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 مقدمه

این   مفاهیم  به  چهارم،  صنعتی  انقالب  تحوالت  پایش  اول  گزارش  در 

های سیاستی این تغییرات برای ایران  روندهای فناورانه و داللت،  انقالب

دومین گزارش از این مجموعه است، به    که   در این گزارش پرداخته شد.  

اقدامات دیگر کشورها، به طور خاص کره جنوبی،  بررسی سیاست و  ها 

اتحادیه اروپا و چین، در این زمینه پرداخته شده و نهایتاً مباحثی راجع  

 شود.  گیری از این تجربیات در ایران ارائه می به بهره 

 انقالب صنعتی چهارم در کشور کره جنوبی . 1

بر    کره بالغ  داخلی  ناخالص  تولید  با  از    1600جنوبی،  یکی  دالر،  میلیارد 

توانسته   که  است  کشورهایی  فرارسی  دهه   درمعدود  زمینه  در  اخیر  های 

با   توسعه  افتهیتوسعه کشورهای  اقتصادی  زمینه  در  و  کرده  عمل  موفق   ،

  نجاکه ازآالمللی تبدیل شود.  فناوری، به یکی از بازیگران اصلی در سطح بین 

به بهره  با توسل  اقتصادی این کشور  از فناوریرشد  بوده،  گیری  های نوین 

برنامه مدونی را  از تحوالت انقالب صنعتی چهارم نیز غافل نمانده و    هایاکره 

 اند. برای گذار به این انقالب تهیه نموده 

 اهداف کالن 

پیشرو   یهاشرکتوجود  واسطهبه  ،کشور کره جنوبی هر چند ممکن است 

و سامسونگ، یک کشور پیشرفته و پیشرو در    یجال ظیر  ن  فناوری در حوزه  

اما اظهارات مقامات این کشور حاکی از    ؛انقالب صنعتی چهارم تلقی شود
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و قصد دارند    نند یبی نم   قبولقابل در مسیر  کشور خود را    هاآن آن است که  

را در دست    یصنعتتحول  حمایتی ویژه، رهبری این    یهااستیس با اتخاذ  

این    2019این در حالی است که طبق بررسی بلومبرگ، در سال    بگیرند.

کشور پس از سنگاپور و آلمان، جایگاه سوم را در دیجیتالی کردن صنایع  

 .  1به خود اختصاص داده است

  ی همکار  در   ی وزارتخانه و سازمان دولت  21با تالش مشترک  در همین راستا،  

برنامه  "  محور مردم پروژه  کره    یدولت جمهور  ،چهارم  ی انقالب صنعت  ته یکمبا  

در این صنعت    و جهانی  ی امنطقه رهبری    منظور به را    "چهارم    ی انقالب صنعت

  ی فناورو  وزارت علوم    با عاملیتدر پیش گرفت. دولت کره  را    رشد نوآورانه و  

کشور   اطالعات بااین  طرحی    2017سال  در    را "I-korea 4.0"عنوان    ، 

 . نمودتدوین 

آن است تا از    "مردم محوری"بر    د یتأکاز نکات خاص سیاستی این برنامه،  

اجتماعی،   و مشارکت  تحریک جمعی  این    یهافرصت طریق  در  را  نوآوری 

  "یمردم محور "اصل    را داشته باشند.  یترع یسر حوزه افزایش داده و رشد  

را    که صنعت  یاصل  نفعی ذ و    یاصل  گریباز  عنوانبه مردم  چهارم    یانقالب 

ا  ،داند ی م قلب  است  نیدر  نهفته  کنارو    طرح  نظیر    ، آن  در  اصول  سایر 

 . گیردمی فنی، صنعتی و اجتماعی قرار  یهااستیس 

 
1 https://about.bnef.com/blog/bloombergnefs-country-ranking-reveals-models-

industrial-digitalization/ 

https://about.bnef.com/blog/bloombergnefs-country-ranking-reveals-models-industrial-digitalization/
https://about.bnef.com/blog/bloombergnefs-country-ranking-reveals-models-industrial-digitalization/
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تمرکز دولت کره در این    I-korea 4.0منظور از انتخاب نام و تشکیل برند   

 محور زیر در راستای انقالب صنعتی چهارم است:  4از    یر یگبهره سیاست بر  

• Intelligence ( )هوش 

• Innovation  )نوآوری( 

• Inclusiveness   )فراگیر بودن( 

•  Interaction(اثر متقابل ) 

دولت کره امیدوار است که این برنامه، اقتصاد این کشور را به سمت  

حرکت  های نوظهور در صنعت  مبتنی بر فناوری   محور مردم اقتصاد  

 دهد.
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 2اقدامات سیاستی 

کره،    یجمهوراستیرزیر نظر    یاته ی کمدر راستای تحقق این هدف کالن،  

عنوان   چهارم  یجمهوراستیر  ته یکم"تحت  صنعت  نیدر    "یانقالب 

(3PCFIR)   .تشکیل شدPCFIR   مربوط به توسعه و    یاستیامور مهم س

  یو فناور (AI)  ی از جمله هوش مصنوع  ،د یجد   هایی علم و فناور  لیتحص

جامعه کره با    یسازگار  ی الزم برا   د یو خدمات جد   ع یصنا  ن یداده و همچن

   .دهد ی م قرار   یو هماهنگ   یچهارم را مورد بررس  یانقالب صنعت 

کره در راستای تحقق اهداف کالن    جمهورس یرئ این کمیته با فرمان  

 تشکیل شد.  2017و در آگوست 

 :شودی موظایف اصلی این کمیته در موارد زیر خالصه  

اعضا  یهاوزارتخانه ارائه شده توسط    یاس یاقدامات س  •   ی مختلف و 

 .کند ی م  یو هماهنگ  ی را بررس  ته یکم

را سازمان    یانقالب صنعت  نیمربوط به چهارم  ی عموم  یهانیکمپ •

 .کند ی م قیو مشارکت مردم را تشو دهد ی م

  یهامشارکتاز    تیدر حما  ی و نهاد  یاصالحات نظارت   یرا برا   نه یزم •

 . کند ی مآماده  یو خصوص   یدولت 

 
2 https://www.4th-ir.go.kr/en/overview 
3 Presidential Committee on the 4th industrial revolution 

https://www.4th-ir.go.kr/en/overview
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  ها،داده   ژهی و ته ی)کم کند ی م ت یرا تقو  د یجد  عی صنا یهاستمیاکوس  •

 (. ره یو غ  تال یجیبهداشت د ژه یو  تهیکم  ،شهر هوشمند  ژهیو ته یکم

 : ردیگی برمموارد زیر را در   PCFIR برنامه

مل   یهابرنامه  ➢ انقالب صنعت  راهبردهای و    ی جامع  به    یمربوط 

 چهارم

مختلف    یهاوزارتخانه   ی اصل  یهااستیس و    یی اجرا  یهابرنامه  ➢

 چهارم ی در مورد انقالب صنعت

پ  یبانیپشت ➢ فناور   شرفت یاز  و  نوآور  یعلم  و  توسعه  در    ی و 

غ  AI  ،ICT)  ی اصل  یهای فناور برارهیو  الزم    نیچهارم  ی ( 

 ی انقالب صنعت 

  یهای فناور   قیتلف  قیکه از طر  د یو خدمات جد   عی صنا  تیتقو ➢

 شده است.  جادیموجود ا ع یهوشمند در صنا
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   :4شودی مدنبال    هااستیس   در   ی کلراهبرد    صورتبه در این راستا، وظایف زیر  

 

 

 

 
4 https://www.4th-ir.go.kr/en/data119 

 

وظایف ویژه

(متناظر با شرایط فعلی)

زمانکپسولپروژهیکاجرای•
(نگاریتجربهوتاریخیحافظه)

COVID-19بارابطهدر

تمدیریدادهسیستمیکتوسعه•
روزمسائلبراییکپارچهآب

کرهکشور

ایجاد یک سیستم جامع 
سیاست داده

تمسیسدراساسیتعمیراتاجرای•
ملیدادهمدیریت

دولتهایفعالیتمجددطراحی•
محوریدادهرویکردبا

دادهربمبتنیهایسیستمتثبیت•

یبآسمدیریتسیستمیکایجاد•
علمبرمبتنیهای

ینوآوری اکوسیستم بخش خصوص

هکهاییدادهبهدسترسیامکان•
عمومدسترسدرآنازقبلتا

.نبودند

نیازبامطابقهادادهسازیایمن•
.مختلفکاربران

خصوصیهایشرکتازحمایت•
.دادهخریدجهتمتخصص

راهویکدیگربههادادهاتصال•
.دادهمعاملهعاملسیستماندازی

https://www.4th-ir.go.kr/en/data119
https://www.4th-ir.go.kr/en/data119
https://www.4th-ir.go.kr/en/data119
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 محور اصلی کره جنوبی با تمرکز بر انقالب صنعتی چهارم   :1 شکل

 

 

 I-KOREA4.0راهبرد های اصلی برنامه    -1  شکل
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 در راستای انقالب صنعتی چهارم  کره  ییزدامقررات 

و   طلبد ی م قوانین و مقررات خاص خود را   ،باید پذیرفت که هر عصر صنعتی

هرچه بیشتر    یریگبهره استقرار و    منظوربه با ورود به انقالب صنعتی چهارم،  

صنعتی،    یراستاهم   ی نهادهاو    ابزارها انقالب   ست یبای ماین 

قاعده    ییهایی زدامقررات  این  از  نیز  کره  کشور  بگیرد.  صورت  کشورها  در 

خود از    ی گرم یتنظ، تصمیم به تغییر سیستم  یابرنامه مستثنی نیست و طی  

منفی،    یگرم یتنظمنفی دارد. در سیستم    یگرم یتنظمثبت به    ی گرم یتنظ

تبیین    "بایدها"تعیین    یجابه دولت   تشکیل    پردازدی م  "نبایدها"به  با  و 

کند و در سایر موارد، دست  خود را مشخص می   یقرمزهاخط لیست سیاه،  

منفی توصیه   یگرم یتنظ. سیستم  گذاردی مفعالین اقتصادی و نوآوران را باز 

 اکید حکمرانی جدید و نوآورانه است. 

زیر، چند نمونه از تغییر یا وضع مقررات برای شتاب گرفتن کره    در جدول

برخی   اجرایی    یهاحوزه جنوبی در  آنها  از  برخی  هدف، ذکرشده است که 

 . باشند ی مشده و برخی در دست اقدام  
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 ی گذارمقرراتیی/زدامقررات موضوع 

وسایل نقلیه 

 خودران 

  سال   تا)  کندیم  فرض  را  "راننده"  وجود  که  یاجاده  ترافیک  قانون  اصالح

2020.) 

ی بدون  هاپرنده

 سرنشین

  به   که  یاژهیو   تأیید  سیستم  به  مربوط  موارد  مانند،  یدستنییپااصالح قوانین  

  را   کاربر  دید  میدان  از  خارج  و  شب  در   پرواز  اجازه  سرنشین بدون  هواپیماهای

 ( 2017 نوامبر) دهدیم

ی بدون  هایکشت

 سرنشین

  ، (  خدمه   اعضای   تعداد)  کشتی  کارکنان   قانون  مانند ،  مربوطه  قوانین   اصالح

  ترافیک   کنترل،  خروج  و  ورود   اعالمیه)   کشتی  خروج   و   ورود  به  مربوط   قوانین 

  فعالیت   از   اطمینان   برای   ، (  2022  سال  تا )  دریایی   ایمنی   قانون  و (  غیره  و

 . خودران یهایکشت  قانونی

شبکه هوشمند  

برق متکی به  نیتأم

 موقعیت کاربران 

بهبود  ،  مختلف  اشتراکی   یهابرنامه  معرفی قراردادن   هاستمیسبرای    و 

  در   یاواسطه  برق   بازار   ایجاد  وکنندگان  مصرف  اختیار   در   بیشتر  یهانهیگز

 (. 2019 سال  تا، برق  برنامه قانون  در  دنظری تجد طریق از )  کوچک مقیاس

  مقررات   از  معافیت  ارائه،  آزمایشی  اهداف   برای  مالی  نوآورانه  مشاغل  تصویب ی گذاره یسرما

  ویژه   قانون  تصویب   ترویج  وکننده  مصرف  از   حمایت   اقدامات   تعیین،  خاص

 (.2018 سال آغاز، آزمایشی  نام)  مالی  ی هاینوآور  از  حمایت

خدمات  درمانی  بیمه  یهانهیهزپذیرش   پزشکی و  تشخیص    اطالعات  آنالین  برای 

 (.2022 سال تا ) نه یمعا

  در   دنظر یتجد   با)   هوشمند   ترافیکی یهاگنالیس اجباری  نصب   بهبود مکانیزم  ونقل حمل

 (. 2019، یاجاده  ترافیک قانون

 ( 2018 اول  نیمه  )تا  مالی امور در جمعی  ی(گذارقهی)وث ضمانت لغو سیستم هااستارتاپ 

به ثبت اختراع  دادن    انقالب   چهارمین  های فناوری  به   مربوط  یهابرنامه  ارزیابی  اولویت 

 (.2018)   فوری دارند  پردازش به نیاز   که صنعتی

(  2018 سال تا )  کندیم محدود را  جدید  صنایع   در  رقابت   که  بهبود مقرراتی  منصفانه  رقابت

 (. شده است  شروع 2017 سال از )  غیرعادالنه اقدامات  بر تقویت نظارت  و

شفاف    ،(  2018افزارها )نرم  توسعه   پروژه   تحویل  سیستم  بهبود   برای  تالش افزار نرم

و همچنین    دهندگان  توسعه  کار  شرایط  و بهبود،  پیمانکاران  شدن نیازهای

 ی خارجی و محلی هااعزامی جابهی  دورکارترویج سیستم 
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 اتحادیه اروپا در راستای انقالب صنعتی چهارم یهااست یس. 2

انقالب   یسوبهها شرکت ترع ی سرهای اتحادیه اروپا برای سوق دادن سیاست

با عناوین   راهبرد  برای  "چهارم صنعتی، ریشه در دو  واحد دیجیتالی  بازار 

 دارد.    "( 2017شده اروپا )  یروزرسانبه سیاست صنعتی "و  "(2015اروپا )

بازار واحد دیجیتالی برای اروپا، این اتحادیه اقدام به تدوین طرح  ذیل راهبرد  

پایه اصلی    5نمود که بر    2016در سال  (  DEIدیجیتالی کردن صنعت اروپا )

 استوار است: 

کردن   ✓ دیجیتالی  برای  اتحادیه  مختلف  کشورهای  میان  هماهنگی 

 صنایع

،  ها  SMEهای بزرگ صنعتی،  های نوآوری شامل شرکت ایجاد قطب  ✓

  . منابع گذارانها و سرمایه دهنده های نوآفرین، محققان، شتابشرکت

  یورو   میلیون  500  ،2020  سال  در  افق  در  هاهاب   این  توسعه  مالی

 . بود خواهد 

همکاری  ✓ )تشویق  خصوصی  عمومی  فناوری PPPهای  در  های ( 

 ها، روباتیک و ...داده ، کالن 5نسل دیجیتالی مانند اینترنت 

دیجیتال ✓ عصر  با  متناسب  قانونگذاری  چهارچوب    ه ی اتحاد.  تدوین 

سال   در  برا   وروی   اردیلیم  5حدود    2020اروپا  از   تیحما  یرا 

در    یخصوص  ی شراکت عموم  ی و پژوهش راهبرد  ی نوار  یهابرنامه 
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فناوری    اء،یاش   نترنتیا  ،ینسل پنجم، محاسبات ابر  نترنتیازمینه    5

 در نظر گرفته است.  سایبری ت یداده و امن

و  آماده  ✓ آموزش  طریق  از  دیجیتالی  آینده  برای  شهروندان  سازی 

 آموزی مهارت

اتحادیه اروپا برای تحقق انقالب صنعتی سه هدف سیاستی را تدوین کرده  

 است که عبارت است از: 

 تولید پیشرفته  یهافناوری  ترع یسر یسازی تجار .1

و   .2 محصوالت  برای  تقاضا  سمت  کمبودهای   ی هافناوری کاهش 

 انقالب صنعتی 

 برای تولید پیشرفته  هامهارتارتقای  .3
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مناطق  در یاست یس یهاچالش به  ییپاسخگو یبرای یهاه یتوص

 یی اروپا 

توص در    یاستیس   یهاچالش به    ییپاسخگو  ی برا  ر یز  ی استیس  هیشش 

 پیشنهاد شده است:  ییمناطق اروپا

در    چهارم  صنعتی   انقالببرای  منسجم    هایارائه ترکیب سیاست .  1

 مناطق مختلف قاره 

چهارم  یهااستیس   یدگیچیپ صنعتی  که    انقالب  است  آن  مستلزم 

منسجم    راهبردیکنند تا    ی همکار  ی با بخش خصوص  ک یاز نزد  استگذارانیس 

برا مدرن   ی را  طراح  یسازشروع  ا  یصنعت   یاستیس   یهاه یتوص   ن یکنند. 

ناخالص    د تولی  از   ٪18  <توجه ) قابل   ی صنعت  گاهیپا  ی مناطق دارا  ی برا  ژه یوبه 

 .کاربرد دارد ( یامنطقه  یداخل

 هابازآموزی مهارتو    ، تغییر مواد درسی دانشگاهیهامهارت  ارتقاء.  2

 بر اشتغال  چهارم یانقالب صنعت  راتیبه تأث ییپاسخگو  یبرا

  ی بتوانند از فضا  مختلف قاره   است که مناطق  ن یا  یاستیس   هی توص  ن یدوم

ها کامالً مطابق با  مهارت رده و  استفاده ک   یمؤسسات آموزش عالموجود در  

 د. آموزش داده شو انقالب صنعتی چهارم یازهاین
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بر    . 3 مبتنی  صنایع  توسعه  برای  دولت  خریدهای  ابزار  از  استفاده 

 هارم چانقالب صنعتی 

  عمومی،   هایمناقصه   در   مناطق  که  است  این  پیشنهادی  سیاست  سومین

 کنند.   برای رشد انقالب صنعتی چهارم اتخاذ مسئوالنه  معیارهایی

همکاریبهره .  4 از  خصوصی  گیری  عمومی  اشاعه   باهدفهای 

 در بین صنایع چهارم  های فناورانه انقالب صنعتینوآوری 

  ی و خصوص  یارتقا مشارکت عموم  یمناطق برا  یبرا  استیچهارم س   هیتوص

چهارم  گسترش    یبرا صنعتی  به    ی عنی،  یفناور  یهای نوآورانقالب 

تر از همه سرعت انتشار  انتشار و مهم ی کوچک و متوسط است.  وکارهاکسب

 است.   یضرور ی توسعه اقتصاد یو استفاده مؤثر از آنها برا های فناور

صنعتینوآوری اشاعه  .  5 انقالب  فناورانه  مناطق   چهارم  های  برای 

 جامانده

  ی نوآور  یهاستمیس   تیاغلب ظرف  یامنطقه   گذاراناستیمناطق، س   نیدر ا

از    ش یب  ی فن   یهای نوآور  خلق و    د یجد   یهادهیا   جاد یا  ی خود را برا  یامنطقه 

ارز   ی امنطقه   ینوآور   یهااستیمانده، س . در مناطق عقب کنند ی م  یابیحد 

  ی های داده و فناور  جیرا تروانقالب صنعتی چهارم    یهای گسترش فناور  د یبا

،  ی محل  نفعانی جذب ذ  تی. ظرف را تشویق کند   یامنطقه   ط یمتناسب با شرا
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متوسط وکارهاکسب   یعنی و  کوچک  برا ی  فناور  ی،  از   د یجد   یهای اتخاذ 

 .اهمیت باالیی برخوردار است

بعد  ج یترو.  6 صنعتی    انقالب  ی فناوربرافکن    یهای نوآور  یموج 

 . شرویدر مناطق پ چهارم

نوآور  عنوانبه که    یمناطق   یبند رتبه در   شوند ی م  یبند رتبه در    ی رهبران 

را    کال یراد  برافکن و فناورانه    یهای نوآور   یموج بعد   د یبا  یامنطقه   ینوآور 

 5.  ارتقا دهد  یو رهبران نوآور   یفناور ی در مرزها ماندنی باق یبرا

  

 
5https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/INDUST
RY_4.0_Policy_Brief.pdf 
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که اتحادیه اروپا    ییهاچالشانتخاب شده در راستای    یهاپروژه در جدول زیر  

 مواجه است آورده شده است.   هاآن در راستای انقالب صنعتی چهارم با 

 هدف سیاست موضوع

READY4 .0   و کارگران    رانیمد  ،نانیکارآفر  یبرا   انقالب صنعتی چهارم  یهامهارتتوسعه

 کارخانه 

 ینوآور  یهااستیس یگذار هدف یبرا هااستیس شتریانسجام ب جادیا یبرا تالیجیمنطقه د

 انقالب صنعتی چهارم  یامنطقه

 انقالب صنعتی چهارم یهاحلراه در  هاخوشهبرای پشتیبانی از  INNOصنعت 

بهبود   INNO یگذاراشتراک  )  یهارساخت یزاز    یبرداربهره برای  نوآوری  و  سطوح (  RIIتحقیق   در 

 ی های فناورزمینه    در  (SME)  کوچک و متوسط  یوکارهاکسببرای    یامنطقه

 (.KETتوانمندساز کلیدی )

به   INNOاثبات  کمک  )  یوکارهاکسببرای  متوسط  و  برای  SMEکوچک  ارتقاء ( 

 پذیری رقابت

MANUMIX  نوآوری  یهااستیسترکیب برای بهبود اثربخشی و کارایی 

MARIE یو نوآور قاتیارتقا تحق یبرا ( مسئوالنهRII)  راهبردها (S3) 

NMP REG  جدید   یهای فناوربرای حمایت از بخش تولید برای استفاده از 

REGION4FOOD   زنجیره ارزشدر    بهبود قابلیت ردیابی  باهدف  هاداده کالنبرای ترویج استفاده از 

 غذایی. صنایع

SMARTY   چهارم  یهای فناور و    هاحلراه انتشار صنعتی    ی وکارهاکسب  برای  انقالب 

 کوچک و متوسط 

URBAN M دانشگاهی  برای ترویج استفاده از فضاهای مشترک 
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 نی چ نینو ی صنعت استیس. 3

   چهارم  ی در انقالب صنعت  یدینقش کل  یفایا 

به خود    یاساس   راتییتغ  ریاخ  یهاسال در    نیکالن چ  یاقتصاد   ی کردهایرو

کشور    نیا  گاهینقش و جا  ف یآن بازتعر  یاصل  هدف که  یراتیی است، تغ  دهید

را در    د یجد   یهایمشخط  نیراستا دولت چ  نی است. در ا  یدر اقتصاد جهان

را    آنها توانی م که    یاسناد،  و منتشر کرده است  نییقالب اسناد مختلف تب

دانست.    نده یدهه آ  ک یکشور تا حداقل    نیکالن ا  یاستگذاریس   یراهنماچراغ

است. این    Made in china 2025موسوم به     ، سندی اسناد نیاز ا  یکی

 است یس   یراهنما کشور است. اصول  نیا  د یجد   یصنعت  استیدر واقع س سند  

 :اند شده نییتب ل یذ صورتبه سند  نیا در  2025تا سال   نیچ یصنعت

 

 ابتکار محور و خالق د یبه تول نیچ  ی صنعت د یبخش تول  لیتبد  .1

 تی کم یجابه   تیفی بر ک د یأکت .2

 نیچ  یساختار صنعت یسازنه یبه .3

 داریپاز به توسعه سب یابیدست .4

 یانسان هی استعدادها و سرما ی ارتقا .5
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  ی توسعه صنعت  ید ی اهداف کل  عنوانبه   ل ی، اهداف ذالذکرفوقاصول    ی مبنا  بر

 است:   نظر گرفته شده در  2025 کشور تا سال نیا

 

 

 

 

 

 

ارتقاء کامل و جامع صنعت چین-1

ین افزایش میزان بهره وری این صنعت به گونه ای که چ-2
یردبتواند در حلقه های باالتر زنجیره جهانی تولید قرار گ

افزایش سهم تولید داخل در اجزای اصلی تولیدات -3
2025درصد تا 70و 2020درصد تا 40صنعتی به 
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 صنعت کلیدی  10

که تمرکز    اند شدهی برشمرده  د یکل  ع ی صنا  عنوانبه صنعت    10سند    نیا  در 

عمده این صنایع با محوریت  .  ردیگی مقرار  آنان    یبر ارتقا  د یبا  2025تا سال  

   از: اند عبارتده صنعت  نیا. باشند ی مانقالب صنعتی چهارم  

 

 

 

فناوری های 
جدید و 
پیشرفته
اطالعات

هوافضا و 
تجهیزات 
هوانوردی

ه وسایل نقلی
بهره مند از 
انرژی های 

جدید

تجیزات خط 
راه آهن 

مدرن

تجهیزات 
کشاورزی

مواد 
پیشرفته

تجهیزات 
روتولید نی

روبوتیک و 
ماشین های 

اتوماتیک

صنایع 
دریایی و 
کشتی 
هایتک

داروهای زیستی
و تجهیزات 
پیشرفته 
پزشکی
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 حمایتی سند  یهااست یس

پ  گرچه در  برجسته    شبردینقش دولت  فوق در سطح کالن  و    بودهاهداف 

و   2020تا    د یدر تول  یمرکز نوآور  20  جادیاز ا  یمال تیحما  ر ینظ  یاقدامات

سال   40 تا  می  را  2025مرکز  اماشودشامل  برا  یاتکا ،    شبردیپ  یسند 

 : قرار داردموارد زیر  رب د یجد  یصنعت استیس 

از  یهازم یمکان  تی تقو.  2  ،بازار  ینهادها.  1    ی معنو  تیمالک حفاظت 

و    یهاشرکت متوسط  و  مالک  یبرداربهره کوچک  از  در    ی معنو  تیبهتر 

به  .  3،  وکارکسب یاستراتژ دادن    ی خوداظهار  یبرا هاشرکت اجازه 

به  .  4و    شانی صنعت  یاستانداردها در    یبرا هاشرکت کمک  بهتر  مشارکت 

 است یالمللنی ب یوضع کردن استانداردها

 از تجربه آلمان توسط چین  یریگبهره 

آلمان    یتوسعه صنعت  د یجد   استیسند با الهام از س   نیو انتشار ا  نیتدو 

است.    گرفتهصورتشد،    منتشر  4 صنعت    عنوان تحت 2013که در سال  

در حال وقوع است    چهارم یشده بود که انقالب صنعت  د یتأکسند    نیدر ا

با آلمان  پ  ابد ی  قیبا آن تطب  یاگونه به   د یو   خود را تداوم  شرو یکه نقش 

  ی فایدغدغه ا  ،یاز هر موضوع   شیب  زین  نیچ  دیجد   یصنعت  استی. س بخشد 

  ت یشدن را در خود دارد. البته موقع  یصنعت  چهارم  در دوران  ید ینقش کل

را از   ی نخست صنعت انقالب  دو نیدارد، چ یمهم یهاتفاوت با آلمان  نیچ

 استعمار شد، در انقالب سوم  ریرو دچار زوال و اس   ن یدست داد و از هم
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سند بلندپروازانه    ن یا ن یبا تدو رسد ی م کرد، اما به نظر  فا یا ی اهیحاش  نقش 

برا در دوران    یصنعت  یهارقابت به متن    هیحاش   از  حرکت  ی عزم خود را 

کل است.  د یچهارم  ا  ازآنجاکه زده  افزا  یاژهیو  د یتأکسند    نیدر    ش یبر 

  ی اصل  یاجزا  د ی تول  در  نقش آنان  ش یافزا  ،ینیچ  یهاشرکت   یریپذ رقابت

 رهیآنان در زنج  ت یموقع  ی و ارتقا ییمحصول نها  ز یو ن   ی محصوالت صنعت

  نیفعال در ا  یتیچندمل  یهاشرکت   عتاًیطب،  گرفتهصورت   یبرندسازو    د یتول

  ی از سو  یشتریب   یرقابت  یبا فشارها  نده یدر آ  بیرق یکشورها   زیکشور و ن 

ا  هاینیچ بر  افزون  بر    یاژه ی و  د یتأکسند    نیا در  نیمواجه خواهند شد. 

ا  ینیچ  یهاشرکت کردن    یالمللنیب با    منتظر  د یبا  د یتأک  نیشده است، 

م  افتنی  شدت سا  ینیچ  یهاشرکت  انیرقابت  ورا   هاشرکت  ریبا    ی در 

  عنوانبه   ی آت  یهاسالدر    نیچسخن  گر ید  به بود.  ز یکشور ن  ن یا  یمرزها

که در حوزه    کشورها و  هاشرکت از    ی عیوس   ف یط  ی برا  ی د یکل  ب یرق  کی

ا  یبرا   یصنعت حرف به  البته منوط    نکه یگفتن دارند، ظهور خواهد کرد. 

شده    ن یکه تضم  ی قی توف ابد،ی  ق یسند توف  نی به اهداف ا  یابیدست در نیچ

  ن یچ  ی از سو   یصنعت  د یجد   استیس   گرفتن شیدرپسو    گر یاز د  اما .ستین

.  کند ی م  جاد ی ا  یها شرکت از کشورها و    ی فیط یهم برا   ی د یجد   یهافرصت

صورت خواهد داد    دارت یاولودر ده صنعت    یکالن   یهای گذاره یسرما  نیچ

هم برا  یمهم  یهافرصت امر    نیو  جهت    یتیچندمل  یهاشرکت   یرا 

  ع یهرچه صنا  نی . افزون بر اآوردی مفراهم    عی صنا  نیتوسعه ا  در مشارکت

و    دایپ  ی شتریب  شیگرا هوشمند   د یتول  یسوبه   نیچ امکانات  کنند، 
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  نیدر چ آنان با ی تعامل و همکار ی برا یتیچندمل یهاشرکت  یهاتیظرف

  ی گر یکالن د  یها برنامه   ن یچ  دولت خواهد شد.  شتریکشورها ب  ر یو در سا

اقتصاد کمربند  ابر  یهمچون    ی گذارهیسرما بانک  سیتأس   شم،یجاده 

  یی اجرا ریاخ یهاسال در  ز یرا ن کسیبانک بر سیتأس و  ییایآس  رساختیز

راستا    ک ی  کشور   ن یا  ن ینو  ی صنعت  استیبا س   هابرنامه   نیا  همه  نموده است.

قرار    "ینیچ  یا یرؤ"تحت عنوان    ترکالن  برنامه  کی  لیقرار دارند و در ذ

  افتهیتوسعه   کشور کی به    ن یکردن چ  ل یکه هدف آن تبد   ییایرؤ  ،رند یگی م

 6ت.  اس   نیسال انقالب چ  ن یمصادف با صدم  2049ابرقدرت تا سال    ک یو  

  

 
محسن شریعتی نیا، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های  ؛  سیاست صنعتی نوین چین 6

 تعادل  ، روزنامه بازرگانی
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 هایی برای ایران توصیه . 4

ای، در کتاب »هنر همپایی اقتصادی« به  کیون لی، اقتصاددان برجسته کره 

»پنجره  اشاره  مفهوم  پیشرو  کشورهای  به  رسیدن  برای  فرصت«  های 

برهه می  برخی  در  که  معنی  بدین  زمانی،  کند؛  فرصت  پنجره های  های 

شود تا بتوانند با  ها و کشورها باز مینهادی، بازاری یا فناورانه برای شرکت 

  گامش یپگیری از این فرصت و سوارشدن بر بالن توسعه، به کشورهای  بهره

این بدان معنی است که رسیدن به کشورهای پیشرو در  شوند.    ترک ینزد

مسیر آن    کردن ی طبا  مثل انقالب صنعتی چهارم، الزاماً  ،  موضوعات نوین

برای جهش  نمی   به دستکشورها   است  فناورانه، فرصتی  تغییرات  و  آید 

تواند ، توجه به مباحث انقالب صنعتی چهارم در ایران نیز می ؛ لذااقتصادی

از همین دریچه تفسیر شده و این نقد که برای رسیدن به انقالب چهارم،  

به    وکمالتمام های اول تا سوم صنعتی در ایران به  های انقالب باید زمینه 

توسعه برخی از    هرچند   واقع به آید، دربرگیرنده همه واقعیت نیست.  وجود  

های  دوش انقالب   بر  پا گذاشتنهای انقالب صنعتی چهارم مستلزم  جنبه 

نوظهور    ها،مانند اقتصاد مبتنی بر داده ،  هاپیشین است، اما بسیاری از حوزه 

نیستند.   پیشین  مسیر  به  وابسته  و  سیاستگذارابوده  دلیل،  همین  ن به 

دیر شده و فرصت از دست برود، عالوه بر    آنکهصنعتی کشور باید پیش از  

این   گامانشیپهایی نیز برای مفاهیم انقالب صنعتی چهارم، مشوق ترویج

 عرصه در کشور طراحی نمایند. 
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این  های پیشران  های الزم در بسیاری از فناوری که زیرساختخصوصاً آن 

کالن  تحلیل  مانند  زیست داده انقالب،  ترکیبی،  ها،  بیولوژی  و  فناوری 

توان  در ایران تا حدی پیشرفت داشته و می نانوفناوری و هوش مصنوعی،  

های دیگر مانند  با سیاستگذاری مبتنی بر افق انقالب صنعتی چهارم، زمینه 

، رایانش  و ساخت افزودنی، اینترنت اشیاء، امنیت سایبری  یبعد سهچاپ  

 ابری و واقعیت افزوده را نیز توسعه داد.  

حرکت   در  کشورها  دیگر  تجربیات  از  برگرفته  و  اوصاف  این    یسوبه با 

ترین پیشنهادهای سیاستی برای مواجهه با این  ، مهم دیجیتالی شدن صنعت 

 از: اند عبارت انقالب در ایران 

نمایندگان  ی ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور فعاالن صنعتی و  اکمیته •

و وزارت علوم،    جمهورس یرئهای دولتی مرتبط )مانند معاونت علمی و فناوری  سازمان 

فناوری(   و  حرکت    منظوربه تحقیقات  چهارم    یسو به سیاستگذاری  صنعتی  انقالب 

 تشکیل شود.  

های انقالب چهارم صنعتی سوق داده  پیشران   یسو بههای دانشگاهی  بخشی از آموزش  •

ساخت و تولید  مبتنی بر داده،    وکارکسبهای دانشگاهی مانند تحلیل  شده و رشته 

 های برتر کشور قرار گیرد.افزودنی، امنیت سایبری و ... در دستور کار دانشگاه 

ارت  های نوین در بخش صنعت در دستور کار وزتدوین و اجرای برنامه رسوخ فناوری  •

 صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

  عنوان بهصنایع مرتبط با انقالب صنعتی چهارم  در تدوین اسناد سیاست صنعتی کشور،   •

 صنایع پیشران در نظر گرفته شود. 

 نیازهای چهارمین انقالب صنعتی اصالح شوند.   بهباتوجه بخش صنعت  قوانین و مقررات   •
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 شناسنامه گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دیرونق تولراهبردی  متعلق به دفتر مطالعات  اثر نیا یو معنو یحقوق ماد یتمام

بوده و هرگونه   های بازرگانیو موسسه مطالعات و پژوهش  ع()  دانشگاه امام صادق

  .باشدیم مجاز منبع،  با ذکراز آن تنها  استفاده

  پایش تحوالت انقالب صنعتی چهارم)تجارب کشورها( عنوان:

 

 های فناوری و نوآوریگروه پژوهش  نام کمیته:

 دکتر مسعود افشاری مفرد   نویسنده مسئول:

علی جوان جعفری، محمد مهدی فتاح دماوندی، حسین منوری،  :همکاران

 موسایی رضا 

 علی جوان جعفری   :و ادبی ویراستارعلمی

 چین، کره، اروپا  انقالب صنعتی چهارم، صنعت چهار،  واژگان کلیدی:

 02/05/1400تاریخ انتشار:

 

 RKN003رده بندی گزارش: 
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