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 یتعال بسمه

 یعرب یمتحده امارات درو نوآوری  یاورفن ، علم یهااستیس

 متحده عربی: امارات رئیس، انیآل نه زایدبن  فهیخل خیش

تحقیقات علمی و دانش اقتصادی فرصتی پایدار را برای نسل آینده مان می آفریند. سیاست  ,ابتکارات " -

  " .فناوری و نوآوری نقطه تحول مان در مسیر پیشرفت و توسعه است ,های جدید علم 

 : متحده عربی امارات رئیسآل مکتوم، معاون  دیمحمد بن رش خیش

 ایآینده نساختراه برای  یو نوآوری  نقشه اوریفن ،علم هایگذاری سیاست ,های آینده برای نسل " -

و  توسعه تتحوال تکمیل و منابع مالی برای کارآمد یمدیریت ،انسانی یما دارای سرمایه بهتر است.

 ."در امارات هستیمعلمی  پیشرفت

 مقدمه

برای عطف  ینقطه ،امارات رئیس ،انیآل نه زایدبن  فهیخل خیشصوب (، مSTIی )و نوآور اوریفن ،علم هایسیاست

 یبرا را یعرب یمتحده امارات یآمادگ که اساساهست رونق و  یتنوع اقتصاد ،شرفتیپهدایت کشور به سمت 

 .فراهم می سازدجهان پس از نفت 

سال  عنوانبه 2015سال  بیانیه یبا   استیس نیا یزمان اجرا یی عربامارات متحده سیرئ دستورات بر طبق 

و  یعلم، فناور یمل یتهیکم لیو تشک ینوآور یمل یاستراتژ اندازیراه  نیهمچن. شد مصادف در امارات ینوآور

 نیز یدب مو حاک امارات وزیرنخستو  رئیسمعاون  ،آل مکتوم دیمحمد بن رش خیش یکل هایراهنماییبا  ینوآور

 سال است.آن  یبرا تهیکماین  هایدستاورد ترینمهماز  یکینمایانگر   سیاستگذاری نیا .همراه گشت

 

که  ینوآور یمل یو استراتژ 2021 در سال یعرب یامارات متحده اندازچشم بر مختصر مروریآغازگر  سند  نیا

نیز را  یو نوآور یفناور ،علم تیاهم آنگاه. دباش می ،شکل می دهدرا  استیس نیا میتنظ یچتر و هدف اصل

 مفصالرا  گذاریهااستیس یچارچوب کل سند نیا ،نهایتا اینکه. سازدمیبرجسته امارات  یفعل هایدارایی عنوانبه

 نیابر تمرکز با  ،یو نوآور اوریفن ،علم هایزمینهدر عربی متحده  امارات  پروازیبلند شامل که  دادهشرح 

 .می باشدو فعاالن آن  گذاری ها استیس
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 ,، منابع استعداد  بخاطر داشتن جهان  در بین کشورهای مبتکرگرفتن قرار منظور به یعرب یامارات متحدهدولت 

  .تالش خواهد کرد شو تحقق اهداف استیس نیا یاجرا بر  , و پیشرفته ساخت ها و قوای قانون گذاری نوآورزیر 

 

 2021 در امارات اندازچشم

، کندمیایفا  یاقتصاد شرفتیکه در پ یو نقش ینوآور تیاز اهم مدبرانه ش یرهبردرک و  یعرب یامارات متحده

محرک  عنوانبهرا  یو نوآور یفناور ،معل می باشد که 2021 ی در سالی عربامارات متحدهانداز چشم نمایانگر

 ضامنی برایو  بنیاندانشانتقال امارات به سمت اقتصاد  یاریگر اردمو نی. ابرجسته می سازد شرفتیرشد و پ یاصل

 است.کشور  داریپا یتوسعه

که  دهندمی لیرا تشک یو رقابتمولد بسیار ،بر دانش یاقتصاد مبتن هایستون یعلوم و فناور ،اتقیتحق ،ینوآور»

 یو خصوص یدولت هایبخشکه  ییجا ،شودمیمناسب ساخته  یتجار طیمح کیدر  نانیتوسط کارآفر

 «.دهندمی تشکیلرا  یمؤثر هایمشارکت

زمینه در  هاشاخصاز  یاریبس 2021 سال در یعرب یامارات متحده یمل یبرنامه ،حرکت دولت نیاز ا تیحمابا 

 ،موارد نیا ازجمله .کرده است نییتع هاآن یرا برا یاو اهداف بلندپروازانه  مشخصرا  یو نوآور یفناور ،علم

سه برابری  شیافزاو  ینوآور یاز ده کشور برتر جهان در فهرست جهان یکیبه  یعرب یامارات متحدهتبدیل 

 ،ینوآور تیدر تقو یانسان یهیسرما ادیز ارینقش بس لیاست. به دل 2021و توسعه تا سال  قیتحق هایهزینه

دانش آموزان در  یرتبه یکار و ارتقا یرونی کل از ٪40 تا کردهتحصیلنیروی کار سهم  شیافزا درصدد زیامارات ن

 .است  2021تا سال دنیا کشور برتر  20 نیخواندن در ب)مهارت( و علوم , اتیاضیر

 یمل ینوآور یاستراتژ

و  امارات وزیرنخستو  رئیسمعاون  ،آل مکتوم دیمحمد بن رش خیکه توسط ش (NIS) یمل ینوآور یاستراتژ

 دنیتحقق بخش NIS هدف .شودمیمحسوب  یو نوآور یفناور ،علم استیس یچتر اصل ،آغاز شده است یحاکم دب

 یکشورها نوآورترین نیدر ب Golden Jublee of the Unionکه تا زمان  ،است  امارات 2021 اندازچشمبه 

 :کندمی فیتعر گونهاینرا  ینوآور ,  یاستراتژ د. گیرجهان قرار 

که باعث بهبود  دیجد یخدمات و عملکردها ،محصوالت یخالقانه و معرف هایایده ایجادبا  شرفتیبه پ یابیدست»

 «.شودمی یزندگ یکل تیفیک
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 استراتژی دستیابی به این اهداف از طریق موارد ذیل است:هدف 

 یفناور هایزیرساخت، یچارچوب نظارت ارتقاء ازجمله) ینوآور یدوستانه برا یستمیاکوس تضمین ،

 (هاو مشوق گذاریسرمایه، یبانیخدمات پشت

 یو بخش عموم هابنگاهافراد،  نیدر ب یفرهنگ نوآور جادیا 

 یدر سطح مل ینوآور تیهدا یبرا یتمرکز بر هفت بخش اصل 

دولت فدرال را  ینهادها یو روسا رانیاز وز یتعداد با یو نوآور یفناور ،علم یمل یتهیکم ،2014در نوامبر سال 

 .شد لیتشک ،کنندمی یهبرا رر ینوآور هایبخشکه 

 :شامل اشخاص زیر است  تهیکم

 (سیرئ) نهیکاب امور ریوز ،یگرگاو آل عبداهلل محمد 

 یعلم قاتیتحق و یعال آموزش ریوز ،انینه آل مبارک بن حمدان خیش 

 اقتصاد ریوز ،یمنصور آل دیسع سلطان مهندس 

 وپرورشآموزش ریوز ،یالحمد میابراه نیحس 

 بهداشت ریوز ،سیاو آل محمد عبدالرحمان 

 روین ریوز ،یمزروع ال محمد لیسه 

 یمال امور در خارجه امور ریوز ،ریتا آل دیحم دیعب 

 خارجه امور ریوز ،جابر آل احمد سلطان دکتر 

 H. E دور راه از ارتباطات مقررات میتنظ سازمان سیرئ ،یقامز آل احمد محمد 

 متحده عربی اماراتآژانس هوایی  سیرئ ،یرومس ال محمد فهیخل دکتر 

 

 که موظف است تهیکم

 نظارت کند.از آن  یو ابتکارات ناش هاسیاستو  ینوآور یمل یاستراتژ یبر اجرا

 دکن تیرا تقو یفدرال و محل ینهادها نیب یو تبادل تخصص یهمکار ،یهماهنگ

 ریرا درگ یخصوص؛ و بخش را پیگیری نموده مرتبط با آن در سراسر کشور هایشاخصو  یابتکارات نوآور شرفتیپ

 .دحاصل کن نانیاطم شودمی ینوآور کیتحرکه موجب  یو اقتصاد یاجتماع هایمشارکت تا ازکرده 

 یتوسعه یرور ب ،گیرندمیکه از آن سرچشمه  یمختلف کار هایگروهو  یو نوآور یفناور ،علم یمل یتهیکم 

 .دنشومی روزبهانه یسال صورتبه آنها که هکار کرد STI استیس
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 ینوآور و یفناور ،علم های استیس تیاهم

 یبه توسعه یابیدست ی( را براSTI) یو نوآور یفناور ،در علم گذاریسرمایه تیدر سرتاسر جهان اهم هادولت

 خلقو  یاقتصاد ترعیسررشد  یرا برا هاییفرصت یو نوآور یفناور ،علم رایز ؛کنندمیدرک  یاجتماع - یاقتصاد

 یفناور ،تمرکز بر علم ،نیعالوه بر ا. است ریپذ دیتجد ریو غ یعیکه مستقل از منابع طب کندمیفراهم  داریپاثروت 

و  فراهم را استتوسعه  ازیمورد نکه  یانسان یهیو سرما هااستعداد ویرر ب گذاریسرمایه اتموجب یو نوآور

 .دهدمیو جامعه ارائه  ستیز طیمح ،تیامن ،بهداشت همچون هاچالشاز  بعضی یبرا مبتکرانه ی  را هایحلراه

توسط کشورها  شدهانجام (R&D) یو توسعه قیتحق هایفعالیت نیب را یارتباط تنگاتنگ ، المللیبین هایمقایسه

و توسعه  قیتحق هایهزینه باکه  ییکشورها رایز ؛دهدمینشان منظم  طوررا به  هاآن یاقتصاد یتوسعه میزانو 

 مشخص است خوبیبه اکنونهمدارند.  یباالتر یسطح درآمد سرانه ،اندشدهمتمرکز  علم، فناوری و نوآوری یرو

 یو توسعه  یبزرگ در نوآور هایجهشبه  یابیدست رایو توسعه ب قیدر تحقنیز  دولتی هایگذاریسرمایهکه 

 رگشتب شواهد مختلف کهدرحالی .کمک کرده است یفضا و بهداشت عموم ،نترنتیا همچون هازمینهاز  یاریبس

 .سرمایه گذاری کرده اند را نشان می دهد و توسعه قیتحق که بر یبخش خصوص هایبنگاه ی سرمایه یباال

کشورها  ترینمرفهاز  یکی عنوانبهمدت طوالنی برایکه در تالش است  یعرب یامارات متحده ،راستا نهمی در

 تیتقو و با هدف یمستقل از منابع نفت , یبر دانش و نوآور یاقتصاد مبتن کیقصد دارد به همچنین  بماندباقی 

امارات  لیدل نیهم به .مبدل گردد یو دانشگاه یخصوص ،یدولت هایبخشدر  یو فناور یعلم هاینوآوری

 ازیفرهنگ مورد ن ارتقاءمناسب و  یطیمحخلق و  گذاریسرمایه یبرا فردمنحصربه یتیدر  موقع یعرب یمتحده

 .ستا یبر علم و فناور یمبتنهای  ینوآور  آمیزموفقیتکسب  در

 یدر نوآور فناوریم و لع ینقش اساس

 بر علم. یمبتن ینوآور  و  یبر فناور یمبتن ینوآور ،وکارکسبدر  یوجود دارد: نوآور یاصل ینوآورنوع سه 

 خوب و نوآورانه است. هایایده  , وکارکسبدر  ینوآور یبرا یورود یداده ترینمهم :وکارکسب در ینوآور

 ندارد. یفناور ای یعلم یبه تخصص رسم یازین وکارکسبدر  ینوآور

 سرمایه گذاری متوسطی انجام می گیرداستفاده از بازار با که  ینوآور نیچندرک  یبرا ازیمورد ن گذاریسرمایه

 است. اندک ،در تجارت یدر نوآور تیموفق رایب ازیتخصص مورد ن یتوسعه یاست و زمان الزم برا

 جادیرا ا یعموم های و ارزشخلق  را ی فوق العاده یثروت شخص هانوآورینوع  نیا قیاز طر شماریبی نوآوران

 .استهوری نوع  نوآحاصل این  که کرده
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 :وکارکسب در یاز نوآور هایینمونه

 (ونقلحمل مثالعنوانبه) یاقتصاد یکاربرد هایبرنامه .1

 نترنتیبر ا یمبتن جمعی گذاریسرمایه هایبرنامه  .2

 یتخصص هایزیرساختبه تخصص دارد و ممکن است به  ازین یبر فناور یمبتن ینوآور :یبر فناور یمبتن ینوآور

 یمحاسبات زاتیتجه یو برخ نویسیبرنامهبه تخصص  ازین افزارنرم یتوسعه ،مثالعنوانبه .داشته باشد اجیاحت زین

برق و  یمهندس ،وتریعلوم کامپ ازجمله تخصصی ینهیزم نیچند به یلمس یانهیرا یتوسعه گریطرف د از .دارد

ی نیاز دارد شتریب رساختیبه زمان و ز ،مختلف دانش هایزمینهاین  بر یافتن تسلط .دارد ازین کیمکان یمهندس

 . ساده یرمزگذار رفصِ یریادگی تا

 :یبر فناور یمبتن یاز نوآور هایینمونه

 هوشمند بدون راننده یهینقل لیوسا  .1

 یهوشمند و مجاز یشخص ارانیدست .2

کار معموالً فقط توسط افراد  نیدارد. ا ازیتخصص ن یدرجه نیبه باالتر ینوآور از نوع نیا :بر علم یمبتن ینوآور

 با هزینه باالو معموالً  یتخصص یشگاهیآزما زاتیو تجه زاتیبه تجه یسطح دانش و تجربه و با دسترس نیبا باالتر

که  طورهمان ،است یمتخصصان فن دیگرو  نداندانشم گروهی یهمکار  مندازین نیز طورمعمولبه. شودمیانجام 

 رگشت سرمایه بر علم ب یمبتن ینوآورذکر است که  انی. شااینگونه است دیجد یداروها و توسعه یدر رشد 

 .دساز میفراهم از نوآوری ها  گریبا دو نوع د سهیرا در مقابیشتری 

 :بر علم یمبتن یاز نوآور هایینمونه

 یوتکنولوژیو ب تیکژن  .1

 یدیخورش هایسلول  .2

 است. یعلم و فناور مبتنی بر یقو یبه نوآور یابیامارات دست یو نوآور یعلم، فناور استیس هدف
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 امارات قوت نقاط

. کندمی جادیا علم، فناوری و نوآوری یبرارا  شکوفا  یطیمحاست که  ییدارا نیچند یدارا یعرب یامارات متحده

 است هادارایی نیا از جمله ی ترینمهمدولت  وریبهرهو  هیدر دسترس بودن سرما ،هازیرساخت ،یانسان یهیسرما

 یعرب یامارات متحدهاز شهروندان  قابل توجهیتعداد  که دهدمینشان  ریاخ یآمارها ،یانسان یهیسرما بخشدر 

 به یعرب یامارات متحده. اندکردهثبت نام  در داخل و خارج از کشور ،یآموزش عال یعلوم و مهندس هایبرنامهدر 

از استعدادها  یفراوان نیخود جلب کرده است. ا هرا از سراسر جهان ب ییشده و استعدادها لیمقصد انتخاب کار تبد

کرده است.  لیتبد یتعامل و نوآور یبرا المللیبینو  ایمنطقهرا به قطب  یعرب یامارات متحده ،ترکیب آنهاو 
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 هایمراقبتو  فضا ،ریدپذیتجد قابل یانرژ مثالعنوانبهمختلف ) هایزمینهدر  شماربیابتکارات  اندازیراه

 .قرار گیردمحققان و مبتکران در امارات  ،در دسترس دانشمندان شتریب باید یزندگ یباال تیفی( و کیبهداشت

در  مراکز تحقیقاتی دانشگاه و نیعالوه بر داشتن چند یعرب یامارات متحده ،یقاتیتحق هایزیرساخت لحاظ از

در  یعلم قاتیتحق تشویق و افزایشباعث  است که نیز  کیفیت با یعلم شگاهیآزما نیچند دارای , مهم هایزمینه

در سطح جهان در  شرویپ هایسازماناز کشورها و  یاریبا بس یعرب یامارات متحده ،نیعالوه بر ا .شودمیکشور 

 یارینوآورانه در بس هایپروژهو  قاتیمنجر به مشارکت در تحق امر نیا کهدارد.  یعال یروابط یعلم و فناور ینهیزم

 ه است.شد هازمینهاز 

اطالعات  یفناور در زمینهدرجه یک  هایزیرساخت جادیا یرا برا ایگسترده گذاریسرمایه یعرب یامارات متحده

 نظر ازکشور  نیادر حال حاضر  .یاری می رساند یبر علم و فناور یمبتن هاینوآوریبه  که ،انجام داده است

مدارس و  یداراو  ،باالیی قرار دارد یدر رتبه نترنتیابه  و نفوذ ایشبکه یآمادگ در المللیبین هایشاخص

به  انیمشتر یدسترسدر  لیدولت امارات با هدف تسه .ستهازمینه یدر همه تصل بهمم کامال هایدانشگاه

عالوه بر  آغاز کرده است. یاستفاده از فناور بارا  انه یابتکار عمل هوشمند ،خدمات دولت در هر زمان و هر مکان 

 قیبه تشو )ایده ی دسترسی عموم مردم به مجموعه ی از داده ها (باز هایدادههوشمند و ابتکارات  یشهرها ،نیا

 کمک خواهد کرد. تیآ هایسال یبرا یو خصوص یدولت هایبخشدر  یو نوآور یرشد فناور

 یامارات متحده. است علم، فناوری و نوآوری هایسیاست تیدر موفق یعنصر اصل کی , هیدر دسترس بودن سرما

 ییباال اندازپس ،مستقل هایصندوقدر  ینفت یدرآمدها گذاریسرمایه لیاست و به دل یسرشار از منابع مال یعرب

 هایفرصتاست که به دنبال  یبزرگ مل از مشاغل یاریبس برای مامنی یعرب یامارات متحده ،ه امروز دارد.

کشور  نیا .دنشومیو تکمیل  اجرا المللیبینو  ایمنطقه گذارانسرمایهکه توسط  هستند یدیجد گذاریسرمایه

مناسب الزم را  هایزیرساختکرده است و  سیصندوق تأس نیو نوآورانه چند شگامیپ هایپروژه یمال نیتأم یبرا

 ستیلدر و سرمایه  در جذب امارات  یمال یبازارها دارد. اریدر اخت هاگذاریسرمایه در هیسرما انیجر لیتسه یبرا

 های یبانیپشت هااین یرا به خود اختصاص داده است. همه المللیبیناول  ی)صکوک( رتبه اسالمی یاوراق جهان

 .کندمی نیدر امارات را تأم علم، فناوری و نوآوریبازار  یرشد و توسعه یبودجه نیتأم یالزم برا

طبق  بر کهاست  یدولتو  کرده بینیپیشرا  ندهیاست که آ فردمنحصربه یرهبر کی یدارا یعرب یامارات متحده

 شرفتیپ بر یادیز تیکه اهم ی استاقدامات مهم و انجام اجرا ، شهایاولویت میان  از کند.میمشخص کار  یبرنامه

 نیهمچن یعرب یامارات متحدهدولت  .استشده  کشوردررقابت  تیتقوموجب  نیو همچن اشتهد ششهروندان

 که منعکس کننده ی ،یبلکه در بخش دولت ،هادانشگاهدر مشاغل و  تنهانه ،دهد شیرا افزا یمصمم است تا نوآور
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امارات در ساختن  هااین یهمه است.ی دولت وریبهره هایشاخصدر  یعرب یامارات متحده ییباال هایرتبه

 خواهد کرد.شایانی  کمک  یبر علم و فناور یمبتن هاینوآوری تولید یمناسب برا یطیمح عنوانبه یعرب یمتحده

 نوآوری و فناوری ،علم یهااستیس کلی چارچوب

 رییاست که هدف آن تغ یعرب یامارات متحده یبرا کیاستراتژ میتصم کی یو نوآور یفناور ،علم هایسیاست

 یمبتن داریپا ینوآور جادیبا هدف ا استیس نیا .است یمنابع نفت وابستگی بهاز  ییرها یبرا یاقتصاد مل یمعادله

به  یتمرکز بر علم و فناور بر دانش است. یمبتن یاقتصاد واقع کی جادیا یو در تالش برا یبر علم و فناور

 .ست یابدد 2021سال  یخود برا یجهان اندازچشمو  هاامارات کمک خواهد کرد تا به آرزو هایجهش

 افتنیبزرگ است که تنها به دنبال آرزوی  کیاز  یناش یعرب یامارات متحده علم، فناوری و نوآوری هایاستیس

آرزوی  نیا .ی نیز می باشدجهان هایفرصت دستیابی بهاز آن هدف بلکه ، ستین یمل هایچالش یبرا یحلراه

به  یابیدست منظوربهتمرکز کند.  هاآن یکه کشور قصد دارد رو شودمیی یحوزه هااز  یبه تعداد تهیمنبزرگ 

 ینوآور زمینه ی در فعاالناز  یتعدادست که به ا این علم، فناوری و نوآوری استیس ،هازمینهاین در  تیموفق

  .قدرت و یاری برساند

 

 .از مناطق خاص تمرکز دارد برخی بروی علم و فناوری و نوآوری سیاستچارچوب 
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 ست هاچالشو مقابله با  هافرصت خلق خاص برای یروی تعدادی منطقهر بتمرکز  -

 دارد یجهان یاندازچشم که ملی است  بلندپروازانه استیسیک  -

 مؤثر حضوریو  یداریاز پا نانیاطم ه جهتب علم، فناوری و نوآوری نتشکیل فعاال - 

 

 نوآوری و فناوری علم یهااستیسبر تمرکزم مناطق

 :اندشدهعلم فناوری و نوآوری بر اساس ضوابط و معیارهای زیر مشخص  هایسیاستبر تمرکز ممناطق  

 که  هاییچالشاز  یمناطق در مقابله با برخ نیکه ا ایگونهبه ،یمل یندهیو آ یفعل یازهایبه ن ییپاسخگو

 نقش داشته باشد. ،و هم در منطقه با آن روبرو هستند یهم در سطح مل

 و  هافرصتاز  یمندمناطق در بهره نیکه ا ایگونهبه ،ندهیو آ یفعل المللیبین یبا روندها یهماهنگ

 آمده در سراسر جهان کمک کنند. دیتحوالت پد
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 کی تواندب یعرب یامارات متحده کهطوریبه ،فردمنحصربه هایداراییکشور و  هایبا قابلیت یهماهنگ 

 برسد. ییباال هایبازدهبه  زمانهمشود و  یرهبر جهان

مناطق  نیشده است. ا نییتوسط امارات تع یبر علم و فناور یمبتن ینوآور یبراتمرکز م یحوزه 24 ،در کل

آب و اقتصاد( در  تیریمد مثالعنوانبه) هاچالش( و هادینیمه ندیفرآ یتوسعه مثالعنوانبه) هافرصتاز  یبیترک

 از: اندعبارت منتخباست. مناطق  المللیبینو  یسطح مل

 وپرورشآموزش در نوآوری و فناوری .1

دانش آموزان مورد استفاده قرار  یریادگی شبردیپ یاست که برا ییمجموعه ابزارها متشکل از در آموزش  یفناور

 یدرس هایکتاب ،نرم افزارهای آموزشی ،مثالعنوانبه) یتالیجید دستگاههایو  افزارنرم جمله از ،گیردمی

 ،شبکه هایزیرساخت ،افزارسخت نی( و همچنیریادگی تیریمد هایسامانه ،نیآنال یریادگی هایپلتفرم ،تالیجید

 .هارباتیک یو حت هافناوری نیا فعال کردن یبرا ینترنتیارتباطات از راه دور و خدمات ا

در  یرا در مورد نوآور یادیکرده و ابتکارات ز گذاریسرمایههوشمند  یریادگیدر  یعرب یامارات متحده

 یبسترها جادیدر ا ایمنطقهرهبر  کیبه  شدنتبدیل یآن را برا تیکه صالح آغاز کرده است وپرورشآموزش

 به همراه خواهد داشت.نوآورانه  هایفناوریو  هابرنامه ،درسی مواد ،نوآورانه یآموزش

 

 ) ترکیبی از علم زیست شناسی و علوم کامپیوتر( کیوانفورماتیسالمت و ب برای اطالعات یفناور .2

 نتایجو  وریبهرهبهبود  منظوربه هادادهاز  روزافزون یاستفاده به جهت کیوانفورماتیاطالعات سالمت و ب یورافن

 یفناور یکاربرد هایبرنامه یدامنه  .و کشف دارو است یپزشک ستیز قاتیتحق شبردیو پ یخدمات پزشک

 .یابدمیگسترش  کیوانفورماتیو ب هاداده وتحلیلتجزیهتا  , انماریسوابق ب تیریاز راه دور تا مد یاطالعات از پزشک

 گیریجهتو  است یعرب یامارات متحدهدر خدمت اهداف  کیوانفورماتیو ب یبهداشت هایفناوریاتخاذ روزافزون 

 .می باشددر بخش بهداشت  یآن به سمت نوآور

 یتتندرسو  واگیردار غیر هایبیماری ،یعموم و درمان بهداشت .3

تحقیقات پزشکی و  بهداشتی  , نمایدمیارائه را   یو درمان یخدمات بهداشت , یبخش بهداشت و درمان عموم

 یبانیپشت هابیماریو کاهش  انهریشگیپ های و عاداتسالم  یزندگ هایشیوهو از  درمانی را هدایت می کند 

 تیفیک ،یسالمت است که به بهبود دسترس ینهیاطالعات در زم یشامل اتخاذ فناور نیبخش همچن نیا .کندمی

 یامارات متحدهو  دیرا بهبود بخش یزندگ تیفیک توانمی نهیزماین  در. با تمرکز پردازدمی یخدمات درمان جیو نتا
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 یپزشک زاتیاطالعات و تجه یفناور یعهتوس قیاز طر ویژهبه یپزشک قاتیدر تحق شرویپ کشوری عنوانبهرا  یعرب

 مطرح کرد. انهریشگیپ یو رفتارها هابیماری ینهیدر زم قیتحق نیو همچن

 بیوتکنولوژی و ژنتیک .4

 یاجزا ای هاسلول ،هاارگانیسم ،یکیولوژیب یندهایگسترده است که در آن فرآ اریبس یحوزه کی یوتکنولوژیب

که توسط  یدیابزارها و محصوالت جد .گیرندمیقرار  برداریبهره مورد  دیجد هایفناوری یتوسعه یبرا یسلول

 ،نی. عالوه بر اکاربرد دارند یصنعت و ارائه خدمات درمان ،یکشاورز ،قاتیدر تحق اندشده دیها تولستیوتکنولوژیب

 ،)مانند مغز یکیولوژیب هایسیستمبه درک  یعلم قاتیتحق ینهیدر زم یبه انقالب کیدر ژنت یعلم شرفتیپ

فعال و  یوتکنولوژیبخش ب کی یعرب یامارات متحده. ( منجر شدیکیژنت بردارینقشهو  DNAکامل  یدنباله

که  است کیژنت یمهندس قاتیو تحق یوتکنولوژیب ینهیدر زم کارامد هایدانشگاه جملهآن  ازکه  نوظهور دارد

 .دهدمیرا نشان  نهیزم نیدر ا ینوآور لیپتانس

 آب و اقتصاد تیریمد .5

 نهیزم نیدر ا ینوآور یبرا فرصتی یعرب یامارات متحده به ,از نقاط جهان  یکمبود منابع آب در منطقه و برخ

 طیآب و مح یتویو مرکز انست UAE Water Aid پروژه ی مانندفراوانی ه اتابتکار شروع ویژهبه  است. داده

و  هافناوری( 1از: ) اندعبارت نهیزم نیو توسعه در ا قیتحق حوزه های ترینمهم   .مسدر( در iWater) ستیز

 هایفناوری( 3)اکتشاف نفت و گاز   هایتصفیهاز تهیه و تولیدآب ( 2پسماند. ) تیریآب و مد افتیباز هایسیستم

 . خشکو  یابانیب هایمحیطدر  کردن فعالیت یقشوتو  آب گذاریقیمت( 4و ) یسازنیریش

 هافناوری نیا چراکهوجود دارد.  یخوب اریفرصت بس هاچالش نیرفع ا یمدرن برا هایفناوری یتوسعه یبرا

 صادر شوند. ،مشابه آب مواجه هستند هایچالشمناطق جهان که با  ریبه سا توانندمی

 نیگزیجاانرژی های و  یدیخورش یانرژ یفناور هایسیستم .6

 یانرژ هایسیستمو اتخاذ  توسعه شبردیپ یبرا ازیمورد ن یاقتصاد هایمدل رشدو  قیتحق یبخش بر رو نیا

ط به استفاده از تباز مسائل مر یبرخ ,در منطقه تمرکز دارد.  های جایگزین یانرژ مربوط به یفناور و یدیخورش

مانند  ؛دنآورمیفراهم و توسعه  قیتحقرا برای  یهایفرصتد که نوجود دار نیگزیجاانرژی های و  یدیخورش یانرژ

امارات  آن.  هایهزینهو کاهش  یدیخورش یانرژ عیو توز دیتول ،آب شیرین سازی در یدیخورش یاستفاده از انرژ

در  میعظ های پروژهاز  شماری ین زمینه در هم واست  یدیخورش یانرژ ی ازمیمنابع عظ یدارا یعرب یمتحده

 است. یدیورشخ یاستفاده از انرژ یتمرکز بر رو یمناسب برا یکه فرصت ندستهحال انجام 

 علوم فضایی .7
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 هازمینهاز  یاریگسترده در بس اسیدر مق که  یو علم یفناور هاینوآوریاز  یبا تعداد ارتباط لیبه دل ییعلوم فضا

برخوردار  یاریبس تیاز اهم ندبوده ادر خدمت بشر  تیصنعت و امن ،ستیز طیمح ،ونقلحمل ،بهداشت ازجمله

 خیبه مر یکاوشگر عرب نینخستارسال  و  دهدمیفضا  خشبه ب یادیز تیاهم یعرب یامارات متحده. رهبر است

 یامارات متحده هرا ب شانخود نهیزم نیکه در ا هاییفرصت ترینمهماست. کرده  هدف گذاری 2021را تا سال 

 نیآخر کارگیریبه همچنین , ایماهوارهارتباطات  یفناور یتوسعه ،یکاوش در اجسام آسمان دندهمینشان  یعرب

 .می باشند ینیزم هایبرنامهدر  ییفضا هایفناوری

 ماهواره ها و نانوکوچک از واحدهای مکعبی شکل (های تاسواره )ماهواره  .8

 ایماهواره دیجد دهندگانتوسعهو  هابرنامهاز  یاریبس یبازار ماهواره را برا ،ایماهواره قطعات (قیمت )آمدن  نییپا

در هر نقطه  یتخصص هایفناوریاز خدمات و  یادیبه تعداد ز هاماهواره اندازیراهساخت و  ،باز کرده است. توسعه

با استفاده  ازدورسنجش برنامه های یبرا در منطقه  یادیز اریبس مندیازین  .می باشد مندازین ,ارزش  یرهیزنجاز 

 ،تیو امن یاراض یکاربر ریزیبرنامه ،ستیز طینظارت بر مح ،یعیاز منابع طب بردارینقشه ازجمله ،هاماهواره از

 شگامیپ نهیزم نیکرده و در ا گذاریپایهخود را  ریاخ ییابتکارات فضا تواندمی یعرب یامارات متحدهوجود دارد. 

 .شود

 یبریسا تیامن .9

 که هاییسیستم یرا برا تیبه امن ازین ،المللیبینو تجارت  کیتراف شیهوشمند و افزا هایسیستم عیرشد سر

و  ونقلحمل ،هازیرساختهوشمند و  هایساختمان ،هوشمند آب و برق یشبکه ،هوشمند ساختارهای دارای

داده است.  شیافزا شدتبه ،تندهوشمند هس یمرز هایکنترلهوشمند و  یبهداشت هایمراقبت ،تحرک هوشمند

  لیبه دل دارد آنهم هستند تالیجید تیامن در راستای که  هاییفناوریبه  یادیز یعالقه یعرب یامارات متحده

 یبانکدار یبرا یمرکز عنوانبه ،دولت هوشمند یکاربرد هایبرنامههوشمند و  یشهرها یحوزه تمرکزش بر رهبری

 ،یابر انشیرا ،یاجتماع هایشبکهاز  روزافزون یاستفاده.   همچنین ونقلحملو  یکیلجست ،تجارت ،المللیبین

و  یعلم قاتیتوجه به تحق ،روازاین. ه استدقرار دارا در دستور کار خود  هوشمند هایبرنامههوشمند و  هایتلفن

 برخوردار خواهد بود. ییباال تیاز اهم نهیزم نیدر ا یفناور

 هادینیمه ندیفرآ یتوسعه  .10

 هایتلفن ،هارایانهدوران مدرن )مانند  یفناور یابزارها ترینمهم  حضورشان در میان بدلیل هاهادینیمه تیاهم

. بازار نهفته است( یدیخورش هایسلولو  ستورهای)مانند ترانز یکیاز قطعات الکترون برخی( و ونیزیهمراه و تلو

 یمشارکت گسترده یبرا یقابل توجه یفضا. کندمیرا تجربه   , در سال دورقمیرشد  باًیتقر هادینیمه یجهان
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 هایپروژه ووجود دارد  ,کشور درآن  شیو آزما هادینیمه اتدیخدمات تول یتوسعه قیاز طر متحده عربی امارات

 هادینیمه تولیدکنندگان ترینبزرگاز  یکیرا به کشور آنهایی که  ویژهبه ، یمل هایدانشگاهدر تبط مر یقاتیتحق

 .مبدل میسازد  رو به افزایش استدر جهان 

 یمصنوع هوش و کیربات  .11

 هایبرنامه یتمرکز بر رو ،حال این با. نامحدود هستند( AI) یو هوش مصنوع هاروبات یبرا یکاربرد هایبرنامه

 ینهیدر زم گذاریسرمایه یرا برا یادیز هایتالش یعرب یامارات متحدهنوآورانه است.  یو انسان یخدمات اجتماع

محمد بن رباتیک  المللیبین یجایزه»است )مانند  دهابتکارات مختلف انجام دا قیاز طر یو هوش مصنوع کیربات

و خدمات  یبهداشت هایمراقبت ،آموزش هایبرنامهبر  تمرکزمکه  «یعرب یامارات متحده کیربات یزهیجا»و  «دیزا

 یطیمح فراهم کردن ینهیو در زم بیفزایدخود  المللیبینشهرت  بر تواندمی یعرب یامارات متحده(. بود یاجتماع

 نی. همچننماید تالش  ،کندمی بیمختلف ترغ هایبخشرا در  یو هوش مصنوع کیکه استفاده از روبات ینظارت

استفاده کند  ،شودمیو مواد انجام  یمهندس هایزمینهخود در  هایدانشگاهکه در  قدرتمندی قاتیاز تحق تواندمی

 یامارات متحدهامر  نیرا توسعه دهد. ا یاجتماع هایبرنامه تیبا محور یهوش مصنوع تیو قابل کیتا بتواند ربات

 یفضا و شهرها ،هوافضا ،کیلجستیا  ونقلحمل همچون تریوسیع یکاربرد یبازارهاتا به  سازدمیرا قادر  یعرب

 .هوشمند بپردازد

 هاحلراه و هوشمند شهر یکاربرد یهابرنامه  .12

. علم و دبرنمی بهره وریبهره شیو افزا یساکنان شهر یبهبود زندگ یبرا یورافن هایحلراههوشمند از  یشهرها

 ،یزندگ طیو شرا کیتراف ازجمله ,یحوزه نیو به چند گیردبرمیرا در  ی بسیاریهاحوزه هوشمند شهر یفناور

امارات . پردازدمی هازیرساخت تیو امن یمنیو ا یبهداشت عموم ،تخدما ریپسماند و سا تیریمد ،منابع تیریمد

که  یشهر هایمحیطو با داشتن  است گامشیپ یشهر یهوشمندانه هایطرح یو اجرا شبردیدر پ یعرب یمتحده

. دسازمیشهر هوشمند فراهم  یکاربرد هایبرنامه یتوسعه یبرا ی ایده آلی را نهیزم ،در حال رشد است سرعتبه

ایجاد کشور کاربردی  هایبرنامه یاطالعات و توسعه یفناور بخش فرصتی را برای  نیهمچن ،تمرکزم یمنطقه نیا

 .کندمی

 یشهر یطراح و یمعمار  .13

و تخصص  منابع در ارتباط است وریبهرهو  یهوشمند و اهداف مرتبط با انرژ یشهرها هایفعالیتبخش با  نیا

 هایداراییاز  یاریفرصت متقابل است که بس نیا .کندمی تیو تقو میرا ترس یمعمار یموجود کشور در طراح

 هایطرحآن با  یو شهرساز یدر معمار وسعهت برایرا  یعرب یامارات متحده محیطیزیستو  یفرهنگ ،یاجتماع



14 
 

کار در  ،نی. عالوه بر اهمراه میسازد , عربی هایویژگی با یعرب یامارات متحدهو خاص   فردمنحصربه ،انهنگرآینده

سازگار با  یزندگ یفضاها جادیو ا ترسالم یزندگ هایسبک قیتشو ازجمله ،دارد ایعمده یعمل یایمزا نهیزم نیا

 .ستیز طیمح

 یعرب تالیجید یفناور  .14

 , تلفن همراه  یو فناور یاجتماع هایرسانه استفاده از یبرا هاآن حیجوانان منطقه و ترج تیجمع عیرشد سر

 هایزیرساختو  طیوجود مح لیبه دل .شده است یزبان عرب افزارنرمو  تالیجید هایرسانه یتقاضا برا شیباعث افزا

 یفرصت برا نیا ,  یو سرگرم یدولت ،یپزشک ،یصنعت ،یتجار ،یاجتماع هایزمینهدر  عیمناسب و رشد سر

 است.فراهم شده  زبانعرببرای جهان  ترگسترده طورو ب یعرب یامارات متحدهدر  «یعرب هایبرنامه»

 یمال خدمات یفناور  .15

و  یسنت یتجار یبانکدارخرده فروشی و اعم از  یجهان یخدمات مال یرا برا یاتیبستر عمل یخدمات مال یفناور

است.  یجهان یمالقطب  کی یعرب یامارات متحده. کندمیفراهم  یو مبادالت مال هیخدمات بازار سرما ، یاسالم

 در ی. قهرمان فناوراندکردهمستقر  شورکاین را در  یقابل توجه اتیعمل ،یمهم مال مؤسساتاز  شماریبیتعداد 

مهم  کنانیو باز کندمیمستحکم  یمال قطبیک عنوانبهرا  یعرب یامارات متحده تیموقع ،منطقه یخدمات مال

 .کندمیبخش جذب  نیرا در ا یدیجد

 نفت  .16

سوخت   اتترکیب کهدرحالی. استوار است نفت  شیاستخراج و پاال ،اکتشاف براست که  S&T یاصل یهسته انگریب

 همچنان نفتاما  ،ندسته داراا ر یشتریب یریپذ دیو تجد بودهاستخراج جهان همچنان در حال  یو منابع انرژ

 در مانند پروازنیاز دارند  یانرژ باالی یچگالکه به  هاییآن ویژهبه ، یتجار یانرژ یازهاین یسوخت برا ترینمهم

محصوالت  از صنایع پایین دستی مانند یمیعظ فیط یبرا مهم مصرفی ماده کی همچنین ,است باقی مانده  اهو

در بهبود راندمان استخراج و  ویژهبه یخود را در علوم نفت یرهبر تواندمی یعرب یامارات متحده. است یمیپتروش

 .ارتقاء بخشد شربغیرقابلآب  یهیدر تصف ینوآور

 )حجیم( بزرگ یهاداده و اءیاش نترنتیا  .17

 یخروجاشاره دارد.  نترنتیپروتکل ا قیاز طر نترنتیبه ا اءیاش میعظ فی( به اتصال طIoT) اءیاش نترنتیا

 ،کندمی طیواجد شرا IoT یدر فناور عیسر قاتیتحق یبرا را یعرب یامارات متحده ,ی نترنتیا هایزیرساخت

 یرا برا نظیریبی یشیبستر آزما ،اطالعات یدر فناور یتخصص بخش های کالنهای  گذاریسرمایه کهدرحالی
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 یامارات متحدهتمرکز در م یحوزه با چند  ایاش نترنتیا یتوسعه . کندمیفراهم  IoT هایبرنامهدر  شیآزما

 .کرده استبرقرار  و اتصال ارتباط ،یو سالمت ریپذ دیتجد یانرژ ،هوشمند یشهرها ،ونقلحمل همچون ،یعرب

 (یبعدسه چاپ) یافزودن مواد ساخت  .18

که با اضافه کردن  شودمیگفته  هاییفناوریبه  ،شودمیشناخته  زین بعدیسهکه با نام چاپ  یساخت مواد افزودن

مانند  ،یفناور نی. اسازندمیرا  بعدیسه اءیاش ،گریمواد د ایبتن  ،فلز ،کیپالست ازجمله ،از مواد درپیپی هایالیه

 از پیش. هاست یکاربرنامحدود از  باًیتقر ایمجموعهاست و شامل  توسعهدرحال سرعتبه ،شیکاربرد هایبرنامه

دفتر کامالً  نیساخت اول و ،آغاز کرده است نهیزم نیدر ابسیاری را  ابتکار عمل  یعرب یامارات متحده این

 هایرشته ،مواد و علوم یمهندس ،نیبر اعالوه . شداعالم   2015در سال  بعدیسه یبا استفاده از فناور شدهچاپ

و  . می باشند امارات هایدانشگاهنقاط قوت  کنندمی یبانیو توسعه پشت قیتحق ایندهفز دیکه از تول , S&T یاصل

 د.ندار وسازساختو  ونقلحمل ،بهداشت ،فضا ازجمله حوزه ها ریبا سا یقابل توجه افزاییهم لیپتانس

  شرفتهیپ یساختمان مصالحساخت و ساز  و   .19

مقاومت در برابر  ،ساختار کیقدرت استحکام  که ،دارند ینقش مهم وسازساخت هایجنبهاز  یاریمواد در بس

تعامل مواد با  یدر مورد چگونگگسترده  یقیتحق عالوه براین. کندمیفراهم   را یانرژ وریبهرهو  دوام  ،طیمح

 هایایستگاهو  هاپل ،هاساختمانمانند  ،شدهساخته هایسیستم گیریشکل در هاآن آوریجمع یو نحوه گریدهم

در جهان  وسازساخت ینهیدر زم شرفتهیپروژه بزرگ و پ نیچند یدارا یعرب یامارات متحده . وجود دارد ییفضا

 یو اساس محکم هیپا، مواد برتر هستند  یدر علم و مهندس امارات یو بخش خصوص هادانشگاه از آنجا که ،است

 را فراهم می کنند. نهیزم نیادر  قیتحق یبرا

 

 

 ییغذا تیامن  .20

 یبارندگ کهدرحالی. کندمیوارد  را خود مواد غذاییاکثر  یعرب یامارات متحده , منطقه یکشورها یمانند همهه

 ،کندمیمحدود  شوددنبال  یابانیب هایمحیطدر  آمیزی تیموفقطور ب دتوانمیرا که  یساالنه نوع کشاورز

امارات  طی. محبیابان است در یکشاورز وریبهرهدر  یدارمعنی شیافزا بخشدینو یکشاورزعلوم  هایپیشرفت

 یبخصوص با حضور برخ ییغذا تیامن ینهیخود را در زم قاتیتا تحق دهدمیفرصت را به شما  نیا یعرب یمتحده

 .ارتقاء دهیدمنطقه  یو کشاورز ییغذا هایکالج نیاز معتبرتر
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 ونقلحمل تیامن و   لیوتحلهیتجز ، تدارکات  .21

 ازجمله یفناور نیاست که چند ایرشتهگسترده و چند حوزه ی  ,حمل و نقل  تیو امن  وتحلیلتجزیه ، تدارکات

استفاده  . دهدمیسوق را بسمت خود  یتیامن هایفناوریبزرگ گرفته تا  یداده یتیریمد هایسیستماز  چیزهمه

در  اتوماتیک یهینقل لی( و وساادهاپپه) نیبدون سرنش ییهوا یهینقل لیوسا بیترک ازجمله ،نینو هایفناوریاز 

 یامارات متحده. هستند ها نه یزم نیدر ا ینوآور یبرا  یجهان یهایفرصت ،موجود ونقلحمل هایزیرساخت

و  هافناوریاستفاده کند تا  المللیبین ونقلحمل کیلجست ینهیموجود خود در زم هایتخصصاز  تواندمی یعرب

و خارج از کشور فراهم متحده عربی  امارات  در شماربی ونقلحمل هایچالشرفع  یارا بر ایخالقانه هایسیستم

 .سازد

 آن شیآزما و  ینگهدار و ریتعم ،ساخت ،هوافضا یشرفتهیپ مواد  .22

 نیهمچن بودهمخرب  ریغ شیآزما دیجد هایروش ،ساخت دیجد یندهایفرآ نیازمند مایهواپ دیجد هایکامپوزیت

 قیتحق ،شیآزما دیجد هایروشعالوه بر  .دارند ازین نیز دیمجهز به مواد جد یماهایهواپ یتخصص در نگهدار به

مورد  زین یابانیغبارآلود و ب ،گرم هایمحیطدر  شرفتهیپ یماهایهواپ ینگهدار فردمنحصربه هایچالشدر مورد 

مرکز بزرگ مگا  کیجهان و  هایحامل ترینبزرگ یاصل گاهیپا عنوانبه یعرب یامارات متحدهخواهد بود.  ازین

 هایدانشگاهمناسب است.  مایهواپ دیمواد جد شیو آزما قاتیانجام تحق ،دیتول یبرا ،ییهوا هایمسافرت یبرا

 مشارکت دیمواد جد یهیته یبرا یعرب یامارات متحده یمیپتروش هایشرکتبا  توانندمی یعرب یامارات متحده

استفاده  مورد دیتول یندهایو فرآ شیآزما دیجد هایتکنیک تا  کنند یهمکار تولیدکنندگانبا  توانندمیو  کرده

 .بسازند را ماهایدر هواپ

 نیسرنش بدون یتجار ییهوا یهینقل لیوسا  .23

در سراسر جهان با تمرکز ی گسترده  قاتیتحقتمرکز محل ( )پهپاد ییهوا نیبدون سرنشوسایل نقلیه  هایفناوری

گسترده  طوربه. پهپادها می باشند اتوماتیک یپهپادها هایکامپوزیتمواد و  , کنترل هایفناوری ،بر حسگرها

گسترده و رشد بازار پهپاد  سازیتجاری یبرا یهنوز فرصت ،حالاین با. شوندمی استفاده انیو نظام هادولتتوسط 

مطلوب  ینظارت طیمح کیو اتخاذ  عیبا اقدام سر یعرب یامارات متحدهوجود دارد.  یخصوص هایاستفاده یبرا

دیگر  تواندمیامارات  ،نیعالوه بر اقرار دهد.  یتجار یپهپادها یرهبر در توسعه کی عنوانبهخود را  تواندمی

 کند. قیتشو ییهوا یهینقل لینوع وسا نیبه اط تبمر قاتیتحق جامرا به ان هاسازمانو  هادانشگاه

 خودران هوشمند یهینقل لیوسا  .24
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است که شامل  ینوظهور یفناور کیو  ،شوندمیشناخته  خودران یهینقل لیوسا عنوانبه ،هوشمند یهینقل لیوسا

 یاستقرار گسترده توانمند است.  یفناور نیچند نیو همچن افزارهاسخت ریحسگرها و سا ،کنترل هایسیستم

 شیمایو پ یابیرد یبرا یتیحما هایزیرساخت رارو استق ینظارت طیمح یتوسعه مندازین هوشمند یهینقل لیوسا

و  هانامهآیین جادیدارد تا با ا یفرصت یعرب یامارات متحده .است یرساختیز هایسیستمو ادغام در  هینقل لیوسا

توسعه دهد. این  یمصارف خصوص یبرا هوشمند را یهینقل لیاستفاده از وسا , سرعتبه ،یتیحما هایزیرساخت

کشور  ونقلحملو تقویت بخش  خودران برای توسعه فناوری های وسایل نقلیه هوشمند هاشرکتامر باعث جذب 

  خواهد شد.

 ینوآور و یفناور م،عل یهااستیسعوامل 

 ،هامشوقو  گذاریسرمایه ،هااستعداد یعرب یامارات متحده نوآوری و فناوری علم، استیس عوامل تریناصلی

 است. هاشبکهو  هامشارکتو  ( و مقرراتIP) فکری تیمالکحقوق  ،خدماتی مؤسساتو  هادانشگاه

 استعداد

 امارات پیشرو، و نوآور ملتی به شدن تبدیل برایاست.  یعلم و فناور در مهمی عنصر ،ماهر یانسان یهیسرما

 سطوح تمام در عالی (STEM) ریاضیات و مهندسی تکنولوژی، علمی، هایمهارت با کار نیروی به عربی متحده

 مدیریت هایمهارت تا کنندمی دریافت را STEM که باالتر آموزشی سطوح در دانشجویان طور همین و دارد، نیاز

R&D دهند افزایش را. 

 

 :استعداد اهداف مرتبط به

  یقو یهامهارت یتوسعه ویرر بتمرکز STEM یعال جینتا به رسیدن و  مدرسه یهاسال تمام در 

  یآموزش

  برقراری نیروی کارSTEM بومی قوی  

  آنها حفظ و توسعه و قیتحق یهانهیزم در یعرب یامارات متحده اتباعاستخدام 

 توسعه و قیتحقبرای  یمحل محکم یتیریمد یهامهارت ارتقاء  

 یاستعدادها و ذهنبهترین  حفظ و جذب STEM جهان سراسر از 

 یمحل و یجهان یاستعدادها نیب دانش انتقال 

 هامشوق و یگذارهیسرما
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کافی برای تحقیق و  یبودجه ،در علوم پایه گذاریسرمایه نوآوری مستلزمفناوری و  ،علم هایظرفیت یتوسعه

تحقیق و ایده به ریسک اولیه برای تبدیل  یمرحله در دسترس بودن بودجه و سرمایه درو  , کاربردی یتوسعه

 .می باشدمشاغل تجاری 

 بپذیرد را شکست  که است مهم قدرهمان , دهد پاداش و کند ترغیب را مبتکران و کارآفرینان که فرهنگی به نیاز

 .دگرد پربارتر علم ، فناوری و نوآوری هایفعالیت کهطوریبه

 هامشوق و یگذارهیسرما اهداف

 هیپا یعلم قاتیتحق یبرا دولتتوسط  یکاف یبودجه نیتأم 

 توسعه و قیتحق یهاتیفعالدر   صنعت ی بودجه شیافزا 

 ینیکارآفر یهاتیفعال از تیحما یبرا پر خطری هیسرما بودن دسترس در 

 رشد قیتشو SME  یفناور و علم یهانهیزم درها 

 یخدمات مؤسسات و هادانشگاه

و  یتخصص هایزیرساخت به یمحققان دانشگاه ست کها مند اینازین یجهاندر سطح  ینوآور ستمیاکوس کی

داشته  یاطالعات دسترس یفناور هایزیرساختو  زاتیتجه ،هاآزمایشگاه جمله ازو توسعه  قیتحق یشرفتهیپ

 پذیرانعطاف یفضا به شوندمیدانشگاه خارج  R&D که از استارت آپ هاو  نانیالزم است کارآفر نیباشند. همچن

 یدسترس , سازینمونهو امکانات  هاآزمایشگاهبه  هزینهکم یدسترس نیرشد مشاغل خود و همچن یبرا یارزانو 

می  زین «نرم هایزیرساخت»از  یانواع مختلف مستلزم ینوآور   ،یکیزیف هایزیرساخت نی. عالوه بر اپیدا کنند

 .دهندمیارائه و مشاوره  یخدمات تجار و لیرا تسه یانتقال فناور وتوسعه  و قیکه تحق یمؤسسات ازجمله ،باشد

 :خدماتی مؤسساتو  هادانشگاه اهداف

 هادانشگاه در یفناور و علم یهانهیزم در یکاربرد و یاساس قاتیتحق و یعال آموزش تیتقو 

  یجهان سطح در زاتیتجه و هاشگاهیآزما به  هادانشگاهتجهیز  

  ینوآور یاصل یهابخش از یبانیپشت یبرا توسعه و قیتحق یژهیو امکاناتگسترش  

  ینوآور و یفناور انتقال یبرا خدماتی مؤسسات بودن دسترس دراطمینان از 

 حفاظت از مالکیت فکری و مقررات میتنظ

هستند.  یاساس , ینوآور ستمیس هایجنبه یهیعملکرد مناسب کل یبرا پذیرانعطافو  ی کارآمدمقرراتتنظیم 

 S&T بر یمبتن یدر نوآور ریدرگ هایطرف یو از همه کندمی فیتعر ،را که مجاز است هاییفعالیت ،مقررات
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عالوه  . است یو صاحبان مشاغل ضرور نیمحافظت از مخترع یبرا فکری تیمالک یقو نی. قواندنکنمیمحافظت 

 یو مواد ضرور یورامهم فن زاتیتجه ،استعدادهااز  یبانیپشت به منظور هانامهآیین برخی ،مالکیت فکری نیبر قوان

را پاداش داده  گذاریسرمایهجسارت و که  هایینامهآیین بعالوه الزم هستند  ،S&T یشرکت قو کی داشتن یبرا

 مورد نیاز می باشند.  ، یورشکستگ قوانین مربوط به ثلم

 :فکری مالکیتز ا حفاظتمقررات و  میتنظ اهداف

 شود کشور در نوآورانه مشاغل و هاپروژه رشد قیتشو باعث که ریپذانعطاف یمقررات نیتدو 

  فکری تیمالک از حفاظتیشیوه  نیبهترتامین 

 قیتحق یبرا مهم مواد و زاتیتجه ،یورافن واردات تسهیل  

 مبتکران و محققان ،دانشمندان ورود قیتشو 

 هاشرکت و یفرد ینوآور تیتقو یبرا هامشوق و هاسمیمکان جادیا 

  یریپذسکیر رایب دادن پاداش و  ینیکارآفرو ،ینوآورتشویق  

 هاشبکه و هامشارکت

به  ازیکه ن هاییچالش یبرا هاییحلراه افتنیدر  چراکه ،هستند یضرور یعلم و فناور ینهیدر زم هامشارکت

و  هانوآوریو  یابیبازار قاتیدر تحق هادانشگاهبه  هامشارکت. درساننمی یاری ،متنوع دارند مختلف و هایتخصص

 نیب ی. همکارکنندمی کمک شرفتهیپ قاتیانجام تحق یبرا ازیمورد ن یو انسان یمنابع مال نیتأم نیهمچن

محدود به  دینبا یاست. همکار ینوآور کیتحر یآشکار و مؤثر برا یاستراتژ کی یو خصوص یدانشگاه هایبخش

انجام  گرید یورهامستقر در کش هایسازمانو  یعرب یامارات متحده مؤسسات نیب ستییبلکه با ،امارات باشد

و  یقاتیمؤسسات تحق ،دولت ،صنعت ،هادانشگاه نیشارکت بم بل حاصل ازمتقا یثمردهو  وسیع مقیاس .بگیرد

 .دبخشمی شتابرا  علمی تیظرف یو توسعه خواهد کرد نیتضمرا  یقو ینوآور ستمیس کی ،غیره 

 شبکه و مشارکت اهداف

 فناوری و نوآوری ،علم  در یخصوص بخش و هادانشگاه نیب یهمکار تیتقو 

 یخصوص بخش یبرای دولت یتوسعه و قیتحق ادند قرار دسترس در  

 بزرگ یقاتیتحق مؤسسات و هادانشگاه با یالمللنیب یهامشارکت قیتشو 

 مشارکت قیطر از فردمنحصربه و خاص مناطق درمتمایز  یتخصص جادیا 

 جهینت
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 کشوربه اهداف  یابی. دستکندمی نییتع پس از نفت  یایدر دنمتحده عربی را اقتصاد امارات  ریمس استیس نیا

ابتکار  نیشامل چند استیس نیاست. ا یو دانشگاه یخصوص ،یدولت هایبخش بین  هماهنگ یتالش ازمندین

و باعث  کندمی یبانیپشترا علم، فناوری و نوآوری در  یعرب یامارات متحده حوزه های تمرکز عمل است که

 یکشورها نیاز بهتر یکی عنوانبهامارات  اندازچشمبه  یابی. دستشودمی ینوآور ستمیاکوس ن توان فعاال شیافزا

و مقابله  یمل یآرزوها بخشیدن به تحقق ، حالدرعیناست و  استیس نیمقصد مورد نظر ا 2021جهان تا سال 

 .المللیبین هایچالشبا 

 

 : سعید مقیسهترجمه 

 

 


