نشانی اینترنتی ( Mahanagar Telephone Nigam Limited :MTNL شرکت •

http://www.mtnl.net.in ( شرکت  10مریکا جایگاه پنجم را در بین میلیون دالر ا 810درآمدي معادل با

این . برخوردار است GSMارتباط موبایلی  900,000در حال حاضر این شرکت از بیش از . برتر دارد

فناوري پیشرو  به مدل پیشرفته دیجیتالی در القايشرکت به واسطه تغییرات اساسی شبکه مرکز تلفن 

 .است

به نشانی اینترنتی (این شرکت : )TTML( 1در مهارشترا Tataشرکت خدمات از راه دور  •

http://www.tatateleservices.com/t-aboutus-ttml-organization.aspx (سومین شرکت گروه عنوان  به

مریکا دهمین رتبه را در بین عاملین برتر این حوزه به خود اختصاص ادالر  میلیون 510تاتا با درآمد 

هاي خصوصی دیگر بزرگترین پایگاه ارتباطی سیمی را در  این شرکت در مقایسه با شرکت. داده است

  ]3. [مشترك است 600,000این شرکت داراي بیش از . بمبئی و مهارشترا دارد

  

  

    

                                                           
1Tata Teleservices Maharashtra Limited 
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فناوري زیستی : فصل پنجم  

 :فصل پنجم

  فناوري نانو
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  تاریخچه ورود فناوري نانو به هند  -1

 نقش یک هر که است بوده همراه عرصه این در متولیان از متنوعی مجموعه پیدایش با هند در نانو فناوري ظهور

 کشور این ملی بافت در را نانو فناوري مسیر یکدیگر کمک با بازیگران این .دارند را خود خاص کار دستور و

 شده آغاز تازگی به حوزه این در صنعتی مشارکت و است دولتی ابتکار یک هند در نانو فناوري. دهند می شکل

 تحقیقاتی مؤسسات و ها دانشگاه توسط عمدتاً مورد چند استثناي به نانو فناوري زمینه در توسعه و تحقیق. است

 هند نانوي فناوري اصلی بازیگران وتوسعه تحقیق هاي سازمان و گذاران سیاست بنابراین. شود می انجام دولتی

  .روند می شمار به ملی درسطح

 ها و راهبردهاي موجود در زمینه فناوري نانو در هند گذاري سیاست -2

به توسعه علم نانو،  بودجهگذاري فناوري نانوي هند عبارت است از اختصاص  هاي سیاست اصلی آژانس وظیفه

تأسیس انستیتوها و مراکز تحقیق و توسعه، حمایت از تحقیقات بنیادي و کاربردي و توسعه فناوري، برپایی 

المللی و  هاي بین هاي زیرساختی، افزایش همکاري مراکزي جهت تربیت منابع انسانی ماهر، ایجاد ظرفیت

گذاري و پشتیبانی از فناوري نانو در سطوح و  سیاست بر این اساس. ي این حوزهها مشارکت دولت در فعالیت

  ]2. [شود هاي مختلفی انجام می دپارتمان

از اهمیت باالیی برخوردار است، انستیتوهاي   جا که افزایش ظرفیت تحقیق و توسعه براي ارتقاي فناوري از آن

دولت در . ایگاه مهمی دارندگذاري علم و فناوري در مسیر توسعه علم و فناوري نانو در هند ج ملی سیاست

 1نانو در دپارتمان علم و فناوري و از طریق ابتکار علم و فناوري نانو  زمینه بهبود وضعیت تحقیق و توسعه فناوري

)NSTI ( وNano Mission دولتی دیگر نیز به  هاي سازمانها و  طی چند سال گذشته دپارتمان. نقش مهمی دارد

هاي دولت هند در توسعه  گذاري و فعالیت سرمایه. اند در هند بسیار کمک کرده هاي فناوري نانو توسعه ظرفیت

  ]2. [فناوري نانو نیز در حال رشد و توسعه است

                                                           
1Nano Science and Technology Initiative 
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هاي تحقیقاتی و صنعتی این  کند و با تالش سازمان توسعه فناوري نانو در هند مراحل اولیه خود را طی می

گذاران اصلی  هاي دولتی سرمایه عه فناوري نانو، سازماندر راستاي توس. فناوري در حال رشد و توسعه است

عالوه بر این، بخش خصوصی نیز در تالش است تا فناوري نانو را در . تحقیق و توسعه فناوري نانو در هند هستند

  ]2. [هنوز کم است حوزههند توسعه بخشد اما سهم بخش خصوصی در این 

هاي  شود و سازمان تمان توسعه فناوري نانو در هند محسوب میترین دپار مهم) DST(دپارتمان علم و فناوري 

. و دپارتمان فناوري اطالعات نیز نقش مهمی در این زمینه دارند) DBT(دیگري مانند دپارتمان فناوري زیستی 

DST 1هاي مهم، تأسیس مراکز عالی گذاري ها، سرمایه تاکنون در برنامه )CoEs ( و بهبود تجهیزات

این دپارتمان عامل . المللی نقش مهمی ایفا کرده است هاي بین آزمایشگاهی، توسعه منابع انسانی و همکاري

  ]2. [استاصلی ارتباط بین تحقیقات دولتی و صنعتی 

، )ICMR(، شوراي تحقیقات پزشکی هند )CSIR(هاي دیگري مانند شوراي تحقیقات علمی و صنعتی  سازمان

هاي نو و  ، وزارت انرژي)DRDO( ، دپارتمان تحقیقات علمی و صنعتی)DAE(تمان انرژي اتمی دپار

به اما  ،اند ریزي نیز نقش مهمی در گسترش این فناوري در هند داشته و کمیسیون برنامه) MNRE(تجدیدپذیر 

توسعه فناوري هادر  مانسازگذاري این  سرمایه که با وجود این. در این میان بیشتر بوده است DST هرحال سهم

هاي الزم و منابع انسانی  در پشتیبانی از تحقیق و توسعه و زیرساختها  این سازماناما کمتر بوده است، نانو 

ها موجب تداخل در  عدم همکاري مناسب بین این سازمانرغم این مشارکت،  علی. اند مشارکت زیادي داشته

  ]2. [دشو هاي تحقیقاتی می مطالعات و تکرار پروژه

هاي موردنظر خود را در سراسر جهان در این زمینه  اي است و کشورهاي مختلف، برنامه فناوري نانو پدیده تازه

کشورهاي دیگري مانند امریکا همگام بوده است، اما در زمینه   در هند با پیشرفت NSTI. اند آغاز کرده

هاي  گذاري رغم ابتکارات و سرمایه علی. تر است گذاري فناوري نانو، هند از کشورهایی مانند چین عقب سرمایه

                                                           
1Centre of Excellence 
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گذاري بیشتر در زمینه تحقیق و توسعه، ایجاد  دولت هند در زمینه فناوري نانو، دانشمندان خواستار سرمایه

  ]2. [اند هاي مدرن و توسعه کاربردها شده زیرساخت

توجه نانو مورد عه فناوريتوس لوم پایه تأکید بیشتري داشته است وتاکنون هند بر تحقیق و توسعه ع

هاي تحقیق و توسعه فناوري نانو در  ترین حوزه مهم. هاي دولت هند قرار گرفته است ها و پشتیبانی گذاري سیاست

هاي ذرات نانویی اختصاص یافته   ها و مشخصه ها، بررسی ویژگی هند به تولید و توسعه ذرات نانویی، ترکیب آن

هایی  ش صنعت به تحقیقات پایه و کاربردي توسعه فناوري نانو در حوزهبیش از همه توجه دولت و بخ. است

  ]2.[زیست بوده است مانند بهداشت و درمان، انرژي، کشاورزي و محیط

در این زمینه . هاي جاري هند است توسعه منابع انسانی در زمینه علم و فناوري نانو از اهداف مهم برنامه

براي  NSTIتوان به آموزش و کمک هزینه تحصیلی  ن جمله میهاي زیادي صورت گرفته که از آ تالش

مراکز عالی مختلفی نیزبراي توسعه تحقیقات علوم نانو یا . تحصیالت تکمیلی علم و فناوري نانو اشاره کرد

در . ها انستیتوهاي تحقیقاتی مستقل هستند اند که بیشتر آن هاي مختلف آن تأسیس شده توسعه کاربردهاي شاخه

  ]2. [اند هاي تحقیقات علم و فناوري نانو تبدیل شده مرکز به قطب 6نه بنگلور و کلکته با این زمی

رود، در تالش است تا با بهبود  می شمار بهبخش جنوبی هند که مرکز فناوري زیستی و فناوري اطالعات هند 

در .ناوري نانو نیز بدل گرددتجهیزات و باالبردن سطح علم و فناوري نانو در این منطقه به یکی از مراکز علم وف

هاي  ایالت. اند هاي ایالتی ظرفیت علم و فناوري نانو خود را افزایش داده هاي اخیر تعداد کمی از دولت سال

هاي توسعه علم و  هاي فناوري نانو و برگزاري برنامه کارناتاکا، هاریانا و تامیل نادو به دنبال ایجاد و توسعه پارك

 ]2. [المللی در این زمینه هستند هاي بین فرانسمانند کن فناوري نانو

رود که  می شمار بههاي مختلفی شده است، یک فعالیت دولتی  فناوري نانو که در هند موجب همکاري مجموعه

هاي دولتی  تحقیق و توسعه فناوري نانو در بسیاري از دانشگاه. اخیرا صنعت نیز به این مجموعه اضافه شده است

 ]3. [تی در حال گسترش استو مؤسسات تحقیقا
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ابزاري در رفع عنوان  بههاي موجود را در خود دارد از آن  که فناوري نانو قابلیت ارتقاي فناوري جا از آن

. شود زیست استفاده می هاي مختلفی مانند انرژي، آب، کشاورزي، بهداشت و درمان و محیط هاي بخش چالش

هاي  اربرد فناوري نانو در زمینه ذخیره انرژي، تولید و تبدیل انرژيتوان به ک هاي توسعه در هند می از اولویت

هاي  هایی مانند بهبود کیفیت و کمیت آب آشامیدنی و سیستم این فناوري در بخش. تجدیدپذیر اشاره کرد

افزایش تولیدات کشاورزي از کاربردهاي ویژه فناوري نانو در دستیابی به اهداف . تصفیه آب نیز کاربرد دارد

هاي جهانی فناوري نانو در کشورهاي در حال توسعه  هند در تالش است تا از پیشرفت. هزاره توسعه است

 ]3. [اي دارد زیست توجه ویژه هاي بهداشت، انرژي و محیط مند شود لذا به بخش بهره

توسعه فناوري توسعه، دولت اولین گام را در راستاي  یافته و درحال توسعهکشورهاي در بیشتر کشورها اعم از 

توسعه مانند هند،   در کشورهاي در حال. شود تجاري و رشد بازار می  دارد و این اقدام موجب پیشرفت نانو بر می

هند در راستاي ایجاد ظرفیت . هاي دولت وابسته است ها و حمایت توسعه فناوري نانو به دالیل زیادي به فعالیت

عنوان  بهاقتصادي و اجتماعی، رقابت صنعتی و تثبیت جایگاه خود تحقیق و توسعه فناوري نانو، بهبود شرایط 

توسعه ظرفیت تحقیق و توسعه علم و فناوري نانو با توجه به . کند عامل اصلی فناوري نانو در جهان تالش می

د تر خواه کاربردهاي فراگیر آن، پیچیده  اي بودن آن، هزینه و ویژگی رشته علمی و فنی، طبیعت میان  پیچیدگی

هاي بسیاري انجام شده است تا مفهوم  افزاید، بنابراین تالش ابعاد مختلف علم و فناوري بر اهمیت دولت می. شد

شالوده فناوري بسیار مهم عنوان  بهدر پیشرفت فناوري نانو شناخت دانش . نانو به خوبی درك و شناخته شود

راهبردي در سطح کشور دارد، اما این اقدام با توجه به ریزي  گذاري زیاد و برنامه این زمینه نیاز به سرمایه. است

 ]2. [پذیر است شرایط دسترسی به منابع مالی تنها براي دولت امکان

در کشورهاي در حال . برخالف این معیارها، تحقیقات فناوري نانو به زمان، ریسک و تضمین زیادي نیاز دارد

هاي سهامی را از حضور در این  ها، صنایع و شرکت ختهاي تحقیق و توسعه زیرسا توسعه ریسک باالي هزینه

هایی  صنعت فناوري نانو در هند هنوز به شکوفایی کافی نرسیده است و با کمک شرکت. دارد ها باز می پروژه
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در زمینه مواد نانویی اتومبیل، تحقیقات  Mahindra & Mahindraدر زمینه داروهاي نانو،  De Boerنظیر 

رسد که تحقیق و  در مجموع به نظر می. به رشد بیشتري دست خواهد یافت Icanسعه نانوي و تو Tataشیمیایی 

این گونه تحقیقات در کشورهاي پیشرفته رایج است و هند مراحل . است» تحقیقات پایه«توسعه در هند مبتنی بر 

قیقات پایه هاي کوچک در کشورهاي در حال توسعه به تح معموال شرکت. کند ابتدایی آن را تجربه می

هاي تحقیق و توسعه دولتی تحقیقات پایه و کاربردي را در کنار هم  از سوي دیگر آژانس. پردازند نمی

شوند تا از این طریق زیرساخت  ها به جاي توسعه کاربردي بر توسعه علمی متمرکز می آن. گیرند میکار به

هاي خصوصی و دولتی و حضور  سازي شرکت هاي علم و فناوري نانو در فعال آژانس. کنندفناوري را تقویت 

انستیتوها در راستاي توسعه بیشتر صنعت و تحقیق و توسعه  سازوکار. صنعت در زمینه نانو ظرفیت باالیی دارند

 ]2. [دولتی تنظیم شده است

پارتمان علم و فناوري، دپارتمان فناوري نانو و هاي دولتی مانند د طور که پیش از این مطرح شد، دپارتمان همان

این . بر عهده دارند را هاي علم و فناوري هند دپارتمان فناوري اطالعات وظیفه تحقیق و توسعه و اجراي برنامه

بنابراین . روند می شمار بهتوسعه فناوري نانو و مدیریت آن  راهبردهايگیري و اجراي  مراکز هسته تصمیم

 شمار بههاي اجرایی و توسعه فناوري نانو ابزار پیشرفت فناوري در هند  یق و توسعه ملی و شیوههاي تحق آژانس

  ]2. [رود می

  )Nano Mission(مأموریت نانو   برنامه 2-1

براي تأمین بودجه تحقیقات به ایجاد ظرفیت و تقویت تر نیز به آن اشاره شد،  که پیش Nano Mission برنامه

سازي کاربردها در مراکز رشد و همکاري  المللی توجه داشت اما اکنون به توسعه تجاري هاي بین مشارکت

 Nanoاز یک گروه راهنما به نام شوراي Nano Mission. بخش خصوصی و دولتی نیز توجه خاصی دارد

Mission هاي دو برنامه فناوري، گروه مشورتی علوم  تشکیل شده که فعالیت به ریاست پروفسور رائو
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این هیئت قبالً بیشتر بر تأمین . کند را سرپرستی می 2و گروه مشورتی کاربردها و فناوري نانو) NSAG(1نانو

سازي تحقیقات اولیه از  هاي تحقیق و توسعه تمرکز داشت اما اکنون به توسعه کاربردها و تجاري بودجه فعالیت

ترین  مهم Nano Missionدر حال حاضر، .پردازد طریق ایجاد ارتباط بین انستیتوهاي تحقیقاتی و صنعتی می

هاي دولتی دیگري  ، هیئتNano Missionعالوه بر . گذاري فناوري نانو در هند است زمینه سیاستانستیتو در 

یک برنامه   Nano Mission]1.[پردازند نیز به توسعه، اجرا و تأمین بودجه تحقیق و توسعه علم نانو در هند می

ات این رشته را در کشور به هاي فناوري نانو در هند است که پیشرفت کلی تحقیق جامع براي افزایش ظرفیت

 Nano Missionاهداف . کند برداري می هاي موجود جهت توسعه ملی بهره کشد و از برخی پتانسیل تصویر می

  ]4: [شود به طور خالصه شامل موارد زیر می

انجام تحقیقات علوم پایه توسط دانشمندان به صورت فردي یا گروهی و همچنین : ارتقاي تحقیقات پایه •

 .سازد پذیر می مراکز عالی مطالعاتی که مدیریت و کاربرد ذرات نانویی را امکان احداث

قیمتی نظیر  تحقیقات علم و فناوري نانو به تجهیزات گران: توسعه زیرساخت تحقیقات علم و فناوري نانو  •

انبر نوري، شاخص نانو، میکروسکوپ انتقال الکترون، میکروسکوپ نیروي اتمی و میکروسکوپ اسکن 

قیمت و دقیق باید در سراسر کشور در  مجموعه آزمایشگاهی مجهز به این تجهیزات گران. تونلی نیاز دارد

 ]4. [اختیار فعاالن این بخش قرار گیرد

هاي کاربردي فناوري نانو و  به توسعه برنامه Nano Mission: هاي توسعه فناوري و کاربردهاي نانو برنامه •

هاي  همچنین در تالش است تا پروژه Nano Mission. بخشد ها به محصوالت مصرفی سرعت می تبدیل آن

تحقیق و توسعه کاربردي را افزایش داده و مراکز توسعه فناوري و کاربرد نانو و مراکز رشد تجاري فناوري 

ش خصوصی و فردي نیز به منظور ورود مستقیم یا مشارکت بخ هاي منحصربه فعالیت. کندنانو را احداث 

 ]4. [دولتی صنعت به تحقیق و توسعه نانو در حال انجام است

                                                           
1Nano Science Advisory Group 
2Nano Applications & Technology Advisory Group 
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هاي مختلف علم و فناوري  بر آموزش محققان و متخصصان در زمینه Nano Mission: توسعه منابع انسانی •

اي بودن این فناوري تأکید  رشته به این ترتیب با تقویت علم، فناوري و مهندسی نانو، بر میان. تأکید دارد

هاي تحصیلی در مقطع کارشناسی علمی و فنی، بورسیه تحصیلی داخلی و  برنامه. یابد ده و توسعه میش

ها از جمله اقداماتی است که صورت گرفته  خارجی در مقطع فوق دکتري و اختصاص کرسی در دانشگاه

 ]4. [است

هاي  ها و پروژه کنفرانسروزه،  هاي مشترك یک عالوه بر برگزاري کارگاه: المللی هاي بین همکاري •

اندازي مراکز مشترك و  تحقیقاتی مشترك، دسترسی به تجهیزات پیچیده تحقیقاتی در خارج از کشور، راه

المللی  هاي بین در زمینه همکاري  Nano Missionالمللی از اهداف مشارکت دانشگاه و صنعت در سطح بین

 ]4. [شود محسوب می

 Nano Missionساختار سازمانی  2-1-1

Nano Mission اي است که دپارتمان علم و فناوري در سطح عالی طراحی کرده و توسط شوراي  برنامهNano 

Mission )NMC (هاي فنی  هدایت و رهبري برنامه. شود اداره میNano Mission  را دو گروه مشاوره بر عهده

 ]4. [و کاربردهاي نانو است و گروه مشورتی فناوري) NSAG(دارند که شامل گروه مشورتی علوم نانو 

Nano Mission 2001این دپارتمان در اکتبر سال . هاي دپارتمان علم و فناوري است دومین مرحله از فعالیت ،

پس از آن و   Nano Missionو اي در زمینه علم و فناوري نانو به نام ابتکار علم و فناوري نانو آغاز کرد برنامه

 2007و از ماه می  NSTIدپارتمان علم و فناوري تحت نظارت برنامه . اندازي شد راهدر ادامه موفقیت این برنامه 

ها شامل موارد  این برنامه. هاي علم و فناوري نانو حمایت کرده است از فعالیت Nano Missionتحت نظارت 

  ]4:[شود ذیل می

فردي از سوي این دپارتمان مورد   پروژه 130حدود : هاي تحقیق و توسعه دانشمندان حمایت از پروژه) 1

به نتایج چشمگیري دست و  هاي نانویی فعالیت دارند اند که در زمینه علوم پایه سیستم حمایت قرار گرفته
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هاي  هاي مختلف نانویی و ویژگی هاي انجام شده براي درك رابطه بین ساختار سیستم گذاري سرمایه. اند  یافته

هاي  در حال حاضر مطالعات بسیاري در زمینه نانوکریستال.قیق صورت گرفته استها با استفاده از تجهیزات د آن

توسعه . هاي متعددي نیز در زمینه ترکیب مواد نانویی صورت گرفته است پروژه و هادي در حال انجام است نیمه

هاي  سیستم توجهی در زمینه توسعه فناوري زیستی، صنعت تولید دارو، ارائه دارو، فناوري نانو نتایج قابل

 ]4.[هوشمندي بادي و فناوري اطالعات دارد

این مراکز عالی داراي . است  تأسیس شده هندیازده بخش علم و فناوري نانو در سراسر : تأسیس مراکز عالی) 2

توانند تحقیقات علمی خود را بر  ها می تجهیزات بسیار دقیقی هستند که دانشمندان منطقه با استفاده از آن

اند که بر توسعه  مرکز فناوري نانویی دیگر نیز تأسیس شده 7. نانویی به صورت متمرکز انجام دهند هاي سیستم

عالوه بر این یک مرکز عالی محاسبات علمی مواد نیز در مرکز تحقیقات  .کاربردهاي خاص تأکید دارند

  ]4.[اندازي شده است پیشرفته علمی جواهر لعل نهرو در شهر بنگلور راه

. علم و فناوري نانو جزئی از تمام قراردادهاي همکاري علم و فناوري است: المللی هاي همکاري بین برنامه)3

نمونه در قراردادهاي مشترك عنوان  به. شود هاي مشترك تحقیق و توسعه در بسیاري از کشورها انجام می فعالیت

همچنین . نانویی وجود دارد ها ومواد حفاظت شده هاي زیادي در زمینه کامپوزیت مریکا، پروژهاهند و 

هند و آلمان نیز . است  مریکایی برگزار شدهمکاري انستیتوها و مراکز هندي و اهاي مشترك بسیاري با ه کارگاه

این کشور در حال توسعه روابط خود با ایتالیا، . هاي نانویی همکاري دارند در زمینه مهندسی عملکرد کامپوزیت

یک انستیتوي مستقل در حیدرآباد نیز با انستیتوهاي روسیه، اکراین، ژاپن، آلمان و . اتحادیه اروپا و تایوان است

 ]4.[مریکا در زمینه ذرات نانویی همکاري داردا

دپارتمان علم و : بخش خصوصی و دولتی  هاي مشارکت هاي مشترك بین انستیتوها و صنعت و فعالیت پروژه) 4

به ترویج همکاري انستیتوها و صنعت و همچنین مشارکت بخش خصوصی و دولتی  Nano Missionفناوري در 

ها موجب ارتقاي سطح علمی انستیتوهاي تحقیقاتی و آموزشی و بهبود وضعیت  این فعالیت. پرداخته است
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. هاي رقابتی موجب تولید محصوالت کاربردي خواهد شد گردد و به این ترتیب فناوري تجاري صنایع می

  ]4. [اند پروژه مشارکتی از حمایت مالی برخوردار شده 6تاکنون 

به منظور آموزش و پرورش منابع انسانی در زمینه علم و : توسعه منابع انسانی در زمینه علم و فناوري نانو) 5

المللی، جلسات بازنگري ملی و مدارس پیشرفته  هاي ملی و بین هایی مانند برگزاري کنفرانس فناوري نانو، فعالیت

  ]4. [و ارائه بورسیه تحصیلی فوق دکتري به اجرا در آمده است

 Nano Missionنام براي دریافت حمایت مالی از  چگونگی ثبت 2-1-2

اي  ها به صورت دوره از نظر زمانی محدودیتی ندارد و ارائه آن Nano Missionهاي مالی ازسوي  حمایت

شود که شامل موارد ذیل  هاي تحقیق و توسعه نیز انجام می هاي مالی ازفعالیت حمایت اخیراً. گیرد صورت می

 : است

هاي تحقیق و توسعه دانشمندان به صورت فردي یا گروهی که مدت زمان معمول براي انجام  پروژه •

 . سال است 3هایی  چنین پروژه

 5ی های تأسیس مراکز عالی و تجهیزات دقیق تحقیقاتی که مدت زمان معمول براي انجام چنین پروژه •

 .سال است

هاي مشترك بین انستیتوها و صنعت در زمینه توسعه تولیدات و ابزار فناوري نانو که در چنین  پروژه •

تواند موارد  حاضر میحال صنعت در . شود هایی حمایت مالی با حضور بخش صنعت تأمین می پروژه

هایی  براي انجام چنین پروژهمدت زمان معمول . گذاري دنبال نماید مورد عالقه خود را از طریق سرمایه

 . سال است 5تا  3

هاي آموزشی فوق  هاي مالی از برنامه حمایت .هاي کارشناسی علم و فناوري در انستیتوهاي دولتی برنامه •

اندازي تجهیزات تحقیقاتی  هاي مشترك انستیتوها و صنعت، تأسیس مراکز عالی، راه دکتري، پروژه
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پیشنهادهاي ارائه شده معموال پس از تأیید دپارتمان علم و . دقیق در حال حاضر معلق مانده است

 ]4. [نمایند فناوري از نظر مالی حمایت شده و فعالیت خود را آغاز می

  متولیان اصلی فناوري نانوي هند -3

ترین  اصلی )DST(دپارتمان علم و فناوري  ،هاي دولتی در میان سازمانطور که پیش از این نیز اشاره شد،  همان

ترین سازمان مسئول  هاي علم و فناوري در هند و اصلی سازمان در زمینه سازماندهی، هماهنگی و ارتقاي فعالیت

این سازمان در رأس برنامه اصلی مأموریت علم و فناوري . نانو در هند است  در زمینه توسعه علم و فناوري

یک عامل اصلی در عرصه علم و فناوري طرح شده وان عن بهکه به منظور توسعه هند  قرار دارد)NSTM(1نانو

بر عهده داشته است و در عین حال میزبان  2007-2012هاي  این دپارتمان هدایت برنامه مذکور را بین سال. است

هاي  هاي پیشگام این حوزه در سال از برنامهیکی که د، باش نیز می )NATI( 2برنامه ابتکار علم و فناوري نانو

  ]3. [نشان داده شده است) 1(ساختار کلی متولیان فناوري نانوي هند در نمودار . بوده است 2006-2001

    

                                                           
1Nano Science and Technology Mission 
2Nano Science and Technology Initiative 
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 )عمومی(مرکز انتقال فناوري 

  تحقیق و توسعه

 چاپی تصویري

NIMBKAR انتشار (، پونا
  )فناوري

 هاي انتقال دانش سازمان هاي به کارگیرنده دانش سازمان هاي تولیدکننده دانش سازمان

 هاي صنعتی  انجمن

(Cll, ASSOCHAM, 
FlCCl) 

 محصوالتتوسعه 

 )31: تعداد(ها  ها و کالج دانشگاه

 ها رسانه

 مراکز عالی

  )11(واحد علوم نانو  •
  )7(مراکز فناوري نانو  •
  )1(مرکز محاسبات علوم مواد  •

India Nano ) پل بین
 )صنعت و دانشگاه

 )ICMR(وزارت بهداشت و رفاه خانواده 

 )DRDO(وزارت دفاع 

 وزارت انرژي هاي نو و تجدیدپذیر

 )ICAR(وزارت کشاورزي 

 )DAE(هاي دیگر  سازمان

 وزارت تجارت و صنعت

 منابع آبوزارت 

 وزارت صنایع پردازش مواد غذایی

 وزارت محیط زیست و جنگل ها

 وزارت منسوجات

 )DIT(وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 )DST ،DBT ،CSIR(وزارت علم و فناوري 

علوم اجتماعی، 
هاي  گذاري سیاست

، TERI(تحقیقاتی 
Nistads( 

 المللی بینبودجه 

 بودجه خصوصی

 بودجه دولتی

 گذاري خطرپذیر سرمایه

 بخش مالی

المللی ژن حقوق  کمپین بین
سیاست هاي (بشر 

 )تأثیرگذار، افزایش آگاهی

  مؤسسات تحقیقاتی

  )17: تعداد(دولتی  •
هاي  اختصاصی و پارك مراکز رشد  خصوصی •

آزمایشگاه (کارآفرینی علم و فناوري 
 )پونا - ملی شیمی

تحقیق در زمینه محیط 
 زیست، بهداشت و ایمنی 

 گذار ها و مقامات قانون سازمان گذاران سیاست

هاي  جامعه مدنی و سازمان
 اجتماعی

 هاي نانو در هند علوم و فناوري

 متولیان فناوري نانو در هند: 1نمودار
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هاي دیگري نیز با وظایف گوناگون فعاالنه در زمینه حمایت از فناوري  عالوه بر دپارتمان علم و فناوري، سازمان

به  فناوري نانورسانی  اي بودن و خدمات رشته این امر ناشی از قابلیت بین. نانو در عرصه ملی دخالت دارند

زیستی در هند است،  زیستی که مسئول توسعه و حمایت از فناوري دپارتمان فناوري. هاي مختلف است بخش

شوراي . کند زیستی و علوم زیستی حمایت می اي نانو با فناوري  رشته هاي تحقیقاتی بین شتاقانه از فعالیتم

آزمایشگاه فعال در زمینه تحقیق و توسعه علمی و صنعتی  38اي متشکل از  تحقیقات علمی و صنعتی که شبکه

در . پردازد قیق و توسعه در زمینه نانو میهاي گوناگون به تح براي منافع اجتماعی و اقتصادي است، نیز در حوزه

 اطالعات کنند، دپارتمان فناوري که سه سازمان نامبرده فوق تحت نظر وزارت علم و فناوري فعالیت می حالی

  نظر وزارت تحت )ICMR(اطالعات و ارتباطات و شوراي تحقیقات پزشکی هند  نظر وزارت فناوري  تحت

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و  سترش فناوري نانو به ترتیب در حوزهبهداشت و رفاه خانواده نیز از گ

هاي  برداري از پتانسیل هاي نو و تجدیدپذیر نیز به منظور بهره وزارت انرژي. کنند بهداشت و درمان حمایت می

یره از علوم و سوختی و غ هاي تجدیدپذیر مانند فتوولتائیک، پیل فناوري نانو در زمینه توسعه منابع جدید انرژي

 50اي متشکل از  سازمان تحقیق و توسعه دفاعی که شبکه. آورد هاي نانو در هند حمایت به عمل می فناوري

دانشگاه تحت نظر وزارت دفاع هند است و نیز دپارتمان انرژي اتمی که مستقیماً تحت نظر دولت هند قرار دارد 

هاي دیگري مانند شوراي  ، سازمانعالوه بر این. کنند ند فعالیت مینیز در زمینه گسترش فناوري نانو در ه

نظر وزارت کشاورزي و نیز وزارت صنعت و بازرگانی به تعامل با فناوري نانو در هند  تحقیقات کشاورزي تحت

فناوري  يهاي مهمی را در قلمرو رسد این دو آژانس در آینده نزدیک نقش به نظر می واند،  عالقه نشان داده

 راهبردنمایندگان شوراي تحقیقات کشاورزي در حال حاضر در طراحی توسعه . دار شوند هدهنانوي هند ع

صنعت  فعالیتاز طرف دیگر، هر چه . تحقیق و توسعه مبتنی بر فناوري نانو در زمینه کشاورزي دخالت دارند

ر این زمینه مشاهده یابد، مشارکت بیشتري از جانب وزارت صنعت و بازرگانی د هند در فناوري نانو افزایش می

  .شود می
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هاي  هاي مختلفی مانند صنعت نساجی، مشارکت وزارتخانه گسترش یافتن کاربردهاي فناوري نانو به بخش

هاي  همچنین تحقیق و توسعه در زمینه. دیگري از جمله وزارت منسوجات هند را در این حوزه میسر ساخته است

دپارتمان فناوري زیستی قرار  و تشویق دپارتمان علم و فناوري دیگر نظیر آب و پردازش مواد غذایی نیز مورد

آب و وزارت صنایع پردازش مواد غذایی نیز ممکن است از   هایی مانند وزارت منابع اگرچه وزارتخانه. دارد

هاي خود دارا هستند، در زمینه توسعه فناوري نانو به  طریق اطالعات و تجارب ارزشمندي که در زمینه فعالیت

برداري از فناوري نانو براي پرداختن به  همچنین با شناسایی پتانسیل بهره. سازي بپردازند ارکت و شبکهمش

سنجی این  تواند به ارزیابی مکان هاي روستایی، وزارت توسعه روستایی نیز می اي و کمک به توده نیازهاي توسعه

در حال حاضر به دلیل فقدان هماهنگی بین  البته. ها کمک کند تسهیالت در مناطق روستایی و نیز انتشار آن

  .رسد ها در توسعه فناوري نانو بعید به نظر می هاي مختلف، مشارکت این سازمان گذاران بخش سیاست

. کنند مؤسسات تحقیق و توسعه بخش دولتی نیز در زمینه تحقیق و توسعه در فناوري نانو نقش مهمی ایفا می

ترین این  مهم. شود ي نانو در مؤسسات دانشگاهی و علمی زیادي انجام میها تحقیق در زمینه علوم و فناوري

تحت ابتکار علم و و هستند که توسط دپارتمان علم و فناوري » علوم و فناوري هاي نانو 1مراکز عالی«مؤسسات

وزه گسترده شوند که در چندین ح این مراکز عالی از یازده واحد علوم نانو تشکیل می. اند فناوري نانوایجاد شده

در عین حال هفت مرکز . پردازند هاي مقیاس نانو می ها و فناوري علوم نانو به تحقیقات پایه در مورد سیستم

) بمبئیIIT(هاي خاص مانند نانو الکترونیک  که بر تحقیق و توسعه در زمینه ه استاندازي شد فناوري نانو نیز راه

. پردازند می) 2Tata –TIFRمؤسسه تحقیقات بنیادي(اد بیولوژیکی ها و مو هاي مقیاس نانو در سیستم و یا پدیده

  . اندازي شده است نیز راه» مرکز محاسباتی علوم مواد«همچنین یک 

                                                           
1Centers of Excellence 
2Teta Institnte of Fundamental Research 
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. پردازند هاي تحقیق و توسعه در زمینه فناوري نانو می مؤسسه مختلف به فعالیت 14مرکز عالی در  19در مجموع 

، مؤسسه هندي )IACS(2، انجمن کشت علم)SN Bose NCBS( 1مرکز ملی سن بوزه براي علوم پایه

کانپور، هریک میزبان یکی از  IIT و )JNCASR(، مرکز تحقیقات پیشرفته جواهر لعل نهرو  )IISC(3علم

 IIT این مراکز عالی به همراه مراکز عالی دیگر در. واحدهاي علوم نانو و یکی از مراکز فناوري نانو هستند

در . شوند هاي نانو محسوب می از مؤسسات پیشرو در زمینه تحقیقات علوم و فناوري بمبئی، چناي و دهلی

و نیز یکی از ) و خصوصی 4مرکزي، ایالتی، مستقل(ها  مجموع این مراکز عالی شامل انستیتوهاي مستقل، دانشگاه

  .هستند CSIR انستیتوهاي

هاي هندي مانند شرکت  عدادي از شرکتعالوه بر مؤسسات تحقیق و توسعه بخش دولتی، از بخش صنعت نیز ت

هاي  ، شرکت فناوريVelbionanotech ، شرکتMonad Natonech، شرکت Cranesافزاري  المللی نرم بین

هند نیز در زمینه تحقیق و  Naga Nanotechو شرکت  Qtechهاي نانوي  ، شرکت سیستم5یکپارچه نوآورانه

و   Tata، گروهRelianceهاي پیشرو نظیر  همچنین برخی از شرکت. توسعه محصوالت فناوري نانو فعالیت دارند

  .اند در این حوزه در حال توسعه انجام دادههایی  گذاري سرمایه Mahindra & Mahindraنیز شرکت 

بنیاد . کنند صنعت و دانشگاه در زمینه فناوري نانو فعالیت می پل میانعنوان  بهغیردولتی نیز  هاي برخی سازمان

هاي غیردولتی است که با  یکی از این سازمان) India Nanoوابسته به(  6نوآوري و پژوهش در فناوري نانو

هاي  برداري از فناوري هاي مختلف به منظور بهره هاي راهبردي بین گروه هدف توسعه بستري براي همکاري

است که » )IAN( 7شبکه تسریع نوآوري«داراي یک  India Nano. کند از جمله فناوري نانو فعالیت میپیشرفته 

هاي فناوري  سازي از طریق حمایت عملی از شرکت به منظور پرکردن خأل موجود بین مرحله اختراع و تجاري

                                                           
1S.N Bose National Centre for Basic Science 
2Indian Association for Cultivation of Science 
3 Indian Institute of Science 
4Deemed Universities 
5Innovations Unified Technogies 
6Nanotechnology Research and Innovation Foundation 
7 Innovation Acceleration Network 
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پذیري  منظور افزایش رقابتهاي عملیات، مدیریت مالکیت فکري، توسعه تجاري و انتقال فناوري و به  در حوزه

  ]3[ .ستدر بازارهاي جهانی طراحی شده ا

 ارزیابی و مدیریت خطرات فناوري نانو و متولیان این امر در هند 3-1

ارزیابی خطر فناوري نانو در هند تا کنون تنها به چند مطالعه و برنامه فردي در مورد سمی بودن آن محدود شده 

اختصاص داد اما تحقیقات  1شناسی نانو ودجه مطالعاتی به سم، ب2008از اوایل سال  Nano Mission. است

شناسی فناوري  در حال حاضر چهار انستیتو به مطالعات سم. میلیون دالر بوده است 2شناسی تاکنون کمتر از  سم

  :پردازند که عبارتند از نانو می

 )IITR(شناسی هند  مؤسسه تحقیقات سم •

 )NIPER(و تحقیقات داروسازي  مؤسسه ملی آموزش •

 )IICT(هاي شیمیایی هند  مؤسسه فناوري •

 ]CDRI] (1(مؤسسه مرکزي تحقیقات دارویی  •

نیز بر تحقیقات پزشکی زیستی ایمن مواد ) ICMR(عالوه بر این چهار انستیتو، شوراي تحقیقات پزشکی هند 

 ]1.[بخشد مینانویی را در هند انجام داده، هماهنگ نموده و توسعه 

IITR 2شناسی فناوري نانو در الکنو، گروه سم )NTG ( المللی  پس از برگزاري کنفرانس بین 2008را در سال

شناسی  هاي سم اکنون به توسعه و تأیید روش NTG. اندازي کرد شناسی فناوري نانو در اوایل همان سال، راه سم

  ]1.[پردازد مواد نانویی می

NIPER حت نظارت دپارتمان داروسازي است که قبالً جزئی از وزارت کود و مواد یک هیئت نانویی ت

این هیئت داراي یک آزمایشگاه خاص براي آزمایش سمیت داروهاي جدید نانویی است و مرکز . بود 3شیمیایی

                                                           
1Nanotoxicology 
2Nanomaterial Toxicology Group 
3Ministry of Chemicals and Fertilizers 
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برنامه اصول  NIPER، 2006از سال . را در خود جاي داده است) CPN( 1مرکز فناوري نانویی داروسازي

 CSIRدر حیدرآباد یک آزمایشگاه  IICT. دهنده تصویب داروهاي نانویی را آغاز کرده است راهنماي نظم

هاي  عالوه بر ایجاد پروتکل IICT. پردازد است و به تحقیق و توسعه کاربردي علم و فناوري مواد شیمیایی می

 2009را در نوامبر سال » کاربردها و مفاهیم: آمریکا-کارگاه یک روزه فناوري نانوي هند«تحقیقات علوم نانو، 

در  ICMR. شناسی مواد نانویی پرداخت هاي دولتی بود که به موضوع سم برگزار کرد که یکی از اولین نشست

نو، بخشی از وزارت بهداشت و رفاه خانواده، بودجه مطالعات مختلف در زمینه امنیت فناوري نانو را تأمین  دهلی

هاي ارزیابی خطرات فناوري  آوري اطالعات در زمینه فعالیت گر، جمعدر هند نیز مانند کشورهاي دی. کند می

هایی است که بخش خصوصی در مورد  نانو در بخش خصوصی تا حدي دشوار است که بیشتر به خاطر نگرانی

  ]1.[دارد فکريحق مالکیت 

عهدات رسمی ت. در حال حاضر در هند هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد که منحصر به ذرات نانویی باشد

دولت تاکنون بسیار محدود بوده و مذاکرات دولتی در زمینه امنیت مواد نانویی تا حد زیادي مسکوت مانده 

اند اما هنوز پاسخ  طی چند سال اخیر، دانشمندان نظارت بیشتر دولت را بر این فناوري خواستار شده. است

بوده که یک انستیتوي غیرانتفاعی مستقل است  TERIها از سوي  بیشتر این درخواست. اند درستی دریافت نکرده

این پروژه با هدف . پردازد می» با تمرکز بر هند: توسعه فناوري نانو، قابلیت و کنترل«اي  و به پروژه چندرشته

ها، ایجاد ارتباط بین سهامداران،  هاي مقابله با چالش ها و رفع خطرات فناوري نانو، ارزیابی قابلیت ایجاد فرصت

  ]1[ .اندازي شده است گذاري سریع راه به چارچوب کنترل چندوجهی و چارچوب سیاست کمک

TERI  را منتشر کرده که به » گذاري در توسعه فناوري در هند هاي قانون چالش«یک بررسی کلی با عنوان

این . پردازد هاي قانونی مورد تقاضا در زمینه فناوري نانو در هند می بررسی و توصیف و تحلیل بیشتر چارچوب

، امنیت کارگران، مواد شیمیایی ها کش قوانین، لوازم آرایشی و دارو، ابزار پزشکی، امنیت غذایی، حشره

                                                           
1Centre for Pharmaceutical Nanotechnology 
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این . گیرد را در بر می فکريزیست، قرار گرفتن در معرض آلودگی و مالکیت  خطرناك، حفاظت از محیط

دهد که قوانین و مقررات جدید براي بخش فناوري نانو الزم نیست اما باید اصالحاتی در این  بررسی نشان می

البته، ماهیت پیچیده و کاربردهاي چندبخشی فناوري نانو، تصویب قوانین واحد براي . قوانین صورت پذیرد

ها و  دهنده خاص از سوي وزارتخانه هاي نظم گیري صمیمدر عوض، ت. فناوري نانو را مشکل ساخته است

توانند این  اي که می دهنده هاي نظم هاي مهم و چارچوب وزارتخانه.هاي مربوط قابل اتخاذ خواهد بود دپارتمان

 ]1: [امر مهم را برعهده گیرند، شامل موارد زیر است

 1مواد شیمیاییو وزارت کود  •

  :که عبارتند از استسه دپارتمان  دارايشیمیایی  موادو  کودوزارت 

 )DCP( 2دپارتمان مواد شیمیایی و پتروشیمی −

 )DF( 3دپارتمان کود شیمیایی −

 ]DP] (1( 4دپارتمان داروسازي −

DCP که تحت نظر  غیرآلیو  آلیمواد شیمیایی  ها، پالستیک، داروها، داروسازي و شک مسئولیت بخش حشره

گذاري مواد نانویی در بخش بهداشت  نیز نقش مهمی در قانون DP. هاي دیگر نیستند را برعهده دارد وزارتخانه

دهنده را  هاي نظم تأسیس شده و تحقیق، توسعه، ارتباط و فعالیت 2008این دپارتمان در ماه جوالي . دارد

، توسعه تحقیقات کاربردي، همکاري فکريو، مالکیت گذاري دار براي مثال مسئولیت قیمت. سازد یکپارچه می

نیز  DP. هاي دولت مرکزي و ایالتی و پشتیبانی فنی در زمان بروز خطرات دارویی را برعهده دارد بین بخش

 ]1. [است NIPERسطح سیاسی  مسئول

                                                           
1Ministry of Chemicals and Fertilizers 
2Department of Chemicals & Petro Chemicals 
3Department of Fertilizers 
4Department of Pharmaceuticals 
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 و توزیع دولتی ییغذامواد ، کنندگان وزارت امور مصرف •

دو دپارتمان به نام دپارتمان امور  داراي 1و توزیع دولتی ییغذامواد ، گانکنند وزارت امور مصرف

مسئولیت اجراي  DCA .است) DFPD( 3و دپارتمان موادغذایی و توزیع همگانی) DCA( 2گانکنند مصرف

اصلی مسئولیت و  را برعهده دارد 1986اندارد هند و اداره قانون است 1986کننده  قانون حمایت از مصرف

DFPD دهنده  نظم هاي بررسی وظیفه. است، مدیریت اقتصاد غذا شامل کنترل ذخیره و انتقال کاالهاي اولیه

 ]1. [است DFPDو  DCA بر عهده هر دو دپارتمانذرات نانویی 

  )MoCI( 4وزارت صنعت و بازرگانی •

MoCI 5داراي دو دپارتمان به نام دپارتمان بازرگانی )DC (6گذاري صنعتی و دپارتمان توسعه و سیاست 

)DIPP (1. [است که مسائل قانونی فناوري نانو را برعهده دارد[ 

 ) MCIT(وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات  •

پردازد اما در زمینه مسائل  خانه دیگري که در حال حاضر به تحقیق و توسعه علم و فناوري نانو میوزارت

دپارتمان فناوري . فناوري اطالعات و ارتباطات استگذاري این فناوري نقش بسیار کمی دارد، وزارت  قانون

برنامه ابتکار فناوري نانو را آغاز کرد که اکنون به بخش  2004در سال  MCITتحت نظارت ) DIT(اطالعات 

پردازد و نقش مهمی  این بخش به توسعه نانوالکترونیک و نانومترولوژي می. ابتکار فناوري نانو تبدیل شده است

  ]1. [صاً در زمینه ایجاد استانداردها و راهبردها بر عهده دارددر مشاوره خصو

   

                                                           
1Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution 
2Department of Consumer Affairs 
3 Department of Food and Public Distribution 
4Ministry of Commerce 
5Department of Commerce 
6Department of Industrial Policy & Promotion 
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 تحقیق و توسعه فناوري نانو در هند -4

تحقیقات بنیادي  و تاکنون تحقیقات بنیادي علم نانو یکی از نقاط قوت هند جهت توسعه علم و فناوري نانو است

در زمینه علوم شیمیایی و مواد در هند بیشتر بر . توسعه یافته است NSTMانجام و در  NSTIارزشمندي در 

تحقیقات بنیادي در .ها تأکید شده است هاي آن ها و بررسی مشخصه آن  ترکیب مواد نانویی مختلف، ویژگی

ها و فرآیندهاي جدید  هاي جدید مواد نانویی، سیستم زمینه فناوري نانونیز به شناخت اصول، ساختار و ویژگی

  ]2. [پردازد می

هایی با مقیاس نانو و  سیستمکارگیري  بهاي پیدا کرده و  در حال حاضر تحقیقات بنیادي در جهان، ابعاد تازه

از سوي دیگر تحقیقات بنیادي جدید . شود توسعه کاربردها و تولیدات آن با درك کامل این علم میسر می

تحقیقات در . دهد هاي جدید را افزایش می العات و شیوهگرفتن از دیگر رقبا شده و استفاده از اط موجب پیشی

باالیی نیاز دارد و درك بسیار کمی از ساختار   پذیري شناسی و رفتارسنجی مواد نانویی به ریسک بخش سم

پذیر علم و فناوري نانو انجام  هاي خطر بنابراین تحقیقات محدودي در زمینه. طبیعی این مواد وجود دارد

 ]2.[شود می

یافته موجب عدم وابستگی و  هاي موجود در زمینه انتقال فناوري از کشورهاي توسعه گذشته محدودیتدر 

رسد هند  به نظر می. کند ها تحقیقات بنیادي نقش بسیار مهمی را ایفا می هایی شده است که در آن توسعه فناوري

. شودم و فناوري کشورهاي دیگر همگام تواند با عل قوت خود در زمینه تحقیقات بنیادي می با استفاده از نقاط

  ]2. [پیشرفت هند در تحقیقات علم و فناوري نانو، این کشور را وارد رقابت جهانی کرده است

. تحقیق در زمینه علوم زیستی، پزشکی، فیزیک، شیمی، مواد و مهندسی در رأس علم و فناوري نانو قرار دارد

هاي مختلفی دارد که همگی هدف مشترکی  توسعه رشتهو ه تحقیق محصوالت، ابزار و کاربردها نیاز ب  پیشرفت

هایی  توسعه فناوري. هاي مختلف علمی است کنند و توسعه یک محصول نیازمند استفاده از رشته را دنبال می
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تغذیه و بهداشت، انرژي، نساجی، الکترونیک، تولیدات پیشرفته و مواد پیشرفته   مانند فناوري تصفیه آب، فناوري

براي توسعه فناوري نانو الزم . هاي مختلف علمی تحت پوشش علم و فناوري نیاز دارد ه تحقیق و توسعه شاخهب

اي حمایت شود زیرا توسعه این فناوري نیازمند توسعه علوم مختلف  رشته اي و میان است از تحقیقات چندرشته

  ]2. [است

  نانو هاي محلی هند در توسعه فناوري ابتکارات و نقش دولت 4-1

نادو و  هاي محلی مانند کارناتاکا، تامیل هاي دولت هند، دولت هاي مرکزي وزارتخانه عالوه بر دپارتمان

در ادامه به بررسی هر یک از . پرادش نیز عالقه زیادي به استفاده از علم و فناوري نانو در این مناطق دارند آندرا

  ]2. [پردازیم ها در توسعه این فناوري می این دولت

ها در  بعضی از آن. هاي مختلف متفاوت است هاي فناوري نانو در ایالت گذاري وضعیت تحقیق، توسعه و سیاست

در این میان، ایالت کارناتاکا و آندراپرادش . توجهی ندارند زیادي دارند و برخی فعالیت قابل  این زمینه فعالیت

هاي راهبردي در زمینه  گذاري بنگلور داراي سیاستکارناتاکا با مرکزیت . در بخش فناوري نانو پیشتاز هستند

ایالت آندراپرادش، . فناوري نانو است و در تالش است تا به ایالت اصلی فناوري نانو در هند تبدیل شود

در حیدرآباد با برنامه تحقیقات فناوري ) 1ICICI )IKPگذاري توسعه فناوري نانو و میزبانی پارك علمی سیاست

  ]1.[داردنانو را بر عهده 

 کارناتاکا 4-1-1

، JNCASRو  IISCدر زمینه توسعه مراکز علم و فناوري انستیتوهاي تحقیقاتی مانند کارناتاکا ایالت 

اي براي  مناسب و پیشرفته  دولت این ایالت فضاي. هاي علمی پیشرفته و منابع انسانی شناخته شده است زیرساخت

رئیس  C N R Raoهاي دکتر  هاي این ایالت، به دلیل حمایت موفقیت. تحقیقات فناوري نانو ایجاد کرده است

و حامی این  Nano Missionوي مدیر شوراي . است JNCASRوزیري و مدیر  شوراي مشاوره علمی نخست

                                                           
1ICIC Knowledge Park 
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این ایالت در آینده به . بودجه مناسبی را به تحقیقات علم و فناوري نانو اختصاص داده است فناوري است و

 ]2. [توسعه فناوري نانوي هند تبدیل خواهد شدمرکز تحقیق و 

آل براي محققان  فرومی ایدهعنوان  به DSTالمللی نانو در بنگلوراز سوي دولت ایالتی و با همکاري  کنفرانس بین

فناوري نانو در زمینه الکترونیک، پزشکی زیستی و کارگیري  بهو صنعتگران جهت جستجوي امکانات الزم براي 

هیئت نمایندگی از کشورهایی مانند ژاپن، استرالیا و آلمان در این کنفرانس  500حدود . شد مهندسی برگزار

 تیصنع وبازرگانی نوآورانه را به کاربردهاي تحقیق و توسعه  هایی که گذاري براي جذب سرمایه. حضور یافتند

تشکیل داد که همکاري ) RICH( 1»قطب همکاري تحقیق و صنعت«نماید، این کنفرانس بخشی با عنوان تبدیل 

اتحادیه اروپا از . بخشد را توسعه میگذاري خطرپذیر  گذاران و سرمایه و همچنین سرمایهبین دانشمندان و صنعت 

میلیون دالر امریکا به این بخش  15همکاري با هند در زمینه تحقیق و توسعه فناوري نانو خشنود است و 

  ]2. [اختصاص داده است

 نادو تامیل 4-1-2

هاي این فناوري و ارزیابی  یک کارگروه فناوري نانو براي بررسی پتانسیل 2002نادو در سال  دولت ایالتی تامیل

» مرکز علوم زیستی«و  AnnaIITانستیتوهایی مانند دانشگاه . اندازي کرد هاي کسب سود در این زمینه راه روش

در چناي نیز  IIT. براي انجام تحقیق و توسعه فناوري نانو بودجه الزم را دریافت کردند Bharathiarدر دانشگاه 

نادو و تبدیل آن به مرکز  براي بهبود وضعیت تامیل. از قبل تحقیقات خود را در زمینه فناوري نانو آغاز کرده بود

هاي تحقیق و  گذاري سی سیاستمسئوالن ایالتی به برر 2007تحقیقات بهداشت و درمان فناوري نانو، در سال 

 Hsinchuنادو، از مسئوالن پارك علمی  هاي فناوري نانو در تامیل دولت جهت تأسیس پارك. توسعه پرداختند

 ]2. [گذاران خصوصی ترتیب داد هایی براي جذب سرمایه در تایوان کمک گرفت و برنامه

                                                           
1Research- Industry Collaboration Hub 
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کمک کردند زیرا انستیتوهاي » تم این پاركاکوسیس«به توسعه  Annaانستیتوي فناوري چناي هند و دانشگاه 

هاي دولتی و قانونی  گذاران و زیرساخت ها، تولیدکنندگان، سرمایه تحقیق و توسعه، مهندسی و مدیریت، شرکت

  ]2. [اند را در خود جاي داده

  هاریانا 4-1-3

یک مرکز نوآوري عنوان  به را یک شهر فناوري نانوی دولت تحت ابتکارهاریانا  ایالت 2005-2006در سال 

. ي تحقیق و توسعه را در خود جاي داده استها  تأسیس، انستیتوها و دانشگاه هاي تازه تأسیس کرد که شرکت

از این برنامه بازسازي دره سیلیکون در ایالت هاریانا بود تا این کشور از مزایاي اقتصاد مبتنی بر دانش در هدف 

این پروژه براي مشارکت بخش خصوصی و دولتی و جذب . مند گردد نانو بهره هایی مانند فناوري زمینه فناوري

این مشارکت با انستیتوهاي اصلی کشور . ریزي شده است برنامه امریکامیلیون دالر  2گذاري به ارزش  سرمایه

زار انجام اف فناوري نانو، علوم زیستی، مواد و تولید نرم  ها در زمینه جهت تحقیق و توسعه جدیدترین فناوري

آندرا . نادو از تأسیس پارك فناوري نانو خبر داده است این ایالت نیز مانند ایالت کارناتاکا و تامیل. شود می

یک پارك فناوري نانو  امریکامیلیون دالر  8/7نیز با سرمایه است ایالت دیگري در جنوب هند  که پرادش

  ]2. [نموده استتأسیس 

 فناوري نانو در هند حمایت از توسعه کاربردهاي 4-2

 .Pترتیب داده شده است دکتر)TERI( 1در برنامه توسعه فناوري نانو که از سوي انستیتوي منابع و انرژي

Asthana گذاران برجسته  از سیاستNSTI  وNSTM که به  اعالم کرد تحقیقات انجام شده در هند بیش از آن

بیشتر بر توسعه تحقیقات بنیادي  NSTI در در واقع. رداخته استفناوري نانو بپردازد به تحقیق در زمینه علم نانو پ

در حال حاضر . بیشتر بر کاربردها و توسعه فناوري تأکید دارد NSTM، 2007هرچند از سال . تأکید شده است

هاي فناوري و فرایندهاي صنعتی و ایجاد کاربردها و  هند براي توسعه اقتصادي کشور به دنبال توسعه نوآوري

                                                           
1The Energy and Resource Institute 
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رشد اجتماعی و اقتصادي . زیست است هایی مانند بهداشت و درمان، انرژي، آب و محیط الت در بخشمحصو

 ]2. [توجه قرار گرفته استهاي اخیر بسیار مورد اوري در سالعلم و فن

گذاري تحقیق و  یندهاي تولیدي و پردازشی را از طریق سرمایهآتوسعه فر DBTو  DSTها از جمله  بیشتر آژانس

بنابراین علم و فناوري نانو پیشرفت . اند فزایش داده و تأکید بیشتري بر تحقیق در زمینه علوم پایه داشتهتوسعه ا

گذاران بر توسعه فناوري تأکید بیشتري  المللی نیز موجب شده تا سیاست هاي بین پیشرفت. زیادي کرده است

از . توسعه تولیدات نانویی کمک کرده استها نیز به  همچنین تحقیقات بنیادي و توسعه زیرساخت. داشته باشند

هاي صنعتی و علمی فناوري نانو نیازمند توجه بیشتري است زیرا در این زمینه  سوي دیگر همکاري بین بخش

گذاري کافی صورت نگرفته و همین امر موجب کاهش سرعت تحقیقات در زمینه توسعه فناوري شده  سرمایه

ی و خصوصی و مراکز فناوري نانو بیشتر شده و تولیدات نانویی، نانو در این راستا مشارکت بخش دولت. است

 ]2. [اند ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته الکترونیک، حسگرها، حسگرهاي زیستی و فتوولتائیک

 1ها و ابتکاراتی مانند ایجاد گروه مشورتی کاربردها و فناوري نانو بر کاربرد پروژه NSTMدر حال حاضر 

)NATAG ( ایجاد مراکز توسعه فناوري و مراکز رشد تجاري  و پردازد به مشاوره در زمینه توسعه فناوري میکه

اي تحت  برنامه) NMITLI(» 2ابتکار رهبري هند در زمینه فناوري در هزاره جدید«عالوه بر این . تأکید دارد

دودي را تحت پوشش هاي نانویی مح و بزرگترین مشارکت دولتی و خصوصی هند نیز پروژه CSIR نظارت 

تحقیق و توسعه در . شود دهد و ابتکاري دولتی است که با بودجه تحقیق و توسعه دولت انجام می قرار می

در حال گسترش  هاي مربوطه سازمانهاي فناوري بین دانشمندان مراکز کوچک تحقیق و توسعه و  نوآوري

پردازد و محلی  قات آزمایشگاهی رایج در صنعت مینیز به معرفی تحقی» نانو بنگلور«هایی مانند  کنفرانس. است

 ]2. [رود می شمار بههاي بازرگانی تحقیقاتی  براي کارآفرینی و دسترسی به پتانسیل

                                                           
1Nano Application and Technology Advisory Group 
2New Millennium Indian Technology Leadership Initiative 
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هاي چندملیتی مانند  برخی شرکت. وضعیت صنعت فناوري نانو با مشارکت بیشتر در این زمینه تغییر کرده است

برخی دیگر به . در زمینه فناوري نانو فعالیت دارند Mahindra & Mahindra و  Tataشرکت مواد شیمیایی 

محققان و صنعتگران هند به تحقیقات فناوري نانو در . پردازند توسعه فناوري در زمینه محصوالت دارویی می

مندي به دلیل وضعیت سنتی این کشور  این عالقه. مند هستند زمینه علوم زیستی و بهداشت و درمان بسیار عالقه

تحقیقات دیگري که در انستیتوهاي دولتی انجام . زمینه تحقیقات فناوري زیستی، فناوري نانو و پزشکی است در

هاي تشخیصی  دارویی، توسعه کیت  هستند شامل سیستم ICMRو  DST ،DBT ،CSIRو تحت نظارت  شده

هاي ذخیره توسعه فناوري  و آزمایشگاه IITانستیتوهایی مانند . سل و حصبه و باندهاي مخصوص سوختگی است

به توسعه کاتالیزورهاي نانو در صنایع NMITLI هاي  پروژه. کنند هاي فناوري نانو شرکت می نیز در پروژه

در برخی موارد نیز محققان و صنعتگران در زمینه . پردازد هاي نانو در صنعت خودروسازي می مختلف و پوشش

هاي فناوري نانو در بخش دولتی آماده و به  فهرستی از پیشرفت. کنند ت میتوسعه فناوري با یکدیگر مشارک

ها و  آکادمی  تحقیق و توسعه این فهرست از سوي بنیاد ملی مهندسان هند براي ترویج. صنعت ارسال شده است

قیق و پتنت در انستیتوهاي آکادمیک و تح 67طبق این بررسی . هاي تحقیق و توسعه منتشر شده است آزمایشگاه

  ]2. [است  توسعه در هند و خارج از آن تأیید شده

تحقیق و توسعه . گیرد تحقیقات پایه و کاربردي توسعه فناوري از سوي مراکز مالی خاصی مورد حمایت قرار می

هاي  برخی حوزه. هاي مختلف و به صورت راهبردي در زمینه علوم و فناوري نانو افزایش یافته است در زمینه

وسعه که در حال حاضر چندان مورد توجه نیستند ممکن است در آینده نقش مهمی در توسعه علم و تحقیق و ت

  ]2. [فناوري نانو داشته باشند

این موارد شامل لوازم آرایشی، . گرفته شده استکار بهکاالي مصرفی  800فناوري نانو در جهان در بیش از 

از سوي . باغبانی، الکترونیک و وسایل آشپزخانه است ها، لباس، مواد بهداشتی و ورزشی، منزل و ضدآفتاب
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 مأموریت علم و فناوري. کند توجه می نیازهاي این بخشدیگر بخش خصوصی بر فناوري نانو در بازرگانی و 

  ]2.[نانو بیشتر بر توسعه کاربردهاي بهداشتی، آب و کشاورزي تأکید دارد

. هاي آینده نیز افزایش خواهد یافت درآمده و در سال در حال حاضر کاربردهاي فناوري نانو به صورت عملی

هاي  در بخش مراقبت. هاي بهداشتی و منسوجات بوده است بیشترین کاربرد فناوري نانو تاکنون در زمینه مراقبت

فناوري .درمانی است بهداشتی، کاربردهاي فناوري نانو شامل داروهاي مختلف درمان سرطان، ابزار پزشکی و ژن

بازرگانی و  هاي و فدراسیون اتاق DSTطبق اعالم . زمینه منسوجات نیز موفقیت زیادي کسب کرده استنانو در 

 ]1. [فناوري نانو متحول شده استکارگیري  بهصنعت منسوجات هند با ) FICCI( 1صنعتی هند

استحکام بیشتر، هایی همچون مقاوم نسبت به آلودگی و  با استفاده از این فناوري، منسوجات هند داراي ویژگی

هاي مهم دیگري که کاربردهاي فناوري نانو  بخش.کند تر شده و بو و رطوبت بدن را بهتر کنترل می پذیر انعطاف

فناوري اطالعات و الکترونیک، انرژي، تصفیه آب، کاغذ و محصوالت مرتبط، : ها نقش دارد عبارتند از در آن

یکی از . ها ها و رنگ نده، پتروشیمی، مواد اولیه، روکشکن کشاورزي و علوم گیاهی، الستیک، محصوالت پاك

کننده آب مبتنی بر  یک تصفیه» Tata ،»Tata Swachتوجه شرکت مواد شیمیایی  هاي جدید قابل نوآوري

نفره با هزینه  تواند براي یک خانواده پنج خاکستر خاموش برنج است که از ذرات نانو سیلور اشباع شده و می

  ]1. [، آب پاکیزه آشامیدنی تولید کنددالر ماهانه نیم

در سال . صنعتی هستند  هاي تأمین بودجه دولتی در تالش براي برقراري همکاري نزدیک با بخش در هند هیئت

2009 ،CII  وDST  با همکاري یکدیگر یک انجمن محرمانه فناوري نانو براي توسعه همکاري و مشارکت

ضور بخش خصوصی در مسائل مربوط به سیاستگذاري هنوز ح. اند بخش دولتی و خصوصی تشکیل داده

ست و آگاهی دولت نیز در این زمینه کم ا زیرا بخش خصوصی در بازار با تقاضاي کمی روبرو. محدود است

گذاري  هاي سیاست بنابراین حضور جامعه تا کنون محدود بوده و بخش صنعتی ظرفیت کافی براي طرح. است

                                                           
1Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 
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هاي دولتی و بخش خصوصی بیشتر از طریق مجامع صنعتی از  تعامل بین هیئت. خاص در اختیار نداشته است

با افزایش دسترسی تجاري به . گیرد صورت می FICCIو  1، آسوچام)CII(جمله کنفدراسیون صنایع هند 

بخش هاي آینده، کاربردهاي فناوري نانو بیشتر وارد  شود طی سال بینی می کاربردهاي فناوري نانو در بازار، پیش

  ]1. [صنعتی شود

هاي الزم ایجاد شده و تحقیق و توسعه و  ابتدا زیرساخت الزم استالمللی فناوري نانو در هند  براي توسعه بین

آمیز محصوالت فناوري نیازمند توجه خاص به مسائل  پیشرفت موفقیت. سازي محصوالت تقویت شود تجاري

اندازي انستیتوهاي مناسب نیز به  ر این بخش و راهگذاري د توسعه سیاست. کنندگان است مربوط به مصرف

یکی دیگر از کلیدهاي موفقیت توسعه فناوري نانو، توسعه و تربیت منابع . کند توسعه این بخش کمک می

پذیري نیز از مواردي  ریسک. هاي مختلف علمی و زیرساختی است انسانی با دانش و مهارت کافی در زمینه

توان به ایجاد ظرفیت  از موارد دیگر می. گیرد نده فناوري نانو مورد توجه قرار میده است که در جوامع توسعه

ریزي و اجراي قوانین فناوري نانو از موارد بسیار  همکاري دولت در برنامه. گذار و ناظر اشاره کرد مراجع قانون

 ]3. [شود مهم تلقی می

ها، صنایع و  کاربردي، ارتباط بیشتر بین آکادمیهاي علمی و  نانو در هند به کسب مهارت  توسعه فناوري

هاي تحقیق و توسعه مختلف،  راهکارگذاران، تأسیس انستیتوهاي چندمنظوره فناوري نانو، معرفی  سیاست

پذیر  گذاري و صنعتی، ایجاد ساختارهاي انعطاف هاي سرمایه ها، انستیتوهاي تحقیقاتی، آژانس همکاري دانشگاه

پذیر و پویاي  رویج کاربردهاي فناوري نانو در جامعه و ایجاد محیط انعطافو مسئول، مدیریت و ت

  ]3. [گذاري نیاز دارد سیاست

   

                                                           
1ASSOCHAM 
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  هاي انرژي، آب و کشاورزي کاربرد فناوري نانو در توسعه بخش 4-3

با تأکید این فصل . زیست پتانسیل باالیی دارد انرژي، کشاورزي، بهداشت و محیط  فناوري نانو در توسعه بخش

 ]2. [پردازد هاي مربوط به تحقیق و توسعه نانو در هر بخش می سه بخش انرژي، آب و کشاورزي به چالشبر 

  فناوري نانو و انرژي در هند 4-3-1

. شود انرژي اولیه آن از طریق واردات تأمین می% 25کننده انرژي در جهان است و بیش از  هند پنجمین مصرف

ذخایر هیدروکربن در این کشور ناچیز است . توسعه منابع آن را سرعت بخشیده استرشد سریع صنعت در هند، 

هاي تجدیدپذیر خورشید، باد، آب و منابع انرژي  هند از انرژي. دهد درصد از منابع جهان را تشکیل می 4/0و 

که نتایج  هایی صورت گرفت که هند با مشکالت نفتی مواجه بود، تالش 1970طی دهه . زیستی برخوردار است

این کشور بعد از چین دومین کشور دارنده . هاي تجدیدپذیر به دنبال داشت چشمگیري در رشد ظرفیت انرژي

هاي جدید و تجدیدپذیر براي افزایش  وزیر انرژي. دهنده انرژي بادي است گاز زیستی و چهارمین کشور توسعه

مدتی را تا سال  مگاوات است برنامه کوتاه 000,24برابر با  از سهم نیروي تجدیدپذیر که تقریباً% 10حداقل 

هاي  و توده)MW 2220(ها  ، رودخانه)MW 9521(باد  منابع اصلی تولید انرژي شامل. فته استدر نظر گر 2012

میلیون سیستم فتوولتائیک خورشیدي در شبکه روشنایی  5/1عالوه بر آن در هند . است) MW 1622(زیستی 

هند در زمینه تولید انرژي بادي رتبه . شیدي، برق منازل و نیروي خورشیدي وجود داردهاي خور ها، چراغ خیابان

 ]2. [کند هاي پیشرفته استفاده می چهارم را دارد که در تولید آن از فناوري

ترین کاربرد فناوري نانو در کشورهاي در  مهمعنوان  بهاستفاده از منابع انرژي، تولید و تبدیل انرژي تجدیدپذیر 

هاي کربن و دیگر مواد نانویی سبک  هاي هیدروژنی با منابع نانوتیوب نانوکاتالیزسوخت. حال توسعه مطرح است

هاي سوختی و خورشیدي را با قیمت  با استفاده از فناوري نانو سلول. هاي کاربردي این فناوري هستند از پتانسیل

کمک مواد نانویی با امنیت بیشتر و کارایی بهتر ذخیره هیدروژن با . توان عرضه کرد کمتر و کارایی بهتر می
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تجدیدپذیر و کاهش   در کل، فناوري نانو به توسعه انرژي. گردد گیرد و ذخیره انرژي تسهیل می صورت می

  ]2. [کند هاي فسیلی کمک می وابستگی به سوخت

 هاي بخش آب کاربرد فناوري نانو در رفع چالش 4-3-2

کارها برخی از راه. ي در حال توسعه استظیفه اصلی فناوري نانو در کشورهاسازي آب سومین و تصفیه و پاك

  :عبارتند از

 زدایی سازي، تصفیه آب و سم هاي نانویی در پاك کننده استفاده از تصفیه -

 ها حسگرهاي نانو براي کشف آلودگی و پاتوژن -

 هاي متخلخل نانو، پلیمرهاي متخلخل نانو براي تصفیه آب زئولیت -

 مغناطیسی براي بهبود تصفیه آبذرات نانو -

 ]2[هاي موجود در آب جهت کاهش کاتالیز آلودگی TiO2ذرات نانوي  -

  هاي بخش کشاورزي کاربرد فناوري نانو در رفع چالش 4-3-3

افزایش تولیدات . کنند هاي شایانی می مانند فناوري نانو به توسعه بخش کشاورزي کمک هاي پیشرو فناوري

هاي  حل هاي بخش کشاورزي و راه چالش ]2. [رود می شمار بهکشاورزي دومین کاربرد اصلی فناوري نانو 

  :فناوري نانو عبارتند از

 بازده ناکافی در بخش کشاورزي •

 مؤثرتر از آب و کود شیمیایی در رشد گیاهان کودهاي نانویی براي استفاده کمتر و -

 براي کارایی و بازدهی بیشتر هاي حاوي ذرات نانویی کش آفت -نانوسایدز -

 انتقال مواد غذایی و دارویی براي دام و شیالت -
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 مدیریت زراعی ناپایدار •

 نانو ذراتی براي حفاظت از خاك -

همچنین کشاورزي دقیق و کنترل حسگرهاي نانویی براي بررسی کیفیت خاك و سالمت گیاه و  -

 زیست محیط

 ها و فیلترهاي نانویی براي تصفیه آب و خاك کننده پاك -

 هاي خاك هاي نانویی براي جذب آالینده جاذب -

 ارتقاي تولیدات کشاورزي •

 ارتقاي ژنتیکی حیوانات و گیاهان -

 هاي مناسب گیاهی و حیوانی در ابعاد مولکولی ها و داروها به محل رساندن ژن -

 ها براي تحقیقات ژنتیکی حیوانات و گیاهان تحت استرس فناوري نانو در آرایش ژن -

 با شرایط گرم شدن آب و هواي زمین تطبیق •

 ]2[فناوري ژنتیکی در غالت به منظور مقاومت در برابر گرما، نمک، آب گرفتگی  -

استفاده از ذرات نانویی، حفاظت در این روش با . بندي مواد غذایی نیز کاربرد دارد فناوري نانو در صنعت بسته

همچنین حسگرهاي نانویی براي تشخیص ضایعات و استفاده از بارکدهاي . گیرد از موادغذایی بهتر صورت می

  ]2. [دنشو گرفته میکار به بندي شده گیري هویت و کیفیت غذاهاي بسته نانویی جهت پی

 انداز فناوري نانو در هند  هاي پیش روي توسعه و چشم مروري بر چالش 4-4

هاي توسعه این فناوري  چه تاکنون درباره فناوري نانو در هند مطرح شد، به چالش در این مبحث با توجه به آن

تواند به رفع نیازهاي مهم کشورهاي در حال توسعه مانند نیاز به انرژي،  امروزه فناوري نانو می. پردازیم می

پیشرفت طور که پیش از این نیز مطرح شد،  همان. زیست، بهداشت و درمان و کشاورزي کمک کند محیط
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وسعه، پیشرفت گذاري در تحقیق و ت هاي افزایش سرمایه فناوري نانو در کشورهاي توسعه یافته با شاخص

هاي تحقیق و توسعه، آموزش چندمنظوره به همراه کارآفرینی، نوآوري و انتقال فناوري و رشد  زیرساخت

هاي  ریزي حفظ پیشگامی فناوري نانو، ساختاربندي مجدد انستیتوها و ارزیابی برنامه. شود اقتصادي ارزیابی می

کید شیوه تأ. توانمندي این کشورها استهاي مهم هاي مختلف از فاکتور ها و نقش جدید همکاري بین سیاست

ها  ها و نیازهاي آن فناوري نانوي جهانی بر تحقیق و توسعه کشورهاي در حال توسعه متفاوت است و به تخصص

. هاي موردنیاز کشور باید توسعه یابد کارگیري فناوري نانو و رفع اولویت ملی براي به راهبردهاي. بستگی دارد

کند تا نقاط ضعف و شرایط را ارزیابی  اي ابتکاري در زمینه فناوري نانو به دولت کمک میه گذاري سیاست

کشورهاي در حال توسعه براي موفقیت در زمینه فناوري نانو به . نموده و به رفع مشکالت موجود بپردازد

ذیري، اجراي پ هاي الزم، تأسیس انستیتوها، ریسک اي شامل تحقیق و توسعه فناوري، کسب مهارت مجموعه

کند و به تحقیق و  در هند مراحل ابتدایی را طی می فناوري نانو. ر دولتی نیاز دارنددرست قوانین و اصالح ساختا

گذاري علم و  هاي دولتی و خصوصی، بخش صنعت و سیاست همکاري شرکت. توسعه بیشتري نیازمند است

امکان تأثیر کاربرد . اي برخوردار است ت ویژهفناوري براي اطمینان از کاربردي شدن فناوري نانو از اهمی

کنندگان در چرخه این فناوري نیز  زیست، سالمت انسان و امنیت تولیدکنندگان و مصرف فناوري نانو بر محیط

بینی  و حتی در مواردي غیرقابل پیش متنوعمواد نانو و طبیعت ناشناخته این مواد، . باید مورد بررسی قرار گیرد

زیست، انرژي، کشاورزي، اطالعات و ارتباطات، صنایع سنگین و  نانو در پزشکی، شیمی و محیط فناوري. هستند

هاي موجود در فناوري نانو توجه کشورهایی مانند هند را به خود جلب  پتانسیل. اجناس مصرفی کاربرد دارد

  ]3. [کرده است

توسعه فناوري به عواملی . ور بستگی داردکاربرد فناوري نانو به وضعیت علم و فناوري در کش  هاي درك قابلیت

هاي  هاي علمی و غیرعلمی، ارتباط بین عامالن اصلی این بخش از جمله دانشکده مهارت: نیاز دارد که عبارتند از

 راهبردهاياي در زمینه فناوري نانو به همراه  رشته هاي تحقیق میان گذاران، شیوه مختلف، بخش صنعت، سیاست
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هاي  ها، انستیتوهاي تحقیقاتی، آژانس هاي علم و فناوري در دانشگاه لف، تمرکز بر فعالیتتحقیق و توسعه مخت

کننده کاربردهاي فناوري  پذیر که تنظیم پذیر و انعطاف هاي مدیریتی مسئولیت گذار و صنعت، زیرساخت سرمایه

  ]2.[شرایط مورد نیاز بخش علمیگذاري با توانایی ایجاد  پذیر سیاست نانو در جامعه هستند، محیط پویا و انعطاف

یکی . اند کند معرفی شده هایی که به ایجاد ظرفیت بیشتر کمک می ها و فرصت در این گزارش برخی از چالش

هاي فناوري نانو و ایجاد ظرفیت مناسب در تحقیق و توسعه،  ها در استفاده از پتانسیل ترین چالش از بزرگ

هاي متعددي استخراج شده  این فناوري از دانش. اي بودن این حوزه است که کاربردهاي وسیعی دارد رشته  میان

هاي مختلف را  وري نانو در زمینهها و پتانسیل کاربرد فنا این ویژگی. شود هاي دیگر ترکیب می و با فناوري

و  DST ،DBTهایی مانند  براي نمونه در زمینه بهداشت ترکیب آژانس. بر عهده دارندهاي مختلفی  آژانس

ICMR ها مانند  با دیگر آژانسCSIR  و حتیDRDO هاي برخی  همپوشانی مسئولیت. دیده شده است

اره کاري، هدر رفتن هزینه، وقت و نیروي انسانی شده از تحقیق و توسعه این بخش گاهی موجب دوب ها سازمان

عدم وجود ارتباط . عدم همکاري و عدم آگاهی مسئوالن نیز مشکالتی را در این زمینه ایجاد کرده است. است

هاي این حوزه  گذاران و دانشمندان نیز یکی دیگر از موانع توسعه ظرفیت مناسب علمی و خبري بین سیاست

ها مرتفع گردید اما دسترسی به این اطالعات به  برخی از این چالش Nano Missionي انداز با راه. است

ها در رابطه با توسعه  هاي بسیاري از آژانس ها و برنامه اطالعات مربوط به فعالیت. شود محدود می DSTابتکارات 

 ]2. [فناوري نانو هنوز در دسترس نیست

تمایل به تحقیقات . رود می شمار بههاي فناوري نانو  ی دیگر از چالشفاصله بین کاربردها و تحقیقات پایه نیز یک

توسعه . علوم پایه در هند و کمبود مشارکت تحقیق و توسعه دولتی مانع از پیشرفت فناوري نانو در هند شده است

هم بنابراین در بخش صنعت س. فناوري نانو نیازمند هزینه، ریسک باال و تحقیقات آزمایشگاهی زیادي است

گذاران بر تولید و فرایندهاي تحقیق و توسعه کاربردي و توسعه و  از زمانی که سیاست. کوچکی خواهد داشت

کاربردهاي فناوري نانو . اند، مشارکت خصوصی و دولتی توسعه یافته است ترویج کارآفرینی علمی تأکید کرده
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تحقیقات فناوري نانو در هند نشان کنندگان و دولت هر کشور ریسک باالیی دارد و بازنگري  براي مصرف

 ]2. [شود دهد که تحقیقاتی که ریسک باالیی داشته باشند در این کشور انجام نمی می

شود اما میزان تحقیق و توسعه و پیشرفت  ها انجام می شناسی بسیار کمی از سوي آژانس با این که مطالعات سم

با وجود مصرف باال و ریسک زیاد، . ند بیشتر شده استکاربردهاي بهداشتی مانند فیلترهاي آب و نساجی در ه

 ]2. [رسد سازي فناوري نانو امري دشوار به نظر می واردشدن به حوزه تحقیق و توسعه، کاربردها و تجاري

بنابراین تأمین . تجهیزات پیچیده و دانش تخصصی از اصول تحقیق و توسعه در حوزه فناوري نانو است

ها  با وجود تأسیس مراکز عالی و توسعه زیرساخت. بخش یکی از مشکالت موجود استهاي باال در این  هزینه

ایجاد . در برخی از شهرهاي بزرگ، دسترسی به این تسهیالت دشوار و نرخ رشد تحقیق و توسعه پایین است

جایی  از آن. تزمانی معین در زمینه علم و فناوري نانو از اهمیت باالیی برخوردار اس  کلی یا برنامه راهبردهاي

. کند که تحقیق و توسعه زیادي در هند انجام شده است این شیوه اجرایی از آسیب دیدن منابع جلوگیري می

گذاران، دانشمندان، متخصصان، دانشمندان علوم اجتماعی، صنعتگران و  دهد که سیاست مطالعات نشان می

ها باید با همکاري مسئوالن  این فعالیت. ستنددهی این فناوري ه پذیر به دنبال سازمان متخصصان امور ریسک

  ]2. [ایالتی و فعاالن بخش صنعت و دولت انجام شود

در این کار بهها تمایل زیادي  جا که تحقیق و توسعه علم و فناوري نانو یک فناوري جدید است و آژانس از آن

گونه که مطرح شد، فناوري نانو  همان. ها ایجاد شود سازمانهمکاري مناسبی بین این  ، الزم استزمینه دارند

هاي مختلف مهندسی و فناوري را تحت پوشش  اي است و توسعه کاربرد و تحقیق رشته رشته یک حوزه میان

 ]2. [بنابراین همکاري در این زمینه به دانش بیشتري نیاز دارد ،دهد قرار می

گذاران  دهد که دانش و آگاهی سیاست تحقیق و توسعه علم و فناوري نانو در بخش بهداشت و درمان نشان می

هاي مختلفی  چندین سال است که فناوري نانو تحت نظارت آژانس. تحقیق و توسعه در این زمینه کافی نیست

مناسب تنها به حوزه علم و فناوري نانو البته عدم همکاري . ها کافی نیست قرار گرفته اما همکاري بین این آژانس
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 CSIRو  DST ،DBT ،ICMRبراي نمونه . شود بلکه این مسئله در هند از گذشته وجود داشته است مربوط نمی

دهند و از  هاي مورد نیاز وزارت بهداشت انجام می تحقیقات بهداشتی دارویی خود را تنها در یکی از زمینه

براي رفع . شد در دو مرکز انجام می زمان به طور هم در گذشته برخی تحقیقات .کنند تحقیقات جدید اجتناب می

هاي تحقیق و توسعه هند را تحت  این مشکل یک سیستم تحقیقات بهداشتی ملی ایجاد شده که تمام آژانس

ها  دیگر آژانسهاي  مشکالت ناشی از عدم آگاهی از فعالیت دهد و از تحقیقات مشابه و پوشش قرار می

 ]2[.کند گیري میجلو

هاي موجود براي رفع موانع توسعه علم و فناوري نانو، ایجاد دپارتمان علم و فناوري نانو مانند  حل یکی از راه

  حل نیست زیرا ایجاد یک دپارتمان جدید به سرمایه البته این روش بهترین راه. دپارتمان فناوري زیستی است

. ها گردد ها و زیرساخت است این هزینه صرف تحقیق و توسعه پروژه زیادي نیاز دارد که در شرایط کنونی بهتر

حل مناسبی به نظر  اي است و تأسیس چنین دپارتمانی در حال حاضر چندان راه فناوري نانو در هند پدیده تازه

است که به تحقیق و توسعه  NSTMهایی در  ها یا کمیته تشکیل گروه ،حل در حال حاضر بهترین راه. رسد نمی

به . هایی مانند بهداشت، کشاورزي، انرژي، آب و تحقیقات علوم پایه مانند توسعه مواد نانویی بپردازند در بخش

هاي مرتبط  گذاران و وزارتخانه این ترتیب دانشمندان علوم دیگر با دانشمندان فعال در زمینه فناوري نانو، سیاست

  ]2. [توانند پیشنهادات خود را ارائه دهند ها نیز می میتهها و ک این گروه. همکاري خواهند کرد با فناوري نانو

 گذاري دولت هند در زمینه علم و فناوري نانو  سرمایه -5

ترین ابتکار فناوري نانو در  ، بزرگDSTتحت نظارت  2006تا  2001ابتکار علم و فناوري نانواز سال 

در سال . میلیون دالر بود 20تا  15بودجه اولیه این شرکت حدود . رود می شمار بهگذاري و امور اجرایی  سرمایه

میلیون دالر تعیین  254حدود  2007-2012ساله  5را براي دوره  Nano Missionدولت بودجه  2007-2006

زیادي از فناوري نانو صرف توسعه مراکز عالی مختلف و   به جز برپایی مرکز تحقیق و توسعه، بودجه. کرد

 ]2. [هاي آزمایشگاهی شد زیرساخت برپایی
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DIT  در  2006- 2007مریکا در سال امیلیون دالر  7و مبلغ  2006تا  2004هاي  میلیون دالر آمریکا در سال 9مبلغ

میلیون  5/6، حدود 2007-2008برنامه توسعه فناوري نانو و میکروالکترونیک صرف کرده و برآورد هزینه سال 

. مریکا ارزیابی شده بودامیلیون دالر  8/7حدود  2008-2009جه این بخش در سال بود. مریکا بوده استدالر ا

در  )IIT( در بنگلوروانستیتوي فناوري هند) IIS(یک مرکز همکاري نانو الکترونیک در انستیتوي علوم هند 

آزمایشگاه ملی  مریکا براي پنج سال توسعه فناوري نانو درامیلیون دالر  5/22اي معادل  بمبئی مجوز صرف هزینه

نیز حدود  CSIR. هاي بودجه قرار داشتند برخی تحقیقات نانو نیز در دیگر برنامه. را کسب کرد )NPL( فیزیک

  ]2. [گذاري کرده است مریکا در این زمینه سرمایهمیلیون دالر ا 9

و  ، هزینه مربوط به علمMNREو  DBT ،CSIR ،ICMR ،DAE ،DRDOدیگر نظیر  هاي سازماندر مورد 

 DSTنانو در کشور را   هاي اصلی فناوري که برنامه جا از آن. نشده بود تفکیکهاي دیگر  فناوري نانو از بودجه

گذاري در فناوري نانو  هنوز آمار واضحی از سرمایه. تعیین شد DSTکمتر از  ها سازماندهد، هزینه این  انجام می

گذاري علم و فناوري نانو را  هاي سرمایه تواند هزینه نمیعالوه بر این، دولت به تنهایی . نیامده استدست  به

مشارکت دولتی و خصوصی، راهی براي بیشتر شدن سرمایه تحقیقات نانو و استفاده مناسب از آن . تأمین کند

دو برابر شده  )NSTM( و مأموریت علم و فناوري نانو NSTIبودجه تحقیقات علم و فناوري نانو در . است

 ]2. [است

گیرد  هاي تحقیقاتی را در برمی فناوري نانو حجم زیادي از قوانین و هزینه باالیی در مصرف مواد و زیرساخت

هاي اخیر بودجه علم  هند در سال. گذاري زیادي براي ایجاد ظرفیت بیشتر در این زمینه الزم است بنابراین سرمایه

افزایش یافته % 21نسبت به سال گذشته  2007-2008در سال  این بودجه. و فناوري خود را افزایش داده است

 ]2. [است

هاي  گذاري گیرد و این پیشرفت ناشی از سرمایه یافته قرار می هند در زمینه فناوري نانو در کنار کشورهاي توسعه

رشد سریع جوامع علمی هند در تحقیق و توسعه نانو و تأکید بر اختصاص بودجه به . کالن هند در این زمینه است
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دهند تا  بودجه فناوري نانو را افزایش می گذاران به همین دلیل سیاست. کند وسعه فناوري نانو در هند کمک میت

 ]2. [شوندمند  این فناوري بهره مزایاياز 

گذاري  تحقیق و توسعه علم و فناوري نانو در بسیاري از انستیتوهاي هند، هنوز براي سرمایه کار بهبا وجود شروع 

براي توسعه . گیرد هاي زیادي صورت می هاي فناوري نانو تالش قیق و توسعه و گسترش زیرساختبیشتر در تح

. کنند هاي داروسازي مرتبط با تحقیق و توسعه بودجه بیشتري دریافت می  علم و فناوري نانو برخی از شرکت

و تحقیقات کاربردي و دانشمندان و متخصصان نیز براي توسعه تحقیقات پایه و تقویت تسهیالت آزمایشگاهی 

هاي  ترین یافته هاي اولیه بیشتر براي دستیابی به تازه گذاري سرمایه. توسعه فناوري نیاز به سرمایه بیشتري دارند

دیدگاه . ها و تولید و پردازش اطالعات در جامعه است هاي فناوري، پتنت علمی، انتشارات جهانی، نوآوري

 ]2. [ناوري نانو در مراحل ابتدایی استگذاري مناسب ف عمومی مبنی بر سرمایه

نیاز در گستره  انو را بیش از حد موردگذاري در زمینه علم و فناوري ن گذار، میزان سرمایه هاي سرمایه آژانس

 NSTMساله یازدهم  5در برنامه  DSTگذاري  شایان ذکر است که مبلغ سرمایه. اند تحقیقات علمی اعالم کرده

بودجه به % 36بنابراین حدود . معرفی شده و پس از تحقیقات دارویی و پزشکی در رتبه دوم قرار گرفته است

. هاي معرفی شده در برنامه دهم به امور نانو تخصیص داده شد و در برنامه یازدهم به همان منوال باقی ماند برنامه

بودجه برنامه دهم % NSTM 19. رسد رتبه سوم میبه  NSTMاگر بودجه برنامه دهم و یازدهم با هم جمع شوند 

 DSTاز سوي  تواند دائماً گیرد که می اي قرار می فناوري نانو در مجموعه. و یازدهم را به خود اختصاص داد

 ]2. [بودجه دریافت نماید

 هاي فناوري نانو در هند تقویت منابع انسانی و زیرساخت -6

هاي  برنامهراي توسعه علم و فناوري نانو، منابع انسانی ماهر و پشتیبانی از بگونه که پیش از این اشاره شد،  همان

شناخت ارتباط تنگاتنگ بین منابع انسانی ماهر و تحقیق و توسعه . از اهمیت بسیار باالیی برخوردار استمحوري 
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ختلف، توانایی نیروي هاي م ها و فعالیت گذاران را بر آن داشت تا با کمک برنامه و کاربرد فناوري نانو، سیاست

 ]2. [ها را در کشور ارتقا دهند کار و زیرساخت

اي براي  هاي ویژه شود اما برنامه هاي تحقیقاتی موجب افزایش کیفیت دانش محققان می اگرچه حمایت از پروژه

فناوري  در نظر گرفته شده که آموزش نیروي جوان و مستعد را در زمینه علم و 2020بهبود منابع انسانی تا سال 

هاي جدید توسعه نیروي انسانی موردنیاز براي  هدف از آموزش جوانان، یافتن شیوه. نانو در پی خواهد داشت

عالوه بر پتانسیل نیروي انسانی مناسب و کافی در هند، . هاي علمی است رشد و توسعه بخش نانو یا دیگر بخش

 ]2. [یقات نانویی تبدیل کرده استهزینه پایین تحقیق و توسعه نیز این کشور را به مرجع تحق

هاي مختلف  این هدف به دانشجویان و محققان رشته. است NSTMتوسعه منابع انسانی یکی از اهداف اصلی 

از  DSTبنابراین . کنندکند تا براي کار در چارچوب قانونی آمادگی الزم را کسب  فناوري نانو کمک می

کارشناسی ارشد علوم یا (هاي تحصیالت تکمیلی  کند تا دوره ها و انستیتوهاي تحقیقاتی دعوت می دانشگاه

هاي مناسب داشته و به آموزش  انستیتوهایی که زیرساخت. هاي آموزشی خود قرار دهند را در برنامه) فناوري

هدف از این برنامه، پرورش . ند کردسال کمک مالی الزم را دریافت خواه 5دانشجویان بپردازند به مدت 

 ]2. [کنندهاي مختلف و دانشمندانی است که به رشد فناوري نانو در هند کمک  نیروي انسانی ماهر در رشته

با توجه به . اند هاي مرتبط با فناوري نانو در انستیتوهاي مختلف هند توسعه یافته طی سه سال گذشته رشته

هاي کارشناسی  هاي کارشناسی ارشد فنی بیش از رشته تمایل به سمت رشته، DSTهاي تحصیالت تکمیلی  رشته

هاي فنی، فرد با توجه به قوانین مهندسی براي توسعه یک زمینه خاص  در رشته. ارشد علمی بوده است

هاي فنی، توسعه کاربردي فناوري  گذاران هندي باید از طریق رشته سیاست. کند هاي الزم را دریافت می آموزش

بسیاري . صنعت نانو در هند هنوز صنعتی نوپاست. نو را ارتقا بخشیده و محصوالت نانویی را وارد بازار نمایندنا

هاي کارشناسی ارشد  هاي زیادي روبرو هستند که رشته کار و کوچک در این زمینه با کاستی هاي تازه از شرکت

هاي آموزشی  برنامه. این محصوالت گرددکردن این شکاف کمک کرده و باعث پیشرفت تولید به پرتواند  می
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. است )INUP( 1کنندگان نانوالکترونیک در هند دیگر شامل تربیت محققان فناوري نانو از سوي برنامه مصرف

برنامه پیشرفته «و » هاي آموزشی بنیاد برنامه«براي دانشمندان مانند برنامه  DSTهاي آموزشی کلی  برخی از برنامه

 ]2. [هم در این مجموعه قرار دارد» متخصصان فناوريدانشمندان و  مدیریت فناوري براي

هاي  دوره DBT. کنند حمایت بیشتري از توسعه منابع انسانی می CSIRو  DBTهاي دیگر مانند  دپارتمان

همچنین . آموزشی خارج از کشور را براي آموزش دانشمندان در زمینه علم و فناوري نانو تنظیم کرده است

هزینه تحصیلی نیز از سوي  یک کمک. شود برگزار می CSIRو  ICMRهایی از سوي  ا و کارگاهه کنفرانس

ICMR همچنین . براي آموزش فناوري نانو و انتقال دارو در نظر گرفته شده استMNRE  در نظر دارد تا مراکز

در تالش  Nano Mission. در بخش انرژي تأسیس نماید را تحقیقاتی با تمرکز بر فناوري نانو و کاربرد آن

به این ترتیب . ها و یک کتاب راهنما متشکل از متخصصان علم و فناوري نانو تهیه کند است تا یک پایگاه داده

 NSTMو  NSTI. آورد  هاي همکاري پدید می یابد و شبکه این اطالعات بین جوامع تحقیق و توسعه انتشار می

براي دسترسی . اند د نانویی و تجزیه و تحلیل آن را اعالم کردهنیاز به تأمین تسهیالت الزم براي شناسایی موا

این مراکز . دانشمندان به تجهیزات مناسب و مراکزي با امکانات پیشرفته نیز تسهیالتی در نظر گرفته شده است

خت با پردا  توانند از تجهیزات علمی آن در بخش مرکزي تحقیقاتی انستیتوها واقع شده و محققان سراسر هند می

روزرسانی تجهیزات خود  انستیتوهاي خاصی نیز از حمایت مالی براي به. کنندهاي مشخص استفاده  هزینه

 ]2. [شود بمبئی انجام می IITعالوه بر این تحقیق و توسعه ابزار جدید نیز از سوي . برخوردار هستند

DIT الکترونیک در - توسعه اولیه مرکز مشترك نانوIISc  بنگلور وIIT  بمبئی را آغاز کرده تا ارتباط بین این دو

این امر موجب پیشرفت تحقیقات چندجانبه و توسعه کاربرد مواد نانو الکترونیک و ابزار . کندانستیتو را تقویت 

بهبود است، در راستاي توسعه منابع انسانی فناوري نانو در هند برداشته  DITگام مهم دیگر که . شود نانویی می

است که بر طبق این » کنندگان محصوالت نانوالکترونیک در هند برنامه مصرف«تحقیقاتی با عنوان هاي  قابلیت

                                                           
1Indian Nanoelectronics Users Program 
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هاي تحقیق و توسعه نانوالکترونیک در این مرکز  توانند از زیرساخت برنامه محققان انستیتوهاي دیگرهند می

  ]2. [فته در نظر گرفته شده استهاي پیشر ها و متخصصان رشته این برنامه به منظور تبادل ایده. استفاده کنند

  ارائه پتنت به محصوالت فناوري نانو -7

در رشته فناوري نانو که با سرعت زیادي در حال رشد و توسعه است، ارائه پتنت و انتشارات این بخش نیز در 

از این  اند که همکاري داشتههزار نشریه  11دانشمندان هندي در چاپ  2008تا  1990از سال . حال افزایش است

ها و  نشریات از سوي دانشگاه کلچهارم  یکو به چاپ رسیده  2008تا  2005نشریه در سال  700 تعداد

پتنت در زمینه فناوري  167حدود  2007ها در سال  عالوه بر این، هندي. انستیتوهاي دولتی به چاپ رسیده بود

دولتی،  مؤسساتها به  درصد این پتنت 39. ها در همان سال صادر شده بود چهارم آن نانو دریافت کردند که یک

بقیه . دانشگاهی اعطا شده بود مؤسساتدرصد به  6درصد به افراد حقیقی و  22درصد به بخش صنعت،  27

 شامل ها در بخش صنعتی مالکان اصلی پتنت. ها بین صنعت و انستیتوهاي دولتی مشترك بود پتنت

  ]1.[هستند Arrowو محصوالت روکش  Panacea فناوري زیستیشرکت  هاي رنباکسی، شگاهآزمای

 المللی فناوري نانو در هند هاي بین همکاري -8

هاي دوجانبه متعددي در زمینه علم و فناوري نانو در هند وجود دارد که بخشی از قراردادهاي علم و  همکاري

هاي مشابه  تحقیق و توسعه مشترك انستیتوهاي هندي با پروژه. دهد فناوري هند با دیگر کشورها را تشکیل می

فریقاي جنوبی اهاي تحقیق و توسعه برزیل،  تماندپار. در آمریکا، اروپا، ژاپن، تایوان و روسیه در حال اجرا است

اي براي توسعه همکاري در زمینه توسعه اقتصادي محصوالت فناوري نانو آغاز  جانبه و هند همکاري سه

هندي خارج از کشور و  هاي تکنسینهاي دیگر این بخش شامل همکاري دانشمندان و  فعالیت. اند کرده

ریاست علم و فناوري . خارج از مرزهاي هند استکار بهو هندیان مشغول داخل هند  هاي تکنسیندانشمندان و 

د و پرداز المللی می و انستیتوهاي بین CSIRاست که به تقویت همکاري بین  CSIRمتعلق به ) ISAD( 1المللی بین

                                                           
1International Science and Technology Directorate 
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وري نانو و فنافریقاي جنوبی، فرانسه، کره جنوبی، چین و ژاپن در زمینه علوم المللی نظیر ا با همکاران بین

بخش دولتی و خصوصی براي تأمین نیازهاي توسعه   همچنین هند بر افزایش همکاري. دکن همکاري می

  ]3. [هاي اصلی نظیر فناوري نانو تأکید دارد فناوري

تأسیس ) MTD33(هاي نانو  بخش فناوري اي در کمیته) BIS( 1، دیوان استانداردهاي هند2007در ماه مارس 

. دهمکاري کن) ISO/TC229(هاي نانو  المللی کمیته فنی استانداردسازي فناوري بینکرد تا با سازمان 

هاي  گروهعنوان  به MTD33در  CSIRهاي مختلف  و آزمایشگاه DST ،DITهاي مهم دولت مانند  دپارتمان

در حال حاضر هند در . هاي بخش خصوصی حضور دارند تحقیقاتی دانشگاهی و براي برخی همکاري

، اتحادیه اروپا )2002-2006(براي مثال، تحت برنامه ششم . المللی فعالیت دارد اي تحقیقاتی بینه همکاري

کاهش فاصله بین دانش فناوري نانو در هند و اروپا با «را با هدف » شبکه هند و اروپا«اي به نام  بودجه پروژه

این پروژه تا اواسط سال . تصویب کرد »هاي آموزشی گذاري ها و سیاست درك ساختار پشتیبانی نوآورانه، برنامه

هاي تحقیق و توسعه هند و  گذاري هایی در زمینه سیاست ها و کنفرانس ها، نشست به طول انجامید و بررسی 2007

اندازي این پروژه، ایجاد سکوي همکاري فناوري  هدف کلی از راه. اندازي شد اروپا در حوزه فناوري نانو راه

 5/14اروپا به ارزش - ، یک صندوق مشترك تحقیقات فناوري نانوي هند2007در سال . ودنانو بین هند و اروپا ب

 ]1. [هاي تحقیقات فناوري نانو بین هند و اروپا تأسیس شد مریکا براي تشویق به همکاريامیلیون دالر 

است که بین اتحادیه اروپا، چین، هند و روسیه  ICPC NanoNetالمللی دیگر شامل شبکه  هاي بین همکاري

براي توسعه همکاري بین دانشمندان این کشورها ایجاد شده و یک آرشیو الکترونیکی از نشریات علم و فناوري 

فریقاي جنوبی اهمچنین هند همکاري دو جانبه با آلمان، ایتالیا و تایوان، چین، برزیل و .نانو تهیه کرده است

. کندفته، مراقبت بهداشتی، آب پاکیزه و انرژي را تأمین ایجاد کرده است تا بودجه تحقیقات در زمینه مواد پیشر

اند  هند و چین با همکاري یکدیگر یک کمیته وزارتی براي همکاري در زمینه علم و فناوري نانو تأسیس کرده

                                                           
1Bureau of Indian Standard 
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یک  CIIو  DST، 2006از سال . اندازي کرده است هاي مشترکی را در زمینه فناوري نانو راه که پروژه

ژاپن، انگلیس ، 2007، انگلیس در سال 2006ساالنه مشترك با مشارکت امریکا در سال » نانو کنفرانس فناوري«

  ]1.[اندازي کردند راه 2009و با کره جنوبی در سال  2008و ایران در سال 

خود را براي توسعه همکاري در   هاي سه جانبه فریقاي جنوبی و هند فعالیتهاي علم و فناوري برزیل، ا دپارتمان

هاي  تمرکز این فعالیت سه جانبه در زمینه حسگرها و ابزار نانویی، سلول. اند زمینه فناوري نانو آغاز کرده

خورشیدي هیبریدي داراي ساختارهاي نانویی ارگانیک و غیرارگانیک، کاربرد نانو در سیستم ارائه دارو و 

  ]2.[روي انسانی استتوسعه نی سازوکارهاي

ها و  المللی کارگاه و انستیتوهاي بین CSIRبراي تقویت روابط بین  CSIRالمللی  مدیریت علم و فناوري بین

جنوبی، چین و ژاپن در زمینه علم و فناوري نانو ترتیب داده  هاي مشترکی با آفریقاي جنوبی، فرانسه، کره پروژه

برگزار شد که بر  2006یک سمپوزیوم مشترك نیز بین هند و فرانسه در زمینه فناوري نانو در سال . است

ها و کاربرد فناوري نانو در پزشکی، کشاورزي،  ایی مانند ساخت، شناخت ویژگیه تحقیقات نانو در زمینه

 ]2. [نساجی و صنایع دیگر پرداخت

 توان به هایی است که دولت در آن نقش مهمی دارد که از آن جمله می هاي دیگر فناوري نانو در بخش همکاري

، کمیته علم و فناوري ) HTCG( 1آمریکا-آمریکا، گروه همکاري فناوري برتر هند-فروم علم و فناوري هند

اشاره ) IFLaSC( 2فرانسه- آلمان، برنامه همکاري علم و فناوري و آزمایشگاه مواد شیمیایی جامد هند-هند

اي آموزش و پرورش فناوري  تفاهم بین هند و یونسکو براي ایجاد یک مرکز منطقه همچنین یک یادداشت.کرد

 ]2. [نانو است -هاي اصلی آن فناوري زیستی از زمینه زیستی به امضا رسیده است که یکی

المللی و  دهنده بین هاي نظم هاي تحقیقاتی با تالش دانشمندان هندي به افزایش آگاهی از فعالیت  این همکاري

دهد که هند نسبت به تطابق چارچوب  این امر نشان می. کند هاي علمی ارزیابی خطر کمک می ایجاد زیرساخت
                                                           

1High Technology Cooperation Group 
2Indo-French Laboratory for Solid state Chemistry 
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طور که این مسئله در رشته فناوري زیستی و فناوري  کند و همان با قوانین خارجی بسیار باز عمل می قوانین خود

اما در حال حاضر آگاهی دانشمندان و متولیان . اطالعات صورت گرفته در زمینه نانو نیز صورت خواهد پذیرفت

 ]1. [کم است المللی فناوري نانو بسیار دهنده بین ایجاد نظم در مورد فرآیندهاي نظم

هند در تالش است تا به سرعت فاصله خود را در زمینه یافتن کاربردهاي تجاري تحقیقات اولیه علوم نانو با 

بندي خود را از تحقیقات علمی  هاي بودجه در حال حاضر اولویت DST. آمریکا، آسیاي شرقی و اروپا کم کند

این ترتیب، همکاري نزدیکی با بخش صنعتی ایجاد به . تتر تغییر داده اس هاي کاربردي گذاري  به سرمایه ممه

  ]1. [خواهد شد

 :المللی هند در زمینه فناوري نانو آورده شده است هاي بین در ادامه نکات مهمی در مورد همکاري

تحقیق علوم نانو و توسعه فناوري نانو در هند نسبت به اروپا، آمریکا و آسیاي شرقی با تأخیر صورت گرفته  •

ترین کشورها  ها مانند مراقبت بهداشتی و منسوجات جزو پیشرفته  که هند در برخی زمینه  در حالیاست 

 .است

هاي  هاي استثنا است و قبل از بخش ارزشیابی خطر به تازگی آغاز شده است، بخش داروسازي جزو رشته •

 ]1. [دیگر به آن پرداخته شده است

است که نقش مهمی در مسائل مربوط به  MSTدر دست گذاري فناوري نانو  مسئولیت سازمانی سیاست •

در حال . کنند نهادهاي دیگر دولتی کمتر خود را درگیر قوانین ریسک فناوري نانو می. گذاري دارد قانون

 ]1. [حاضر هند قوانین خاصی براي فناوري نانو ندارد اما در آینده نزدیک این قوانین تصویب خواهد شد

هاي آتی این امر  مللی خاصی در زمینه فناوري نانو ندارد و احتماالً در سالال هند هنوز همکاري بین •

 ]1. [پذیر خواهد شد امکان

. به کاربردها و قوانین آن بسیار مهم است اي بودن فناوري نانو، توجه رشته درك و میان با توجه به طبیعت قابل

به این . افزاید بخشد و بر مقبولیت عام آن می یهاي مختلف این فناوري به آن اعتبار م حضور سهامداران در بخش
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تعادلی میان موافقان جامعه علمی و توجه علوم به  اخیراً. زند ترتیب تحقیقات علمی اذهان عمومی را بر هم نمی

المللی را با  هاي بین تواند امکان دستیابی به فرصت هند از این طریق می. هاي فناوري نانو پدید آمده است پتانسیل

در این راستا الزم است یک چارچوب مدیریتی قابل درك در . آورددست  بههاي پیشرفته خود  ویت توانمنديتق

ها، مراکز و  دپارتمان  این چارچوب شامل مسئولیت. شودتمامی سطوح توسعه و کاربردهاي فناوري تدوین 

. شود سیاسی و طراحی قوانین می، محیط اقتصادي، اجتماعی و  هاي توسعه فناوري نانو براي ایجاد شبکه گروه

  ]3. [گیرد اي، ملی، ایالتی و محلی را در بر می بخش دیگر آن نیز توسعه جهانی، منطقه
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  ها پیوست

 ]2[در حوزه فناوري نانو هاي در دست اجراي دپارتمان فناوري اطالعات فهرست پروژه: 1جدول

  مکان  هاي در دست اجرا پروژه  شماره
نانویی فلزات جدید و رسانا در کاربردهاي ترکیب ذرات   1

  الکترونیکی و الکترونیک نوري
C-MET پونا  

تولید انبوه فلزات، اکسید فلزات، نیترید فلزات در یک   2
  راکتور تبدیلی پالسما

C-MET پونا  

نانوکریستالین سیلیکون  MEMSتوسعه حسگر فشار   3
  هاي کم فشار دروکیوم و محیط

  کلکته، Jadavpurدانشگاه 

توسعه فناوري ساختارهاي کوانتومی و کاربرد آن در ابزار   4
  سیلیکون نانو الکترونیک

CEERI Pilani 

هاي کربنی در  هاي نانوتیوب بررسی همترازي و ویژگی  5
  داروها

CSIO ،چندیگر 

  ، دهلی نوNPL  توسعه نانو مترولوژي در فناوري نانو  6
  بنگلور IIScبمبئی و  IIT  مشتركهاي  پروژه -مراکز نانوالکترونیک  7
سازي ساختار نانو  و آماده Sno2ترکیب پودر نانو کریستالین   8

Sno2 هاي نازك حساس به گاز با تکنیک اسپري  در فیلم
  آلتراسونیک پیرولیز

  

هاي همتراز کربن و مواد مربوط به آن و  ترکیب نانوتیوب  9
  دهی آنها هاي الکترون مطالعه ویژگی

IITدهلی ،  

در اتاق حرارت و  MOSFETsسازي  الگودهی و شبیه  10
MOSFETs کالسیک در دماي نیتروژن مایع 

  دانشگاه پنجاب،چندیگر

11  SiC  درمقیاس نانو با ساختارهاي کوانتومی برSi  با استفاده از
  تکنیک چرخشی

IIT ،کانپور 

12  Q-semiconductor-glass-nonocomposite  در کاربردهاي
  اپتیک و انرژي

C-METپونا ،  

هاي رامان و فوتولومینسنس ساختارهاي نانویی پروس  بررسی  13
  هاي بیولوژیک و شیمی سیلیکون در تشخیص وجود گونه

  جامعه ملی اسالمی دهلی نو

  نگپور، VNIT  هاي ابزار نانو سازي ویژگی تعیین و شبیه  14
نازك ساختارهاي نانو در  بنیادهاي مبتنی بر اکسید فیلم  15

  انفورماتیک کوانتومی و اسپینترونیک
IITکانپور ،  

ساختارهاي جدید سرامیک براي کاربردهاي حساس در   16
  برابر گاز

IIT ،کاراگپور 
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و  MEMSهاي نانو ساختارهاي اجرایی در  ترکیب و ویژگی  17
  الکترونیک نوري

IIT، Roorkee  

  بنگلور  IIScبمبئی و   IIT  پروژه مشترك -نانوالکترونیک هندکنندگان  برنامه مصرف  18
Source: Nanotechnology Developments in India -a Status Report, supported by The International Development 

Research Centre, Canada 
  

  ]DIT] (2(فهرست پروژهاي تکمیل شده دپارتمان فناوري اطالعات : 2جدول

  مکان  پروژه تکمیل شده  شماره
  کانپور، IIT  هاي نازك عمودي بدون فتولتوگرافی ساخت ترانزیستورهاي فیلم  1
  ، مدرسIIT  هاي نوري بررسی و توسعه اکسید نقره نانو براي حافظه  2
متر با  14-8توسعه جستجوگر نوري اینفرارد کوانتومی در طول موج   3

 Si/SiGeاستفاده از فناوري نانوي 

IIT،کاراگپور 

Source: Nanotechnology Developments in India -a Status Report, supported by The International Development 
Research Centre, Canada 

 

  

  ها و مراکز فعال در حوزه فناوري نانو در هند انستیتوها، دانشگاه: 3جدول

فعال در حوزه ها و مراکز  نام انستیتوها،دانشگاه  شماره
  فناوري نانو

  انستیتوي فناوري اطالعات مدرس، چناي  1
  وري علوم هند، کلکته انجمن بهره  2
  دانشگاه پونا  3
  ، کلکتهC.N. Boseمرکز ملی علوم پایه  4
  آزمایشگاه ملی شیمی، پونا  5
  مرکزتحقیقات علوم پیشرفته جواهر لعل نهرو، بنگلور  6
 ورناسیدانشگاه هندي بنارس،   7

  انستیتو فناوري اطالعات کانپور  8
  انستیتوي علوم هند، بنگلور  9

  انستیتو فناوري اطالعات دهلی، دهلی نو  10
  اي سها، کلکته انستیتوي فیزیک هسته  11

Source: www.nanomission.gov.ir 
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  ]4[ مراکز فناوري نانو: 4جدول

  مرکز فناوري نانو  شماره
  )ها، تحقیقات بنیادي سلولی کاشت، مهندسی بافت( پزشکی آرمیتاانستیتوي علوم   1
کترومکانیکی و نانوالکترومکانیکی هاي میکروال سیستم( C.N. Boseمرکزملی علوم پایه   2

  )تولیدات نانو و
  )ها و مواد زیستی هاي مقیاس نانو در سیستم پدیده( Tataانستیتوي تحقیقات بنیادي   3
فناوري زیستی  و نانو الکترونیک، پلیمر حساس به نانو( اطالعات بمبئی انستتیوي فناوري   4

  )نانو
  )نشانگرهاي زیستی نانو و ها ابزار ، کامپوزیت(انستیتوي علوم هند، بنگلور   5
  )الگوهاي نانو الکترونیک قابل پرینت و(ات کانپور انستیتوي فناوري اطالع  6
  )ابزار فتوولتائیک و نشانگرها(برداري از علوم هند  انجمن بهره  7

Source: www.nanomission.gov.ir 
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  ]4[ هاي مشترك انستیتوها و صنعت پروژه، هاي بخش خصوصی و دولتی همکاري: 5جدول

  مرکز مواد بنیادي نانو، انستیتوي فناوري اطالعات مدرس  1

  مرکز فناوري نانو، دانشگاه حیدرآباد  2

  فعال، انستیتوي فناوري اطالعات دهلیهاي قوي و  مرکز بافت  3

ملی تحقیقات و آموزش پزشکی  انستیتويمرکز فناوري نانوي دارویی،   4

  چندیگر

  مرکز نانو کامپوزیت کائوچو، دانشگاه گندیجو، کتیام  5

  آباد مرکز کاربردهاي نانوپراسفر، دانشگاه اهللا  6

Source: www.nanomission.gov.ir 
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فناوري نانو : فصل ششم  

 :فصل ششم

  هاي تجدیدپذیر انرژي
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  هاي نو و تجدیدپذیر هاي هند در زمینه انرژي وضعیت و تاریخچه فعالیت -1

 1960یعنی از دهه (در شش دهه اخیر . هند به لحاظ مصرف انرژي در رتبه پنجم جهان قرار داشت 2008در سال 

با این . برابر شده است 84برق در این کشور  1برابر شده و ظرفیت نصب شده تولید 16مصرف انرژي هند ) به بعد

هاي  در سال. همه، کشور هند به لحاظ تأمین انرژي و برق براي همه مناطق این کشور با فقر شدید روبرو است

اخیر به دلیل رشد جمعیت و توسعه اقتصادي مصرف انرژي در هند با آهنگ سریعی افزایش یافته است، اگرچه 

، رشد سریع %8-9رشد اقتصادي ساالنه   نیبی بر اساس پیش. میزان این انرژي ممکن است به نسبت کم باشد

ها خانوار هندي، احتماالً تقاضا در زمینه انرژي رشد  شهرنشینی و بهبود استانداردهاي زندگی براي میلیون

  ]1. [اي خواهد داشت مالحظه قابل

  

  
 )IIASA, Global Energy Perspective: منبع(

  گرایش مصرف انرژي در هند: 1نمودار

  

                                                           
1 Installed Electricity Capacity 
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هاي اخیر دسترسی به برق افزایش و کیفیت آن ارتقا یافته است، اما تقاضا در این زمینه همواره از  سالاگرچه در 

درصدي مواجه شده و پیک  1/10با کمبود انرژي  2009- 10که هند در سال  عرضه بیشتر بوده است، به طوري

کمتر بوده  2007-8در سال % 6/16اگرچه پیک کمبود انرژي در این سال نسبت به . بوده است% 7/12این کمبود 

. هاي این کشور اوج تقاضاي انرژي نیز به خاطر کمبود ذخایر کافی پایین آمده است است، اما در بیشتر بخش

مگاوات برق دیزلی  35000تا  25000دهد که براي برطرف ساختن این کمبود باید  برآوردهاي مختلف نشان می

  ]1.[تولید شود

  
  هند انرژي بخش :2نمودار

بیش از . دسترسی به آن نیز به همان اندازه اهمیت دارد دامنهکمبود برق تنها مشکل موجود در هند نیست، بلکه 

کسانی که به انرژي دسترسی دارند . جمعیت هند براي امرار معاش خود به انرژي تجاري دسترسی ندارند% 40

ها را از نیاز اساسی بشر به زندگی با  تنها آن این امر نه. نیز باید با دسترسی ضعیف و نامنظم دست و پنجه نرم کنند

زا و اشتغال در مناطق روستایی را با  هاي مولد و درآمد کند، بلکه همچنین ایجاد فعالیت کیفیت محروم می

کند که این مسئله به نوبه خود به یکی از عوامل اساسی در فرآیند توسعه آتی هند تبدیل  محدودیت مواجه می
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عرضه کم برق در این مناطق مردم را وادار کرده است تا براي روشنایی از نفت سفید و همچنین، . شده است

ها به خاطر  هر دوي این. هاي کوچک از گازوئیل استفاده کنند هاي آبیاري و شرکت رسانی به پمپ براي برق

  ]1. [افزاید یکند و بر مشکالت ایمنی انرژي م سطح باالي یارانه بار مالی زیادي را بر اقتصاد وارد می

 )SEFI, New Energy Finance 2008: منبع(

  در مقایسه با برخی کشورها 2007هاي پاك هند در سال  مراکز رشد انرژي :3نمودار

اهمیت منابع . دهد ریزي انرژي هند را تشکیل می هاي مهم فرآیند برنامه هاي تجدیدپذیر یکی از مؤلفه انرژي

. تشخیص داده شد 1970یک مبناي پایدار انرژي، نخستین بار در اوایل دهه  انرژي تجدیدپذیر در گذار به سوي

تعهد سیاسی خود به این نوع انرژي  1982اي به نام منابع نامتعارف انرژي در سال  دولت هند با تأسیس وزارتخانه

منابع انرژي به وزارتخانه تمام و کمالی به نام وزارت  1992این وزارتخانه بعداً در سال . را آشکار کرد

تغییر نام داد که تنها ) MNRE(هاي نو و تجدیدپذیر  تبدیل شد و سپس به انرژي) MNES( 1غیرمتعارف

                                                           
1Ministry of Non-Conventional Energy Resources 
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ترین وزارتخانه دولت هند  هاي نو و تجدیدپذیر اصلی وزارت انرژي. آید می شمار بهبا این نام در دنیا   وزارتخانه

 .هاي نو و تجدیدپذیر است در سطح فدرال براي پرداختن به تمامی مسائل مربوط به انرژي

 هاي نو و تجدیدپذیر توسعه انرژي 1-1

خط سیر . ت مداومی داشته استهاي تجدیدپذیر پیشرف هاي متعارف و هم در زمینه انرژي هند هم در زمینه انرژي

در جدول زیر  2010و ) آغاز برنامه یازدهم( 2007، )آغاز برنامه دهم( 2002ظرفیت برق نصب شده از سال 

  :آورده شده است

  )به مگاوات(سهم منابع مختلف در ظرفیت تولید برق : 1جدول
  )MW25(آبی   (%)حرارتی   دوره زمانی

(%)  
انرژي تجدیدپذیر   (%)اي  هسته

(%)  
1/4/2002  59%  

74429  
26%  

26269  
2%  

2720  
2%  

1628  
1/4/2007  65%  

87015  
26%  

34654  
3%  

3900  
6%  

10258  
31/9/2010  64%  

106518  
4/22%  

37328  
7/2%  

4560  
90/10%  

18155  
  

% 11به حدود % 2برابر افزایش یافته و از  5سال تا بیش از  8طی  1شود که ظرفیت شبکه تجدیدپذیر مشاهده می

هاي تجدیدپذیر در هند به  سطح نفوذ انرژي. دهد از تولید برق را تشکیل می% 13/4رسیده است و در حال حاضر 

  ]1. [مقایسه با اتحادیه اروپا و بسیار بیشتر از ایاالت متحده است خوبی قابل

اي را براي بخش  ها و دستیابی به نرخ رشد باالتر، اهداف بلندپروازانه رکردن شکافدولت هند در تالش براي پ

مگاوات براي  000,83مگاوات براي برنامه یازدهم، حدود  78700(در نظر گرفته است ) معمولی(برق متعارف 

  ).مگاوات براي برنامه سیزدهم 100000برنامه دوازدهم و حدود 

                                                           
1Renewable Grid Capacity 
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توجهی  منابع حرارتی بوده است اما منابع دیگر نیز در این زمینه رشد قابل این رشد تاکنون بیشتر در بخش

کاوي و واردات  معدن. هاي انرژي متعارف مشکالتی وجود دارد با این حال در هر یک از بخش. اند داشته

محیطی و آب و  مشکالت زیست. به خاطر کمیت باالي تقاضا با مشکل روبرو است خصوص بهسنگ  زغال

  .شود تر می ها مشکل تر شده و ترخیص پروژه روز جدي وزبههوایی ر

کند،  انرژي موردنیاز خود را از خارج وارد می% 80با توجه به مشکالتی که در باال به آن اشاره شد و این که هند 

  .باید اقدامات اساسی و ضروري براي کاهش مصرف انرژي اتخاذ شود

دارد و تأمین انرژي و ایمنی انرژي براي ) RGGVY( 1نی به روستاهارسا اي براي برق هند برنامه بلندپروازانه

  ]1. [هاي فقیر جامعه یکی از مسائل و مشکالت اصلی هند است بخش

  2007- 2012 دوره براي انرژي انداز چشم :2جدول

 منبع انرژي تجدیدپذیر )به مگاوات(اهداف پیشنهادي 

 باد 10500

 )مگاوات 25تا ) (small hydro(هاي برق آبی کوچک  نیروگاه  1400

 توده هاي زیستی و تولید همزمان 1700

  ضایعات شهري و صنعتی 400

 مجموع 14000

    

                                                           
1The Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana 
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  اکسیدکربن مصرف انرژي و انتشار دي 1-2

بود که ) toe( 1تن معادل نفت 54/0، 2008رغم افزایش تقاضاي انرژي، سرانه مصرف انرژي هند در سال  علی

 toe، ژاپن toe 08/4، آلمان  toe 5/7ایاالت متحده (نسبت به کشورهاي صنعتی و حتی چین خیلی کمتر است 

هم به لحاظ ساالنه و (تن بود که  5/1برابر  2007اکسیدکربن هند در سال  سرانه انتشار دي .)toe 6/1و چین  88/3

اي انتشاردهندگان  چهارم کل انتشار گازهاي گلخانه یکسوم میانگین جهانی و کمتر از  یک) هم به صورت مجزا

هایی که دولت هند  ها و سیاست به خاطر تالش. اي دنیا یعنی چین و ایاالت متحده است اصلی گازهاي گلخانه

. برابر کاهش یافته است 30تا بیش از  1994-2007ها است، شدت انتشار هند طی دوره  فعاالنه درصدد اجراي آن

رغم اضافه شدن  علی. ش دستیابی به انرژي قرار نیست تغییر زیادي در این زمینه به وجود آوردهرچند گستر

اکسیدکربن این کشور  ها نفر به جمعیت شهري، مصرف سرانه انرژي هند و در نتیجه سرانه انتشار دي میلیون

  .همچنان خیلی کمتر از بقیه کشورها خواهد بود

برق هند را تأمین % 80حدود ) سنگ، گاز و گازوئیل زغال(سیلی هاي ف سوخت 2008- 2009هاي  در سال

از انتشار % 42تولید برق در هند فقط . کرد تقاضاي برق را تأمین می% 69سنگ  طی این دوره تنها زغال. کرد می

ایاالت  خصوص بهشود هند هرگز به سطح انتشار دیگر کشورها و  بینی می شود، بنابراین پیش کربن را موجب می

    ]1. [متحده و چین نخواهد رسید

                                                           
1Tonne of Oil Equivalent 
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  )2006(هاي تجدیدپذیر  بندي کشورها به لحاظ انرژي نمایه رتبه :3جدول

هاي  شاخص زیرساخت
 انرژي تجدیدپذیر

 هاي شاخص توده
 زیستی و غیره

شاخص انرژي 
 خورشیدي

شاخص انرژي 
 بادي

هاي  کل شاخص
 تجدیدپذیر  انرژي

 رتبه  کشور

ایالت متحده   71 72 75 64 76
 امریکا

1  

 2 اسپانیا 68 69 72 58 78

 3 هند 63 64 61 50 65

 4 انگلستان 62 64 48 57 68

 5 آلمان 61 61 71 60 55

 6 چین 57 60 42 36 59

 7 فرانسه 56 56 58 53 55

  ) Ernst & Young: منبع(

  هاي نو و تجدیدپذیر در هند هاي انرژي محرك 1-3

هاي اصلی  زیست یکی از چالش نیاز هند به انرژي ایمن، ارزان قیمت و سازگار با محیطکه مشخص شد،  چنان

وري انرژي نقش مهمی در راهبرد ملی  که حفظ و بهره همچنین ضمن آن. اقتصاد و توسعه این کشور است

شبکه برق  حل اصلی در این زمینه بوده و نقش مهمی در تقویت هاي تجدیدپذیر راه کند، انرژي انرژي ایفا می

هاي فسیلی، به هند در دنبال  کند و ضمن فراهم کردن امکان دسترسی به انرژي و کاهش مصرف سوخت ایفا می

    ]1. [کند کردن سیر توسعه کاهش کربن کمک می
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  )2007- 2012(و دیگر کاربردها  تجدیدپذیر هاي انرژي توزیع - 4جدول

 منبعانرژیتجدیدپذیر اهدافپیشنهادي

هاي  خورشید، باد، نیروگاه(هاي مستقل انرژي تجدیدپذیر  سیستم مگاوات 1000
 )هاي زیستی و غیره آبی کوچک، توده برق

 هاي گرمایی خورشیدي سیستم میلیون متر مربع حوزه مأمور کنترل 5

 1هاي گاز زیستی از نوع خانوادگی نیروگاه دو میلیون واحد

 اتصال روستاها به برق از راه دور روستا 10000

  هاي تجدیدپذیر برخی موانع موجود براي جذب فناوري در زمینه انرژي 1-4

هاي تجدیدپذیر در کشور هند  در زمینه انرژي  در ادامه به برخی از موانع موجود بر سر راه جذب فناوري

  :پردازیم  می

هاي  اي، انرژي هاي هسته هاي فسیلی و فناوري به منظور رقابت با سوخت :سازي موانع موجود براي تجاري •

هاي توسعه  سازي غلبه کنند که عبارتند از زیرساخت تجدیدپذیر باید بر دو مانع عمده موجود براي تجاري

هاي بزرگ اولیه  گذاري توسعه منابع جدید تجدیدپذیر مستلزم سرمایه. 2جویی مقیاس نیافته و فقدان صرفه

  .ماند ها باال باقی می قیمت  که تعداد واحدهاي تولیدشده کم باشد، ها است و تا زمانی براي ایجاد زیرساخت

هاي انرژي تجدیدپذیر  شود و بین فناوري هاي انرژي تجدیدپذیر یارانه ارائه می به فناوري :ها انحراف قیمت •

هاي  وريافنهاي تجدیدپذیر،  قایسه با انرژيدر م. و سایر منابع انرژي، بار مالیاتی نامتقارنی وجود دارد

  . توجهی به لحاظ یارانه دولتی براي تحقیق و توسعه برخوردارند از امتیاز قابل اي و سوخت فسیلی هسته

بوده و براي خرید این  ناآشنا هاي تجدیدپذیر مشتریان تجاري و صنعتی به طور کلی با انرژي:موانع سازمانی •

هزینه  هاي کم حل مدیران صنعتی انرژي تنها به منظور پیدا کردن راه. هستند انرژي با محدودیت مواجه

                                                           
1family type biogas plant 
2economies of scale 
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که  کنند، در حالی هاي ناشی از خرید وسایل الکتریکی خود توجه می شوند و کمتر به آلودگی تربیت می

  . هاي خانگی هستند مدیران صنعتی محیط زیست به دنبال راهی براي کاهش آلودگی

. هاي مربوط به انرژي تجدیدپذیر به طور کلی کوچک هستند ها و شرکت پروژه :قدرت تأثیرگذاري پایین •

ها از  آن. توانند مستقیماً با تعداد زیادي از مشتریان خود در تماس باشند هاي کوچک کمتر می این شرکت

توانند در روندهاي نظارتی  ندرت می اي مطلوبی با بازیگران بزرگتر بازار برخوردارند، اما به شرایط مذاکره

  . گذاري مشارکت داشته باشند یا قانون

هاي کوچک در بسیاري از مراحل چرخه توسعه، هزینه تراکنش باالیی  پروژه :ها هزینه باالي تراکنش •

هاي کوچک براي مؤسسات مالی، خیلی  بسیاري از پروژه 1بندي اعتباري مثال ارزیابی رتبهعنوان  به. دارند

  .شتر از یک پروژه بزرگ استبی

آوردن تأمین وجوهی دست  بهدهندگان و مشتریان انرژي تجدیدپذیر براي  توسعه :هزینه باالي تأمین وجه •

  . گیرد با مشکل مواجهند که با نرخ پایین در اختیار تجهیزات انرژي متعارف قرار می

آمیزي  هاي بانکی تبعیض جدیدپذیر هزینههاي ت ها براي انتقال برق از انرژي بیشتر ایالت :مسائل اجرایی •

توانند در هر  ها می این کار به خاطر عدم اطمینان نسبت به برقی است که این سیستم. کنند دریافت می

  . پمپ کنند) گرید(هاي انتقال  اي به شبکه نقطه

به ) بی و باديعمدتاً انرژي خورشیدي، آ(هاي انرژي تجدیدپذیر  جا که فناوري از آن :وري محدودیت بهره •

) نور خورشید، آب و سرعت باد(ها کنترلی روي مواد خام  اندازي آن موجودیت منابع بستگی دارد و در راه

هاي متعارف  هاي مبتنی بر سوخت ها معموالً خیلی کمتر از کارایی نیروگاه وجود ندارد، کارایی این پروژه

  ]3. [فسیلی است

                                                           
1credit-worthiness 
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با رشد سریع . گیرد برداري قرار می سازي مورد بهره تماندرصد از کل انرژي در بخش ساخ 40حدود 

با توجه به شرایط آب و هوایی هند، سیستم . شهرنشینی، این بخش تقاضاي انرژي زیادي در آینده خواهد داشت

ها  توسعه یافته است که براي انواع ساختمان) GRIHA( 1هاي مسکونی بندي سبز براي ارزیابی مجتمع ملی رتبه

هاي سبز  رود که این سیستم طراحی و ساخت ساختمان انتظار می. آب و هوایی مختلف مناسب است در مناطق

  .را در کشور ارتقا دهد

. مگاواتی اوج بار شود 1تواند منجر به اشتراك  آبگرمکن خورشیدي، می 1000شود که نصب  برآورد می

ی که تقاضاي آب گرم توسط برق یا منابع های ها و بخش بنابراین استفاده از آبگرمکن خورشیدي در ساختمان

تنها منجر به اجتناب از  این انرژي تجدیدپذیر بالغ نهکارگیري  بهبنابراین . شود اجباري خواهد شد دیگر تأمین می

. هاي فسیلی و برق خواهد داشت اي در سوخت مالحظه جویی قابل شود بلکه همچنین صرفه برداري می هزینه بهره

]1[  

  اي تجدیدپذیر و تغییرات آب و هواییه انرژي 1-5

. شود نقش کلیدي دارد هایی که به منظور تعدیل آب و هوا انجام می هاي تجدیدپذیر در تالش انرژي

 5تا  4دهد که تعدیل ناشی از انرژي تجدیدپذیر در حال حاضر معادل حدود  برآوردهاي مختلف نشان می

هاي  از این گذشته، وجود پتانسیل عظیم بازار و زیرساخت. ستدرصد از کل انتشار مرتبط با انرژي در کشور ا

) CDM( 2هاي سازوکار توسعه پاك یافته صنعتی، مالی و بازرگانی هند را به مقصد مناسبی براي پروژه توسعه

هاي ملی انرژي  برنامه. ترین سهم را دارند هاي انرژي تجدیدپذیر مهم تبدیل کرده است که در این میان پروژه

  .آورند هاي مناسبی به وجود می هاي سازوکار توسعه پاك و نوآوري در فناوري فرصت یدپذیر براي پروژهتجد

                                                           
1Green Rating for Integrated Habitat Assessment 
2Clean Development Mechanism 
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هاي  دهد که از سوي خانوارهاي شخصی، شرکت تحلیل خطوط سازوکار توسعه پاك این واقعیت را نشان می

هاي  خأل، وزارت انرژيکردن این  به منظور برطرف. آید کوچک و مناطق روستایی مشارکت الزم به عمل نمی

  ]1. [ریزي، توسعه داده است هاي تجدیدپذیر تحت رویکرد برنامه نو و تجدیدپذیر چارچوبی را براي انجام پروژه

  هاي نو و تجدیدپذیر ریزي در مورد انرژي گذاري و برنامه چارچوب سیاست -2

هاي آتی همچنان  فسیلی در دهههاي  سوخت. انرژي یکی از الزامات رشد اجتماعی و اقتصادي هر کشور است

هاي فسیلی محدود،  جا که منابع سوخت با وجود این، از آن. نقش مهمی در بخش انرژي هند ایفا خواهند کرد

از طرف دیگر منابع انرژي تجدیدپذیر . پذیر و آالینده هستند، باید محتاطانه مورد استفاده قرار گیرندناتجدید

بنابراین استفاده از این . هند داراي منابع انرژي تجدیدپذیر بسیار زیادي است. یرندغیرآالینده و پایان ناپذ  بومی،

  .گیرد هاي ممکن مورد تشویق قرار می ها به تمامی شیوه انرژي

  انرژي خورشیدي 2-1

هاي  در بیشتر بخش. هاي تجدیدپذیر، هند داراي منابع عظیم انرژي خورشیدي است از میان منابع مختلف انرژي

متوسط تابش . روز در سال هوا آفتابی است 300کشور نعمت تابش خوب آفتاب وجود دارد و حدود این 

هاي انرژي  توسعه فناوري. کیلووات ساعت در روز متغیر است 7کیلووات ساعت تا  4خورشیدي در هند از 

 60از دهه خورشیدي، چه در زمینه انرژي خورشیدي حرارتی و چه در زمینه انرژي خورشیدي فتولتائیک 

هاي خورشیدي  در اوایل دوره توسعه، ابزارهاي حرارتی خورشیدي با دماي پایین مانند اجاق. پیگیري شده است

خورشیدي بر توسعه و   در این دوره، در حوزه فتولتائیک. توجه قرار داشتندبعدها آبگرمکن در این حوزه مورد و

و تمرکززدایی  1که در وهله اول براي کاربردهاي آف گرید شد هایی تأکید می برداري از ابزارها و سیستم بهره

  ]1. [ساخته شده بودند

    

                                                           
1Off- Grid 
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  اهمیت انرژي خورشیدي براي هند  2-1-1

  :پردازیم که عوامل آن عبارتند از در ادامه به بررسی اهمیت انرژي خورشیدي براي هند می

سنگ هزینه ثابت  مانند زغال انرژي خورشیدي در حال حاضر در مقایسه با دیگر منابع انرژي :هزینه •

 1ها و رساندن آن به زوجیت گرید آوردن هزینه هدف این برنامه ایجاد شرایطی براي پایین. بیشتري دارد

 . از طریق افزایش سریع ظرفیت و نوآوري فنی است

تریلیون کیلووات  5000ساالنه حدود . پتانسیل انرژي خورشیدي در هند بسیار باال است :پذیري مقیاس •

کیلووات ساعت به ازاي هر  7تا  4هاي این کشور روزانه  تابد و بیشتر بخش ساعت انرژي بر هند می

ان بنابراین هر دو مسیر فناوري براي تبدیل انرژي خورشیدي به گرما و جری. کنند مترمربع دریافت می

 منبعبرداري قرار گرفته و  تواند مورد بهره برق، یعنی حرارتی خورشیدي و فتوولتائیک خورشیدي می

توزیع برق در انرژي خورشیدي همچنین امکان . براي هند تأمین کندرا خورشیدي  از انرژيعظیمی 

تري شده  تاهسازي باعث دستیابی به انرژي در زمان کو این ظرفیت. سراسر کشور را فراهم کرده است

رسانی به روستاها و  از منظر برق 2کاربردهاي غیرمتمرکز آف گرید و عملیات در حرارت پایین. است

ساختن مناطق روستایی و شهري حائز  ساختن و خنک برآوردن دیگر نیازهاي انرژي از جمله برق، گرم

 . اهمیت است

ست و انتشار آلودگی آن ضمن انرژي خورشیدي سازگار با محیط زیست ا :محیطی تأثیرات زیست •

 .ایجاد حرارت و برق برابر صفر است

به لحاظ . ترین نوع انرژي است، چرا که به وفور موجود است انرژي خورشیدي مطمئن:ایمنی منبع •

تواند کل  می) اگر به صورت صحیح ضبط شود(نظري، بخش کوچکی از کل تابش انرژي خورشیدي 

 ] 2. [نیاز کشور به برق را برآورده سازد

                                                           
1Grid Duality 
2Low Temperature Applications 



 هاي تجدیدپذیر انرژي: فصل ششمهاي علم و فناوري هند                                                                              ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

292 
 

  )JNNSM( 1مأموریت خورشیدي جواهر لعل نهرو 2-1-2

، یک برنامه ملی عملیاتی درباره تغییرات آب و هوایی که شامل هشت مأموریت ملی عمده 2008در ژوئن سال 

برداري از انرژي  این مأموریت گام مهمی را در بهره. پرداخت ها به انرژي خورشیدي می که یکی از آن اعالم شد

  . بینی کرده بود خورشیدي براي تولید برق و دیگر اهداف پیش

هاي ایالتی این کشور در  ترین اقدامات دولت هند و دولت مأموریت خورشیدي جواهر لعل نهرو یکی از مهم

این مأموریت همچنین نقش . هاي ایمنی انرژي در هند است یدار اکولوژیکی و توجه به چالشراستاي رشد پا

  . کند مهمی در کمک به مقابله با چالش تغییرات آب و هوایی در جهان ایفا می

 000,20وزیر هند با هدف تولید  توسط نخست 2010مأموریت خورشیدي جواهر لعل نهرو در ژانویه سال 

هاي خورشیدي  هاي تولید برق خورشیدي حرارتی و فناوري مبتنی بر سیستم(یدي گرید مگاوات برق خورش

میلیون مترمربع  20میلیون سیستم روشنایی خورشیدي و  20مگاوات ظرفیت آف گرید شامل  2000، )فتولتائیک

از اول تا ف. این مأموریت طی سه فاز اجرا خواهد شد. به تصویب رسید 2022آوري حرارتی تا سال  حوزه جمع

اندازي  هدف از فاز اول راه. ادامه خواهد داشت 2022و فاز سوم تا مارس  2017، فاز دوم تا مارس 2013مارس 

هاي کوچک  بام و نیروگاه مگاوات از پشت 100مگاوات نیروگاه خورشیدي متصل به گرید شامل  1100

میلیون مترمربع منطقه  7آف گرید و هاي کاربردي خورشیدي  مگاوات ظرفیت معادل برنامه 200خورشیدي و 

  .آوري خورشیدي حرارتی است جمع

ها  مگاواتی طراحی شده است و کاهش ساالنه تعرفه 1000هاي  تحت این مأموریت ساختار جدیدي براي پروژه

) کیلووات 33زیر (مگاوات ظرفیت گرید  100دهندگان پروژه براي  توسعهعالوه  به. در دستور کار قرار دارد

انتظار . اند نیز انتخاب شده) مگاوات 2کیلووات تا  100ظرفیت هر کدام از (هاي خورشیدي  مرتبط با پروژه

                                                           
1JAWAHARLAL NEHRU NATIONAL SOLAR MISSION 
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اهداف اصلی این . مگاوات برق خورشیدي در کشور نصب شده باشد 200تا  150، بین 2011رود تا دسامبر  می

  ]1[.اندازي ظرفیت تولید بومی و کمک به راه 2022أموریت عبارتند از کمک به دستیابی به برابري گرید تا سال م

هدف از مأموریت ملی خورشیدي تبدیل هند به یک پیشتاز جهانی در عرصه انرژي خورشیدي از طریق ایجاد 

این . ن ممکن در سراسر هند استگذاري مناسب براي اشاعه این انرژي در کمترین زما هاي سیاست چارچوب

مانده از برنامه  برنامه با رویکردي متشکل از سه مرحله به انجام خواهد رسید که مرحله اول آن مدت زمان باقی

مانده از برنامه دوازدهم  ، مرحله دوم آن چهار سال باقی)2012- 13تا (یازدهم و اولین سال از برنامه دوازدهم 

ها بر اساس  در پایان هر یک از برنامه. گیرد دربرمی) 2017- 22(ن را برنامه سیزدهم و مرحله سوم آ) 17-2013(

ها و روند فناوري ارزیابی از پیشرفت برنامه و مروري بر ظرفیت و اهداف مراحل بعدي صورت  گیري هزینه شکل

ر هند در سطوح ترین هدف این برنامه ایجاد شرایطی براي اشاعه انرژي خورشیدي در کشو مهم. خواهد گرفت

  ]2. [متمرکز و غیرمتمرکز است

  انرژي بادي 2-2

  هاي انرژي رشد را در میان دیگر برنامه ترین  هاي نو و تجدیدپذیر سریع برنامه انرژي بادي وزارت انرژي

پتانسیل تولید برق هند . شود گذاري بخش خصوصی تأمین می تجدیدپذیر دارد و تقریباً به طور کامل از سرمایه

ظرفیت برق نصب شده این % 75مگاوات، حدود  12800مگاوات است که با ظرفیت افزوده  48500ود حد

نادو، گجرات،  هاي تامیل لید برق بادي در ایالتظرفیت اصلی تو. کشور مرتبط با گرید تجدیدپذیر خواهد بود

مگاوات در  10/2کیلووات و  225ژنراتورهاي برق بادي با اندازه واحد بین . ، کارناتاکا و راجستان استمهارشترا

مگاوات در این کشور در  10/2ژنراتورهاي برق بادي با ظرفیت واحد تا . اند گرفته شدهکار بهسرتاسر این کشور 

ت یک مؤسسه مستقل تحت نظارعنوان  بهچناي ) C-WET( 1هاي انرژي بادي مرکز فناوري. حال ساخت است

نقطه کانونی فنی عنوان  بهاین مرکز . نادو تأسیس شده است در تامیل هاي نو و تجدیدپذیر اجرایی وزارت انرژي

                                                           
6 Centre for Wind Energy Technology 
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اي از بخش رو به رشد انرژي بادي  براي توسعه برق بادي عمل کرده و از طریق تخمین منابع و خدمات مشاوره

دهم مگاوات برق براي برنامه یاز 9000اي مبنی بر تولید  هدف بلندپروازانه. آورد در کشور حمایت به عمل می

این امر به دلیل رویکرد . حاصل شده است 2010مگاوات آن تا سپتامبر  5715تعیین شده است که از این مقدار 

ترین نیروي محرك براي توسعه بخش بادي  مهم. ه استهاي محلی محقق شد چندجانبه دولت مرکزي و دولت

در نظر گرفتن این . ز وجود داشتهاي دیگر نی بود که این مشوق در بسیاري بخش% 80تعیین شتاب استهالك 

گذاران کوچک و کاربران  ده، سرمایه  هاي بزرگ سود تمهید، امکان مشارکت در این بخش را براي شرکت

) FDI( 3گذاران مستقیم خارجی و سرمایه) IPP( 2با وجود این، تولیدکنندگان مستقل برق. فراهم آورد 1فعال

گذاري، این  به منظور افزایش مبناي سرمایه. مند شوند بهره نتوانستند از مزیت تمهیدات شتاب استهالك

به  4پیسا 50اندازي کرده است که از طریق آن، مشوق جانبی  هاي تولیدمحور راه وزارتخانه طرحی را براي مشوق

ر هدف هند د. گیرد که از امتیاز شتاب استهالك استفاده نکرده باشند دهندگانی تعلق می ازاي هر واحد به توسعه

  ]1[. مگاوات در سال یا بیشتر است 2000این حوزه تولید 

  سوخت زیستی 2-3

یکی از عنوان  بههاي اخیر در سطح جهانی تأثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادي هند  افزایش قیمت نفت در سال

از تقاضاي  ٪23نفت خام داخلی هند تنها . هاي فسیلی در جهان داشته است کنندگان سوخت بزرگترین مصرف

هاي  سوخت.شود مانده این تقاضا از طریق نفت وارداتی تأمین می نماید و باقی داخلی این کشور را تأمین می

شوند و در کنار گازوئیل، بنزین و  هاي زیستی تولید می هاي مایع یا گازي هستند که از منابع توده زیستی سوخت

ها براي حمل و نقل، کاربردهاي ثابت و غیره مورد استفاده قرار  جاي آن هاي فسیلی و یا به دیگر سوخت

                                                           
1Captive 
2Independent Power Producers 
3Foreign Direct Investors 
4Paise .هر روپیه شامل صد پیسا است:   
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حاصل از محصوالت، مواد زائد و  1پذیر هاي زیست تخریب هاي زیستی عبارتند از بخش منابع توده. گیرند می

پذیر ضایعات صنعتی و  هاي زیست تخریب داري و صنایع وابسته و نیز بخش پسماندهاي کشاورزي، جنگل

 .شهري

جهانی مبنی بر انتشار کربن را  ها دغدغه برداري از آن زیست هستند و بهره هاي زیستی دوستدار محیط سوخت

بنابراین . شود کننده شناخته می هاي آلوده ترین بخش ونقل یکی از عمده بخش حمل. مدنظر قرار داده است

خودروها به مهار آلودگی کمک  ساختبا افزایش استانداردهاي همواره استفاده از سوخت زیستی در این زمینه 

  .کند می

شود، در راستاي توسعه پایدار و  هاي زیستی تجدیدپذیر گرفته می منابع توده زیستی از  جا که سوخت از آن

ونقل که از رشد سریع اقتصادي  حملدر بخش افزایش به سوخت   تکمیل منابع انرژي براي برآوردن نیاز روبه

  .شود و نیز در جهت برآوردن نیازهاي جمعیت عظیم روستایی هند داراي مزیت راهبردي است ناشی می

المللی که با ایمنی غذایی ناسازگارند متفاوت  ویکرد هند به سوخت زیستی تا حدودي با رویکردهاي فعلی بینر

هاي مرده و غیرقابل زرع و بنابراین  رویکرد هند مبتنی بر کاشتن مواد اولیه در مناطق پست و زمین. است

انداز  در چارچوب چشم. است جلوگیري از مشکالت احتمالی ایمنی سوخت در مقابل ایمنی مواد غذایی

برداري از  گذاري در راستاي تسهیل و ایجاد توسعه بهینه و بهره المللی و مقررات ملی، تالش این سیاست بین

  .هاي زیستی بومی براي تولید سوخت زیستی است خوراك توده

ر این کشور و هاي اصلی مورد استفاده د گذاري تبدیل سوخت زیستی به یکی از سوخت هدف از این سیاست

گذاري توسعه  این سیاست. هاي آینده است ونقل در دهه هاي انرژي و حمل اعطاي نقش محوري به آن در بخش

و ارتقاي سریع کشت، تولید و استفاده از سوخت زیستی را براي جایگزینی بنزین و گازوئیل مورد استفاده در 

کند و درعین حال به  وهوایی کمک می یرات آبونقل درپی خواهد داشت، به ایمنی انرژي و کاهش تغی حمل

                                                           
1 biodegradable 
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گذاري تضمین خواهد  این سیاست. شود هاي شغلی جدید و توسعه پایدار زیست محیطی منجر می ایجاد فرصت

  .هاي زیستی در بازار براي رفع نیازها وجود داشته باشد کرد که در هر برهه زمانی حداقلی از سوخت

هاي زیستی را به قرار زیر در  تی، گازوئیل زیستی و دیگر سوختگذاري اتانول زیس قلمرو این سیاست

  :گیرد برمی

هاي زیستی مانند مواد حاوي شکر از جمله نیشکر، چغندرقند،  اتانول حاصل از توده: اتانول زیستی −

و غیره؛ مواد حاوي نشاسته مانند ذرت، کاساوا، جلبک و غیره؛ مواد  1اي شیرین ذرت خوشه

 داري س، ضایعات چوب، پسماندهاي کشاورزي و جنگلسلولزي مانند باگا

اسیدهاي چرب حاصل از روغن سبزیجات خوراکی و  استرمتیل یا اتیل: گازوئیل زیستی −

 گازوئیل مشابه غیرخوراکی و یا روغن حیوانی با کیفیت

 .هاي بیوسنتزي و غیره متانول زیستی، سوخت: هاي زیستی دیگر سوخت −

هاي پرت و تخریب شده جنگلی و  برداري از زمین زیستی در هند بر بهرههاي  هاي سوخت تمرکز برنامه

هاي روغنی غیرخوراکی براي تولید گازوئیل  ها و درختانی حاوي دانه غیرجنگلی تنها براي کشت درختچه

. شود که یکی از محصوالت جانبی صنعت قند است در هند اتانول زیستی عمدتاً از مالس تهیه می. زیستی است

بنابراین، مسئله ایمنی سوخت در . ینده نیز نسل جدید این فناوري بر مواد اولیه غیرخوراکی مبتنی خواهد بوددر آ

  .مقابل ایمنی غذا در هند چندان مطرح نخواهد بود

دهندگان، کشاورزان، کارگران بدون زمین و غیره به انجام عملیات زراعی که مواد اولیه گازوئیل و اتانول  کشت

آید تا از طریق  وجود می ها این امکان به همچنین براي شرکت. شوند کند تشویق می فراهم میزیستی را 

                                                           
1Sweet sorghum 



 هاي تجدیدپذیر انرژي: فصل ششمهاي علم و فناوري هند                                                                              ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

297 
 

در صورت لزوم با مشاوره (و غیره  1هاي مستقل ها، گروه قراردادهاي کشاورزي و مشارکت کشاورزان، تعاونی

  . به فعالیت زراعی بپردازند) 2ها پانچایات

گذاري  هاي فعلی موجود در قیمت هاي فسیلی و تعریف مستقیم سوختهاي جاري مستقیم و غیر نظر به یارانه

برداري از آن در  انرژي، اقدامات مالی مناسب در جهت حمایت از توسعه و ارتقاي سوخت زیستی و بهره

همچنین دولت هند از تحقیق، توسعه و تثبیت تمامی ابعاد شامل تولید . گیرد هاي مختلف مدنظر قرار می بخش

  ]2. [آورد عمل می ه و پردازش سوخت زیستی براي کاربردهاي نهایی مختلف حمایت بهمواد اولی

  )3باگاس(هاي زیستی و تفاله نیشکر  تولید همزمان برق از توده •

هاي زیستی از جمله ضایعات کشاورزي به شکل پوشال، ساقه،  برداري از توده اهداف این برنامه عبارتند از بهره

شده و تهیه  زدایی هاي روغن هایی نظیر پوست، سبوس، کیک صنعتی بازمانده - کشاورزيریشه و خاك؛ پردازش 

هاي شکر براي تولید برق با استفاده از فناوري  چوب از مزارع اختصاص داده شده به انرژي و باگاس از کارخانه

مگاوات برآورد  17000پتانسیل فعلی تولید برق از مازاد پسماندهاي کشاورزي و صنعتی در حدود . احتراق

  .شود می

هاي  هاي جدید شکر و نوسازي کارخانه هاي پارامترهاي بخار و پیکربندي کارآمد پروژه در کارخانه با پیشرفت

مگاوات برآورد  5000هاي تولید شکر تا  موجود، پتانسیل مازاد تولید برق از طریق تولید باگاس در کارخانه

  ]1[. مگاوات خواهد بود 22000هاي زیستی حدود  توده ل از بنابراین جمع پتانسیل برق حاص. شود می

  گرید هاي برق تجدیدپذیر آف برنامه 2-4

هاي کشورهاي در حال  هاي انرژي تجدیدپذیر هند با اولویت الزم به تأکید است که به دو دلیل مهم، اولویت

ژي را براي جمعیت عظیم روستایی تر این که این کشور دستیابی به انر اول و از همه مهم. توسعه متفاوت است

                                                           
1self help groups 

٢Panchayat :نوعی سیستم سیاسی در برخی کشورهاي جنوب آسیا، عمدتاً در هند، پاکستان و نپال  
3Bagasse 
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در . دکن ناطق دورافتاده را برآورده میبخصوص در روستاهاي دورافتاده فراهم کرده و نیاز به برق در بسیاري از م

گرید به  هاي آف که برنامه دوم این. پذیر است برخی مناطق دورافتاده، تأمین انرژي تنها از منابع تجدیدپذیر امکان

ها کمک کنند که این امر از  توانند به کاهش مصرف این سوخت هاي فسیلی شده و می وختطریقی جایگزین س

مثال در مناطق مختلف، روشنایی روستایی جایگزین واحدهاي عنوان  به. دیدگاه ایمنی انرژي مسئله مهمی است

ژي فتوولتائیک شوند و انر وپز می وپز خورشیدي جایگزین گاز الزم براي پخت هاي پخت و سیستم فسیلیگاز 

 .شود خورشیدي جایگزین نفت کوره می

هاي  تواند به صورت رقابتی گرماي الزم براي پردازش و نیز برق موردنیاز شرکت انرژي تجدیدپذیر همچنین می

. کنند برآورده سازد کوچک و متوسط را در مناطقی که از مقادیر زیادي گازوئیل براي تولید برق استفاده می

نقطه قوت و پتانسیل عظیم این انرژي در . شود بنابراین انرژي تجدیدپذیر تنها به برق مرتبط با گرید مربوط نمی

مصرف را دارد و مشکالت  محلتوانایی آن در تولید برق به شیوه غیرمتمرکز و توزیعی است که مزیت تولید در 

برداري قرار  چندان مورد کاوش یا بهره هنوز این حوزه هرچند .محیطی را از بین برده است هاي زیست و دغدغه

اي از دستاوردهاي توزیع برق تجدیدپذیر  خالصه 5جدول ]1[. شود مورد آن چندان بحث نمینگرفته و حتی در 

  :دهد هاي غیرمتمرکز انرژي را نشان می آف گرید و سیستم

  هاي غیرمتمرکز انرژي دستاوردهاي برق تجدیدپذیر آف گرید و سیستم :5جدول

  )30/9/2010تا (جمع دستاوردها   ها سیستم/ منابع  ردیف
  )CHP/هاي اجباري شامل نیروگاه(توزیعی / تجدیدپذیر آف گریدبرق 

  مگاوات 1/263  )غیرباگاس(تولید همزمان /هاي زیستی برق توده  1
  مگاوات معادل 2/128  گازساز کوده زیستی  2
  مگاوات معادل 8/60  تبدیل ضایعات به انرژي  3
  مگاوات  PV(  9/2(هاي برق خورشیدي فتولتائیک  نیروگاه  4

  مگاوات  1/1  هاي هیبرید سیستم/ ژنراتورهاي هوایی  5

  مگاوات معادل 456  مجموع  
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  هاي غیرمتمرکز انرژي سیستم

  میلیون 27/4  هاي گاز زیستی از نوع خانوادگی نیروگاه  1

  SPV (  nos 619428(هاي روشنایی خانگی خورشیدي فتوولتائیک  سیستم  2

  nos 813380  فانوس خورشیدي  3

  nos 7495  ها براي روشنایی خیابان) SPV( خورشیدي فتوولتائیکسیستم   4

  SPV(  nos 7495(خورشیدي فتوولتائیک  هاي پمپ  5

  میلیون متر مربع 77/3  آوري حوزه جمع - آبگرمکن خورشیدي  6

هاي آف گرید به شیوه فراگیر  گذاري جدید براي افزایش مقیاس برنامه یک چارچوب سیاستاکنون در هند  هم

هاي خدماتی تأمین  ها در حال حاضر از طریق شرکاي چندگانه از جمله شرکت این برنامه. به اجرا درآمده است

سازان  پارچهسازان مالی، یک انرژي تجدیدپذیر، مؤسسات مالی شامل مؤسسات تأمین مالی خرد، یکپارچه

بخش و ایجاد  به منظور حفظ عملکرد رضایت. ها در حال اجرا است صنعت و برنامهبخش ها، مدیران  سیستم

شکال پیش پذیري اتخاد شده است که شامل  گذاري انعطاف انرژي، رویکرد سرمایه  بینی شده خروجی در اَ

و غیره  1پذیري ارانه سود، صندوق شکاف زیستسرمایه، یبه یارانه تخصیص امکاناتی از جمله پشتیبانی در قالب 

هاي جدید و نوآورانه  هایی که براي تثبیت برنامه از تولیدکنندگان و سازمان  از این گذشته، این وزارتخانه. است

پردازند، پشتیبانی کامل مالی به عمل  می کننده هاي آزمایشی و تثبیت هاي انرژي تجدیدپذیر به انجام پروژه سیستم

  .ردآو می

هاي  این حوزه شامل سیستم. هاي خورشیدي است گرید مربوط به فناوري ترین حوزه بالقوه آف بزرگ

وپز  هاي پخت هاي خورشیدي، سیستم هاي روشنایی خانگی شامل فانوس آبگرمکن خورشیدي، سیستم

تحت مأموریت خورشیدي، پیشنهاد . هاي کوچک تولید برق است هاي خورشیدي و سیستم پمپ  خورشیدي،

                                                           
1Viability Gap 
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مگاوات تحت پوشش قرار گیرد که شامل تمامی موارد فوق به  2000معادل   ،2022است که تا سال شده 

میلیون مترمکعب درنظر گرفته  20ها به طور جداگانه هدف  هاي خورشیدي است که براي آن استثناي آبگرمکن

  .شده است

هند پیشتاز استفاده از . بیشتري استاي است که موردتوجه واقع شده اما نیازمند تأکید  وپز خورشیدي حوزه پخت

ها مبتنی بر  یکی از آن. تمرکز خورشیدي با هدف تولید بخار براي کاربردهاي مختلف استمدو نوع فناوري 

) 1هاي شفلر مثالً دیش(شکل با قابلیت ردیابی خودکار و گیرنده ثابت شرق به غرب  هاي سهمی متمرکزکننده

 )شود نامیده می 3که فناوري آرون(ردیابی   هاي قابل و گیرنده 2هاي فرنل ه کنند منعکسو دیگري مبتنی بر است 

 70هاي اخیر در حال نصب بوده است و حدود  هاي مبتنی بر فناوري دریافت کننده ثابت در سال سیستم. است

فناوري . ه استدهد تاکنون نصب شد مترمربع از حوزه دیش را تحت پوشش قرار می 000,20سیستم که بیش از 

وپز،  هاي تحت این دو فناوري عمدتاً براي کاربردهاي پخت سیستم. دوم تحت نمایش مقیاس آزمایشی قرار دارد

 4اي در شیردي وپز دنیا در جوامع آشپزخانه بزرگترین سیستم پخت. اند شویی و پردازش گرمایی نصب شده لباس

کیلوگرم در  60000پزد و ساالنه حدود  نفر غذا می 20000براي   نصب شده است که روزانه مهارشتراواقع در 

سیستم بزرگ  1000حداقل  2022این وزارتخانه قصد دارد تا سال . جویی در پی دارد صرفه) LPG( 5گاز مایع

ها،  هاي بزرگ با هتل ها از جمله مؤسسه تمامی مؤسسه. وپز خورشیدي را تحت پوشش قرار دهد پخت

هاي صنعتی و به طور کلی در جاهایی که  نظامی، سازمان شکی، تأسیسات نظامی یا شبههاي پز ها، کالج رستوران

امید . دهد وپز کاهش می کار اساساً مصرف گاز را براي پختاین . شود، هدف هستند غذا به تعداد زیاد پخته می

اي را براي تولید گاز  هاي آشپزخانه شوند، این مؤسسات زباله اندازي می ها راه است در جاهایی که این سیستم

  . وپز قابل استفاده است براي هدف پخت  زیستی مورد پردازش قرار دهند که این گاز نیز در آشپزخانه
                                                           

1Scheffler 
2Fresnel 
3Arun 
4Shirdi 
5Liquefied petroleum gas 
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سازي و سردسازي  هاي متمرکز خورشیدي در خنک هاي مهم، توسعه استفاده از فناوري یکی دیگر از حوزه

یعنی زمانی که انرژي (سازي در طول روز  به خنکجا که نیاز  از آن. است که نیاز شدیدي به آن وجود دارد

هاي  اخیراً فناوري. رسد، پتانسیل وسیعی در این زمینه وجود دارد به بیشینه خود می) خورشیدي نیز موجود است

هاي  پروژهعنوان  بهها  تعداد کمی از این سیستم. اند متمرکز خورشیدي در خنک کردن هوا کاربرد پیدا کرده

ها و افزایش کارایی  تعدادي پروژه تحقیق و توسعه نیز براي کاهش هزینه. اند ور عملیاتی شدهآزمایشی در کش

  . آغاز شده است

هاي گاز زیستی در اندازه  دستگاه. وپز روستایی است هاي مهم آف گرید مربوط به پخت یکی دیگر از حوزه

هاي موجود در این زمینه  جمعی گزینههاي ارتقا یافته چه در سطح خانوار و چه در سطح  خانوادگی و اجاق

  . گاز زیستی در اندازه خانوادگی در هند نصب شده است 1میلیون دستگاه 27/4در حال حاضر حدود . باشند می

آوري  هدف از این برنامه گذشته از فراهم آوردن کود آلی، کاهش بار کار زنان و دختران روستایی که به جمع

جا که به  تا آن. ش میزان قطع درختان جنگلی و بسیاري مزایاي بهداشتی استسوخت چوب اشتغال دارند و کاه

هاي زیستی و عدم امکان  شود به احتراق ناکافی توده ترین مشکل مربوط می اجاق گاز مربوط است، بزرگ

هاي  هاي ارتقا یافته براي تعداد زیادي از مردم، چرا که توده هاي پردازش شده براي اجاق هزینه براي سوخت

هاي  در حال حاضر تعداد زیادي از اجاق. گیرند اي مورد استفاده قرار می زیستی سنتی موجود بدون هیچ هزینه

  . کنند هاي جنگلی استفاده می با اندازه جمعی از مقادیر زیادي چوب

ر درصد جمعیت کشور هند د 40بیش از . رسانی به روستاها است هاي آف گرید مربوط به برق یکی از حوزه

ها  این سوخت. هاي زیستی است حال حاضر به انرژي دسترسی ندارند که یک راه حل براي آن استفاده از توده

راه حل دیگر . توانند به شیوه بازاري به کار گرفته شوند تر بوده و با حمایت دولتی می به لحاظ تجاري، بادوام

                                                           
1plant 
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هاي نو و  هاي آزمایشی توسط وزارت انرژي هپروژ ها، در هر یک از این زمینه. استفاده از انرژي خورشیدي است

  . در حال اجرا است تجدیدپذیر

کند که این منبع اصلی انرژي  میلیون تن توده زیستی تولید می 600هند تنها از پسماندهاي کشاورزي حدود 

همراه با تاثیرات  هاي آن عبارتند از کارایی پایین، نیاز به کار زیاد براي افراد روستایی در هند بوده و مشخصه

هاي زیستی پتانسیل تأمین نیاز به انرژي  هاي گازساز توده سیستم. آوري آن منفی زیست محیطی و جمع

از . سنگ را دارند هاي متداول نظیر گازوئیل، نفت کوره و زغال الکتریکی و گرمایی صنایع و جایگزینی سوخت

بردهاي آف گرید در مناطق روستایی در صورت کمبود ها توانایی تولید برق براي کار تر این سیستم آن مهم

هاي زیستی را به  هاي چند بعدي گازسازي توده برنامه  این وزارتخانه. باشند شدید برق در روستاها را دارا می

این مناطق روستایی شامل . برداري از منابع مازاد محلی موجود در مناطق روستایی ارتقا داده است منظور بهره

هاي زیستی نظیر پوسته برنج، ساقه غالت، ساقه گیاه بز وحشی، ساقه گیاه پنبه،  ی است که تودههای مکان

  ]1[. باشند هاي چوب و دیگر پسماندهاي کشاورزي موجود می تراشه

  هاي برق کوچک آبی نیروگاه 2-4-1

 25هاي برق آبی کوچک را تا ظرفیت ایستگاهی  هاي نو و تجدیدپذیر متعهد است تا نیروگاه وزارت انرژي

مگاوات از  15000ها حدود  پتانسیل برآورد شده براي تولید برق در هند از این نیروگاه. مگاوات توسعه دهد

 2803برق آبی کوچک با مجموع  پروژه 760تاکنون بیش از . سایتی است که تا کنون شناخته شده است 5718

مگاوات در مراحل  940پروژه با جمع حدود  285هاي مختلف کشور آغاز شده است و  مگاوات در بخش

آمده است که از این دست  بهمگاوات در سال  300در حال حاضر ظرفیت اضافی حدود . باشند مختلف اجرا می

  ]1[. شود توسط بخش خصوصی تأمین می% 70مقدار حدود 
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  تجدیدپذیر برق توزیع/ تعاملی و آف گرید گرید 2-4-2

هاي کوچک برق آبی، انرژي  با استفاده از انرژي بادي، نیروگاه: گرید در زمینه تولید برق تعاملی و آف ) 1

  هاي شهري و روستایی به انرژي، انرژي خورشیدي توده، تبدیل زباله زیست

هاي کوچک آبی، انرژي  هاي هیبریدي، نیروگاه کوچک بادي و سیستمهاي  نیروگاه: توزیع برق تجدیدپذیر  )2

  توده، انرژي گاز زیستی توده، گازساز زیست زیست

  تجدیدپذیر براي کاربردهاي روستایی  انرژي 2-4-3

برنامه روشنایی روستاهاي دورافتاده، پروژه آزمایشی ایمنی انرژي : هاي دورافتاده براي روستاها و دهکده) 1

  .قرار ندارند RGGVYاي که تحت پوشش  ی، تهیه فهرست روستاهاي دورافتادهروستای

  گیاهان خانواده کود زیستی، انرژي خورشیدي: براي تمامی روستاها) 2

  انرژي تجدیدپذیر براي کاربردهاي شهري، صنعتی و تجاري 2-4-4

 1ارهاي داراي هدف خاصابز  خورشیدي، سیستم/ هاي سبز، شهرهاي سبز هاي خورشیدي، ساختمان آبگرمکن

)SPV( هاي  بخار، فروشگاه/ هاي خورشیدي گرمایش هوا  ، سیستمAkshay Urja ]2[  

هاي  و سیستم پردازش الکترونیکی انرژي) RENET( 2هاي شبکه انرژي تجدیدپذیر برنامه 2-5

  ) REEPS( 3تجدیدپذیر

هاي تکنولوژیکی به روز از  به منظور تأمین انرژي از ذخایر تجدیدپذیر به شیوه پایدار، نیاز جهانی به ورودي

بینی و ارزیابی فناوري، جذب و اقتباس فناوري، توسعه  هاي پیش تکنیک: شود طریق موارد زیر تأمین می

ابزاري عنوان  بهها  فکري، استفاده از پتنت هاي مربوط به پتنت و حقوق مالکیت هاي مناسب، انجام فعالیت فناوري

برداري و  ها، بهره هاي تحقیق و توسعه، به نمایش گذاشتن و ارزیابی میدانی فناوري براي شناسایی پروژه
                                                           

1 Special Purpose Vehicle 
2 Renewable Energy Network 
3 Renewable Energy Electronic Processing System 
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اي آنالین در زمینه  هاي داده ایجاد پایگاه  هاي انرژي تجدیدپذیر در دیگر کشورها، گیري از سیستم بهره

ها با استفاده از  ها و برنامه ها و نظارت آنالین بر پروژه به روز رسانی پویاي آن هاي تجدیدپذیر و انرژي

ترین ابزارهاي فناوري اطالعات به منظور تبدیل هند به یک بازیگر جهانی در عرصه  جدیدترین و سریع

تخانه و ها و اطالعات بین این وزار همچنین براي ایجاد جریان الکترونیکی داده. هاي تجدیدپذیر انرژي

دهندگان خدمات  هاي ایالتی، نهادهاي تحقیق و توسعه و فناوري، ارائه هاي کلیدي ایالتی، دولت سازمان

هاي  هاي تجدیدپذیر براي ایجاد پایگاه هاي غیردولتی مرتبط با بخش انرژي اي، تولیدکنندگان و سازمان مشاوره

. مؤثر ایجاد شود» )RENET(که انرژي تجدیدپذیر شب«ها، نیاز است یک  ها و برنامه داده و نظارت بر پروژه

اي یا اینترانت در کشور هند است که  یک شبکه ارتباطی گسترده رایانه) RENET(شبکه انرژي تجدیدپذیر 

برداري از فناوري  به منظور بهره. کند هاي عمده را به یکدیگر متصل می ها و پروژه ها، مناطق، بلوك ایالت

هاي نو وتجدیدپذیر  هاي تجدیدپذیر، وزارت انرژي م فناوري اطالعات در حوزه انرژياطالعات و ایجاد سیست

. اندازي کرده است راه 1998را در می ) TIFAD(» 1اي اطالعات فناوري بینی، ارزیابی و بانک داده پیش«بخش 

، )IT(ري اطالعات سازي از طریق فناو هاي جدید جهانی ها به منظور پاسخگویی به چالش طی برنامه نهم فعالیت

در این خصوص وزارت . ها از سر گرفته شده است اجراي مفهوم دولت الکترونیک و بهبود کارایی آن

هاي دولت مرکزي رتبه اول را داشته است که این  ها و وزارتخانه هاي نو وتجدیدپذیر در میان دپارتمان انرژي

در این زمینه صددرصد عملیات . اس بزرگ بوده استدر مقی) IT(برداري از فناوري اطالعات  امر آغازگر بهره

اي این وزارتخانه و مرکز  هاي نو و تجدیدپذیر، دفاتر منطقه توسط مقر اصلی وزارت انرژي 2کردن اي رایانه

  . هاي خورشیدي حاصل شده است انرژي

    

                                                           
1Technology Information Forecasting, Assessment and Data Bank 
2computerization 
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  هاي نو و تجدیدپذیر هاي جدید وزارت انرژي فناوري  برنامه 2-6

هاي جدید مختلف در دست دارد که  هاي زیر را در مورد فناوري و تجدیدپذیر برنامههاي نو  وزارت انرژي

هاي جایگزین براي حمل و نقل در  ، سوخت)پیل سوختی(انرژي هیدروژنی، منابع شیمیایی انرژي : عبارتند از

  .گرمایی و انرژي جزر و مد سطح زمین، انرژي زمین

اي تحقیق، توسعه و نمایش در مؤسسات آموزشی و تحقیق و توسعه ه ها، پروژه بخشی از این برنامهعنوان  به

ها به توسعه تحقیقات و مبانی  این پروژه. هاي ملی، صنایع و غیره آغاز شده است ها، آزمایشگاه مختلف، دانشگاه

هاي بومی در کشور هند  ها و سیستم هاي اولیه، دستگاه دیده و نمونه صنعتی، تخصص، نیروي انسانی آموزش

  .کنند مک میک

  انرژي هیدروژنی 2-6-1

هاي کاربردي  اي از برنامه تواند براي طیف گسترده هیدروژن یک انرژي پاك و یک حامل انرژي است که می

هاي نو و تجدیدپذیر از  وزارت انرژي. هاي فسیلی مایع و گاز به کار گرفته شود جایگزینی براي سوختعنوان  به

سازي و  ذخیره اي نمایشی درباره ابعاد مختلف انرژي هیدروژنی شامل تولید، ه تحقیق، توسعه و اجراي پروژه

کاربرد هیدروژن . کند سوخت براي تولید انرژي مکانیکی، حرارتی و الکتریکی حمایت میعنوان  بهکاربرد آن 

 .استهاي نو و تجدیدپذیر  در پیل سوختی براي تولید برق نتیجه اقدامات صورت گرفته توسط وزارت انرژي

  اهداف •

به ویژه با   هاي مختلف، مطالعه و ارزیابی امکان تولید هیدروژن به وسیله فرآیندها و فناوري −

 هاي تجدیدپذیر هاي انرژي استفاده از روش

 هایی براي ذخیره هیدروژن هاي فرعی و سیستم توسعه مواد، فرآیندها، سیستم −

هاي  سوخت براي برنامهعنوان  بهبرداري از هیدروژن  هاي مربوط به بهره حمایت از پروژه −

 کاربردي ثابت، متحرك و قابل حمل
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خصوصی  –هاي هیدروژنی به شیوه مشارکت دولتی هاي حمایت از توسعه زیرساخت پروژه −

سازي  ها، ظرفیتاستاندارد و کد سازي و کاربردهاي هیدروژن شامل ایمنی،  براي تولید، ذخیره

 و ایجاد آگاهی عمومی 

  ها فعالیت •

سازي و استفاده از هیدروژن  ذخیره  هاي آزمایشی براي تولید، تحقیق درباره مواد، فرآیندها و دستگاه −

 سوختعنوان  به

 ونقل توسعه و نمایش کاربردهاي هیدروژن براي تولید برق و بخش حمل −

 آموزش وتوسعه نیروي انسانی −

  ست اجراهاي در د پروژه •

 )دهلی نو -سیام(براي وسایل نقلیه  H-CNGمعرفی سوخت  −

 ، بنارس)BHU( 1حمایت از مرکز انرژي هیدروژنی موجود در دانشگاه هندوي بنارس −

 دار پیچیده، مؤسسه فناوري هند در بمبئی  سازي هیدروژن در ترکیبات هیدروژن هاي ذخیره ویژگی −

هاي فسیلی و تجدیدپذیر به  هاي مایع و گاز سوخت هیدروکربنفرآیند جدیدي براي تولید هیدروژن از  −

 )2، دانبادCIMFR(وسیله فناوري اصالح غیرحرارتی پالسما 

مؤسسه (تحلیل عددي و تجربی براي ایجاد یک ابزار ذخیره انرژي هیدروژنی مبتنی بر متال هیدراید  −

 )3فناوري هند در گواتی

ثبات به وسیله آلیاژسازي مکانیکی براي  و منیزیم کم تولید آلیاژهاي چندعنصري مبتنی بر نانو −

 ) مؤسسه ملی فناوري، تیروچیراپالی(کاربردهاي ذخیره هیدروژن 

                                                           
1 Banaras Hindu University 
2Dhanbad 
3Guwahati 
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مؤسسه فناوري (پالسماي غیرحرارتی به همراه تجزیه مستقیم سولفید هیدروژن به هیدروژن و گوگرد  −

 )حیدرآباد هند

 )انجمن تحقیق و توسعه برق، وادودارا(هیدروژنی نمایش نمونه اولیه ژنراتور الکتریکی مستقل بادي  −

 )، بنارسBHU(هاي داراي سوخت هیدروژنی  توسعه و نمایش سه چرخه −

 )، بنگلورIISc(هاي زیستی  هاي مایع حاصل از گازسازي توده هیدروژن و سوخت −

 )Chengalpattu، 1ماهیندرا و ماهیندرا(با سوخت دوگانه هیدروژن و گازوئیل  SUVتوسعه و نمایش  −

 )2مرکز فناوري هند در کاراگپور(پروژه مأموریتی تولید هیدروژن از طریق مسیرهاي بیولوژیکی  −

 )، بنارسBHU(تحقیق و توسعه ): هیدرایدها(سازي هیدروژن  پروژه مأموریتی مواد مناسب براي ذخیره −

 )، چنايمؤسسه فناوري هند در مدرس(پروژه مأموریتی درباره ذخیره هیدروژن در مواد کربن  −

مؤسسه علم و فناوري هند در (طراحی و توسعه مشعل گازي هیدروژنی براي کاربردهاي صنعتی  −

 )3کانپور

پالسما  6از طریق تبدیل غیرحرارتی 5موتور مستقیم انژکتوري با جرقه انژکتوري  4اتکا به گستره حد −

 )Annamalai ،Annamalai Nagarدانشگاه (

مؤسسه ملی (سازي بستر گازسازي  زیستی و ضایعات با استفاده از مایعهاي  تولید گاز هیدروژن از توده −

 )7فناوري، رورکال

پروژه مأموریتی توسعه و نمایش موتورهاي احتراق داخلی با سوخت هیدروژنی براي وسایل نقلیه  −

 )مؤسسه فناوري هند در دهلی(

                                                           
1Mahindra & Mahindra 
2Kharagpur 
3Kanpur 
4lean limit extension 
5spark ignited direct injection engine 
6on-board 
7Rourkela 
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مؤسسه فناوري (وشیمیایی آب هاي عملیاتی هیبرید نانو براي شکافت نوري الکتر طراحی و توسعه سازه −

 )2، بوبانسور)IMMT( 1مواد و مواد معدنی

مرکز توسعه فناوري مواد (سنتز آلیاژهاي ذخیره هیدروژن مبتنی بر منیزیم با دماي جذب پایین  −

 )، حیدرآباد)NFTDC( 3غیرآهنی

حمل با سوخت توسعه یک سیستم ذخیره هیدروژن مبتنی بر متال هیبراید براي ژنراتورهاي مستقل قابل  −

 )انجمن تحقیق و توسعه الکترونیکی، وادودارا(هیدروژنی 

و مکمل ) SVO( 4با استفاده از روغن IDIارتقاي عملکرد، ارزیابی و تجزیه و تحلیل موتورهاي دیزلی  −

 )، دهرادون)UPES( 5هاي جایگزین، دانشگاه مطالعات نفت و انرژي مرکز تحقیقات انرژي(هیدروژنی 

 )دهرادون

تحت تابش نور  O2و  H2آب به 6هاي نیمه رسانا براي شکافت فتوکاتالیک پوزیتتوسعه نانوکام −

 )هاي شیمیایی هند، حیدرآباد مؤسسه فناوري(خورشید 

تحت تابش نور  O2و  H2هاي نیمه رسانا براي شکافت فتوکاتالیک آب به  توسعه نانوکامپوزیت  −

 )دهلی نو  ،UPES(خورشید 

  دستاوردها •

 هیدروژنی براي توسعه برنامه ملی انرژي هیدروژنینقشه راه ملی انرژي  −

                                                           
1 Institute of minerals and Materials Technology 
2Bhubaneswar 
3 Non-Ferrous Materials Technology Development Centre 
4Straight Vegetable Oil 
5 University of Petroleum and Energy Studies 
6photocatalytic 
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، یک میلیون وسیله نقلیه با 2020بینی کرده است که تا سال  نقشه راه ملی انرژي هیدروژنی پیش −

مگاوات ظرفیت متراکم تولید برق  1000هاي هند راه خواهد یافت و  سوخت هیدروژنی به جاده

 .اندازي خواهد شد هیدروژنی راه

خصوصی اجرا  - ده است که برنامه ملی انرژي هیدروژنی به شیوه مشارکت عمومیبینی ش پیش  −

 .شود

خطر براي محیط زیست توسعه یافته و به نمایش گذاشته  ها و فرآیندهاي تولید هیدروژن بی فناوري −

 .شده است

 .هایی براي ذخیره هیدروژن به صورت متال هیدراید توسعه داده شده است آلیاژها و روش مواد، −

هاي تولید برق با پیل  ، سه چرخه، سیستم احتراق کاتالیستی، سیستم)موتورسیکلت(  دوچرخه −

 . سوختی و غیره توسعه داده شده و به نمایش گذاشته شده است

 .اندازي شده است در دهلی نو راه) H-CNG(ایستگاه توزیع گاز طبیعی فشرده هیدروژنی  −

  هاي موردتأکید حوزه •

هاي مربوط  دازش توسعه و ارتقاي فناوري در عملکرد محصوالت و سیستمتحقیق درباره مواد، پر −

 هاي مختلف انرژي هیدروژنی به جنبه

خطر براي محیط زیست و ترجیحاً با استفاده از  هاي بی تولید و نمایش هیدورژن با استفاده از روش −

 هاي انرژي تجدیدپذیر روش

 سوختعنوان  بهتوسعه و نمایش کاربردهاي هیدروژن  −

 توسعه موتورهاي مختص انرژي هیدروژنی براي تولید برق در اتومبیل و تولید برق غیرمتمرکز −

 سوخت در خودروهاعنوان  بههاي توزیع هیدروژن براي استفاده از هیدروژن  اندازي ایستگاه راه −

 سوخت در خودروهاعنوان  به CNG استفاده از ترکیب هیدروژن و  −
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  کاربردهاي بالقوه •

 ما و آب براي کاربران نهایی مختلفتولید برق، گر −

 کاربردهاي صنعتی −

 حمل و نقل وسایل نقلیه −

 کاربردهاي مسکونی −

 کاربردهاي تجاري −

  پیل سوختی 2-6-2

هدف اصلی از برنامه منابع شیمیایی انرژي، توسعه و کاربرد فناوري پیل سوختی است که از طریق واکنش بین 

فناوري پیل سوختی داراي راندمان تبدیل باال بوده، . شود گرما منجر میهوا به تولید آب و  /اکسیژن. هیدروژن 

  .پیل سوختی براي محیط زیست خطري ندارد. صداست بی  و عملکرد آن بودهو فشرده  1اي پیمانه

توان از طریق اصالح  هیدروژن موردنیاز براي پیل سوختی را می. هیدروژن اولین سوخت پیل سوختی است

هاي زیستی و الکترولیز آب  سنگ، توده توان از زغال همچنین هیدروژن را می. یز تولید کردهاي دیگر ن سوخت

  .توان براي تولید هیدروژن به کار گرفت اي را نیز می منابع انرژي تجدیدپذیر و انرژي هسته. آورددست  بهنیز 

تمرکز و کاربرد در خودرو آلی براي تولید برق غیرم اي آن سوخت ایده سوختی به خاطر ماهیت پیمانه  پیل

تواند توسط کاربران صنعتی و مسکونی براي تولید برق به  هاي کوچک پیل سوختی می بسته. شود شناخته می

  . اند منبع تولید برق خودرو ظهور کردهعنوان  بههاي سوختی  پیل. کار گرفته شود

سوختی اسید   و پیل) PEMFCs( 3ل سوختیو یا غشاي تبادل پروتون پی 2هاي اولیه غشاي الکترولیت پلیمر نمونه

  . در مقیاس کیلووات در هند تولید شده است) PAFCs( 4فسفریک

                                                           
1modular 
2Polymer electrolyte membrane 
3 proton exchange membrane fuel cells 
4 phosphoric acid fuel cells 
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به اثبات رسیده ) PEMFC(ونقل  و بخش حمل) PAFCو PEMFC(هاي اولیه در تولید برق  کاربرد این نمونه

کیلوواتی در مرحله  PEMFC 10یک خودرو بومی با باتري پیل سوختی هیبریدي و ظرفیت اکنون  هم. است

هاي انجام شده در این زمینه، به تولید بومی و استفاده  رود تالش انتظار می. برد ارزیابی عملکرد میدانی به سر می

  . هاي پیل سوختی در هند منجر شود تر از سیستم وسیع

گیر از پیل سوختی براي تولید رود که استفاده فرا انتظار می. این برنامه بر توسعه و نمایش پیل سوختی تأکید دارد

هاي کمیاب فسیلی را کاهش داده و به حفظ محیط  برق، حمل و نقل و کاربردهاي دیگر وابستگی به سوخت

  .زیست کمک نماید

  اهداف •

هاي فرعی و توسعه  ، سیستمcells stackتحقیق و توسعه در مورد فناوري پیل سوختی شامل مواد،  −

 ها سیستم

 بهبود عملکرد −

ارتقاي بومی کاربردهاي فناوري پیل سوختی براي تولید برق، حمل و نقل و کاربردهاي  تولید و −

 دیگر

  ها فعالیت •

 هاي ساخت تحقیق درباره مواد، فرآیندها و تکنیک −

 ها توسعه حمایت از فناوري و زیرساخت −

 به اثبات رساندن فناوري پیل سوختی براي کاربردهاي مختلف −

 ارزیابی عملکرد پیل سوختی −

 ایجاد آگاهی و غیره  آموزش، −
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  تأکید وردهاي م حوزه •

هاي سوختی با دماي پایین، متوسط و باال براي تولید برق غیرمتمرکز، تولید برق خودرو  ساخت پیل −

 و کاربردهاي دیگر

 تحقیق درباره مواد، توسعه فناوري و ارتقاي عملکرد پیل سوختی −

 هندپذیر در  هاي سوختی با هزینه رقابت تولید پیل −

 کاربردهاي فناوري پیل سوختی −

 هایی براي پشتیبانی از تولید وکاربرد پیل سوختی ایجاد و گسترش زیرساخت −

  هاي در دست اجرا پروژه •

 )انستیتو فناوري هند در دهلی(هاي آزمایشی  و پروتکل 1تولید پیل سوختی با الکل مستقیم −

انستیتو فناوري . (کنند عمل میپیل سوختی اکسید جامد که مستقیماً روي خوراك هیدروکربن  −

 )هند در دهلی

با ) IT-SOFC( 2تولید پیل سوختی اکسید جامد با عملکرد عالی و درجه حرارت متوسط −

هاي مواد و مواد معدنی  هزینه پردازش سرامیک مؤسسه فناوري هاي کم کارگیري تکنیک به

)IMMT(بوبانسور ، 

 SICES Degree(وات  500وات به  185پایه از  افزایش مقیاس: 3طراحی و تولید پیل سوختی قلیا −

College of Arts ،علوم و بازرگانی ،Ambernath )W(بمبئی ، 

 )دانشگاه کلکته(تولید پیل سوختی متانول مستقیم با عملکرد باال،  −

 )مؤسسه مطالعات پیشرفته علم و فناوري، گواتی(براي پیل سوختی با پردازش پالسما  PEMتولید  −

                                                           
1Direct Alcohol Fuel Cell 
2intermediate temperature solid oxide fuel cells 
3Alkaline fuel cell 
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، Birlaمؤسسه فناوري (تولید غشاي پلیمري غیرفلورایدي براي پیل سوختی متانول مستقیم  −

 )1رانچی

  دستاوردها  •

 هاي بومی براي تولیدات تحقیقاتی و صنعتی تأسیس پایگاه −

 هاي تحقیق و توسعه به توسعه فناوري، مواد و فرآیندها منجر شدن پروژه −

 PAFCsو  PEMFCsهاي اولیه  تولید نمونه −

 ربرد پیل سوختی به اثبات رسیده براي تولید برق غیرمتمرکزکا −

در ) PEMFC(تولید و ارزیابی عملکرد میدانی یک خودروي ون با باتري پیل سوختی هیبرید  −

 کشور

 کیلووات 3با ظرفیت  PEMFCمبتنی بر  USBتولید  −

 کیلوواتی 50و  10اصالح شده  PEMFCهاي  توسعه و آزمایش سیستم −

  کاربردهاي بالقوه  •

 CHPقابلیت استفاده در حالت  −

 کاربردهاي صنعتی −

 حمل و نقل در سطح زمین −

 کاربردهاي مسکونی −

 هاي بهداشتی و غیره ها، کلینیک هاي شخصی، بیمارستان تأمین برق رایانه −

 هاي دورافتاده برق رسانی به روستاها و مکان −

    

                                                           
1Ranchi 



 هاي تجدیدپذیر انرژي: فصل ششمهاي علم و فناوري هند                                                                              ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

314 
 

  هاي جایگزین سوخت 2-6-3

ونقل سطحی در حال ارتقاي  هاي جایگزین براي حمل تحت برنامه سوخت  تجدیدپذیرهاي نو و  وزارت انرژي

هدف برنامه، ). BOVs( 1کنند هاي تحقیق، توسعه و تثبیت در زمینه خودروهایی است که با باتري کار می پروژه

نفت و  حفظ منابعکنند در کشور هند است که به  اي که با باتري کار می ارتقاي خودروهاي غیرآالینده

هاي  هاي تجدیدپذیر، دپارتمان هاي توسعه انرژي سازمان. کند هاي محیطی کمک می جلوگیري از آلودگی

به مؤسسات کاربر براي خرید این خودروها کمک  از طریق اعطاي یارانه) UTs(هاي فناوري  ایالتی و دانشگاه

  . کنند می

 Karaikudi ،NCLدر  CECRIدر بنگلور،  IIScیر تحت مؤلفه تحقیق و توسعه این برنامه، مؤسسات مختلف نظ

هاي تحقیق و توسعه براي تولید فلز  در کلکته به انجام پروژه Jadavpurدر بوبانسور و دانشگاه  RRLدر پونا، 

هاي الکترولیتی پلیمري یون لیتیوم  و باتري 3با تراکم انرژي باال و میزان انتشار پایین، نیکل کادمیوم 2نیکل هیبرید

  ]4.[پردازند دار می اي استفاده در خودروهاي باتريبر

  انرژي زمین گرمایی 2-6-4

برداري از این منابع  گرمایی ارزیابی پتانسیل منابع این انرژي در کشور هند و بهره هدف از برنامه انرژي زمین

، پخت و پز و اي براي تولید برق و کاربردهاي مستقیم گرمایی براي گرم کردن اماکن مختلف، کشت گلخانه

گرمایی را براي تولید  هاي انجام شده توسط این وزارتخانه در گذشته کاربردهاي مایعات زمین پروژه. غیره است

براي ) MT( 4مگنتوتلوریکبررسی . اي نشان داده است برق در مقیاس کوچک، پرورش ماکیان و کشت گلخانه

ها توسط مؤسسه ملی  گرمایی آن ترسیم مشخصات ساختارهاي ژئوالکتریکی زیرزمینی و ارزیابی اهمیت زمین

                                                           
1 battery operated vehicles 
2Ni-MH 
3Ni-Cd 
4magnetotelluric 



 هاي تجدیدپذیر انرژي: فصل ششمهاي علم و فناوري هند                                                                              ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

315 
 

و براي منطقه  Chhattisgarhدر  Tatapaniگرمایی  حیدرآباد در منطقه زمین) NGRI( 1تحقیقات ژئوفیزیک

  . تجامو و کشمیر به انجام رسیده اس Ladakhدر منطقه  Pugaگرمایی  زمین

 Jharkhand ،Badrinath-Tapovanدر  Surajkundهاي  مطالعات مشابهی نیز در زمینه زمین گرمایی در ایالت

  . در هیماچال پرادش در دست انجام است Parvatiو  Satluj-Beasو روستاهاي  Uttaranchalدر 

ا براي توسعه میادین سنجی ر تحت حمایت این وزارتخانه گزارش امکان) NHPC( 2شرکت ملی تولید برق آبی

 Surgujaدر منطقه  Tatapaniجامو و کشمیر و حوزه زمین گرمایی  Ladakh، منطقه Pugaگرمایی در  زمین

  .تهیه کرده است Chhattisgarhواقع در 

  انرژي جزر و مد 2-6-5

برداري از آن در راستاي  بررسی پتانسیل انرژي جزر و مد در کشور هند و بهره ،هدف از برنامه انرژي جزر و مد

و خلیج  Kuchchبرداري از انرژي جزر و مد در خلیج  هاي بالقوه براي بهره برخی مکان. تولید برق است

Cambay  در گجرات و دلتايGanga  در منطقهSunderbans واقع استی در بنگال غرب .  

، Durgaduaniمگاواتی انرژي جزر و مد در  65/3اندازي یک پروژه  براي راه) DPR( 3ژهگزارش تفصیلی پرو

Sunderbans4هاي تجدیدپذیر بنگال غربی ، بنگال غربی توسط سازمان توسعه انرژي )WBREDA ( در کلکته

  ]2. [در حال به روز رسانی است) NHPC(آماده شده و توسط شرکت ملی تولید برق آبی 

    

                                                           
1National Geophysical Research Institute 
2National Hydroelectric Power Corporation 
3Detailed Project Report 
4West Bengal Renewable Energy Development Agency 
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  هاي نو و تجدیدپذیر هند متولیان انرژي -3

 گیري در مورد انرژي در سطح تصمیم. هاي تجدیدپذیر نسبتاً پیچیده است چارچوب نظارت بر بخش انرژي

هاي نو و تجدیدپذیر  سنگ، وزارت انرژي دولت مرکزي بین وزارت نفت و گاز طبیعی، وزارت زغال

)MMRE(متولی اصلی بخش اما . ، وزارت محیط زیست و جنگلداري و وزارت برق توزیع شده است

  ).4نمودار(است  ) MNRE(هاي نو و تجدیدپذیر هند  هاي تجدیدپذیر، وزارت انرژي انرژي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار سازمانی و سهامداران اصلی بخش انرژي هاي نو و تجدیدپذیر: 4نمودار

  

  

 وزارت نیرو

وزارت جنگلداري 
 و محیط زیست

دپارتمان علم و 
 فناوري

گذاران  قانون
 اي و محلیمنطقه

هاي آژانس
 چندجانبه

مؤسسات آموزشی و 
 پژوهشی

محصوالت انرژي 
تجدیدپذیر

 سهامداران ثانویه

  نو و تجدیدپذیروزارت انرژي هاي 

  سهامداران اصلی

مؤسسات 
  مالی

سازمان 
 هاي ایالتی

-سازمان
هاي 
 پژوهشی

هاي اجرایی و  سازمان
هاي غیردولتی  سازمان
)NGO(  

  فروشندگان/تولیدکنندگان

  کنندگان کاربران یا مصرف

حمایت از 
  تحقیق و توسعه

 حمایت اجرایی  مالیمساعدت 
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  )MNRE(هاي نو و تجدیدپذیر هند  انرژيوزارت  3-1

هاي نو و تجدیدپذیر وزارتخانه اصلی دولت هند براي تمامی مسائل  گونه که مطرح شد، وزارت انرژي همان

هاي نو و تجدیدپذیر براي  انرژيکارگیري  بهاهداف کلی این وزارتخانه توسعه و . است این حوزهمربوط به 

هاي کلیدي ایالتی  ها و سازمان این وزارتخانه از طریق دپارتمان. ند استبرآوردن تقاضاي انرژي در کشور ه

هاي دولتی هند است که نخستین بار در  هاي نو وتجدیدپذیر یکی از وزارتخانه وزارت انرژي .کند فعالیت می

قیق و مسئول تح این وزارتخانه عمدتاً . تأسیس شد 1با عنوان وزارتخانه منابع انرژي غیرمتعارف 1992سال 

المللی و هماهنگی در زمینه منابع انرژي  هاي بین توسعه، حمایت از حقوق مالکیت فکري، ارتقاي همکاري

  ]2. [هاي زیستی و انرژي خورشیدي است هاي برق آبی کوچک، توده تجدیدپذیر از جمله انرژي بادي، نیروگاه

 کارگیري به هاي تجدیدپذیر، برداري از انرژي هبهر از قبیل ها این وزارتخانه امکان اجراي طیف وسیعی از برنامه

هاي تجدیدپذیر در   انرژي تجدیدپذیر براي روشنایی، پخت و پز و تأمین برق مناطق روستایی، استفاده از انرژي

به عالوه، این . فراهم کرده است ها و کاربردهاي جایگزین کاربردهاي شهري، صنعتی و تجاري و توسعه سوخت

  .کند ها، محصوالت و خدمات انرژي تجدیدپذیر حمایت می تحقیق، طراحی و توسعه فناوريوزارتخانه از 

هاي تجدیدپذیر به اجرا  توسعه انرژي فعال در هاي دولتی عمدتاً توسط سازماناي این وزارتخانه  هاي توسعه برنامه

) NGO( 2هاي غیردولتی آالت سطح دولتی، مؤسسات محلی، سازمان ها به نوبه خود ماشین این سازمان. آید درمی

هاي نو و  وزارت انرژي. آورند ها به تحرك در می در سطح روستایی را براي اجراي برنامه فعال هاي و سازمان

هاي  خورشیدي را با به روزترین امکانات براي آزمایش مواد، ابزارها و سیستمتجدیدپذیر یک مرکز انرژي 

  .اندازي کرده است حرارتی خورشیدي و مواد خورشیدي فتوولتائیک راه

یک مرکز فناوري انرژي بادي در چناي . شود هاي کاربردي انجام می در این مرکز همچنین آموزش و پژوهش

از . آورد هاي انرژي بادي از این وزارتخانه حمایت فنی به عمل می برنامه اندازي شده است که در اجراي راه

                                                           
1Ministry of Non-conventional Energy Sources 
2Non-Governmental Organizations 
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هاي ملی و صنایع چه در بخش دولتی و چه در  هاي تحقیق و توسعه در مؤسسات تحقیقاتی، آزمایشگاه برنامه

  . آید بخش خصوصی حمایت به عمل می

  نو و تجدیدپذیر هند هاي ها در اداره بخش انرژي ها و سازمان نقش سایر وزارتخانه 3-2

هاي نو و تجدیدپذیر هند  در ادامه به تفکیک به بررسی نقش هر یک از سهامداران فوق در اداره بخش انرژي

  :پردازیم می

  نهادها و مؤسسات دولت مرکزي3-2-1

 .که در بخش قبلی مفصل توضیح داده شد): MNRE(هاي نو و تجدیدپذیر  وزارت انرژي •

در زمینه تأمین برق مرتبط با گرید   گذاري وزارت نیرو مسئول طرح سیاست ):MoP( 1وزارت نیرو •

  .هاي انرژي تجدیدپذیر است در پروژه

ریزي،  این وزارتخانه یک سازمان ایالتی براي برنامه ):MoEF( 2وزارت جنگلداري و محیط زیست •

 .هاي محیط زیست و جنگلداري است ارتقا، هماهنگی و سرپرستی اجراي برنامه

دپارتمان علم و فناوري مسئول تحقیق و توسعه در زمینه  ):DST(پارتمان علم و فناوري د •

 .هاي انرژي تجدیدپذیر است فناوري

    

                                                           
1Ministry of Power 
2Ministry of Environment & Forests 
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  گذار هاي قانون سازمان 3-2-2

هاي  این کمیسیون تعرفه شرکت ):CERC( 1گذاري در مورد برق کمیسیون مرکزي قانون •

اي که نهادهاي  کند که شامل تعرفه تولیدکننده تحت مالکیت یا نظارت دولت مرکزي را تنظیم می

 .شود پردازند نیز می دولتی براي انرژي تجدیدپذیر می

ها اقداماتی در  این کمیسیون :)ها SERC( 2گذاري در مورد برق هاي ایالتی قانون کمیسیون •

کنندگان و ارائه مشاوره به دولت  ها، حفاظت از منافع مصرف راستاي کارایی صنعت برق در ایالت

  .دهند انجام می

  مؤسسات مالی 3-2-3

، شرکت )IREDA(هاي تجدیدپذیر هند  هاي مالی تحت مالکیت دولت از جمله سازمان توسعه انرژي مؤسسه 

هاي انرژي تجدیدپذیر را بر  تأمین وجه پروژه)REC( 4رسانی روستایی و شرکت برق)PFC( 3تأمین وجه نیرو

هاي  با شرایط و مقررات تجاري به پروژه) ملی و خصوصی(ها  مؤسسات مالی خصوصی و بانک. عهده دارند

 .دهند انرژي تجدیدپذیر وام می

هاي تجدیدپذیر هند  سازمان توسعه انرژي ):IREDA( 5هاي تجدیدپذیر هند سازمان توسعه انرژي

)IREDA (هاي  هاي نو و تجدیدپذیر است که به پروژه یک مؤسسه مالی غیر بانکی تحت نظارت وزارت انرژي

  .نماید دار ارائه می هاي مدت انرژي وام کاربردي در حوزههاي  انرژي تجدیدپذیر و پروژه

    

                                                           
1Central Electricity Regulatory Commission 
2State Electricity Regulatory Commissions 
3Power Finance Corporation 
4Rural Electricification Cooperation 
5Indian Renewable Energy Development Agency 



 هاي تجدیدپذیر انرژي: فصل ششمهاي علم و فناوري هند                                                                              ها و توانمندي ظرفیت

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

320 
 

  جهانیهاي  سازمان 3-2-4

عالوه بر دولتی شکل گرفته و  هاي بین مانند بانک جهانی و سازمان ملل متحد تحت توافقنامه جهانیهاي  سازمان

به ارائه هاي نو و تجدیدپذیر  کنند، در بخش حمایت از کاربرد انرژي ها ارائه می خدماتی که در سایر حوزه

 این حوزههاي  لی پروژههاي موفق، ایجاد ظرفیت و تأمین ما پشتیبانی عملیاتی، پشتیبانی از جذب فعالیت

  .پردازند می

  کنندگان تجهیزات تأمین 3-2-5

هاي واردات، طراحی و ارائه تجهیزات انرژي تجدیدپذیر به  کنندگان تجهیزات براي شرکت در طرح تأمین

 هاي مالی رابطه برقرار هاي اجرایی و مؤسسه هاي تحقیق و توسعه، سازمان هاي دولتی، سازمان مشتریان با سازمان

  .کنند هاي سطح ایالتی کار می هاي کلیدي براي مشارکت در طرح کنندگان معموالً با سازمان این تأمین. ندکن می

  )NGO( هاي غیردولتی سازمان) / NPO( 1هاي غیرانتفاعی سازمان/ هاي صنعتی گروه 3-2-6

 )RE(هاي تجدیدپذیر  انرژيدر جهت رشد صنعت ) CII(صنعتی از جمله کنفدراسیون صنایع هند  هاي مجمع

. دکنن و دولت به طور یکسان همکاري میاي و مشورتی با صنعت  کنند و از طریق فرآیندهاي مشاوره کار می

و ) TERI( 3، مؤسسه انرژي و منابع2المللی وینراك هاي فکر از جمله سازمان بین هاي غیرانتفاعی و اتاق سازمان

و توسعه ) المللی بینهاي  براي سازمان(عه پایدار از طریق اجراي پروژه اتاق فکر توسعه جایگزین، در جهت توس

  .کنند هاي تجدیدپذیر تالش می ظرفیت در عصر انرژي

    

                                                           
1Non-Private Organizations 
2WINROCK 
3Energy and Resources Institute 
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  فنی و پژوهشیهاي  سازمان 3-2-7

شوند نظیر مرکز انرژي خورشیدي  هاي نو و تجدیدپذیر تأمین مالی می مؤسسات فنی که توسط وزارت انرژي

)SEC(1 2هاي انرژي بادي فناوري، مرکز )C-WET (هاي تجدیدپذیر سردار سواران  و مؤسسه ملی انرژي

  هاي انرژي تجدیدپذیر فعالیت هاي اصلی فناوري نقاط کانونی فنی در حوزهعنوان  به )SSS-NIRE( 3سینگ

ز طریق ا) دپارتمان مطالعات انرژي(مؤسسات آموزشی نظیر انستیتو فناوري هند از سوي دیگر، . کنند می

هاي دولتی  هاي تجدیدپذیر به سازمان هاي توسعه و آموزش در زمینه انرژي هاي تحقیق و توسعه و برنامه فعالیت

 ] 3. [کنند کمک می

  :پردازیم در ادامه به معرفی برخی از این مراکز می

تأسیس شده است، یکی از  1982خورشیدي که در سال   مرکز انرژي ):SEC(مرکز انرژي خورشیدي  •

هاي انرژي  هاي نو و تجدیدپذیر دولت هند جهت توسعه فناوري واحدهاي اختصاصی وزارت انرژي

 .خورشیدي براي ارتقاي کاربردهاي این انرژي از طریق توسعه محصوالت آن است

انرژي بادي یک سازمان مستقل تحت کنترل اجرایی   مرکز فناوري :)C-WET(مرکز فناوري انرژي بادي  •

نقطه کانونی براي توسعه انرژي بادي در تامیل عنوان  بههاي نو و تجدیدپذیر هند است که  وزارت انرژي

  . نادوي چناي تأسیس شده است

مؤسسه ملی سردار  :)SSS-NIRE(هاي تجدیدپذیر  مؤسسه ملی سردار سوآران سینگ براي انرژي •

در پنجاب در  ٤یک مؤسسه مستقل در محله کاپورتهالعنوان  بههاي تجدیدپذیر  گ براي انرژيسوآران سین

                                                           
1Solar Energy Centre 
2Centre for Wind Energy Technology 
3Sardar Swaran Singh National Institute of Renewable Energy 
4Kapurthala 
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نقطه کانونی براي توسعه انرژي زیستی شامل سوخت زیستی و عنوان  بهاین مؤسسه . حال تأسیس است

  .فعالیت خواهد کرد ١هاي ترکیبی سوخت

که در حال حاضر در ) AHEC ( ٢هاي آبی جایگزین مرکز انرژي :IITRهاي آبی جایگزین  مرکز انرژي •

  با حمایت اولیه وزارت منابع غیرمتعارف انرژي 1982قرار دارد، در سال ) IITR( ٣مؤسسه فناوري رورکی

 ٤هاي برق آبی کوچک اهداف این مرکز عبارتند از ارتقاي تولید برق از طریق توسعه پروژه. تأسیس شد

)SHP (هاي یکپارچه انرژي در رابطه با  شتی و کوهستانی و توسعه و تمرکززدایی از سیستمدر مناطق د

 .بادي و غیره هاي زیستی، انرژي خورشیدي،  دیگر منابع انرژي تجدیدپذیر مانند توده

  )RD& D( 5تحقیق، طراحی و توسعه -4

اند، باید  شده تدوینهاي جدید  ارزیابی بر اساسهایی که  هاي تجدیدپذیر به برنامه براي گسترش کاربرد انرژي

هاي تجدیدپذیر اولویت باالیی براي  در نتیجه در برنامه ملی انرژي. وري تسریع شود کاهش هزینه و افزایش بهره

هاي  و توسعه فناوري در نظر گرفته شده است و تحقیقاتی به شیوه مأموریتی براي توسعه فناوري تحقیق

  .ریزي شده است یدروژنی برنامهخورشیدي، انرژي زیستی و ه

هاي فرعی،  ها، سیستم ها، فرآیندها، مواد، مؤلفه هاي نو و تجدیدپذیر به منظور توسعه فناوري وزارت انرژي

هاي انرژي  محصوالت و خدمات، استانداردها و تخصیص منابع براي تولید بومی محصوالت و سیستم

گذاري  یک سیاست. دکن پشتیبانی می )RDD&D( 6ناوريتجدیدپذیر، از تحقیق، طراحی، توسعه و تثبیت ف

هاي نو و تجدیدپذیر در حال اجرا  براي حمایت از تحقیق و توسعه در بخش انرژي  RDD&Dجامع در زمینه

هاي تحقیق، طراحی و توسعه و  درصدي در هزینه پروژه براي پروژه 90تا  50است که تحت آن، حمایت مالی 

                                                           
1synthetic 
2Alternate Hydro Energy Centre 
3Indian Institute of Technology Roorkee 
4Small Hydropower projects 
5Research, Design & Development 
6Research, Design, Development & Demonstration 
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هاي نو و  در بخش انرژي R&Dاي براي  برنامه بلندپروازانه. شود ت ارائه مینمایش جمعی به همراه صنع

پروژه  90در مجموع حدود . در نظر گرفته شده است) 2007-2012(تجدیدپذیر براي دوره برنامه یازدهم 

یب طی سه سال اول این دوره به تصو) میلیون دالر 31(میلیون روپیه  1400اي حدود  تحقیق و توسعه با بودجه

انرژي خورشیدي . دهند ها تمامی بخش انرژي تجدیدپذیر را تحت پوشش قرار می این پروژه. رسیده است

هاي زیستی نسل دوم، انرژي هیدروژنی و  فتوولتائیک و انرژي خورشیدي حرارتی، انرژي زیستی شامل سوخت

  .پیل سوختی و غیره

  
  تجدیدپذیرهاي  تحقیق و توسعه در بخش انرژي الگوي -5نمودار

ها، مجوزدهی و استانداردسازي  به منظور ارائه محصوالت با کیفیت به بازار، این وزارتخانه بر گسترش ویژگی

هاي مسطح خورشیدي،  هاي صفحه ویژگی. ها و محصوالت انرژي تجدیدپذیر تمرکز کرده است سیستم

روند  همچنین. عه داده شده استاي، ژنراتورهاي برق بادي و غیره توس هاي خورشیدي از نوع جعبه اجاق

شود که بر اساس فناوري و دانش روز این  مستمري براي استانداردسازي این محصوالت جریان دارد و تالش می

  .محصوالت نیز به روز شوند
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هاي تجدیدپذیر را از طریق مرکز نوآوري، رشد و  هاي نو و تجدیدپذیر طرح رشد انرژي وزارت انرژي

تحت این اقدام ابتکاري، . مؤسسه مدیریت هند واقع در احمدآباد در دست اجرا دارد )CIIE( 1کارآفرینی

اندازي شرکت در بخش انرژي تجدیدپذیر هستند انتخاب شده و از طریق برنامه  کارآفرینانی که عالقمند به راه

ت مختلف و همچنین ها و تحقیقات پتن هاي توسعه یافته در آزمایشگاه زیباسازي، ارزیابی فناوري/ کارآفرینی

نتایج اولیه این برنامه . گیرند حمایت قرار میها به صورت مستمر مورد دازي شرکتان حمایت اولیه از راه

  .شود تر وسیعریزي قرار است قلمرو تحت پوشش آن  کننده بوده است و طبق برنامه دلگرم

هاي نو و تجدیدپذیر  ا در حوزه انرژيحمایت از تحقیق، طراحی و توسعه فناوري ر 1982این وزارتخانه از سال 

هاي تجدیدپذیر خواهد بود، طرحی  که بازار تا حد زیادي محرك بخش انرژي با توجه به این. آغاز کرده است

این طرح، . براي مشارکت و حمایت از تحقیق، طراحی و توسعه در بخش صنعت در نظر گرفته شده است

. گیرد ها را دربرمی ارزیابی تدوین پروژه، تأیید و حمایت مالی پروژههایی براي تعریف پروژه،  دستورالعمل

هاي نو و  به ریاست دبیر وزارت انرژي) RDPAC( 2هاي تحقیق، طراحی و توسعه کمیته ارزیابی پروژه

هاي نو و تجدیدپذیر تأسیس شده  در زمنیه انرژي RD&D هاي  تجدیدپذیر با هدف تعیین جهت کلی به فعالیت

د و در صورت لزوم از کن ها را ارزیابی می آن اج کرده، را استخر RD&D هاي ن کمیته همچنین طرحای. است

  ]1[. آورد ها حمایت مالی به عمل می آن

  هاي تحقیق و توسعه هدف کلی از فعالیت 4-1

آمار جامعی که بتواند . به وجود آوردن رقابت در بخش صنعتی است RD&Dهاي  هدف اصلی از فعالیت

بنابراین هدف از . گیري قرار دهد، درآمد خالص ناشی از تبادل ارز خارجی است پذیري را مورد اندازه ترقاب

. تبدیل این کشور به یکی از کشورهاي درآمدزا در عرصه تبادل ارز خارجی خالص است RD&Dهاي  فعالیت

                                                           
1Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship 
2Research, Design & Development Project Appraisal Committee 
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تجدیدپذیر افزایش یافته و هند را از  هاي نو و ها و ابزارهاي تولیدشده داخلی در زمینه انرژي سهم سیستمعالوه  به

باید همواره به ساخت  هاي تحقیق، طراحی و توسعه فعالیت. اي قرار داده است این لحاظ در جایگاه برجسته

. ها بین نهادهاي مختلف به اشتراك گذاشته شوند هاي کامل منجر شود، حتی اگر الزم باشد این فعالیت سیستم

  : هاي زیر تحت پوشش قرار گیرد ها، تمامی حوزه بنابراین الزم است تا با ادغام سیستم

اي تکمیل و در نهایت بر) هاي سنتزي هیدروژن، سوخت زیستی و سوخت(هاي جایگزین  سوخت •

 هاي مایع جایگزینی هیدروکربن

مبتنی بر سوخت جایگزین براي کاربردهاي زمینی، هوایی و دریایی ) GIFT( 1ابتکار سبز حمل و نقل آتی •

 هاي فسیلی جهت تکمیل و در نهایت جایگزینی سوخت

ابت و متحرك جهت هاي جایگزین براي تولید برق ث مبتنی بر سوخت) GIPS( 2ابتکار سبز تولید برق •

 هاي سوخت فسیلی تکمیل و در نهایت جایگزینی سیستم

پریزهاي  آشپزي، روشنایی و هاي در بخشهاي نو و تجدیدپذیر براي تأمین انرژي  محصوالت مستقل انرژي •

 3محلی

پذیر هزینه مؤثر در زمینه آشپزي،  هاي رقابت هاي توزیع انرژي نو و تجدیدپذیر براي عرضه گزینه سیستم •

 پریزهاي محلیروشنایی و 

هاي نو و تجدیدپذیر براي کاربردهاي شهري، صنعتی و تجاري شامل بازیافت ضایعات و  محصوالت انرژي •

 هاي شهري و صنعتی پساب

هاي برق تجدیدپذیر گرید تعاملی در مقیاس مگاوات براي کمک به تکمیل و در نهایت جایگزینی  سیستم •

 تولید برق با سوخت فسیلی

                                                           
1Green Initiative for Future Transports 
2Green Initiative for Power Generation 
3motive power 
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  هداف کاربردي تحقیق و توسعها 4-1-1

باید در جهت برآوردن نیاز به سیستم و تجهیزات براي اهداف ) RD&D(هاي تحقیق، طراحی و توسعه  فعالیت

  :زیر باشد

 برق تجدیدپذیر گرید تعاملی •

 زیستی، سنتزي و هیدروژنی: هاي جایگزین سوخت •

 کاربردهاي شهري •

 صنعت •

 کاربردهاي روستایی •

  هاي تحقیق و توسعه فعالیتتمرکز  4-2

  :هاي تحقیق، طراحی و توسعه باید ساخت موارد زیر را در پی داشته باشد فعالیت

 )با دماي باال(هاي تولید برق حرارتی خورشیدي  سیستم •

 برق حرارتی خورشیدي براي کاربردهاي شهري و صنعتی •

 یربرداري از مفاهیم انرژي تجدیدپذ هاي انرژي مؤثر با بهره ساختمان •

 در مقیاس مگاوات) SPV(هاي تولید برق فتولتائیک خورشیدي  سیستم •

 ژنراتورهاي برقی توربین بادي براي مناطق کمتر بادخیز •

 هاي زیستی هاي جامع سیکل ترکیبی گازساز توده سیستم •

 ها براي برق تجدیدپذیر تعاملی سازي نیروگاه شبیه •

 یهاي زیستی، سنتزي و هیدروژن سوخت جایگزین، سیستم •

 هاي هیبریدي سیستم •
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 هاي انرژي زمین گرمایی و جزر و مد سیستم •

 هاي ذخیره انرژي فشرده از جمله براي برق گرید دستگاه •

 هرگونه حوزه شناسایی شده دیگر •

  راهبرد تحقیق و توسعه 4-3

هاي نو و تجدیدپذیر  ها در حوزه انرژي مجموعه راهبردهاي تحقیق و توسعه براي کاربردي کردن فعالیت

  :عبارتند از

 تحقیق و توسعه براي توسعه فناوري در صنعت و کاال −

 مشارکت مؤسسات علمی و صنعتی −

هاي تکراري که قبالً انتخاب  هاي دیگر با اجتناب از فناوري دستیابی به توسعه فناوري در مکان −

 .اند شده

 موجودهاي  هاي جدید و در حال ظهور و بهبود فناوري تحقیق و توسعه بومی براي فناوري −

شده تحقیق و توسعه به  هاي تعیین اختصاص دادن تکالیف مشخص با محدوده زمانی براي فعالیت −

 .مؤسساتی که درك روشنی از نتایج دارند

  مشارکت صنعت در تحقیق و توسعه 4-4

هاي تحقیق و توسعه و  ها، مؤسسات تحقیقاتی، آزمایشگاه تواند توسط دانشگاه هاي تحقیق و توسعه می پروژه

هاي تحقیق و توسعه تا حد امکان باید با  پروژه. صنایع، به صورت جداگانه و یا به شکل کنسرسیوم انجام شود

ها دقیقاً از مرحله  کننده نهایی انجام شوند تا اطمینان حاصل شود که آن مصرفعنوان  بهمشارکت صنعت 

ها را کم نمایند که این کار باید   جیها باید به وضوح خرو این پروژه. اند شناخت پروژه در آن شرکت داشته

 .برانگیز بوده و با اهداف از پیش تعیین شده محک زده شود چالش
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تحقیقات علمی و صنعتی براي تحقیق و توسعه داخلی   هاي سودآور صنعتی ثبت شده در دپارتمان پروژه

  وزارتخانه) مالی(مایت هاي تحقیق و توسعه خود را به صورت مشخص شده براي دریافت ح توانند پروژه می

باقیمانده را % 50هاي پروژه شریک شود و وزارتخانه  از هزینه% 50رود که صنعت در  انتظار می. ارائه دهند

 .پشتیبانی کند

هاي تحقیقاتی، مؤسسات تحقیق و توسعه و غیره  کنسرسیومی از صنعت، مؤسسات دانشگاهی، آزمایشگاه

نقش و تکلیف هر یک از اعضاي کنسرسیوم باید . ق و توسعه تشکیل شودتواند براي انجام یک پروژه تحقی می

وجوه . باشند هزینه پروژه می% 50اعضاي کنسرسیوم ملزم به شریک شدن در حداقل . به وضوح تعیین شود

هاي نو و تجدیدپذیر در اختیار آن دسته از مؤسسات اجرایی داخل کنسرسیوم که توسط اعضاي  وزارت انرژي

مؤسسات اجرایی نیز مسئولیت کلیه مخارج و دیگر شرایط و مقررات . گیرد شوند قرار می انتخاب میکنسرسیوم 

 .پروژه را بر عهده دارند

ها، مؤسسات تحقیقاتی یا مؤسسات  هاي تحقیق و توسعه به آزمایشگاه تواند براي واگذاري پروژه صنعت می

در این حالت وجوه در اختیار موسسات اجرایی مربوطه است که همچنین . دانشگاهی با دولت مشارکت نماید

ها را  درصد هزینه پروژه 50تا هاي نو و تجدیدپذیر  باشد و وزارت انرژي مسئول کل مخارج و دیگر شرایط می

 . کند پشتیبانی می

با . هزینه پروژه محدود شود% 50از جمله مشارکت با صنعت باید معموالً به  RD&Dهاي  حمایت مالی از پروژه

ها، موسسات تحقیقاتی دولتی و غیره مطرح شود، وزارت  وجود این براي هرگونه پروپوزالی که از سوي دانشگاه

 .ها را تامین خواهد کرد و تجدیدپذیر با توجه به اولویت پروژه، تا صد در صد هزینههاي نو  انرژي

  .سازي دانش فنی را دارد کند حق تجاري هزینه را تأمین می% 50اي که  در هر سه مدل فوق، صنعت یا مؤسسه
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  هاي تجدیدپذیر در انرژي R&Dهاي  حمایت مالی از پروژه 4-5

هزینه % 50که شامل مشارکت با صنعت باشند معموالً به  RD&Dهاي  ز پروژهحمایت مالی براي آن دسته ا

ها، موسسات تحقیقات دولتی  اي که از جانب دانشگاه با این حال این وزارتخانه هر پروژه. شود پروژه محدود می

  .و غیره باشد را بسته به اولویت پروژه تا صد در صد تأمین مالی خواهد کرد

 30رخواست حمایت مالی بیشتر از درصدي که در باال تعیین شده است را داشته باشد، در صورتی که صنعت د

همچنین براساس دستاورد . شود هاي نهادین در آغاز کار تصویب می ها منهاي کل هزینه درصد از کل کمک

ي ها درصد نهایی به همراه هزینه 10. اهداف و پیشرفت اجراي پروژه مقادیر مشابهی تصویب خواهد شد

و دریافت گزارش تکمیل پروژه و ارزیابی آن توسط   آمیز پروژه کلی تنها پس از تکمیل موفقیت/ سازمانی

  .شود کمیته عرضه می

کند و در  اند، گروه یا بخش مربوطه مجوز را تأیید می هایی که به تصویب وزارتخانه رسیده براي تمامی پروژه

  .نماید اي مالی را عرضه میه هنگام دستیابی به نقاط عطف، تمامی مساعدت

  هاي نو و تجدیدپذیر بودجه اختصاص یافته به انرژي 4-5-1

شده و به واسطه یک  ایجادگذاري بخش خصوصی  ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در هند عمدتاً توسط سرمایه

. پذیر بوده است گذاري دوستانه امکان گذاري زایا، قدرتمند و شفاف و یک محیط سرمایه چارچوب سیاست

کل  2009بر اساس یک ارزیابی در سال . ترین شاخص رشد در این بخش است گذاري جدید قدرتمند سرمایه

 & Ernstشرکت . بود  )میلیارد دالر 3حدود (ه میلیارد روپی 135هاي پاك هند  گذاري مالی در انرژي سرمایه

Young گذاري در زمینه  هند را پس از ایاالت متحده، چین و آلمان، چهارمین کشور دنیا در جذب سرمایه

  .بندي کرده است هاي تجدیدپذیر رتبه انرژي

تی محدود یک شرکت دولعنوان  به 1987که در سال ) IREDA(هاي تجدیدپذیر هند  سازمان توسعه انرژي

اي تخصصی با  هاي نو و تجدیدپذیر تأسیس شد، یک مؤسسه مالی توسعه تحت نظارت اجرایی وزارت انرژي
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هاي خاص تولید برق یا انرژي از طریق منابع نو و تجدیدپذیر و یا حفظ  ها و طرح هدف پشتیبانی مالی از پروژه

هایی  دار با نرخ هاي مدت انرژي تجدیدپذیر وام هاي به پروژه  این سازمان. انرژي از طریق کارایی انرژي است

پروژه با تعهد وام  1921این سازمان  2010مارس  31در . دهد هاي وام تجاري عمومی ارائه می تر از نرخ مناسب

تا  1987هاي  سال  بین. را تأمین وجه کرده است) میلیارد دالر 7/2(میلیارد روپیه  8/121در مجموع بیش از 

گیگا وات  38/4این وجه از نصب . بوده است) میلیارد دالر 5/1(میلیارد روپیه  44/66واقعی  ، پرداخت2009

 400حدود (میلیارد روپیه  24/18بیش از  2009تعهدات وام طی سال . ظرفیت تولید برق حمایت کرده است

پروژه با مجموع تولید برق  20براي ) میلیون دالر 197(میلیارد روپیه  9/8بود و پرداخت وام بیش از ) میلیون دالر

 2004هاي  هاي تجدیدپذیر را بین سال گذاري هند در انرژي میزان رشد سرمایه 6نمودار.مگاوات بوده است 271

  .دهد نشان می 2007تا 

  
  هاي تجدیدپذیر گذاري هند در انرژي رشد سرمایه -6نمودار
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کنند عبارتند از شرکت  گذاري می تجدیدپذیر سرمایههاي انرژي  هاي دولتی که فعاالنه در پروژه دیگر سازمان

 1ملی توسعه کشاورزي و روستایی  ، و بانک)REC(، شرکت تأمین برق روستایی )PFC(تأمین وجه نیرو 

)NABARD .(هاي انرژي تجدیدپذیر در هند در وهله اول بر  کنندگان شرکتی پروژه وجه  تأکید تأمین

ست که در آن، تولید برق اجباري و کاربرد مزایاي شتاب استهالك نقش هاي بزرگ بادي و برق آبی ا پروژه

چه (گذاري  هاي مناسب دولتی و سازوکارهاي قانون گذاري اخیراً، رشد آگاهی و سیاست. کنند مهمی ایفا می

ه هاي تجاري داخلی در ارائه دام ب منجر به افزایش تدریجی اطمینان بانک) در سطح محلی و چه در سطح ایالتی

تسهیالت خرید ) MFI( 2تعدادي از مؤسسات تأمین مالی خرد. هاي انرژي تجدیدپذیر شده است پروژه

هاي گاز زیستی را در  هاي انرژي تجدیدپذیر مانند اجاق خورشیدي، فانوس خورشیدي و یا دستگاه سیستم

ترین نمونه از  شده شاید شناخته )SEWA( 3انجمن زنان خوداشتغال. آورند مناطق آف گرید کشور فراهم می

  ]1. [استدر هند ) MFI(مؤسسات تأمین مالی خرد 

  وضعیت منابع انسانی -5

تواند به صورت مستقیم  دهد که اجراي طرح عملیاتی ملی درباره تغییرات آب و هوایی می برآوردها نشان می

همچنین توسعه انرژي . میلیون شغل در زمینه تولید انرژي بادي، خورشیدي و سوخت زیستی ایجاد کند 5/10

شغل  500,288هاي هندي در ده درصد بازار جهانی منجر به ایجاد  بادي در سطح جهان در صورت نفوذ شرکت

  .خواهد شد

هایی را براي برآوردن نیاز روزافزون به منابع انسانی در  هاي نو و تجدیدپذیر مجموعه فعالیت وزارت انرژي

در حوزه هاي کارشناسی ارشد  دورهها شامل بورسیه  این فعالیت. حوزه انرژي تجدیدپذیر آغاز کرده است

رژي تجدیدپذیر در مؤسسات دکترا و سطوح بعد از دکترا؛ ایجاد کرسی ان M.Techانرژي تجدیدپذیر، 

                                                           
1National Bank forAgricultural and Rural Development 
2Microfinance Institutions 
3Self Employed Women’s Association 
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هاي مختلف مهندسی و مکانیک، حمایت از  دانشگاهی، ادغام انرژي تجدیدپذیر در برنامه درسی شاخه

هاي آموزشی در مورد  هاي تجدیدپذیر، دوره هاي تحصیلی با موضوع انرژي مؤسسات آموزشی براي ایجاد دوره

ا، دولت و امکانات کلیدي ایالتی، مؤسسات تحقیق و ه ابعاد مختلف فناوري براي کارکنان انرژي در سازمان

محور، مؤسسات بانکی و مالی، سازمان تورهاي  هاي جمع ، سازمان)NGO(هاي غیردولتی  توسعه، سازمان

  .هاي مختلف کارکنان است هاي آموزشی براي گروه ، مطالعه و همچنین توسعه حوزهcum -آموزش

دانشجو یا پژوهشگر بورس  400اي تقویت شده است که ساالنه به  نهطرح بورسیه ملی انرژي تجدیدپذیر به گو

اندازي تسهیالت زیرساختی نظیر آزمایشگاه، کتابخانه و  و به مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی براي راه کردهارائه 

به عالوه، این وزارتخانه برنامه بورسیه ملی انرژي . آموزشی مساعدت مالی ارائه کند هاي فعالیتدیگر 

میلیون روپیه  1اي به ارزش  دانشمند برجسته ساالنه بورسیه 10اندازي کرده است که تحت آن  ورشیدي را راهخ

عالوه بر این، کرسی انرژي قرار . دریافت خواهند کرد هاي خود در این حوزه در ازاي فعالیت )هزار دالر22(

ه برنامه جامعی را براي پرداختن به نیازهاي بدین ترتیب، این وزارتخان. اندازي شود نهاد عالی راه 15است در 

  ]1. [منابع انسانی در سطوح مختلف شاغالن و سهامداران آغاز کرده است

  بندي جمع -6

هاي تجدیدپذیر  تحقیق و توسعه را در زمینه انرژيدر بخش مندي از جمله  هاي نظام به لحاظ تاریخی، هند برنامه

سریع دنیا که مرزهاي ملی جذب و کار فناوري را در خود ذوب کرده با وجود این، پیشرفت . آغاز کرده است

افزون مربوط به تغییرات آب و  هاي روز د اقتصادي در هند و دغدغهرش ناشی ازها و تقاضاي  بینی است، خوش

ها از جمله صنعت و  هاي تجدیدپذیر در تمامی بخش هوایی منجر به وضعیتی شده است که در آن انرژي

گذاران، بانکداران و غیره  دهندگان، سرمایه یقاتی و همچنین براي یک روستایی معمولی، توسعهمؤسسات تحق

این بخش . هایی است ها از این بخش انتظاراتی دارد و داراي مسئولیت هر یک از این گروه. دچار نوسان است

ی انرژي در یک چارچوب زدای در واقع زیربناي اقتصاد جدیدي است که جامع و پایدار بوده و هدف آن کربن
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به منظور ایجاد یک محیط . با وجود این، در این زمینه هنوز راه زیادي در پیش است. باشد زمانی معین می

هاي انسانی در  هاي نوآوري در فناوري و توسعه مهارت گذاري، برنامه هاي جدید سیاست توانمند، چارچوب

  .جریان است

براي برق متصل  خصوص بههاي تجدیدپذیر  بودجه در زمینه انرژيگذاري و  که حمایت سیاست با وجود آن

ها پیشرفت روزافزونی داشته است، همچنان موانعی وجود دارند که  گرید در مقیاس بزرگ طی سال

هاي دستیابی به  تر، تمرکززدایی در حوزه کنند و از آن مهم پذیري انرژي تجدیدپذیر را با مانع مواجه می س مقیا

افزایش مقیاس به صورت خألهاي کارگیري  بهوسعه و جذب فناوري، استنتاج نوآوري و راهبردهاي ، ت سرمایه

هاي پاك براي اولین بار فرصتی را براي اندیشیدن وراي بودجه در  صندوق ملی انرژي. اند مهمی باقی مانده

  ]1. [استایجاد ابزارها، راهبردها و مسیرهاي جدید براي انرژي تجدیدپذیر به وجود آورده 
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  هاي تجدیدپذیر هند برخی آمار و ارقام درباره فناوري - 1پیوست

  برق تجدیدپذیر گرید تعاملی •

  مگاوات 30/683): پسماندهاي کشاورزي(انرژي زیستی 

  مگاوات 85/9755: انرژي بادي

  مگاوات 73/1033): مگا وات 25تا (برق کوچک آبی 

  مگاوات 91/58: تولید همزمان باگاس

  مگاوات 12/2: تبدیل زباله به انرژي

  مگاوات 12/2: انرژي خورشیدي

  برق تجدیدپذیر توزیعی •

  مگاوات 92/150: تولید همزمان توده زیستی

 eqمگاوات  31/160: گازساز توده زیستی

 eqمگاوات  06/31: ضایعات به انرژيتبدیل 

  مگاوات 76/14222): توزیعی+ گرید تعاملی(

  nos 504: هاي انرژي پارك

  Akshay Urja:nos 269هاي  فروشگاه

  nos 270: خور وسایل باتري

  پروژه 600: تحقیق، طراحی و توسعه

  2009ژانویه  31هاي نو و تجدیدپذیر،  وزارت انرژي: منبع
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  هاي جدید هند برخی مراکز فعال در زمینه فناوريمعرفی  - 2پیوست

  هاي فعال در زمینه انرژي هیدروژنی سازمان 2-1

  :پردازیم هاي فعال در عرصه انرژي هیدروژنی می در زیر به تفکیک به معرفی سازمان

  هاي فعال در زمینه تولید هیدروژن سازمان 2-1-1

 ، بنارس )BHU(دانشگاه هندوي بنارس  •

 ، کارایکودي)CECRI( 1تحقیقات الکتروشیمیاییمؤسسه مرکزي  •

تولید کننده و استفاده کننده از هیدروژن (مواد شیمیایی   هاي کلر قلیا، کود، واحدها و پاالیشگاه •

 )ماده خام شیمیایی، مصرف اجباريعنوان  به

 Kharagpurمؤسسه فناوري هند در  •

 ، حیدرآباد)JNTU( 2دانشگاه فناوري جواهر لعل نهرو •

 در حیدرآباد) IICT(هاي شیمیایی هند  ه فناوريمؤسس •

 ، چناي)Shri AMM Murugappa Chettiar3 )MCRCمرکز تحقیقاتی  •

 )مدرس(، توتیکُرین )SPIC( 4بنیاد علمی انجمن ارتقاي فناوري اطالعات در چندیگر •

 ، فریدآباد)IOCL( 5مرکز تحقیق و توسعه شرکت نفت هند •

 ، پونا)C-MET( 6هاي الکترونیک مرکز مواد فناوري •

 CIMFR( ،Dhanbad( 7مؤسسه مرکزي تحقیقات معدن و سوخت •

 دهلی نو ، )UPES(هاي جایگزین، دانشگاه مطالعات نفت و انرژي  مرکز تحقیقات انرژي •

                                                           
1Central Electrochemical Research Institute 
2Jawaharlal Nehru Technological University 
3Shri AMM Murugappa Chettiar Research Centre 
4Society for Promotion of IT in Chandigarh 
5Indian Oil Corporation Ltd 
6Centre for Materials for Electronic Technology 
7Central Institute of Mining and Fuel Research 
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 بوبانسور، )IMMT(مؤسسه فناوري مواد و مواد معدنی  •

 مؤسسه فناوري هند در حیدرآباد •

 وادودارا  انجمن تحقیق و توسعه برق، •

 بنگلور  ،)IISc(سسه علوم هند مؤ •

 NIT( ،Rourkela(مؤسسه ملی فناوري  •

  هاي فعال در زمینه ذخیره هیدروژن سازمان 2-1-2

 وارانسی/ ، بنارس) BHU(دانشگاه هندوي بنارس  •

 Guwahati /مؤسسه فناوري هند، چناي  •

 ، ناگپور)NEERI( 1مؤسسه ملی تحقیقات مهندسی محیط زیست •

 Tiruchirapalliمؤسسه ملی فناوري،  •

 ، حیدرآباد)ARCI( 2المللی متالورژي گرد و مواد جدید مرکز تحقیقات پیشرفته بین •

 ، مادورايThiagarajarکالج مهندسی  •

 مؤسسه فناوري هند بمبئی، مومباي •

 ، حیدرآباد)NFTDC(مرکز توسعه فناوري مواد غیرآهنی  •

  هاي فعال در زمینه کاربرد هیدروژن سازمان 2-1-3

 چناي/ فناوري هند در دهلیمؤسسه  •

 ، حیدرآباد3شرکت صنایع الکتریکی سنگین بهارات •

 ، مدرسSPICبنیاد علوم  •

                                                           
1National Environmental Engineering Research Institute 
2International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials 
3Bharat Heavy Electricals Ltd. 
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 ، فریدآباد)IOCL(مرکز تحقیق و توسعه شرکت نفت هند  •

 ، دهلی نو)SIAM( 1انجمن خودروسازان هند •

 ، وارانسی)BHU(دانشگاه هندوي بنارس   •

• Mahindra & Mahindra ،Chengalpattu 

 فناوري هند در کانپورمؤسسه  •

 Annamalai ،Annamalai Nagarدانشگاه  •

 انجمن تحقیق و توسعه برق، وادودارا •

 UPES( ،Dehradun(دانشگاه مطالعات نفت و انرژي  •

  هاي مربوط به انرژي هیدروژنی هاي فعال در سایر حوزه سازمان 2-1-4

 ]1[پور  دانشگاه راجستان، جی •

  پیل سوختیهاي فعال در زمینه  سازمان 2-2

 مؤسسه فناوري هند در دهلی نو •

 ، بوبانسور)IMMT(هاي مواد معدنی و مواد  مؤسسه فناوري •

 ، حیدرآباد)BHEL(شرکت صنایع سنگین الکترونیکی بهارات  •

 CECRI( ،Karaikudi(مؤسسه مرکزي تحقیقات الکتروشیمیایی  •

 ، کلکته)CGCRI( 2مؤسسه مرکزي تحقیقات شیشه و سرامیک •

 )پردیس گوا( Birla ،Pilaniفناوري  مؤسسه علم و •

 Birla ،Ranchiمؤسسه فناوري  •

 مؤسسه فناوري کانپور •

                                                           
1Society of Indian Automobile Manufacturers 
2Central Glass and Ceramic Research Institute 
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 مؤسسه فناوري هند در بمبئی، مومباي •

 ، پونا)NCL( 1آزمایشگاه ملی شیمی •

 Ambernath، 2آزمایشگاه تحقیقات مواد نیروي دریایی •

 دانشگاه کلکته •

• SICES Degree College of Arts ،علم و بازرگانی ،Ambernath )W(مومباي ، 

 Guwahatiمؤسسه مطالعات پیشرفته علم و فناوري،  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1National Chemical Laboratory 
2Naval Material Research Laboratory 
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نگري آینده: فصل هفتم  

 :فصل هفتم

  هوافضا
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  مروري بر وضعیت هوافضا در جهان -1

به  ارزش افزودهاین . استبیانگرارزش افزوده باال در این حوزه گذاري در صنایع فضایی جهان  سرمایهمطالعه 

صورت غیرمستقیم در قالب هاي مخابراتی و سنجش از راه دور و به  صورت مستقیم در قالب توانمندي

با وجود بحران اقتصادي فراگیر . المللی و دانش علمی بروز یافته است هاي زایشی فناوري، اعتبار بین شرکت

. شده است تر سریع 2010تا  2009رشد آن از سال  آهنگالمللی، صنعت هوافضا رشد و توسعه یافته است و  بین

توسعه اند،  شده زیاديهاي  کالت بحران اقتصادي دچار خسارتاز مش که نایع دیگرصنعت هوافضا برخالف ص

صنعت هوافضا است که قدرتمند این امر تا حد زیادي مرهون محصوالت و خدمات . خوبی را تجربه کرده است

  .سازد تا به سرعت به تغییرات موجود در تقاضاي جهانی پاسخ دهد این صنعت را قادر می

صنایع نقش مهمی دیگر هاي هوافضا در  هوافضا، فناوريصنایع جاري بخش خصوصی در توسعه بازارهاي ت

گیرند و بر  در پیش می عملگرایانههاي اقتصادي رویکردي   هاي جهان در هنگام وجود چالش دولت. داشته است

هاي راهبردي و نظري بلندمدت و پرهزینه خود تجدیدنظر  هاي کاربردي و داخلی تمرکز کرده و در برنامه پروژه

برند، انگیزه  می اقتصادي هوافضا پی  که کشورهاي بیشتري به تأثیرات راهبردي و پتانسیل ضمن آن. کنند  می

پذیر در سطح  هاي کشورها، بلکه توسعه یک صنعت رقابت برآوردن بلندپروازي تنها نهفضایی کشورها   فعالیت

  .دهد عرصه هوافضاي جهان را نشان میهاي پیشگام در  فهرستی از سازمان 1جدول . شود جهان را شامل می

هاي پیشگام در  از جمله سازمان) ISRO(دهد، سازمان تحقیقات فضایی هند  نشان می  )1(گونه که جدول  همان

  . شود صنایع هوافضا در سطح جهان محسوب می
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  هاي پیشگام هوافضاي جهان سازمان: 1جدول 

  سازمان  کشور
  )ASRI( 1استرالیا انستیتوي تحقیقات فضایی  استرالیا
  )BISA( 2انستیتوي علوم فضایی بلژیک  بلژیک
  )AEB( 3آژانس فضایی برزیل  برزیل
  )CSA( 4آژانس فضایی کانادا  کانادا
  )CNSA( 5وزارت هوافضاي ملی چین  چین
  )ESA( 6آژانس فضایی اروپا  اروپا
  )CNES( 7آژانس فضایی فرانسه  فرانسه
  )DLR( 8مرکز هوافضاي آلمان  آلمان
  )ISRO(سازمان تحقیقات فضایی هند   هند
  )ISA( 9آژانس فضایی ایران  ایران
  )ASI( 10آژانس فضایی ایتالیا  ایتالیا
  )JAXA(  11هاي فضایی ژاپن آژانس کاوش  ژاپن
  )SRON( 12انستیتوي تحقیقات فضایی هلند  هلند
  )RKA( 13آژانس فضایی روسیه فدرال  روسیه

  )KARI( 14هوافضاي کرهانستیتوي   کره جنوبی
  )INTA(15هاي هوافضا انستیتوي ملی تکنیک  اسپانیا
  )SNSB( 16بخش فضایی سوئد  سوئد
  )SSO( 17اداره فضاي سوئیس  سوئیس
  )NSAU( 18آژانس ملی فضاي اوکراین  اوکراین
  )UKSA( 19آژانس فضایی انگلستان  انگلستان
  )NASA( 1اسازمان ملی هوانوردي و فضایی آمریک  آمریکا

                                                           
1The Australian Space Research Institute 
2Belgian Institute for Space Aeronomy 
3Brazilian Space Agency 
4Canadian Space Agency 
5China International Space Administration 
6European Space Agency 
7French Space Agency 
8German Aerospace Centre 
9Iranian Space Agency 
10Italian Space Agency 
11Japan Aerospace Exploration Agency 
12Netherlands Institute for Space Research 
13Russian Federal Space Agency 
14Korea Aerospace Research Agency 
15Instituto Nacional de Technica Aerospace 
16Swedish National Space Board 
17Swiss Space Office 
18National Space Agency of Ukraine 
19UK Space Agency 
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  هاي هوافضا در هند مروري بر فعالیت 1-1

گیرد که از مرحله طراحی مفهومی تا  ها را در برمی هاي هند در عرصه هوافضا طیف وسیعی از تخصص توانمندي

تنها چند کشور دیگر در است که   این در حالی. شود را شامل می در این صنعتهاي مختلف  ساخت سیستم

این کشور   در این بخش،هاي مختلف هند  با توجه به توانمندي. قرار دارندتوانمندي از این سطح  درسطح جهان 

 هاي توانمنديآخرین . شود میهاي فضایی در سطح دنیا شناخته  برنامهبر یکی از پیشگامان تأثیرگذار عنوان  به

، هواشناسی و اطالعات منابع مخابراتارتباطات،  هاي حوزه فضایی براي کاربردهاي حیاتی در هند در حوزه

هاي متفاوت  نقش. المللی است جایگاه هند در جوامع بینضامن ملی ارتباط مستقیم دارند،  توسعهطبیعی که با 

هاي هوافضا را به  ها و خدمات هوافضا در ابعاد مختلف اجتماعی، تجاري، اقتصادي و راهبردي سیستم فناوري

  .دیل کرده استمؤلفه مهمی در زیرساخت ملی کشور تب

کرده،  تولید داخلی، هزینه پایین، نیروي کار مستعد و تحصیل زیربناي قوي درهند به دلیل داشتن تقاضاي زیاد، 

و موقعیت جغرافیایی خاص، از امتیاز بازار بسیار  ITپذیري در  دستمزد کم نیروي کار، توانایی افزایش رقابت

سازي اقتصادي و  زیاد در زمینه هوا فضا، تحقیق و توسعه، آزادگذاري  دولت با سرمایه. خوبی برخوردار است

  .پردازد تشویق بخش خصوصی به مشارکت در تولید، به این بخش می

هاي کنونی صنعت هند در هوا فضا، این کشور را به یکی از معدود کشورهاي توانمند در تولید  همچنین توانایی

بدین ترتیب هند به یکی از شش . ي پرتاب تبدیل کرده استهاي کوچک، متوسط، بزرگ و نیز سکوها ماهواره

  . هاي فنی فضایی تبدیل شده است گذاري و توانایی کشور توانمند در سرمایه

ترین هدف برنامه هوافضا  مهم. فضایی در راستاي توسعه ملی است  رسالت برنامه فضایی هند استفاده از فناوري

اي، مدیریت و بررسی منابع با  هاي ارتباطات ماهواره ضا در حوزهدایرکردن خدمات مستقل و عملیاتی هواف

                                                                                                                                                                                      
1National Aeronautics and Space Agency 
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ها، پرتاب موشک و اجزاي زمینی  توسعه داخلی ماهواره. هاي هواشناسی است ها و ماهواره استفاده از ماهواره

  .مربوطه براي فراهم آوردن این خدمات، در رسیدن به این هدف نقش اساسی دارد

ها و دیگر  شوري سابق، اروپا و چین به طور مرتب به پرتاب و استقرار ماهواره تا دو دهه پیش تنها آمریکا،

. کنند دو برابر شده است می  امروزه تعداد کشورهایی که در این زمینه فعالیت. پرداختند هاي فضایی می مأموریت

هاي  د دستاوردهاي حیاتی پیشرفت شایانی داشته و شاه برنامه فضایی هند در جهت تسلط یافتن بر فناوري

به  1آمیز اولین ماهواره هندي یعنی چانداریان پرتاب موفقیت 2009بزرگترین رویداد سال . متعددي بوده است

و قرار دادن این ماهواره در مدار و نصب پرچم هند بر سطح ماه بوده ) PSLV(ماه از پرتابگر ماهواره قطبی 

موفقیت  Sriharikotaواقع در  PSLVماهواره از سکوي  10برنامه فضایی هند در همان سال با پرتاب . است

، CARTOSAT-2Aبزرگ دیگري را به ثبت رساند که شامل ماهواره سنجش از دور پیشرفته هند به نام 

هاي مهم دیگر، آزمایش  از پیشرفت. المللی بود نانوماهواره براي مشتریان بین 8و ) IMS-1( 1ماهواره هندي مینی

، که W2Mماهواره ارتباطی پیشرفته . بود 2008موتور برودتی ساخت هند در دسامبر سال آمیز پرواز  موفقیت

 EADS-Astrimبر مبناي تجاري با مشارکت ) ISRO(و سازمان تحقیقات فضایی هند  Antrixتوسط شرکت 

  .دسامبر همان سال با موفقیت پرتاب شد 21اروپا براي یک مشتري اروپایی ساخته شد در 

به نام )GSLV( 2ایجاد تسهیالت مختلف براي ساخت نوع قدرتمندتر پرتابگر ماهواره ژئوسنکرونیدر زمینه 

GSLV MARK-III اي که این سکو که قادر است  اي به وجود آمده است، به گونه مالحظه پیشرفت قابل

وخت جامد با کارخانه تولید س. تن را به مدار وضعی ژئوسنکرونوس پرتاب کند 4فضاپیماهایی با وزن حدود 

کمک  GSLV MARKهایی است که به پیشرفت  تن سوخت جامد در سال یکی از موفقیت 900ظرفیت تولید 

  .بسیاري کرده است

                                                           
1Indian Mini Satellite 
2Geosynchronous Satellite Launch Vehicle 
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، هند مشغول کار بر روي دومین مأموریت اکتشاف قمري بدون سرنشین خود به نام 1پس از موفقیت چانداریان

  .تاب خواهد شدپر 2012- 2013است که احتماالً در سال  2چانداریان

  :کند برنامه هوافضاي هند بر موارد زیر تأکید میدر مجموع 

همراه، آموزش از راه دور، جستجو و  هاي ارتباطی براي تلفن، پخش تلویزیونی و رادیویی، تلفن ماهواره •

 اي، هواشناسی و غیره  عملیات نجات ماهواره

 نظارت بر محیط زیست و خدمات هواسنجیسنجش از دور در جستجو و مدیریت منابع، کارگیري  به •

 ها هاي زمینی و خدمات مرتبط با آن تجهیزات بومی پرتاب موشک و سیستمکارگیري  بهتوسعه و  •

  :اي داخلی موفق بوده است که عبارتند از ماهواره  اندازي دو سیستم هند در پرتاب و راه

براي مخابرات، تلویزیون و رادیو، آموزش اي چند منظوره  سیستم ماهواره): INSAT( 1ماهواره ملی هند •

 از راه دور، بهداشت و درمان از راه دور، هواشناسی و هشدار دهی درمورد بالیاي طبیعی

 اي براي مشاهده بر زمین و مدیریت کنترل منابع سیستم ماهواره): IRS( 2سنجش از راه دور هند •

ISRO 3پذیر هاي پرتابی مصرف به قابلیت پرتاب ماهواره )ELV (جدیدترین سکوهاي پرتاب . دست یافته است

ELV پرتابگر ماهواره قطبی : هندعبارتند از)PSLV ( و پرتابگر ماهواره ژئوسنکرونی)GSLV .( پرتابگر ماهواره

  .شود گرفته میکار به INSATو پرتابگر موشک ژئوسنکرون کالس  IRSهاي  قطبی در پرتاب ماهواره

هاي نجوم، علوم فضایی و تحقیقات هواشناسی بلندمدت با استفاده از  حوزههاي علمی درجه یک در  کاوش

هاي تحقیقاتی  ترین پروژه از مهم. هاي صوتی و ابزارهاي زمینی در حال انجام است ها، راکت ، بالن ماهواره

واره و ماه 1توان اولین مأموریت قمري ماهواره چاندرایان اند می فضایی هند که اخیراً به انجام رسیده

  .را نام برد ASTROSATبه نام  xهاي مختلف اشعه  اي چندطول موجی طول موج رصدخانه

                                                           
1The Indian National Satellite 
2Indian Remote Sensing 
3Expendable Launch Vehicle 
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هاي  عالوه بر این، انجام پژوهش. توجهی داشته است سهم صنایع ملی در برنامه هوافضاي هند افزایش قابل

آورده وجود  به هدر این زمین) آکادمیک(پیوند محکمی بین صنایع فضایی ملی و انستیتوهاي آموزشی مشترك، 

هاي پیچیده هوافضا،  به منظور دستیابی به اهداف مختلفی چون توسعه، کارکرد و کاربرد سیستم. است

برنامه فضایی هند رشد فناوري قابل . اند هاي سازمانی منحصر به فردي در برنامه ملی هوافضا وارد شده سیستم

  .هاي مختلف در پی داشته است توجهی را در شاخه

اي از تأکید مستمر هند برکاربردهاي اجتماعی و  اولین ماهواره اختصاصی آموزشی هند نمونه EDUSATپرتاب 

ها نظیر آموزش  هاي ایمنی انسان سازمان تحقیقات فضایی هند همچنان بر پروژه. اي فناوري هوافضا است توسعه

از یک  EDUSATماهواره . کند بینی آب و هوا، مدیریت بحران، ارتباطات و هوانوردي تأکید می جمعی، پیش

فناوري  مؤسسهکند که انستیتوهاي آموزش شهري مانند  اي تعاملی آموزش از راه دور پشتیبانی می برنامه ماهواره

این . کند آموزشی روستایی که فاقد منابع مناسب هستند مرتبط می را به انستیتوهاي آموزشی یا نیمه) IIT(هند 

ایالت هند را تحت پوشش  20کالس درس در  30000ه پخش و تعاملی است که شبک 45ماهواره شامل بیش از 

  .قرار داده است

  ساختار و متولیان هوافضاي هند  -2

. آغاز شد 1962در سال ) INCOSPAR( 1هاي فضایی هند با تأسیس کمیته ملی تحقیقات فضایی هند فعالیت

با  1969برنامه فضایی هند در سال . کردکار بهنیز آغاز ) TERLS( 2همان سال ایستگاه پرتاب راکت استواییتومبا

به منظور  1972دولت هند در سال . شکل سازمانی به خود گرفت) ISRO(تشکیل سازمان تحقیقات فضایی هند 

اندازي  را راه) DOS( ییو دپارتمان فضا 3هاي فضایی خود کمیسیون فضایی ها و برنامه تدوین و تکمیل سیاست

  .را تحت حمایت دپارتمان هوافضا درآورد) ISRO(، سازمان تحقیقات فضایی هند 1972ل کرد و در سا

                                                           
1Indian National Committee for Space Research 
2Thumba Equatorial Rocket Launching Station 
3Space Commission 
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هاي فضایی هند را به منظور ارتقاي توسعه و کاربرد علوم و  ها و بازبینی برنامه کمیسیون هوافضا تنظیم سیاست

ها را  این برنامه) DOS( ییدپارتمان فضا. هاي فضایی براي منافع اجتماعی اقتصادي کشور بر عهده دارد فناوري

 1هاي سازمان ملی سنجش از دور و چهار انستیتو به نام) ISRO(از طریق سازمان تحقیقات فضایی هند 

)NRSA(2، آزمایشگاه تحقیقات فیزیکی )PRL(ي3، آزمایشگاه ملی تحقیقات جو )NARL( مرکز ،

 .آورد به اجرا در می) NE-SAC( 4کاربردهاي هوافضا در شمال شرق

از دپارتمان فناوري ) SCL( 5رسانا کنترل شرکت مجتمع نیمه 2005ها از اول ماه مارس سال  برنامه  در کنار این

یک عنوان  بهشرکت مجتمع نیمه رسانا با تأیید کابینه . اطالعات چندیگر به بخش هوافضا واگذار شده است

  .تغییر نام داده است) SCL( 6انجمن تحقیق و توسعه به ثبت رسیده و به آزمایشگاه نیمه رسانا

، کمیته مشورتی ) INSAT7 )ICCها توسط کمیته هماهنگی  برداري از آن هاي هوافضا و بهره تأسیس سیستم

صورت ) PC-NNRMS( 9ریزي سیستم مدیریت منابع طبیعی ملی و کمیته برنامه) ADCOS( 8علوم هوافضا

هاي مربوط در مناطق مختلف  به اجراي پروژه) RRSSC( 10اي مرکز سنجش از دور منطقه 5همچنین . گیرد می

  :عبارتند از ISROو  DOSمراکز فعال .کنند کمک می

، مرکز )ISAC( 12اي سازمان تحقیقات فضایی هند ، مرکز ماهواره)Vikram Sarabhai11 )VSSCمرکز فضایی 

 15پیشران مایع هاي ، مرکز سیستم)SAC( 14، مرکز کاربردهاي فضایی)Satish Dhawan13 )SDSCفضایی 

                                                           
1National Remote Sensing Agency 
2Physical Research Laboratory 
3National Atmospheric Research Laboratory 
4North-Eastern Space Applications Centre 
5Semiconductors Complex Limited 
6Semiconductors Laboratory 
7INSAT CO-Ordination Committee 
8Advisory Committee on Space Science 
9Planning Committee of National Resource Management System 
10Regional Remote Sensing Service Centre 
11Vikram Sarabhai Space Centre 
12ISRO Satellite Centre 
13Satish Dhawan Space Centre 
14Space Application Centre 
15Liquid Propulsion Systems Centre 
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)LPSC( 1، واحد توسعه و ارتباطات آموزشی )DECU(سازمان دهی  ، شبکه سنجش از دور، ردیابی و فرمان

، واحد توسعه رادار سازمان تحقیقاتفضایی )IDSN( 2، شبکه اعماق فضاي هند)ISTRAC( تحقیقات فضایی هند

اینرسی سازمان تحقیقات هاي  ، واحد سیستم)MCF( 4، تسهیالت کنترل ارشد)ISRAD( 3تحقیقاتفضایی هند

 ).LEOS( 6هاي الکترواُپتیک هاي سیستم ، آزمایشگاه)IISU( 5فضایی هند

  

                                                           
1Development and Educational Communication Unit 
2The Indian Deep Space Network 
3ISRO Radar Development Unit 
4Master Control Facility 
5ISRO Inertial Systems Unit 
6Laboratory for Electro-Optic Systems 
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ساختار هوافضاي هند -1نمودار

  وزیر نخست

  )DOS(دپارتمان هوافضا 

سازمان تحقیقات فضایی هند 
)ISRO(  

  کمیسیون

  فضایی

ANTRIX  

آزمایشگاه تحقیقات 
  )PRL(فیزیکی 

 یمل شگاهیآزما
 يجو قاتیتحق
)NARL(  

مرکز کاربردهاي 
فضایی شمال شرق 

)NE-SAC( 

رسانا  نیمه آزمایشگاه
)SCL(  

مؤسسه علم و فناوري 
  )IIST(فضایی هند 

مرکز فضایی 
Vikram 
Sarabahi 

)VSSC(  

هاي  مرکز سیستم
پیشران مایع 

)LPSC(  

مرکز فضایی 
Satish 

Dhawan 
)SDSC(  

مرکز 
هاي  ماهواره

ISRO 
)ISAC(  

سنجشایمرکزمل
  زدور

)NRSC(  

مرکزکاربردها
  ییفضای
)SAC(  

هاي  واحد سیستم
 ISROاینرسیایی 

)IISU(  

واحد توسعه و 
ارتباطات 
آموزشی 

)DECU(  

تأسیسات کنترل 
  )MCF(ارشد 

مراکز خدماتی 
سنجش از راه دور 

  )VSSC( اي منطقه

شبکه سنجش از 
دور، ردیابی و 

 ISROدهی  فرمان
)ISTRAC(  

هاي  آزمایشگاه
هاي  سیستم

پتیک  الکترواُ
)LEOS(  

Antrix: Antrix Corporation Limited 
DECU: Development and Educational Communication 
Unit 
IIST: Indian Institute of Space Science and Technology 
IISU: ISRO Inertial Systems Unit 
ISAC: ISRO Satellite Centre 
ISRO: Indian Space Research Organisation 
ISTRAC:ISRO Telemetry, Tracking and Command 
network 
LEOS: Laboratory for Electro-optic systems 
LPSC: Liquid Propulsion Systems Centre 
MCF: Master Control Facility 
NARL: National Atmospheric Research Laboratory 
NE-SAC: North Eastern Space Applications Centre 
NRSC: National Remote Sensing Centre 
PRL: Physical Research Laboratory 
RRSSCs: Regional Remote Sensing Service Centers 
SAC: Space Applications Centre 
SCL: Semi-Conductor Laboratory 
SDSC: Satish Dhawan Space Centre 
VSSC: Vikram Sarabahi Space Centre 
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  )DOS( ییفضادپارتمان  2-1

هاي فضایی  ها و برنامه به منظور تدوین و تکمیل سیاست 1972که قبالً نیز اشاره شد، این دپارتمان در سال  چنان

هاي  و انستیتوهاي دیگر تحت نظر این دپارتمان برنامه) ISRO(هند تأسیس شد و سازمان تحقیقات فضایی هند 

  :ی هند عبارتند ازیاهداف دپارتمان فضا .بخشند هوافضاي هند را تحقق می

ها و سکوهاي پرتاب به منظور دستیابی  هاي مدرن موردنیاز ماهواره انجام تحقیق و توسعه در زمینه فناوري •

 ها به خودکفایی در این زمینه

 هاي ملی مخابراتی موردنیاز کشور تهیه زیرساخت •

 یعی و نیازهاي امنیتی کشورمنابع طب  اي موردنیاز در کاوش تهیه تصاویر ماهواره •

 بینی یا نظارت بر آب و هوا و مطالعات هواشناسی اي موردنیاز براي پیش تأمین خدمات ماهواره •

 اي هوانوردي منطقه هند  موقع براي سیستم ماهواره هاي دقیق و به تأمین سیگنال •

هاي ایالتی،  ولتاي در پیشرفت دولت مرکزي، د تأمین خدمات فضایی موردنیاز براي اهداف توسعه •

 و بخش خصوصی) NGO( 1هاي غیردولتی هاي چندمنظوره دولتی، سازمان سازمان

 هاي فضایی هاي کاربردي با استفاده از سیستم تثبیت مفهومی برنامه •

 هاي نجومی ارتقاي تحقیق و توسعه درعلوم هوافضا و کاوش •

  :اند اند به شرح زیر آمده گرفتهامور اجرایی دیگري که در کنار اهداف این دپارتمان قرار 

 هاي فضایی براي توسعه ملی ایجاد سرمایه •

اي موردنیاز براي نیازهاي ارتباطی، پخش تلویزیونی و امور  ها و تسهیالت گیرنده ماهواره تأمین دستگاه •

 امنیتی کشور

 هاي مختلف طیفی، فضایی و دمایی تأمین قابلیت تصویربرداري دقیق زمینی، در رزولوشن •

                                                           
1 Non-Government Organization 
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 أمین خدمات پرتاب براي نیازهاي ملی و تجاريت •

 ارائه محصوالت و خدمات به صورت فوري و کارآمد به همه مشتریان و متقاضیان •

  )ISRO(سازمان تحقیقات فضایی هند  2-2

محور با ریسک تجاري نظیر  هاي توسعه به تکمیل پروژه) ISRO(در حال حاضر سازمان تحقیقات فضایی هند 

EDUSAT سازمان تحقیقات فضایی هند درآمدهاي جدیدي را از صنعت پرمنفعت ماهواره  .پرداخته است

، کاربردهاي نظامی و دفاعی و ارائه امکان لیزینگ به )IP( 1هاي پروتکل پهن باند انتظار دارد که شامل سرویس

سیس بودن، در مقایسه با اگرچه سازمان تحقیقات فضایی هند با وجود تازه تأ. کنندگان مخابراتی است تأمین

در . هاي بلندي برداشته است رقباي اروپایی و امریکایی درآمد تجاري کمتري داشته است، اما در این زمینه گام

پرتابگر ماهواره قطبی، اولین پرتاب ماهواره تجاري خود را براي یک سازمان فضایی ایتالیایی  2007آوریل سال 

 . دالر انجام دادمیلیون  11در ازاي  AGILEبه نام 

هاي  هاي فضایی و کاربرد آن در فعالیت هدف سازمان تحقیقات فضایی هند عبارت است از توسعه فناوري

  :سازمان تحقیقات فضایی هند دو سیستم فضایی عمده برپاکرده است. مختلف ملی

 شناسیبراي اهداف ارتباطی، انتشار امواج تلویزیونی و خدمات هوا) INSAT(ماهواره ملی هند  •

 به منظور مدیریت و نظارت بر منابع ) IRS(کنترل از راه دور هند  •

و  INSATرا براي قراردادن  PSLVو  GSLVات فضایی هند همچنین دو سکوي پرتاب ماهواره قسازمان تحقی

IRS در مدارهاي موردنیاز ساخته است.  

شبکه ردیابی و فرماندهی از  ISRO TELEMETRYبخش زیرزمینی سازمان تحقیقات فضایی هند به نام 

هاي  اي از ایستگاه این بخش شبکه. کند ها پشتیبانی می و مأموریت پرتابه) LEO( 2هاي نزدیک به زمین ماهواره

هاي این بخش در قالب عملیات شبکه، توسعه شبکه،  فعالیت. زمینی در نقاط مختلف هند و خارج از آن دارد

                                                           
1Internet Protected 
2Low Earth Orbit 
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دهی  ها سازمان باطات و رایانه و تسهیالت کنترل مرکزي و پیشرفت پروژهها و کنترل فضاپیماها، ارت مأموریت

  .کنند ها را کنترل می هاي زمینی ماهواره عالوه بر این، مرکز ارشدکنترلی تمام ایستگاه. شود می

 Antrixشرکت  2-3

این شرکت در . یک شرکت کامالً دولتی تحت نظارت دپارتمان هوافضاي دولت هند است Antrixشرکت 

بازوي بازاریابی سازمان عنوان  بهیک شرکت خصوصی تحت مالکیت دولت هند و عنوان  به 1992سال 

 شعبه تجاري سازمان تحقیقات فضاییعنوان  بهاین شرکت،  اکنون هم .کرد کار  بهتحقیقات فضایی هند آغاز 

کند و به این ترتیب سهم بازار  کنندگان جهانی عرضه می هند محصوالت و خدمات هوافضا را به بازار و مصرف

یکی دیگر از اهداف اصلی این شرکت . سازمان تحقیقات فضایی هند را در خدمات هوافضا افزایش داده است

 Intelsatتوان  المللی این شرکت می یناز جمله مشتریان ب. هاي صنعتی مرتبط در هند است تسهیل توسعه توانایی

EADS Astrium ،Avanti Group را نام برد.  

 وضعیت نیروي انسانی -3

 40. موفقیت سازمان تحقیقات فضایی هند مدیون پشتیبانی مداوم دولت هند و نیروي انسانی فنی ماهر است

بنابه گزارش . درصد نیروي انسانی این شرکت داراي مدرك دکتري، کارشناسی ارشد و کارشناسی هستند

کارکنان این % 19. ي هستندنفر ادار 468/5نفر علمی و  231/12نفر نیروي انسانی  681/17از  2008- 9ساالنه 

نقش مهمی در موفقیت برنامه  DOSهمکاري، وجدان کاري، دانش و مهارت پرسنل در . سازمان زن هستند

  .فضایی هند ایفا کرده است

 هوافضا بودجه و درآمد -4

ین بود، اما صنعت هوافضاي جهان در ا 2009که بحران اقتصادي جهان سرفصل اخبار روزانه سال  با وجود این

 7طبق برآوردها درآمد صنایع فضایی و بودجه دولتی در این سال تا ). 2جدول(سال رشد سریعی را تجربه کرد 

سال گذشته بهبود وضعیت  5رشد نسبت به % 40این میزان با . میلیارد دالر رسید 61/261درصد رشد داشت و به 
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درصد رشد به میزان  8اي  ي ماهوارهخدمات تجار 2009در سال .دهد اقتصادي جهانی هوافضا را نشان می

سهم . از سهم اقتصاد هوافضا را به خود اختصاص داده است% 35میلیارد دالر رسیده است که  58/90تخمینی 

هاي فضایی اختصاص دارد که شامل تولید فضاپیماها، ارائه  بزرگ بعدي در اقتصاد هوافضا به زیرساخت

از کل سهم % 32میلیارد دالر،  8/83این سهم برابر با . شود ینی میهاي فضایی و تجهیزات زم خدمات، ایستگاه

  .دهد تجاري هوافضا را تشکیل می
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  هوافضا در سطح جهان  بودجه - 2جدول

میلیارد (  2009  سازمان
  )دالر

  42/64  بودجه هوافضاي دولت امریکا
  DoD(  53/26( 1دپارتمان صنایع دفاعی فضایی

  NRO(  00/15(2اداره اکتشافات ملی
  NGA(  00/2( 3دفتر اطالعات جغرافیایی ملی

  NASA(  78/18( 4اسازمان ملی هوانوردي و فضایی آمریک
  NOAA(  25/1( 5وزارت مرزهاي اقیانوسی و فضایی ملی

  DoE(  04/0(دپارتمان انرژي 
  FAA(  01/0( 6وزارت هوانیروز
  NSF(  80/0( 7بنیاد علوم ملی

  75/21  المللی بینهاي دولتی فضایی  بودجه
  ESA(  16/5(آژانس فضایی اروپا 

  56/1  اتحادیه اروپا
  07/0  آرژانتین
  19/0  برزیل
  33/0  کانادا
  01/0  شیلی
  79/1  چین
  06/1  فرانسه
  77/0  آلمان
  06/1  هند

  01/0  اسرائیل
  47/0  ایتالیا
  72/3  ژاپن
  02/0  نیجریه
  90/2  روسیه

                                                           
1Department of Defense 
2National Reconnaissance Office 
3National Geospatial Intelligence Office 
4National Aeronautics and Space Agency 
5National Oceanic and Atmospheric Administration 
6Federal Aviation Administration 
7National Science Foundation 
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  08/0  افریقاي جنوبی
  23/0  جنوبیکره 
  06/0  اسپانیا

  10/0  انگلستان
  18/2  هوافضاي نظامی به غیر از ایاالت متحده

  17/86  جمع کل
  

  درصد هزینه تولید ناخالص داخلی اختصاص یافته به امور فضایی غیر نظامی: 3جدول

تولید ناخالص ) هزینه ثابت(  کشور
  2008داخلی در سال 

هزینه مصرف شده براي امور 
فضایی در سال غیرنظامی 

2009  

درصد هزینه امور غیرنظامی 
  تولید ناخالص داخلی

  درصد 09/0  میلیارد دالر 06/2  تریلیون دالر 331/2  فرانسه
  درصد 05/0  میلیارد دالر 7/1  تریلیون دالر 217/3  آلمان
  درصد 14/0  میلیارد دالر 1/1  تریلیون دالر 791/0  هند
  درصد 06/0  میلیون دالر 5/991  تریلیون دالر 81/1  ایتالیا
  درصد 06/0  میلیارد دالر 24/4  تریلیون دالر 86/6  ژاپن
  درصد 25/0  میلیارد دالر 8/2  تریلیون دالر 24/1  روسیه
  درصد 02/0  میلیون دالر 490  تریلیون دالر 05/2  انگلستان
  درصد 18/0  میلیارد 89/20  تریلیون دالر 63/11  آمریکا

  درصد 11/0  میانگین درصد تولید ناخالص داخلی صرف شده براي امور فضایی غیر نظامی 
  

بندي بر  طی چندین سال با تأکید بر مقتضیات بودجه و با رجوع به رویکرد بودجه DOSروند تدوین بودجه 

، واحدها و ISRO، مراکز DOSهوافضا در چند سطح توسط   مرور بودجه. تکامل یافته است 1مبناي صفر

هاي مدیریت پروژه و شوراهاي مدیریتی همسو با اصول راهنماي عملیاتی و مالی این دپارتمان صورت  هیئت

بوده است ) میلیارد روپیه 78/57(میلیارد دالر  26/1برابر با  2010-2011بودجه هوافضاي هند در سال . گیرد می

  .دهد را تشکیل می GDPاز % 14که حدود 

  

                                                           
1Zero Base Budgeting  
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  درصد سهم بودجه :2نمودار 

درصد در فناوري  19هاي پرتاب،  گذاري بر روي سکو درصد سرمایه 39شود که  مشاهده می 2در نمودار

درصد در کاربردهاي هوافضا،  14درصد بر روي پشتیبانی پرتاب، شبکه ردیابی و تأسیسات طیفی،  9اي،  ماهواره

ها به توسعه  حدود سه چهارم کل هزینه. تدرصد در علوم فضایی و تعادل موارد دیگر صورت گرفته اس 7

هاي ارتباطی، مترولوژي و مشاهده زمین،  که ماهواره فناوري سکوي پرتاب اختصاص یافته است، حال آن

  .هاي عملیاتی موردنیاز خدماتی کشور صورت گرفته است ها براي ساخت سیستم گذاري چهارم سرمایه سه

میلیارد دالر در  26/1به  2003میلیون دالر در سال  510بودجه مصرف شده از  DOSهاي قبلی  با توجه به هزینه

  .درصدي داشته است 995/143رسیده و رشد  2010سال 
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  شده در بخش هوافضا بینی بودجه هزینه پیش :3نمودار

  هاي فضایی در اقتصاد هند مزایاي برنامه 4-1

در سال . شود تا به مدارهاي باالتري صعود کند درصدي بودجه خود آماده می 35با افزایش  ISRO اکنون هم

میلیارد  26/1به  2010-11این بودجه در سال . میلیون دالر بود 910برابر ISROبودجه اختصاص یافته به  2009

نه هوافضا برحسب میزان هزی. دهد را تشکیل می) GDP(از تولید ناخالص داخلی % 14دالر رسید که حدود 

  .درصدي از تولید ناخالص داخلی در نمودار نشان داده شده است

  
  GDPدرصدي از عنوان  بههزینه هوافضا : 3نمودار
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ها خارجی  که همه آن(پتنت دریافت کرده  150تاکنون  ISRO :مزایاي زایشی -مدت مزایاي کوتاه •

هدف برنامه هوافضا رسیدن به بهترین . فناوري را به صنعت تبدیل کرده است 268و ) اند نبوده

سازي تأثیرات زایشی و سرانجام کسب حق امتیاز  تجاري بر ها تالشتمرکز استانداردهاي جهانی و 

  .براي تحقیقات خودکفا است) رویالتی(

هرچند هند در مقایسه با کشورهاي پیشرو در صنایع هوافضا در :مزیت راهبردي -مدت مزایاي میان •

ابتداي راه قرار دارد، اما مقایسه وضعیت این کشور با ده سال قبل حاکی از رشد سریع این حوزه بوده 

رچند این ه. شد اي که دستاوردهاي امروز هند، ده سال پیش قابل دسترس تصور نمی است، به گونه

ترین کشور در عرصه  که در حال حاضر پیشرفتهدستاوردها براي کشوري چون ایاالت متحده 

سازي  صنایع بخش خصوصی قصد تجارياست و حتی یافتنی  دستکامالً هاي فضایی است،  فعالیت

 اي محسوب طلبانه ، اما براي صنعت نوپاي هوافضاي هند این امر بلندپروازي توسعهها را دارد آن

هاي هوافضا در حال تبدیل به جدیدترین جبهه براي فعالیت  برداري تجاري از فناوري بهره. شود می

  .تجاري در محدوده آسمان است

توجه به روند . همراه است مخاطراتیبینی روند چند سال آینده همواره با  پیش :لزوم -مزایاي بلندمدت •

انرژي خورشیدي و : ع باید به کاوش در فضا بپردازددهد که بشر براي دستیابی به دو منب فعلی نشان می

هاي زیست محیطی در حال  رفته در حال کاهش و دغدغه جا که منابع معدنی رفته از آن. منابع معدنی

هنوز خیلی مانده تا زمانی فرا . افزایش هستند، انسان براي تأمین نیازهاي خود باید به فضا روي بیاورد

اما هنگامی . مقایسه باشد نابع معدنی ماه یا دیگر سیارات با منابع زمینی قابلبرسد که هزینه تمام شده م

هایی که فناوري فضایی مناسب داشته باشند مزایاي فراوانی را کسب  که آن زمان فرا برسد، ملت

  .خواهند کرد
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  هاي فضایی هند زیرساخت -5

ها شامل  این زیرساخت. را پدید آورده استهاي قدرتمندي  هاي فضایی خود زیرساخت هند براي انجام برنامه

ها؛ زیرساخت پرتاب راکت صوتی و پرتاب  ها، ابزارهاي پرتاب و آزمایش آن تأسیساتی براي پیشرفت ماهواره

هاي دریافت و پردازش اطالعات براي سنجش از  ماهواره؛ سنجش از دور و شبکه ردیابی و فرماندهی؛ سیستم

  .دور است

هاي مختلفی از جمله کشاورزي، خاك، منابع زیستی و  ، فناوري هوافضا در حوزه DOSو  ISROدر مراکز 

محیط زیست، منابع اقیانوسی، منابع آب، توسعه روستایی، توسعه شهري، مدیریت بالیاي طبیعی و غیره، که در 

اي براي  اي پیشرفته انهو امکانات رای GISاین مراکز داراي . شوند ارتباط مستقیم با کشور هستند به کار گرفته می

هایی نظیر مدیریت بالیاي طبیعی، توسعه  تحلیل عکس براي برآوردن نیاز مشتریان هستند و فعاالنه در حوزه

برداري  هاي هواشناسی کشاورزي، مأموریت ملی آب نوشیدنی، سرشماري منابع ملی، نقشه ریزي افزار، برنامه نرم

هاي مختلف پروژه انجام  ها و دپارتمان ن براي وزارتخانهآکنار در مقیاس بزرگ و غیره شرکت کرده و در 

  . دهند می
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  خدمات و تولیدات تجاري هند در زمینه هوافضا -6

هایی مانند  شوند و در عین حال در حوزه خدمات و محصوالت هوافضا منجر به تشویق نوآوري و اکتشاف می

. محیطی به دنبال دارند یابی مزایاي اقتصادي و زیست جهتیابی جهانی و  ارتباطات، مشاهده زمین، موقعیت

کند و در پشتیبانی و  کارگیري خدمات هوافضا نقش مهمی در اقتصاد ملی کشورها بازي می طراحی، توسعه و به

گذشته از مزایاي . حفظ مشاغل با دستمزد باال، تحصیالت پیشرفته و رشد اقتصادي قوي اهمیت فراوان دارد

بخشند و به گسترش حضور  ها از دفاع ملی پشتیبانی کرده، درك درست از جهان را ارتقا می هوارهاقتصادي، ما

  .کنند انسان در فضا کمک می

  ها تولیدات و خدمات مربوط به ماهواره 6-1

هاي تجاري،  هاي نظامی و غیرنظامی مشاهده زمین، ماهواره ماهواره .کاربردهاي متنوعی دارندها  ماهواره

. ها هستند ترین نوع ماهواره رایج هاي تحقیقاتی هاي آب و هوایی و ماهواره یابی، ماهواره هاي جهت ماهواره

ها با توجه  همدار ماهوار. آیند می شمار بههاي فضایی و فضاپیماهاي باسرنشین موجود در مدار نیز ماهواره  ایستگاه

ترین نوع این مدارها  معروف. شود بندي می هاي مختلفی طبقه ها با هم متفاوت است و به شیوه به هدف آن

). ژئواستیشنري( ١ور ایست هاي نزدیک به سطح زمین، مدارهاي قطبی، و مدارهاي زمین عبارتند از مدار

اي  هاي فرعی ماهواره سیستم. شوند نه کنترل میهاي نیمه مستقلی هستند که با رایا ها عموماً سیستم ماهواره

، کنترل وضعیت و کنترل مدار را )متري تله(سنجی  کارهاي زیادي از جمله تولید برق، کنترل حرارتی، مسافت

  . دهند انجام می

ISRO  ماهواره را براي کاربردهاي مختلف علمی و تکنولوژیکی مانند ارتباطات تلفن همراه،  50بیش از

ستقیم خانگی، مشاهدات هواشناسی، پزشکی از راه دور، آموزش از راه دور، هشدار بالیاي طبیعی، خدمات م

                                                           
1geostationary 
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هاي رادیویی، عملیات جستجو و نجات، سنجش از دور و مطالعات علمی فضایی به فضا پرتاب کرده  شبکه

  .است

هاي زمینی، کاربران نهایی و دیگر  هاي ارتباطی براي برقراري رابطه بین ایستگاه ماهواره :ارتباطات •

بخشی از یک شبکه ارتباطی عنوان  بهتوانند  ها می این ماهواره. روند سکوهاي موجود در فضا به کار می

هاي ارتباطی قادرند تمامی  ماهواره. بزرگتر عمل کرده و خدمات را مستقیماً به کاربر نهایی ارائه کنند

هاي رادیویی مختلف انتقال  ها و فرکانس ی و تصویري را در فرمتهاي صوت ها از جمله داده انواع داده

هاي تلویزیونی  را به منظور ارتباطات، پخش برنامه) INSAT(اي ملی هند  سیستم ماهواره ISRO. دهند

هاي  هند در حال حاضر داراي یکی از بزرگترین سیستم. اندازي کرده است و خدمات هواشناسی راه

-INSAT-2E ،INSATترنسپاندر ارتباطی در ده ماهواره  199ی است با مجموع ماهواره داخلی ارتباط

3A ،3B ،3C ،3E ،GSAT-2 ،Edusat (GSAT-3) ،INSAT-4A ،4B  وKalpana  است که طیفی

 .کنند از خدمات ارتباطی و هواشناسی را به کشور ارائه می

وب شرقی است که داخلی موجود در آسیاي جن SATCOMبزرگترین زیرساخت  INSATسیستم  •

هاي مختلف اقتصاد، تلویزیون و ارتباط از راه دور، ارتباطات  اي از خدمات را به بخش طیف گسترده

، ارتباط با مناطق دور و روستایی، ارتباطات سیار، ارتباطات اورژانسی و VSATتجاري مبتنی بر 

ي اجتماعی کشور را در حوزه نیازها INSAT تر از آن این که  مهم. دهد هاي رادیویی ارائه می شبکه

) مراکز منابع روستایی(و توسعه روستایی ) آموزش از راه دور(، آموزش )پزشکی از راه دور(بهداشت 

هاي غیرانتفاعی و  را دولت، بخش خصوصی، سازمان INSATطیف کاربران سیستم . کند برآورده می

 . دهند تشکیل می) VO( 1هاي داوطلبانه سازمان

                                                           
1Volunteer Organizations 
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، آموزش از راه دور، پزشکی از راه دور، EDUSATبرنامه آموزشی : عبارتند از INSATکاربردهاي  •

اي، شبکه رادیویی، ارتباطات مخابراتی، مترولوژي،  آوري و انتشار اخبار ماهواره تلویزیون، جمع

، انتشار زمان استاندارد و سیگنال فرکانس، )SASandR( ١عملیات جستجو و نجات به کمک ماهواره

  ). DMS( ٢انی از مدیریت بحرانپشتیب

شوند  هاي سنجش از راه دور امواج نوري را که از سطح زمین ساتع یا منعکس می ماهواره :سنجش از دور •

توانند منفعل یا فعال باشند به این معنا که ممکن  هاي سنجش از دور می ماهواره. کنند را به عکس تبدیل می

هاي آن را  ع کرده و در هنگام بازگشت، ویژگیکه سیگنال ساط است صرفاً نور را دریافت کنند یا این

هاي سنجش از راه دور در سطح ملی،  کاربردهاي سنجش از راه دور عبارتند از پروژه. گیري نمایند اندازه

واقع در بنگلور، جودپور،  RRSSCو پنج ) احمدآباد( SAC، )حیدرآباد( NRSCاي و محلی توسط  منطقه

در شیلونگ انجام ) NE-SAC(نگپور، و مرکز کاربردهاي فضایی شمال شرق  دهرادون، خراجپور،

  . شوند می

که توسط وزارت  Rajiv Gandhiتحت مأموریت ملی  :هاي زیرزمینی نقشه برداري از اکتشافات آب •

هاي زیرزمینی  توسعه روستایی در مورد آب آشامیدنی طراحی شده است، نقشه برداري از اکتشافات آب

هاي زیرزمینی در اموري نظیر  هاي دیجیتالی مربوط به اکتشاف آب و تولید داده 1:50000 در مقیاس

  .شناسی در چند فاز به اجرا درآمد شناسی و آب شناسی، ژئومورفولوژي، ساختارهاي زمین سنگ

    

                                                           
1Satellite Aided Search & Rescue 
2Disaster Management Support 
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براي عملیات  تنها نهیک حوزه حیاتی عنوان  بهاي  ناوبري ماهواره: یابی، ناوبري و زمان سنجی موقعیت •

هاي  ونقل زمینی، سیستم هاي دیگري مانند تلفن همراه، حمل هوانوردي غیرنظامی بلکه همچنین در زمینه

هوشمند بزرگراهی، حمل و نقل دریایی و ریلی، گاز و نفت، کشاورزي، شیالت، جستجو و مهندسی 

  . رود هاي الکتریکی و اوقات فراغت نیز به کار می دریایی، علوم و شبکه

هاي  هاي فضایی براي کشف قسمت اکتشافات فضایی عبارتند از کاربرد نجوم و فناوري:اکتشافات فضایی •

اکتشاف فیزیکی فضایی هم با کمک فضاپیماهاي با سرنشین و هم با کمک فضاپیماهاي . ناشناخته فضا

ه شدبا سرنشین انسانی آمیز فضایی  برنامه موفقیتاکنون چین وارد فاز اجرایی از  هم.شود روباتیک ممکن می

چین، . ریزي براي پروازهاي باسرنشین هستند برنامه مرحلهاست، در حالی که اتحادیه اروپا، ژاپن و هند در 

 . هایی را به ماه بفرستند انسان 21روسیه، ژاپن و هند قصد دارند در قرن 

ISRO سکوي پرتاب ماهواره . را با موتور برودتی ساخت هند به فضا پرتاب کند 2در نظر داردچانداریان

در حال طراحی  ISRO. ژئوسینکرونوس فعلی هند براي پرتاب این فضاپیماي جدید به کار خواهد رفت

اج است که یک ماهواره کوچک مطالعاتی براي بررسی ت Adityaکیلوگرمی به نام  100یک کاوشگر 

ماهواره  Astrosat. به فضا پرتاب شود 2012ترین الیه خورشید است و در سال  خورشیدي یعنی بیرونی

  . دشو میپرتاب  PSLVاز سکوي  2011سال پایان دیگري است که مختص نجوم است و در 
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  هاي هند در فضا خدمات و محصوالت مربوط به فعالیت 6-2

هاي فضایی ملی،  هاي فضایی براي تأمین وجه خود عموماً به سازمان فرم علم و پژوهش به عمل آمده در پلت

  . هاي دولتی دیگر بستگی دارد هاي نظامی و ارگان سازمان

ابزار اروپایی  4ابزار تولید خود،  5را با  1ماهواره چانداریان 2008هند در سال :هاي فضایی خدمات ایستگاه •

، پنج مورد  هند در این مأموریت عبارت بود از ساخت ماهوارهسهم . ابزار امریکایی به فضا پرتاب کرد 2و 

چندملیتی بودن این . میلیون دالر 2/77اي برابر با   مورد و اجراي عملیات با هزینه از مجموع یازده 1محوله

ناسا . روند می شمار بههاي منحصر به فرد این محصول  کاوشگر قمري و هزینه پایین ساخت آن از ویژگی

میلیارد دالر  06/2و مبلغ  2008میلیارد دالر در سال مالی  81/1ترین سهامدار این مأموریت  بزرگ عنوان به

  .فضایی اختصاص داد  به این ایستگاه 2009در سال 

هاي صوتی معمولی  با پرتاب راکت 1960برنامه فضایی هند در اوایل دهه  :ییخدمات حمل و نقل فضا •

Rohini هاي علمی بر روي  هاي صوتی به منظور کاوش در ابتدا این راکت. آغاز شد 2اباز ایستگاه توم

از آن پس هند در فناوري سکوي پرتاب به چنان پیشرفتی دست . تومبا بوداستوایی جاذبه زمین در منطقه 

  .برداري رساند را به بهره GSLVو  PSLVیافت که در این زمینه خوداتکا شد و سکوهاي 

  سکوهاي پرتاب 6-3

هایی با سوخت مایع هستند که نیروي کافی براي غلبه بر گرانش زمین و ورود به  راکت ،بیشتر سکوهاي پرتاب

، 4و سکوهاي زیرزمینی 3از میان دو گروه عمده سکوهاي پرتاب، یعنی سکوهاي پرتاب مداري. فضا را دارند

  . هاي فضایی هند دارند سکوهاي پرتاب مداري بزرگترین نقش را در زیرساخت

                                                           
1Pay load 
2Thumba 
3orbital 
4suborbital 
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مأموریت  28. اند انجام دادهرا  2008پرتاب اوربیتالی در سال  69پرتاب از بین  41و روسیه در مجموع  امریکا

هاي مداري انجام شده در  جمع مأموریت. اند دیگر را کشورهاي دیگر اروپا، چین، ژاپن، هند و ایران انجام داده

دستاوردهاي برجسته در زمینه . دهند ا تشکیل میر 2008هاي جهانی سال  این کشورها دو پنجم کل مأموریت

  :عبارتند از ISROساخت سکوهاي پرتاب توسط 

  آمیز بوده است؛ پرتاب آن موفقیت PSLV ،16پرتاب  17از هر  −

− PSLV  هاي تجاري پرتاب کرده  ماهواره براي مشتریان خارجی خود تحت توافقنامه 25در مجموع

 .هاي چندمنظوره است کشور در زمینه پرتاب ماهواره هاي این دهنده توانمندي است که نشان

− PSLV 1در پرتاب کپسول آزمایشی بازیابی فضایی )SRE-1(و ماهواره هواشناسی  1، چانداریان

 . موفق بوده است  KALDANA-1به نام ISROانحصاري 

 GTOی را به تن 5/2تا  2تواند ماهواره  آمیز بوده و می چهار پرتاب آن موفقیت GSLVپرتاب  5از هر  −

 . پرتاب کند

 2007آمیز موتورهاي برودتی ساخت هند در سال  آزمایش موفقیت −

 :ISROنگاهی به ناوگان پرتاب موشک 

− ISRO  دو سکوي آزمایشی پرتاب موشکSLV-3  وASLV اندازي کرده است را راه.  

  1997در سال  PSLVاندازي  راه −

آمیز آن  پس از دومین پرتاب موفقیت GSLV-MK Iاندازي سکوي پرتاب ماهواره ژئوسنکرونی  راه −

  2003در سال 

 GSLV-MK IIبرودتی تولید داخل توسط  2کاربرد مرحله فوقانی −

 ) در حال انجام(GSLV-MK III احداث −

                                                           
1Space capsule Recovery Experiment 
2Upper Stage 
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سکوي پرتاب، فضاپیما و دیگر تجهیزات هوایی دستورات عملیاتی، پشتیبانی و هدایت  :هاي زمینی سیستم •

هاي این بخش،  دقت و سرعت بخشیدن به فعالیتبراي . کنند هاي زمینی دریافت می خود را از ایستگاه

ات تولیدات و خدم.اند شدهالمللی پراکنده  هاي زمینی مجزا در مناطق گسترده جغرافیایی و بین ایستگاه

ها، علوم، فناوري زیستی و بهداشت و  هاي مختلف اقتصاد کالن آموزش و زیرساخت هوافضا از بخش

نقل، فنون نظامی و تولید، خدمات مالی و  و درمان، گردش و سرگرمی، منابع انرژي و مدیریت منابع، حمل

  . کنند پشتیبانی می فروشی، امنیت داخلی دفاعی و هوشمند شرکتی و خرده

  هاي همکاري در بخش هوا فضاي هند فرصت -7

المللی  هاي ملی و بین هاي موجود براي همکاري با بخش هوافضاي هند در دو بخش همکاري در زیر به فرصت

  :پردازیم می

  هاي هندي هاي داخلی براي شرکت فرصت 7-1

هاي خصوصی از همان مراحل ابتدایی توسعه  شرکت. اي طوالنی دارد و بخش خصوصی سابقه ISROهمکاري 

  . کردند ها و تجهیزات زمینی را تأمین می ، قطعات ماهواره1970اي از اوایل دهه سکوهاي پرتاب ماهواره

وي پرتاب بلکه ها و سک افزارهاي ماهواره تنها در ساخت و تولید سخت هاي فضایی نه دخالت صنعت در برنامه

افزارهاي فضایی به  هاي زمینی، توسعه، آزمایش، حمل و نقل و به کارگیري سخت زیرساخت ایجادهمچنین در 

. اند صنایع تجهیزات خود را با توجه به مقتضیات برنامه فضایی افزایش داده. شکل مستقل یا مشترك بوده است

هاي زیربنایی، ساختارهاي فلزات سبک،  مجموعه افزاري، زیر دپارتمان علوم هند همچنان نیازهاي سخت

هاي فاز  کننده ها، ترکیب هاي جامد و مایع، راکت اي، اپتیک، پیشران هاي کنترل حرارتی ماهواره سیستم

و مواد دیگر مانند پوشش کربن و غیره را از طریق بخش صنعت  INSAT، سیستم نیروي محرکه PSLVمایع

هاي اینرسیایی سکوي پرتاب و برنامه فضاپیماها، به ویژه در  حضور صنعت در تولید سیستم. کند تأمین می

هاي الکترونیکی،  آوري بسته هاي تولید و جمع هاي داراي دقت باال، آلیاژسازهاي دقیق، دستگاه دستگاه
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آمیز فضاپیماي بدون  پس از مأموریت موفقیت ISRO. ، آزمایش و ارزیابی در حال رشد استگیري اندازه

مونتاژ  تاهاي مختلف از ساخت  هاي خصوصی در زمینه به ماه، براي همکاري با شرکت 1سرنشین چانداریان

  . تر اعالم آمادگی کرده است هاي پیچیده سیستم

. داشته باشد ISROهاي فضایی و همکاري با  تري در مأموریتصنعت تجاري هوافضا تمایل دارد که نقش بیش

میلیون دالر براي  3طبق برنامه  2011-2010در سال . میلیارد دالر بوده است 26/1برابر  ISROبودجه ساالنه 

 2میلیون دالر براي دومین مأموریت قمري بدون سرنشین چانداریان 144هاي فضایی با سرنشین و حدود  کاوش

هاي فضایی به مریخ و پرتاب  هاي زیادي را صرف مأموریت این سازمان همچنین هزینه. د شدصرف خواه

  . المللی خواهد کرد هاي مختلف داخلی و بین ماهواره

  المللی همکاري بین 7-2

ISRO  ماه پس از اعالم نیاز  28حداکثر . آورد میدست  بهاز پرتاب ماهواره براي دیگر کشورها درآمد خوبی

هزینه . ماه است 30مورد نظر به فضا پرتاب خواهد شد در حالی که میانگین جهانی این فعالیت حدود  ماهواره

هزینه . سازد میلیون دالر می 60تا  40تنی را با هزینه  2هاي  تولید در هند پائین است به ترتیبی که هند ماهواره

  . میلیون دالر نخواهد شد 20بیش از  PSLVپرتاب ماهواره از 

هاي فنی و علمی جدید، به برقراري روابط دوجانبه و  رتمان علوم هند در راستاي رویارویی با چالشدپا

المللی  اي که بتواند از قوانین بین دهد، به گونه هاي فضایی دیگر کشورها اهمیت فراوانی می چندجانبه با آژانس

ها و ارتباطات بین کشورها را  ستجویانه فضایی استفاده کند و سیا جهت کاوش و به کارگیري اهداف صلح

و دپارتمان علوم هند یادداشت تفاهمی را با نهادهاي سیاسی خارجی دیگر به امضا ISRO .تقویت کند

استرالیا، ایتالیا، برزیل، ژاپن، چین، قزاقستان، کانادا، هلند، مصر، نروژ، : این کشورها عبارتند از. اند رسانده

  . امریکاسوئد، آلمان، اوکراین، مجارستان، انگلستان، اسرائیل و  اتحادیه اروپا، روسیه، فرانسه،
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توان به  ها می اند که از جمله آن هایی کرده هاي خارجی در برنامه هوافضاي هند همکاري شرکتعالوه بر این 

  :موارد زیر اشاره کرد

هاي  پروژه، انجام )TERLS(المللی در ساخت ایستگاه پرتاب راکت استوایی تومبا  همکاري بین •

، )STEP( 2هاي مخابراتی و پروژه آزمایش ماهواره) SITE( 1آزمایش ماهواره تلویزیونی آموزشی

هاي فضایی  مأموریت ،Aryabhata ،Bhaskara ،APPLE ،IRS-1A  ،IRS-1Bهاي  پرتاب ماهواره

  با سرنشین و غیره؛

• ISRO المللی  تحت برنامه بینSARSAT/COSPAS  ،براي جستجو و نجاتLUT/MCC  را به اجرا

 آورد؛ در می

، آژانس فضایی اروپا )NASA(ا سازمان ملی هوانوردي و فضایی آمریکهاي علمی  ولهممح 1چانداریان •

)ESA (کرد و آژانس فضایی بلغارستان را حمل می . 

هاي فضایی با سرنشین هند  و مأموریت 2براي چانداریان roverآژانس فضایی روسیه با هند در توسعه  •

 کند؛ همکاري می

• ISRO  ها را مورد استفاده قرار داده است؛  عدد از آن 5هفت موتور برودتی از روسیه خریداري کرده و

ISRO  در نظر دارد از دو موتور باقی مانده در سکوهاي پرتابGSLV استفاده کند؛ 

 . در حال پیشرفت است ISROتعلق به م OCEANSSAT-2کار بر روي  •

  

  

  

                                                           
1Satellite Instructional Television Experiment 
2Satellite Telecommunication Experiments Project 
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  منبع

  گزارش ساالنه هوافضاي هند
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  فهرست عالئم اختصاري
ABLE: Association of Biotechnology Led Enterprises 

ACNS: Amrita Centre for Nano Sciences  

ADCOS: Advisory Committee on Space Science 

AEB: Brazilian Space Agency 

 AHEC: Alternate Hydro Energy Centre  

AIBA: All India Biotech Association  
AICTE: All India Council for Technical Education 
AISTDF: ASEAN-INDIA Science & Technology Development Fund 
Antrix: Antrix Corporation Limited 

AORC: Assured Opportunity for Research Careers 

APCIT: Asia-Pacific Conference on Information Theory  

APIs: Active Pharmaceutical Ingredients 
APNIC: Asia Pacific Network Information Centre 
ASI: Italian Space Agency  

ASRI: The Australian Space Research Institute  

ASSOCHAM: Associated Chambers of Commerce of Industry of India   

BARC: Bhabha Atomic Research Centre 
BEST: Biotechnology Entrepreneurship Student Teams 

BFSI: Banking, Financial Services and Insurance 

BHU: Banaras Hindu University  

BIPP: Biotechnology Industry Partnership Program 
BIRAC: Biotechnology Industry Research Assistance Council 
BIRAP: Biotechnology Industry Research Assistant Program 
BIS: Bureau of Indian Standard 

BISA: Belgian Institute for Space Aeronomy 

BITP: The Biotech Industrial Training Program 
BMGF: Bill & Melinda Gates Foundation 
BPL: Below Poverty Line 
BPO: Business Process Outsourcing 

BPU: The Food Bioprocess Unit 
CAGR: Compound Annual Growth Rate 
CAGR: Compound Annual Growth Rate 



 هرست عالئم اختصاريهاي علم و فناوري هند                                                                                              ف ها و توانمندي ظرفیت
 

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

371 
 

CAR: Collaborative Atomative R&D 
CARE: Conformity Assessment Requirements 

CAT: Cyber Appellate Tribunal 
CB: Capacity Building 

CBL: Cambridge Biostability Limited 
CCA: Controller of Certifying Authorities 
CCMB: Centre for Cellular & Molecular Biology 
C-DAC: Centre for Development of Advanced Computing 

CDFD: The Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics 
CDM: Clean Development Mechanism 
CDMA: Code Division Multiple Access 

CDMC: Clinical Data Management Centre 
CDRI: Central Drug Research Institute 

CDSCO: Central Drug Standard Control Organization 
CECRI: Central Electrochemical Research Institute  

CER: Carbon Reduction Companies 

CERC: Central Electricity Regulatory Commission  

CERN: Conseil Européen pour la Researche Nucléaire (European Organization for Nuclear 

Research) 

CERT-In: Indian Computer Emergency Response Team 

CET: Common Entrance Test 
CETE: Center for Educational Testig and Evaluation 
CFR: Center for Reliability 

CGIAR: Consultative Group on International Agricultural Research 

CII: Confederation of Indian Industry 
CIIE: Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship 

CLAA: Central Licensing Approval Authority 
C-MET: Centre for Materials for Electronics Technology 

CMO: Contract Research and Manufacturing Organization 
CNES: French Space Agency 

CNG: Compressed Natural Gas 

CNSA: China International Space Administration  

CoE: Centre of Excellence 

CPN: Centre for Pharmaceutical Nanotechnology 
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CPP: Consultancy Promotion Programme 

CRAM: Contract Research and Manufacturing 
CRO: Contract Research Organization 
CSA: Canadian Space Agency  

CSC: Common Services Centres 

CSI: Cognitive Science Research Initiative 

CSIR: Council of Scientific & Industrial Research 

CSR: Corporate Social Responsibility 

C-WET: Centre for Wind Energy Technology 

DAE: Department of Atomic Energy 

DBT: Department of Biotechnology 
DCA: Department of Consumer Affairs  

DCGI: Drugs Controller General of India 
DCP: Department of Chemicals & Petro Chemicals  

DEA: Department of Atomic Energy 
DECU: Development and Educational Communication Unit 

Department of Commerce  

DFPD: Department of Food & Public Distribution 

DIPP: Department of Industrial Policy & Promotion 

DIT: Department of Information Technology 

DLR: German Aerospace Centre 

DMC:Deccan Medical College 
DMS: Disaster Management Support 

DoD: Department of Defense 

DOE: Department of Energy 
DOEACC: Department of Electronics Accreditation for Computer Courses 

DOS: Department of Space 
DOT: Department of Telecommunication 
DP: Department of Pharmaceuticals   

DPRP: Drugs & Pharmaceuticals Research Programme 
DRDO: Defence Research & Development Organization 
DSIR: Department of Scientific & Industrial Research 

DST: Department of Science and Technology 

DT: Disruptive Technology 
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EC: Empowered Committee 

ECOSOC: Economic and Social Council 

EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolution 

EHTP: Electronic Hardware Technology Park 
EIU: Economist Information Unit 

ELV: Expendable Launch Vehicle 

EMDP: Electronic Materials Development Programme 
EPA: Environment Protection Agency 
EPCG: Export Promotion Capital Goods 
EPI: India's Expanded Program of Immunization 

EPRI: Electric Power Research Institute 

EPSRC: Engineering and Physical Science Research Council 

ESA: European Space Agency 

ESC: Electronics and Computer Software Export promotion Council 

ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

FAA: Federal Aviation Administration  

FCIPT: Facilitation Centre for Industrial Plasma Technologies 
FDA: Food and Drug Administration 
FDI: Foreign Direct Investment 

FICCI: Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 

FII: Foreign Institution Investors 

G2B: Government to Business 
G2C: Government to Citizens 
G2E: Government to Employees 

G2G: Government to Government 

GAC: Establishment of Governmental Advisory Committee 

GDP: Gross Domestic Product 

GEAC: Genetic Engineering Approval Committee 
GIFT: Green Initiative for Future Transports 

GIPS: Green Initiative for Power Generation 

GIS: Graphic Information System 

GM: Genetically Modified 
GPRS: General Packet Radio Service 

GRIHA: Green Rating for Integrated Habitat Assessment  
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GSM: Global System for Mobile Communication 

HPC: High Performance Computing 
HSDC: High-Speed Data Communication 
HTCG: High Technology Cooperation Groupا 
IAN: India Angel Network  

IARI: Indian Agriculture Research Institute 
IBSD: Institute of Bioresources and SustainablecDevelopment 

ICAR: Indian Council of Agricultural Research 

ICC: INSAT CO-Ordination Committee 

ICFRE: Indian Council of Forestry Research and Education  

ICGEB: International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 
ICMR: Indian Council of Medical Research 
ICRISAT: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 
ICTE: Information, Communication Technology and Electronics 
IDA: International Deposit Authority 
IECT: Information, Electronics and Communications Technology 

IFC: International Financial Corporation 
IFLaSC: Indo-French Laboratory for Solid state Chemistry 

IGIB: Institute of Genomics and Integrative Biology 
IGSIC: Indo-German Science and Technology  
IICB: Indian Institute of Chemical Biotechnology 
IICT: Indian Institute of Chemical Technology 
IIIT: Indian Institute of Information Technology 
IIITM: Indian Institute of Information Technology and Management 

IIM: Indian Institutes of Management  

IIM-A: Indian Institute of Management, Ahmadabad 
IIQM: Indian Institute of Quality Management 
IIS: Indian Institute of Science 
IISER: Indian Institute of Science Education and Research 
IIST: Indian Institute of Space Science and Technology 

IISU: ISRO Inertial Systems Unit 

IIT: Indian Institute of Technology 
IITR: Indian Institute of Technology Roorkee 
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IITR: Indian Institute of Toxicology Research 
IKP: ICIC Knowledge Park  

IMS: Indian Mini Satellite 

IMT: Institute of Microbial Technology 
INCOSPAR: Indian National Committee for Space Research 

InDG: India Development Gateway 
INSAT: The Indian National Satellite 

INSPIRE: Innovation in Science Pursuit for Inspired Research 
INTA: Instituto Nacional de Technica Aerospace 

INUP: Indian Nanoelectronics Users Program 

IP: Intellectual Property 
IP: Internet Protocol 

IPLC: International Private Leased Circuit 

IPP: Independent Power Producers 

IPR: Intellectual Property Rights 

IRDPP: Industrial R&D Promotion Programme 
IREDA: Indian Renewable Energy Development Agency 

IRS: Indian Remote Sensing 

ISA: Iranian Space Agency  

ISAC: ISRO Satellite Centre 

ISAD: International Science and Technology Directorate 

ISMS: Information Security Management System 

ISRO: Indian Space Research Organization 

ISTRAC: Telemetry, Tracking andCommand Network 
ISTRAC:ISRO Telemetry, Tracking and Command network 

ITER: International Thermonuclear Experimental Reactor  

ITeS: Information Technology Enabled Services 

ITRA: Information Technology Research Academy 

ITRI: Industrial Technology Research Institute 
ITSM: IT Services Management 

ITTP: International Technology Transfer Programme 
JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency  

JNCASR: Jawaharlal Nehru Institute for Advanced Scientific Research 
JNNSM: JAWAHARLAL NEHRU NATIONAL SOLAR MISSION 
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JNPC: Jawaharlal Nehru Pharma City 
JNTU: Jawaharlal Nehru Technological University 

JNU: Jawaharlal Nehru University 
JSTC: Indo-Portuguese Joint S & T Committee 

JWG: Joint Working Group  

KARI: Korea Aerospace Research Agency 

KGDS: KG Design Service  

KMB: Kotak Mahindra Bank 
LEO: Low Earth Orbit 

LEOS: Laboratory for Electro-optic systems 

LER: Linear Fresnel Reflector 

LHC: Large Hadron Collider  

LPSC: Liquid Propulsion Systems Centre 

mAbs:Monoclonal Antibodies  
MAFSU: Maharashtra Animal &Fishery Science University 
MCF: Master Control Facility 

MCIT: Ministry of Communication & Information Technology 

MDI: Management Development Institute 
MED: Multi Effect Distillatory 
MFI: Microfinance Institutions  

MHFW: Ministry of Health and Family Welfare 
MHRA: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
MHRD: The Ministry of Human Resource Development 

MICT: Ministry of Information and Communication Technology 
MIDC: Maharashtra Industrial Development Corporation 
MKU: Madurai Kamaraj University 

MMPs: Mission Mode Projects 
MNC: Multi National Companies 
MNES: Ministry of Non-Conventional Energy Resources 

MNRE: Ministry of New & Renewable Energies  

MoCI: Ministry of Commerce & Industry  

MoEF: Ministry of Environment & Forests 

MOEn: Ministry of Energy 
MoES: Ministry of Earth Sciences 
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MOP: Ministry of Power 

MVI: Malaria Vaccine Initiative 
NABARD: Agricultural and Rural National Bank for Development 

NABI: National Agri-food Biotechnology Institute 
NAC: NASSCOM Assessment of Competence 

NARL: National Atmospheric Research Laboratory 

NASA: National Aeronautics and Space Administration 

NATAG: Nano Application and Technology Advisory Group 

NATAG: Nano Applications & Technology Advisory Group 

NBDS: Natural Biotechnology Development Strategy 
NBPGR: National Bureau of Plant Genetic resources 

NBRA: National Biotechnology Regulatory Act 
NBRA: National Biotechnology Regulatory Authority 
NBRC: National Brain Research Centre 
NCAIR: National Centre Aerospace Innovation & Research 

NCBS: National Centre for Biological Sciences 
NCCS: National Center for Cell Science 
NCEs: New Chemical Entities 
NCL: National Chemical Laboratory 
NCSTC: National Council for Science & Technology Communication 

NEERI: National Environmental Engineering Research Institute 

NeGP: National e-Governance Plan 
NE-SAC: North-Eastern Space Applications Centre 

NETRA: NTPC Energy Technology Research Alliance 
NGA: National Geospatial Intelligence Office 

NGO: Non-Government Organization 

NIC: National Informatics Centre 
NICNET: Nationwide Communication Network of NIC 
NIH: National Institute ofHealth 
NII: National Institute of Immunology 
NIOT: National Institute of Ocean Technology 
NIPER: National Institute of Pharmaceutical Education & Research 

NIPGR: National Institute for Plant Genome Research 

NISTADS: National Institute of Science, Technology and Development Studies 



 هرست عالئم اختصاريهاي علم و فناوري هند                                                                                              ف ها و توانمندي ظرفیت
 

 

ري
مهو
ت ج

یاس
ي ر
آور
و نو

ي 
اور
ي فن
ي ها

کار
 هم
کز
 مر

378 
 

NIT: National Institutes of Technology 
NITEE: Network of ICT Entrepreneur & Enterprises 
NIXI: Internet Exchange of India 
NKN: National Knowledge Network 
NMC: Nano Mission Council 

NMITL: New Millennium Indian Technology Leadership 
NMITLI: New Millennium Indian Technology Leadership Initiative  

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration 

NPL: National Physical Laboratory 

NPMASS: National Program on Micro & Smart Systems 

NPPA: The National Pharmaceutical Pricing Authority 
NRDC: National Research Development Corporation 

NREGA: National Rural Employment Guarantee Act 
NRIIC: Nanotechnology Research Innovation & Incubation Centre 
NRO: National Reconnaissance Office 

NRSA: National Remote Sensing Agency 

NRSC: National Remote Sensing Centre 

NSAG: Nano Science Advisory Group 

NSAU: National Space Agency of Ukraine 

NSDG: National e-Governance Service Delivery Gateway 

NSF: National Science Foundation 

NSTEDB: National Science & Technology Entrepreneurship Development Board 
NSTI: Nano Science and Technology Initiative 

NSTM: Nano Science and Technology Mission 

NSTMIS: National Science & Technology Management Information System 
NTG: Nanomaterial Toxicology Group  

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development 
OTC: Open Technology Centre 

PATH: Program for Appropriate Technology in Health 
PC: Personal Computer 

PC-NNRMS: Planning Committee of National Resource Management System 

PDF: Post Doctoral Fellowship 
PFC: Power Finance Corporation 

PKI: Public Key Infrastructure 
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PPA: Patent Protection Act 
PPP: Public Private Partnership 
PPP: Purchasing Power Parity 

PRL: Physical Research Laboratory 

PSLV: Polar Satellite Launch Vehicle 
QAF: Quality Assurance Framework 
RCGM: Review Committee on Genetic Manipulation 
RD& D: Research, Design & Development 

RDD&D: Research, Design, Development & Demonstration 

RE: Renewable Energies 

REC: Rural Electricification Cooperation 

REEPS: Renewable Energy Electronic Processing System 

RENET: Renewable Energy Network 

RFBR: Russian Foundation for Basic Research 

RGGVY: Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RURAL ELECTRIFICATI0N) 

RICH: Research- Industry Collaboration Hub 

RISHI: Regional Incubation Science Hubs for Inventors 
RKA: Russian Federal Space Agency  

RRSSC: Regional Remote Sensing Service Centre 

SAMEER: Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research 

SASandR: Satellite Aided Search & Rescue  

SBIRI: Small Business Innovation Research Industry 
SBTRI: Small Business Innovation Research Initative 
SCC: Satellite Control Centre 
SCL: Semiconductors Complex Limited 

SCL: Semiconductors Laboratory 

SCS: Star College Scheme 
SEATS: Scheme for Early Attraction of Talents for Science 
SEC: Solar Energy Centre 

SeMT: State e-Governance Mission Team 

SERC: Science & Engineering Research Council 

SEWA: Self Employed Women’s Association 

SEZ: Special Economic Zones 
SHE: Scholarship for Higher Education 
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SHP: Small Hydropower projects 

SICLDA: The Semiconductor Integrated Circuits layout – Design Act 

SICLDR: Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry 
SINE: Society for Innovation and Entrepreneurship 
SIPS: Special Incentive Package Scheme 

SIPS: Special Incentive Package Scheme 
SIRO: Scientific and Industrial Research Organization 
SITE: Satellite Instructional Television Experiment 

SLA: Service Level Agreement 
SNP: Single Nucleotide Polymorphism 
SNSB: Swedish National Space Board  

SPV: Special Purpose Vehicle 

SRE: Space Capsule Recovery Experiment 

SRON: Netherlands Institute for Space Research 

SSO: Swiss Space Office 

SSS-NIRE: Sardar Swaran Singh National Institute of Renewable Energy  

SSTP: State Science and Technology Programme 
STEP: Satellite Telecommunication Experiments Project 

STEP: Science & Technology Entrepreneurs Parks 
STICK: Science Technology Innovation and Creation of Knowledge 

STIO: Scientists & Technologists of India Origin 
STPI: Software Technology Parks of India 

STQC: Standardization, Testing, Quality and Certification 

SWANs: State Wide Area Network 
TBI: Technology Business Incubators 
TCS: Tata Consultancy Services 
TDB: Technology Development Board 
TDC: Technology Development Council 
TDDP: Technology Development and Demonstration Programme 

TDPU: Technology Promotion, Development and Utilization Programme 
TDUPW: Technology Development & Utilization Programme for Women 

TePP: Technopreneur Promotion Programme 
TERI: The Energy and Resource Institute 

TERLS: Thumba Equatorial Rocket Launching Station 
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TIDE: Technology Incubation and Development of Entrepreneurs 
TIFAC: Technology Information, Forecasting and Assessment Council 

TIFAD: Technology Information Forecasting, Assessment and Data Bank 

TIFP: Technology Information Facilitation Programme 
TMP: Technology Management Programme 
TNAU: Tamil Nadu Agriculture University 
ToE: Tonne of Oil Equivalent 

TPA: Third Party Auditor 
TRAI: Telecom Regulatory Authority of India 

TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

TSHTI: Translational Health Science and Technology Institute 
TTC: Tracking and Command 
TVC: Thermo Vapor Compressor 
UGC: University Grants Commission 

UIS: UNESCO Institute for Statistics 
UKSA: UK Space Agency 

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 

UN: United Nations 

UNDP: United Nations Development Programme 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

USERS: Utilization of Scientific Expertise of Retired Scientist 

USFDA: US Food and Drug Administration 
VAT: Value Added Tax 
VCF: Venture Capital Fund 
VLSI: Very Large Scale Integration 

VSAP: Visiting Scientists from Abroad Program 
WHO: World Health Organization 
WHO-GMP: World Health Organization/ Good Manufacturing Practice 
WTO:World Trade Organization 
YES: Young Entrepreneurship Scheme 

Yi: Young Indians 
 


