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اجرايي در  هاي کرد درصدي از اعتبارات دستگاه کارکرد سياست هسينهبررسي 

 شناسي آن  پژوهش و توسعه و آسيب

 5آرش رسهی 4، احوذ جوؼ3ِ، ػجبط قبئن پٌب2ُ، هصطفی کبظوی1هْذی پبکشاد

 هزکش تحقیقبت سیبست ػلوی کطَر ٍ هذیز اهَر ستبدّبی دثیزخبًِ ضَرای ػبلی ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍریػضَ ّیأت ػلوی . 1

 . هؼبٍى اجزایی دثیزخبًِ ضَرای ػبلی ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍری 2

 . هؼبٍى اجزایی دثیزخبًِ ضَرای ػبلی ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍری 3

 قیقبت ٍ فٌبٍری. هؼبٍى اجزایی دثیزخبًِ ضَرای ػبلی ػلَم، تح4

 . کبرضٌبط ارضذ دثیزخبًِ ضَرای ػبلی ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍری5

 

 چكيده

 اقتقبدی مؾ٘ر در عغحٛبی  تٖٜب ثز ؽبخـ ٛب ٕٚ آٓآفزیٖی اس  ٛبی ٕ٘یٔ ٗ ثزٗت فٖبٗری ػَُ٘ ٗ دعتیبثی ثٚاّزٗسٙ 

ثٖبثزایٔ ؽ٘د،  ّی ٗ جٜبٕی مؾ٘ر ٕیش ای ثَنٚ ثبػث افشایؼ اقتذار ٗ اّٖیت َّی، تبثیزىذاری ّٖغقٚ ،اٍََْی تبثیزىذار اعت ثیٔ

ٗ  پضٗٛؼبٗری ثب ینذیيز در رقبثت ٛغتٖذ. ؽبخـ ؽذت ٗ ت٘عؼٚ فٖثیؾتز در پضٗٛؼ  ىذاری مؾ٘رٛبی ّختَف ثز عز عزّبیٚ

ٗ ت٘عؼٚ اعت. ثزرعی آّبر ّٖتؾز ؽذٙ اس ّیشآ  پضٗٛؼدر ىذاری  عزّبیٚ ارادٙ مؾ٘رٛب ثزای ّیشآ ػشُ ٗ ْٕبیبٕيز ت٘عؼٚ

ىذاری دٕیب در  ٘ع عزّبیٚدرفذ ّجْ پٖجبْٙٛ٘ارٙ ثیؼ اس  اعت مٚ آٓمؾ٘رٛب در سّیٖٚ ػَِ ٗ فٖبٗری ثیبٕيز  ىذاری عزّبیٚ

 .اعت ( ف٘رت ىزفتٚثشره اقتقبدی دٕیب )آّزینب، چیٔ، صاپٔ ٗ آٍْبٓ قذرت چٜبرت٘عؼٚ ت٘عظ  ٗ پضٗٛؼ

 ٗ ت٘عؼٚ اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی ثٚ ٕغجت  مزد پضٗٛؼ ّجٖی ثز افشایؼ عِٜ ٛشیٖٚ ثبالدعتی تبمیذات اعٖبد ٗج٘د ثب

درفذ ث٘دٙ اعت.  یلمْتز اس  یعغح اخیز ْٛ٘ارٙ درٛبی  ٗ ت٘عؼٚ در عبً پضٗٛؼىذاری ایزآ در  درفذ، ّیشآ عزّبیٚعٚ 

دٍٗت  ،قبٕ٘ٓ ثزٕبّٚ پٖجِ ت٘عؼٚ 16ٗ ت٘عؼٚ در ثٖذ ٛـ ّبدٙ  پضٗٛؼدر  ذاریى ىذار ثٚ ّٖظ٘ر افشایؼ عزّبیٚ رٗ عیبعت اس ایٔ

 عبالٕٚ ٕیِ درفذ  ٗ ت٘عؼٚ اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی مزد پضٗٛؼ مٚ عِٜ ٛشیٖٚ ریشی مٖذ ای ثزٕبّٚ ىٕ٘ٚ را ّنَف مزد ثٚ

ٛبی  دعتيبٙ 1392ٗ  1391، 1390ٛبی  ق٘إیٔ ث٘دجٚ عبً اجزای تنَیف ّذم٘ر در ایزدرفذ( افشایؼ یبثذ. دٍٗت ث 5/0)

 . اجزای ثٜیٖٚ عیبعتمٖٖذاػتجبرات ّؾًْ٘ را در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ فٖبٗری ٛشیٖٚ  درفذی اس مزداجزایی را ّنَف 

ت٘آ  ّی مٚ اعت ث٘دٙ رٗ ٛبی رٗثٚ اجزایی در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ فٖبٗری ثب چبٍؼٛبی  اختقبؿ درفذی اس اػتجبرات دعتيبٙ

 اجزای عیبعت چيٕ٘يیٕبؽی اس ٛبی  چبٍؼ ٕبؽی اس اثٜبّبت ّ٘ج٘د در ّتٔ عیبعت ٗٛبی  چبٍؼ قبٍت دٗ دعتٚ ٛب را در آٓ

 مزد. ثٖذی عجقٚ

اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ  اجزایی درٛبی  ٗ ت٘عؼٚ، عیبعت اختقبؿ درفذی اس اػتجبرات دعتيبٙ پضٗٛؼؽذت  کلیذی: ٍاصگبى

 فٖبٗری.

 

                                                                                                                                                                                     
  ٕ٘یغٖذٙ ّغئً٘ ّنبتجبت 

 pakzad92@ut.ac.ir 
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 هقذهِ -1

 ىذاری در یل تؼزیف مَی ػجبرت اعت اس عیبعت

یل ثبسیيز یب  ّذار مٚ ت٘عظ ّجْ٘ػٚ اقذاّبت ٛذف

ثزخ٘رد ثب ای اس ثبسیيزآ )در دٍٗت( ثزای  ّجْ٘ػٚ

ٗ ّزاحٌ ٛب  ؽ٘د. ىبُ ّی ّؾنٌ یب ّغئَٚ ت٘فیف

ّذً فزایٖذی  ّجٖبیثز یىذار عیبعت

اس: تؼزیف ّغئَٚ ٗ اعت  ػجبرت ،1یىذار عیبعت

؛ اجزای ىیزی تقْیِ؛ 3عیبعتتٖظیِ ؛ 2یىذار دعت٘ر

  .[1] (1)ؽنٌ  5عیبعتیبثی  ارسػ؛ 4عیبعت

 

 
یىذی ایىذَای اصلی در مذل فزفزا :1ضکل 

 [1]یگذار سیاست

 ،ؽذ ٕخغت ّقبٍٚ اؽبرٙع٘ر مٚ در ثخؼ  ْٛبٓ

ٗ پضٗٛؼ ی ایزآ در ىذار عزّبیٚ مٖٕ٘یٗضؼیت 

ّق٘ة ٗ ٗضؼیت ٛبی  ت٘عؼٚ در ّقبیغٚ ثب ثزٕبّٚ

 رٗ ای دارای فبفَٚ سیبدی اعت. اس ایٔ رقجبی ّٖغقٚ

ثزای ثزعزف مزدٓ ّغبئٌ آ مالٓ مؾ٘ر ىذار عیبعت

اس عبً  ،ٗ ت٘عؼٚپضٗٛؼ ی در ىذار رٗی عزّبیٚ پیؼ

مزد درفذی اس اػتجبرات  عیبعت ٛشیٖٚ 1390

ٛبی اجزایی در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ فٖبٗری  دعتيبٙ

ثٚ ىذؽت حذٗد  ت٘جٚإذ. ثب  را تق٘یت ٗ اجزایی مزدٙ

سّبٓ آٓ فزا رعیذٙ  ،عبً اس اجزای عیبعت ّذم٘ر عٚ

                                                                                    
1. Policy Process Model 

2. Problem Definition and Agenda Setting 

3. Policy Formulation 

4. Policy Implementation 

5. Policy Evaluation  

اجزای  چيٕ٘يیٗ  مبرمزداعت مٚ ثب ٕيبٛی ثٚ 

دعتیبثی ثٚ اٛذاف ّیشآ ّ٘فقیت آٓ در عیبعت 

ٗ ّؾنالت اجزای ٛب  ٗ چبٍؼؽ٘د ّ٘رد ٕظز ارسیبثی 

سّیٖٚ  ،ئٚ ثبسخ٘رٛبی ّٖبعتاار ٗ ثبقبٕ٘ٓ ؽٖبعبیی 

ٛبی آتی فزاِٛ ؽ٘د.  اجزای ثٜتز قبٕ٘ٓ در عبً

مٚ در ایٔ ّقبٍٚ ّغزح  ٛبیی پزعؼتزیٔ  ثٖبثزایٔ ِّٜ

 ٕذ اس:ا ػجبرت ؽٕ٘ذ، ّی

  مزد درفذی اس اػتجبرات  عیبعت ٛشیٖٚمبرمزد

، 1390ٛبی  ٛبی اجزایی در عبً دعتيبٙ

 چيٕ٘ٚ ث٘دٙ اعت؟ 1392ٗ  1391

  ّیشآ ّ٘فقیت عیبعت )ضزیت جذة اػتجبرات

چٚ حذی  ،ٛبی اجزای آٓ ّؾًْ٘( در عبً

 ث٘دٙ اعت؟

 ِّٜ رٗی اجزای ٛبی فزا تزیٔ ّغبئٌ ٗ چبٍؼ

 عیبعت چیغت؟ایٔ 

 مبرمزددر ّقبٍٚ حبضز مٚ ثٚ ّٖظ٘ر ثزرعی 

ٛبی  عیبعت اختقبؿ درفذی اس اػتجبرات دعتيبٙ

ٛبی  در عبً اجزایی در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ فٖبٗری

ؽذٙ اعت، اثتذا تذٗیٔ  1392 ٗ 1391، 1390

ٗ ت٘عؼٚ پضٗٛؼ ی در ىذار رٕٗذٛبی جٜبٕی عزّبیٚ

ٚ در ثخؼ ثؼذی ثب اؽبرٙ ثٚ تبریخچ .ذٕؽ٘ ّی ثزرعی

ٛبی  آٓ عی عبً مبرمزدتذٗیٔ ٗ اثالؽ عیبعت، 

ىیزد ٗ در إتٜب  ّی اجزای عیبعت ّ٘رد تحَیٌ قزار

 فزارٗی اجزای ثٜیٖٚ عیبعتٛبی  تزیٔ چبٍؼ ِّٜ

 .ؽ٘د ی ّیثزرع

ٍ تَسؼِ: پضٍّص ی در گذار ٍضؼیت سزهبیِ -2

 رًٍذّبی جْبًی ٍ ایزاى 

عشایی در ٚ ٕقؼ ثبٗری فٖػَِ ٗ اّزٗسٙ تزدیذ  ثی

مٖٕ٘ی،  دارٕذ. در جٜبٓمؾ٘رٛب   پیؾزفت ٗ ت٘عؼٚ

ثیؼ اس إٓنٚ ثٚ ّٖبثغ عجیؼی  ،ّشیت رقبثتی ٛز مؾ٘ر

آٓ ٗ ّ٘رٗثی آٓ ّتنی ثبؽذ ثٚ ّشیت رقبثتی فٖبٗرإٚ 

ٗاثغتٚ اعت. در ایٔ ؽزایظ ٗ ثب ت٘جٚ ثٚ تأثیز مؾ٘ر 

 در اثؼبد اقتقبدی، اجتْبػی،بٗری فٖرٗسافشٗٓ ػَِ ٗ 

تؼزیف هسئلِ ٍ  
 دستَرگذاری

تٌظین  
 سیبست

 تصوین گیزی
اجزای  
 سیبست

ارسیبثی  
 سیبست
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را بٗری فٖػَِ ٗ  مؾ٘ر، ثبیذ ت٘عؼٚعیبعی ٗ فزٖٛيی 

مؾ٘ر ٗ تحقق اقتقبد  ینی اس َّشّٗبت افَی ت٘عؼٚ

 . دإغت ثٖیبٓ دإؼ

ارسیبثی ٗضؼیت ػَِ، فٖبٗری ٛبی  در ّیبٓ ؽبخـ

ْذٙ ّغزح اعت مٚ ، دٗ ؽبخـ ػٗ ٕ٘آٗری مؾ٘رٛب

ٛبی  ٕظزآ ٗ عبسّبٓ فبحت ّ٘رد قجً٘ ثیؾتز

 فٖبٗریی ػَِ ٗ ىذار عیبعت فؼبً در ح٘سٙاٍََْی  ثیٔ

( تؼذاد ّحققبٓ تْبُ ٗقت در 1ٕذ اس: )ا ػجبرت مٚ عتا

( درفذی اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ 2ٛز ّیَی٘ٓ ٕفز ٗ )

ثٚ ؽ٘د مٚ  ّی 2ٗ ت٘عؼٚ پضٗٛؼمٚ فزف  1داخَی

3ٗ ت٘عؼٚ پضٗٛؼؽذت "ؽبخـ  ،آٓ
ى٘یٖذ.  ٕیش ّی "

تزیٔ  را ینی اس ِّٜ R&Dؽبیذ ثت٘آ ؽبخـ ؽذت 

 تْبُدإغت مٚ در  فٖبٗریٗ در ح٘سٙ ػَِ ٛب  ؽبخـ

ٛبی  در ّ٘رد پیؾزفت افَی ثزرعیٛبی  دٕیب اس ّالك

 .[2] رٗد ثٚ ؽْبر ّیمؾ٘رٛب ػَْی ٗ فٖبٗرإٚ 

ٕ٘یٔ ٗ ٛبی  ػَُ٘ ٗ فٖبٗری دعتیبثی ثٚ اس إٓجب مٚ

ٛبی  ٛب ٕٚ تٖٜب ثز ؽبخـ آٓ)مبرثغت( آفزیٖی اس  ثزٗت

اعت اٍََْی تبثیزىذار  اقتقبدی مؾ٘ر در عغح ثیٔ

ثَنٚ ثبػث افشایؼ اقتذار ٗ اّٖیت َّی، تبثیزىذاری 

 ثٖبثزایٔؽ٘د،  ّی ٕیش ،ای ٗ جٜبٕی مؾ٘ر ّٖغقٚ

ىذاری ثیؾتز در ٚ مؾ٘رٛبی ّختَف ثز عز عزّبی

ىیزی ٛزچٚ ثیؾتز اس ٙ ٗ ثٜز فٖبٗریپضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ 

 . ٛب ثب ینذیيز در رقبثت ٛغتٖذ ىذاری ایٔ عزّبیٚ

ٗ ت٘عؼٚ در  پضٗٛؼدر  یىذار رٕٗذ جٜبٕی عزّبیٚ

. ثزرعی اعالػبت [3] ارائٚ ؽذٙ اعت (1)جذًٗ 

 اعت مٚ: آٓجذًٗ ثیبٕيز ایٔ ّ٘ج٘د در 

  ًدرفذ اس ّجْ٘ع  65حذٗد  ،2013در عب

ٗ ت٘عؼٚ ت٘عظ  پضٗٛؼ ی دٕیب درىذار عزّبیٚ

، ثشره اقتقبدی دٕیب )آّزینب، چیٔ قذرت چٜبر

 صاپٔ ٗ آٍْبٓ ( ف٘رت ىزفتٚ اعت. 

                                                                                    
1. Gross Domestic Prodution= GDP 

2. Research and Development= R&D 

3 . R&D Intensity 

  عبً ىذؽتٚ ْٛ٘ارٙ عِٜ آّزینب ٗ ارٗپب  پٖجدر

ٗ  پضٗٛؼی جٜبٕی در ىذار اس مٌ عزّبیٚ

ایٔ عِٜ  مٚ ع٘ریٚ ث ،ت٘عؼٚ رٗ ثٚ مبٛؼ ث٘دٙ

ثٚ حذٗد  2010درفذ در عبً  63اس حذٗد 

 .یبفتٚ اعت مبٛؼ 2014درفذ در عبً  55

  ّتفبٗت ثغیبر اّب ٗضؼیت مؾ٘رٛبی آعیبیی

ی ىذار عزّبیٚ اس مٌ ایٔ قبرٙاعت ٗ عِٜ 

ت٘عؼٚ ْٛ٘ارٙ فشایٖذٙ ٗ  پضٗٛؼجٜبٕی در 

درفذ  34عِٜ اس مٚ ایٔ  ع٘ریٚ ث ،ث٘دٙ اعت

 درفذ در عبً 39ثٚ ثیؼ اس  2010در عبً 

 . افشایؼ یبفتٚ اعت 2014

  در ثیٔ مؾ٘رٛبی آعیبیی عِٜ صاپٔ اس

ٗ ت٘عؼٚ جٜبٕی ثٚ  ی در پضٗٛؼىذار عزّبیٚ

ٗ ارٗپب  دٍیٌ تجؼیت اس اٍي٘ٛب ٗ رٕٗذٛبی آّزینب

 ثٚ مبٛؼ اعت. رٗ

  ٚٛی ىذار عزّبیٚ ىذؽتٚچیٔ ْٛبٕٖذ دٗ د

ٗ ت٘عؼٚ داؽتٚ اعت.  پضٗٛؼای در  فشایٖذٙ

درفذ اس تٍ٘یذ  9/1ی ىذار چیٔ ثب عزّبیٚ

ٗ  پضٗٛؼدر  2013ٕبخبٍـ داخَی در عبً 

درفذ اس مٌ  5/16ت٘عؼٚ ت٘إغتٚ 

ٗ ت٘عؼٚ جٜبٕی را ثٚ  پضٗٛؼی ىذار زّبیٚع

 دٛذ.خ٘د اختقبؿ 

ي  پژيَصی جُاوی در گذار : تًسیع سزمای1ٍجذيل 

 [3سعٍ]تً

کطَر -قبرُ

 / سبل

2010 

 )درصذ(

2011 

 )درصذ(

2012 

 )درصذ(

2013 

 )درصذ(

2014 

 )درصذ(

قبرٙ آّزینب 

(21) 


ایبالت ّتحذٙ 

 آّزینب


قبرٙ آعیب 

(20) 


 چیٔ

 صاپٔ
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کطَر -قبرُ

 / سبل

2010 

 )درصذ(

2011 

 )درصذ(

2012 

 )درصذ(

2013 

 )درصذ(

2014 

 )درصذ(

 ٖٛذ

قبرٙ ارٗپب 

(34) 


 آٍْبٓ

ی مؾ٘رٛب

 (36) دیيز


ی دٍٗتی ایزآ در ىذار عزّبیٚثزرعی ّیشآ 

دٛذ  ّی عبً ىذؽتٚ ٕؾبٓ چٜبرٗ ت٘عؼٚ عی پضٗٛؼ 

ری اس ث٘دجٚ ٗپضٗٛؼ ٗ فّٖبْٛ٘ارٙ عِٜ اػتجبرات مٚ 

ایٔ  مٚ ع٘ریٚ ػّْ٘ی مؾ٘ر رٗ ثٚ مبٛؼ ث٘دٙ اعت، ث

فذُ  68ثٚ  1390فذُ درفذ در عبً  85عِٜ اس 

 ٗ  2رعیذٙ اعت )جذًٗ  1393درفذ در عبً 

 [.4(]1ْٕ٘دار 

 [4] (1391-1393)ي وًآيری در تًدجٍ کل کطًر  فىايری: سُم اعتثارات پژيَص، 2جذيل 

 1343قبًَى ثَدجِ  1342قبًَى ثَدجِ  1341قبًَى ثَدجِ  1340قبًَى ثَدجِ  ػٌبٍیي ردیف

43،319،52848،374،43754،712،49154،709،331 )ّیَی٘ٓ ریبً( ٗ ٕ٘آٗری فٖبٗریاػتجبر پضٗٛؼ،  1
5808389388729586658618803578277806485108803384848581 )ّیَی٘ٓ ریبً( ث٘دجٚ مٌ مؾ٘ر 2

3 
ٗ ٕ٘آٗری ثٚ مٌ  فٖبٗریٕغجت اػتجبر پضٗٛؼ، 

 )درفذ( ث٘دجٚ مؾ٘ر
85/085/075/068/0

 

 
ي  فىايری: ريوذ سُم اعتثارات پژيَص، 1ومًدار 

 [4] (1391-1393)وًآيری در تًدجٍ کل کطًر

ٗ ت٘عؼٚ ٗضؼیت پضٗٛؼ اس ٕظز ؽبخـ ؽذت 

تبمیذات ثب ٗج٘د  1393تب  1390ٛبی  ایزآ در عبً

ی مؾ٘ر ىذار اعٖبد ثبالدعتی ّجٖی ثز افشایؼ عزّبیٚ

اعت. ثٚ مبٛؼ ث٘دٙ  ٗ ت٘عؼٚ، ْٛ٘ارٙ رٗپضٗٛؼ در 

فذُ درفذ در عبً 71/0رقِ اس مٚ ایٔ  ع٘ریٚ ث

مبٛؼ  1393فذُ درفذ در عبً  51/0ثٚ  1390

 (.2ٗ ْٕ٘دار  3یبفتٚ اعت )جذًٗ 

 [4] (1391-1393)ي وًآيری تٍ تًلیذ واخالص داخلی  فىايری: وسثت اعتثارات پژيَص، 3جذيل 

دجٚ  1390قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ  ػٖ٘آ دجٚ  1391قبٕ٘ٓ ٘ث  1393قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ  1392قبٕ٘ٓ ٘ث

43،319،52848،374،43754،712،49154،709،331 )ّیَی٘ٓ ریبً( ٗ ٕ٘آٗری ّق٘ة فٖبٗریّجْ٘ع اػتجبرات پضٗٛؼ، 
6،121،004،1786،793،170،0009،093،024،93610،774،571،991 )ّیَی٘ٓ ریبً( تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی

ٗ ٕ٘آٗری اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی  فٖبٗریعِٜ اػتجبرات پضٗٛؼ، 

 )درفذ(
71/071/060/051/0
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ي  فىايری: ريوذ تغییزات اعتثارات پژيَص، 2ومًدار 

وًآيری در قًاویه تًدجٍ تٍ تًلیذ واخالص داخلی 

(1393-1391[ )4] 

درصذی کزد  ّشیٌِپیطیٌِ تبریخی سیبست  -3

ّبی اجزایی در پضٍّص ٍ  اس اػتجبرات دستگبُ

 تَسؼِ فٌبٍری

در  فٖبٗریػَِ ٗ  ثیزىذاری فشایٖذٙثب ت٘جٚ ثٚ تأ

ىذاری در  ذ ٗ ت٘عؼٚ مؾ٘رٛب ٗ اْٛیت عزّبیٚرؽ

در یل دٛٚ ىذؽتٚ  مؾ٘ر ىذارآ ٛب، عیبعت آٓ

ّق٘ة ثز ٍشُٗ اثالغی ٗ ٛب ٗ ق٘إیٔ  ْٛ٘ارٙ در عیبعت

ٗ  فٖبٗری در پضٗٛؼ، ىذاری مؾ٘ر عزّبیٚ افشایؼ

در  ،ثٚ ػٖ٘آ ّثبً إذ؛ میذ داؽتٚأتٕ٘آٗری 

ٛبی مَی ػَِ ٗ فٖبٗری ٗ ٕقؾٚ جبّغ ػَْی  عیبعت

ٗ ت٘عؼٚ پضٗٛؼ ی مؾ٘ر در ىذار مؾ٘ر ّیشآ عزّبیٚ

درفذ تٍ٘یذ  چٜبرؽْغی حذٗد  1404در عبً 

 ثزّجٖبیٗ  1ثیٖی ؽذٙ اعت ٕبخبٍـ داخَی پیؼ

ّیشآ  بی مَی ثزٕبّٚ پٖجِ ت٘عؼٚ ثبیذٛ عیبعت

درفذ  عٚثٚ  1394ی مؾ٘ر تب پبیبٓ عبً ىذار عزّبیٚ

  .[8،7،6،5] 2تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی ثزعذ

                                                                                    
 (1404تب عبً ٕقؾٚ جبّغ ػَْی مؾ٘ر ) .1

 درفذ چٜبراس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی:  پضٗٛؼٛبی  عِٜ ٛشیٖٚ

 درفذ پٖجبٙ: پضٗٛؼٛبی  ّیٔ ٛشیٖٚأعِٜ ثخؼ غیزدٍٗتی در ت

 بٗری ()ٕظبُ آّ٘سػ ػبٍی، تحقیقبت ٗ فٖ بٗریٛبی مَی ػَِ ٗ فٖ عیبعت

تٍ٘یـذ ٕبخـبٍـ    درفـذ مِ چٜبر دعتافشایؼ ث٘دجٚ پضٗٛؼ ثٚ  :2ثٖذ  8جشء 

 یمیـذ ثـز ّقـزف ثٜیٖـٚ ّٖـبثغ ٗ ارتقـب      ثـب تأ  1404داخَی تب پبیبٓ عـبً  

 .ٗری ثٜزٙ

 (1394تب  1390ت٘عؼٚ ) ثزٕبّٚ پٖجِمَی ٛبی  عیبعت .2

 ّبی  سیبست در سبل کبرکزدثزرسی  -4

1342-1340 

قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ عبً  108جشء اٍف ثٖذ  ثزّجٖبی

 116ٗ ثٖذ  1391قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ عبً  89، ثٖذ 1390

ٛبی اجزایی ّنَف  دعتيبٙ ،1392قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ 

درفذی اس اػتجبرات خ٘د را در اّز پضٗٛؼ ٗ  ٛغتٖذ

را ثٚ  خ٘د مبرمزدت٘عؼٚ فٖبٗری ٛشیٖٚ مزدٙ ٗ ىشارػ 

 ذمٖٖؽ٘رای ػبٍی ػَُ٘، تحقیقبت ٗ فٖبٗری ارعبً 

[9 .] 

 مبرمزدسیز ٛبی  ؽبخـ ثزّجٖبیدر ایٔ ثخؼ 

ٛبی ّؾًْ٘ در راعتبی اجزای عیبعت ّذم٘ر  دعتيبٙ

ع٘ر  ثٚ 1392ٗ  1391، 1390ٛبی  عی عبً

 ؽ٘د: ّی ای ارائٚ ّقبیغٚ

 ٙمٖٖذٙ ىشارػ  ٛبی ّؾًْ٘ ٗ ارائٚ تؼذاد دعتيب

 مبرمزد

 ثجت ؽذٙ ثٚ تفنیل ٕ٘ع ٛبی  تزمیت عزح

 ای ٗ مبرثزدی( عزح )ثٖیبدی، ت٘عؼٚ

 ثزّجٖبی ح٘سٙ دإؼٛب  ت٘سیغ عزح 

 ّجزی )دإؾيبٙ،  ثزّجٖبیٛب  ت٘سیغ عزح

 پضٗٛؾيبٙ، دعتيبٙ اجزایی ٗ ؽخـ حقیقی(

  [12ٗ 11، 10جذة اػتجبرات ّؾًْ٘ ]ضزیت 

کٌٌذُ  ارائِ بی هطوَل ٍّ تؼذاد دستگبُ -4-1

 کبرکزدگشارش 

درفذی  ثبیذقبٕ٘ٓ  ثزّجٖبیمٚ ٛبیی  دعتيبٙ تؼذاد

اس اػتجبرات خ٘د را در اّ٘ر پضٗٛؾی ٗ ت٘عؼٚ فٖبٗری 

ثٚ تزتیت  1390دعتيبٙ در عبً  587اس  مٖٖذٛشیٖٚ 

                                                                                    
درفذ تٍ٘یـذ ٕبخـبٍـ داخَـی تـب      عٚپضٗٛؼ ثٚ  افشایؼ ث٘دجٚ :7ثٖذ  1جشء 

 پبیبٓ ثزٕبّٚ پٖجِ

 (1394تب 1390ت٘عؼٚ ) ثزٕبّٚ پٖجِ

پضٗٛؼ اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَـی   ّٖظ٘ر افشایؼ عِٜ ثٚدٍٗت  :16ّبدٙ ثٖذ ٛـ 

مٚ عِٜ پضٗٛؼ اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی عبالٕٚ  مٖذریشی  ای ثزٕبّٚ ثٚ ىٕ٘ٚ

%( افشایؼ یبفتٚ ٗ تب پبیبٓ ثزٕبّـٚ ثـٚ عـٚ درفـذ     5/0ثٚ ّیشآ ٕیِ درفذ )

 .%( ثزعذ3)
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ٗ 1391ٛبی  دعتيبٙ در عبً 2344ٗ  1853ثٚ 

 (. 4 افشایؼ یبفتٚ اعت )جذًٗ 1392

عبً  ، ٕخغتی1390ٔثب ت٘جٚ ثٚ ایٖنٚ عبً 

 مزد درفذی اس اػتجبرات یٖٚاجزایی ؽذٓ عیبعت ٛش

درفذ  35در اّ٘ر پضٗٛؾی ٗ ت٘عؼٚ فٖبٗری ث٘د تٖٜب 

ّؾًْ٘ ّ٘فق ثٚ اجزای قبٕ٘ٓ ٗ ارائٚ ٛبی  دعتيبٙ

 إذ. ثٚ دثیزخبٕٚ ؽ٘رای ػبٍی ػتف ؽذٙ مبرمزدىشارػ 

ؽذٙ اعت  رٗ رٗثٚثب مبٛؼ  1391ایٔ درفذ در عبً 

ٕغجت ثٚ اجزای عیبعت ٛب  درفذ دعتيبٙ 27ٗ تٖٜب 

ثب ت٘جٚ ثٚ  1392عبً  إذ. در ّذم٘ر اقذاُ مزدٙ

تثجیت اجزای قبٕ٘ٓ ٗ آؽٖبیی ثیؾتز ّتٍ٘یبٓ 

اجزایی ثب ٛبی  ّبٍی ٗ پضٗٛؾی دعتيبٙٛبی  ثخؼ

عیبعت ّذم٘ر،  ثزّجٖبیمزد اػتجبرات  ٛشیٖٚٛبی  رٗیٚ

مٚ ٕغجت ثٚ اجزای عیبعت اقذاُ ی یٛب درفذ دعتيبٙ

ّؾًْ٘ رعیذ. ٛبی  درفذ دعتيبٙ چٌٜإذ ثٚ  مزدٙ

ّیشآ  ىذؽتٚٛبی  ّقبیغٚ ثب عبًٛزچٖذ در 

، افشایؼ َّْ٘عی مٖٖذٙ عیبعتاجزاٛبی  دعتيبٙ

ّؾًْ٘ ٕغجت ٛبی  درفذ دعتيبٙ 60ٖٛ٘س  داؽتٚ، اّب

 [.12ٗ 11، 10إذ ] تفبٗت ث٘دٙ ثٚ اجزای قبٕ٘ٓ ثی

کىىذٌ  َای مطمًل ي ارائٍ : تعذاد دستگا4ٌجذيل 

 (1391-1392)کارکزد گشارش 

 سبل
ّبی  تؼذاد دستگبُ

 هطوَل

ّبی  تؼذاد دستگبُ

 کٌٌذُ گشارش ارائِ

 گَ درصذ پبسخ

 ّب ثَدى دستگبُ

1390 587 204 35 

1391 1853 500 27 

1392 2344 942 40 

 

ثجت ضذُ ثِ تفکیک ًَع ّبی  تزکیت طزح -4-2

 طزح

ّجٖبی اٛذاف ٛبی پضٗٛؾی ثز  ع٘ر مَی عزح ثٚ

ىیزٕذ مٚ در یل عزف  قزار ّی پی٘عتبریٕظز در ّ٘رد

ٛبی  ٛبی ثٖیبدی ٗ در عزف دیيز پضٗٛؼ آٓ پضٗٛؼ

اعالػبت ثجت ؽذٙ در  ثٖب ثزمبرثزدی قزار دارد. 

ٛبی پضٗٛؾی  عزح ْٛٚ دثیزخبٕٚ ؽ٘رای ػبٍی ػتف،

اجزای عیبعت اختقبؿ درفذی اس مٚ اس ّحٌ 

ثٚ اّز پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ فٖبٗری، ٛب  دعتيبٙاػتجبرات 

اػتجبر تأّیٔ  1392ٗ  1391، 1390ٛبی  در عبً

عزح ث٘دٙ  5501ٗ  3294، 5454ثٚ تزتیت  إذ، ؽذٙ

 (.5)جذًٗ  اعت

در  ،ٕؾبٓ دادٙ ؽذٙ (5)ع٘ر مٚ در جذًٗ  ْٛبٓ

ٛبی اجزای عیبعت ْٛ٘ارٙ ثیؾتزیٔ ٗ مْتزیٔ  عبً

پضٗٛؾی مبرثزدی ٗ ٛبی  تزتیت ثٚ عزح تؼذاد عزح ثٚ

(. ایٔ ت٘سیغ 3ای اختقبؿ داؽتٚ اعت )ْٕ٘دار  ت٘عؼٚ

ٛبی  شآ اػتجبر اختقبفی ٕیش ثیٔ إ٘اع عزحاس ٕظز ّی

ٛبی اجزای  مٚ در عبً ع٘ریٚ ث پضٗٛؾی ٗج٘د دارد،

درفذ اػتجبرات ثٚ  ٛؾتبدعیبعت ْٛ٘ارٙ ثیؼ اس 

 یبفتٚ اعتاختقبؿ  پضٗٛؾی مبرثزدیٛبی  عزح

 [. 12ٗ 11، 10] (4ٗ ْٕ٘دار  6)جذًٗ 

ثثت ضذٌ تٍ تفکیک َای  طزح تعذاد : تزکیة5جذيل 

  (1391-1392ح )وًع طز

 عبً

تؼذاد مٌ 

ثجت ٛبی  عزح

 ؽذٙ

تؼذاد )درفذ( 

ٛبی  عزح

 ثٖیبدی

  تؼذاد )درفذ(

ٛبی  عزح

 مبرثزدی

  تؼذاد )درفذ(

ٛبی  عزح

 ای ت٘عؼٚ

1390 5454 
1084 

(20) 

4128 

(76) 

242 

(4) 

1391 3294 
552 

(17) 

2629 

(80) 

113 

(3) 

1392 5501 
648 

(12) 

4667 

(85) 

186 

(3) 
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  (1391-1392)ثثت ضذٌ تٍ تفکیک وًع طزح َای  تعذاد طزح :3ومًدار 

 

 (1391-1392ثثت ضذٌ )َای  یافتٍ تٍ اوًاع طزح : تًسیع اعتثارات تخصیص6جذيل 

 (میلیارد ریال) 

 سبل
 کل اػتجبر

 یبفتِ تحصیص

ثٌیبدی ّبی  اػتجبر طزح

 )درصذ(

 کبرثزدیّبی  اػتجبر طزح

 )درصذ(

ای  تَسؼِّبی  اػتجبر طزح

 )درصذ(

1390 1072 
112 

(10) 

895 

(84) 

65 

(5) 

1391 717 
43 

(6) 

653 

(91) 

21 

(3) 

1392 1222 
95 

(8) 

1083 

(88) 

44 

(4) 

 

 
 (1391-1392ضذٌ ) ثثتَای  طزح یافتٍ تٍ اوًاع تًسیع اعتثارات تخصیص: 4ومًدار 
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ضذُ  پضٍّطی ثجتّبی  تَسیغ تؼذاد طزح -4-3

 حَسُ داًص ثزهجٌبی

ٛبی  ثب ت٘جٚ ثٚ ایٖنٚ پضٗٛؾيزآ مؾ٘ر در ح٘سٙ

ٛبی پضٗٛؾی  مٖٖذ عزح ّختَف دإؾی فؼبٍیت ّی

ث٘دٙ اعت.  یٛبی دإؾی ّختَف ثجت ؽذٙ ٕیش در ح٘سٙ

ثیبٕيز ایٔ ٗاقؼیت اعت ؽذٙ  مٚ اعالػبت ثجت ع٘ری ثٚ

ٛبی اجزای عیبعت ثیؾتزیٔ تؼذاد  در عبً مٚ

ؽذٙ ثٚ ح٘سٙ فٖی ٗ ّٜٖذعی  پضٗٛؾی ثجتٛبی  عزح

 ّزث٘ط اعت ّؼْبری ز ٗثٚ ح٘سٙ ٖٛٗ مْتزیٔ تؼذاد 

 [.15ٗ 14، 13( ]7)جذًٗ

 (1391-1392)اس حًسٌ داوص تزاس پژيَطی ثثت ضذٌَای  طزحتعذاد : تًسیع 7جذيل 

 حَسُ داًص ردیف
1340 1341 1342 

 درصذ اس کل تؼذاد درصذ اس کل تؼذاد درصذ اس کل تؼذاد

 7231365320148727 إغبٕی ػَُ٘ 1

6501230193947 پبیٚ ػَُ٘ 2
2119396081970613 پشؽنی ػَُ٘ 3
10311911825/36170731 ّٜٖذعی فٖی ٗ 4
867164055/12102319 مؾبٗرسی 5
351475/1611 پشؽنی داُ 6
291415/11232 ّؼْبری ٗ ٖٛز 7

10032371005501100 5454 جْغ 
 

یبٕيز چيٕ٘يی ت٘سیغ اػتجبر ث (8)جذًٗ 

ح٘سٙ  ثزّجٖبیپضٗٛؾی ٛبی  یبفتٚ ثٚ عزح تخقیـ

دإؼ در دٗرٙ اجزای عیبعت تخقیـ درفذی اس 

ٛبی اجزایی ثٚ اّز پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ  اػتجبرات دعتيبٙ

در دٗرٙ ع٘ر مٚ ّؾخـ اعت  فٖبٗری اعت. ْٛبٓ

ح٘سٙ فٖی ٗ ّٜٖذعی ثب فبفَٚ قبثٌ ّ٘رد ثزرعی 

ثیؾتزیٔ اػتجبر را ثٚ ٛب  ح٘سٙ دیيزٕغجت ثٚ  یت٘جٜ

 [.12ٗ 11، 10] (5خ٘د اختقبؿ دادٙ اعت )ْٕ٘دار 

 (1391-1392پژيَطی ثثت ضذٌ تزاساس حًسٌ داوص )َای  : تًسیع اعتثار تخصیص یافتٍ طزح8جذيل 

 حَسُ داًص ردیف
1340 1341 1342 

 درصذ هیلیبرد ریبل درصذ هیلیبرد ریبل درصذ هیلیبرد ریبل

991/969 13/5 22819 إغبٕی ػَُ٘ 1
73701 4/0 554 پبیٚ ػَُ٘ 2
573/5081 52/2 333 پشؽنی ػَُ٘ 3
6562/61956 49/2 70958 ّٜٖذعی فٖی ٗ 4
1831/1724 8 17815 مؾبٗرسی 5
11/02 0 141 داّپشؽنی 6
22/095 4/2 61 ّؼْبری ٗ ٖٛز 7

100619 011 1222100 1071 جْغ 
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 (1391-1392)حًسٌ داوص  تزمثىای پژيَطی ثثت ضذٌَای  طزحاعتثار تخصیص یافتٍ : تًسیع 5 ومًدار

اًَاع  ثزهجٌبیثجت ضذُ ّبی  تَسیغ طزح -4-4

 هجزیبى 

ىیزی ٕٜبدٛبی حق٘قی   ّٖظ٘ر مْل ثٚ ؽنٌ ثٚ

ٗ ٛب  در عیبعت ،ٗ تق٘یت ٕٜبدٛبی ّ٘ج٘د یپضٗٛؾ

دعت٘راٍؼٌْ اثالغی ت٘عظ ؽ٘رای ػبٍی ػتف تبمیذ 

درفذ اػتجبرات حبفٌ اس  75 مِ دعتتب  اعتؽذٙ 

ٛبی  اػتجبرات دعتيبٙ عیبعت اختقبؿ درفذی اس»

اس عزیق  «اجزایی ثٚ اّز پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ فٖبٗری

ٛبی پضٗٛؾی ٗ  ٛب ٗ ّؤعغٚ إؼقبد قزارداد ثب دإؾيبٙ

ٛبی ػَُ٘، تحقیقبت ٗ  فٖبٗری دارای ّج٘س اس ٗسارتخبٕٚ

 دیيزفٖبٗری ٗ ثٜذاؽت، درّبٓ ٗ آّ٘سػ پشؽنی ٗ 

 ثٖیبٓ ٛشیٖٚ ؽ٘د. ٛبی دإؼ زمتّزاجغ قبٕٕ٘ی ٗ ؽ

ؽذٙ ت٘عظ  ارائٚ مبرمزدثزرعی ىشارػ 

ٛبی  مٚ عی عبًدٛذ  ّی ٕؾبّٓؾًْ٘ ٛبی  دعتيبٙ

( ثیؾتزیٔ 1392تب  1390اجزای عیبعت ّذم٘ر )

تؼذاد ٗ ِٛ اس ٕظز  قزاردادٛبی پضٗٛؾی ِٛ اس ٕظز

ب افزاد حقیقی ّٖؼقذ ؽذٙ یبفتٚ ث ّیشآ اػتجبر تخقیـ

مٚ ایٔ اّز ثیبٕيز ایٔ ٗاقؼیت اعت مٚ  اعت

ثیؾتز تْبیٌ اجزایی ّؾًْ٘( ٛبی  )دعتيبٙمبرفزّبیبٓ 

ٗارد ّذامزٙ  جذاىبٕٚف٘رت  دارٕذ مٚ ثب پضٗٛؾيزآ ثٚ

ٗ  10 ٗ 9 ٛبی ًٗ)جذ ٗ قزارداد اّضب مٖٖذ ؽذٙ

ت٘آ ثیبٓ مزد مٚ ایٔ ٛذف  ّی ثٖبثزایٔ. (6ر ْٕ٘دا

حق٘قی ّجٖی ثز تق٘یت ٕٜبدٛبی  ىذار عیبعت

 ٗ 11، 10] پضٗٛؼ ّحقق ٕؾذٙ اعتدٖٛذٙ  إجبُ

12.] 

 (1391-1392) انَای پژيَطی ثثت ضذٌ تٍ تفکیک مجزی تًسیع طزح -9جذيل 

 حَسُ داًص ردیف
1340 1341 1342 

 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

246019042/6 97718 ٛب دإؾيبٙ 1
9484/9568669013 ٛب پضٗٛؾيبٙ 2
260/09552394 ٛبی دٍٗتی عبسّبٓ 3
562/1950311 ٛبی دٍٗتی ؽزمت 4

 1390عبً 
 1391عبً 

 1392عبً 
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 حَسُ داًص ردیف
1340 1341 1342 

 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

594/10552/9641 ثخؼ خق٘فی 5
58619/25086226335261 افزاد حقیقی 6
026956260081483 ّجزی ٕبّؼیٔ 7

10032941005501100 5454 جْغ 
 

 (1391-1392) تٍ تفکیک مجزی پژيَطی ثثت ضذٌَای  طزحاعتثار تخصیص یافتٍ : تًسیع 11جذيل 

 حَسُ داًص ردیف
1340 1341 1342 

 درصذ هیلیبرد ریبل درصذ هیلیبرد ریبل درصذ هیلیبرد ریبل

2/441 9/2 1709/13 45 ٛب دإؾيبٙ 1
58/1826 5/8 1546/12 199 ٛب پضٗٛؾيبٙ 2
6/150 9 707/5 17 ٛبی دٍٗتی عبسّبٓ 3
47/051 8/5 141/1 5 ٛبی دٍٗتی ؽزمت 4
12/190 9/4 174/1 12 ثخؼ خق٘فی 5
38/21062 0/56 78164 229 افزاد حقیقی 6
66/52920 46 163/1 564 ّجزی ٕبّؼیٔ 7

100606 011 1222100 1071 جْغ 

 

 
 (1391-1392) تٍ تفکیک مجزی ضذٌ پژيَطی ثثتَای  طزحیافتٍ  اعتثار تخصیص: تًسیع 6 ومًدار

 ضزیت جذة اػتجبرات هطوَل -4-5

عیبعت اختقبؿ درفذی اس اػتجبرات  ثزّجٖبی

 ،فٖبٗریاجزای ثٚ اّز پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ ٛبی  دعتيبٙ

اس یل تب عٚ درفذ ٛبی اجزایی ّنَف ؽذٕذ  دعتيبٙ

اػتجبرات خ٘د را ثزای إجبُ اّ٘ر پضٗٛؾی در راعتبی 

ٛبی ؽ٘رای ػبٍی ػتف ٛشیٖٚ  ٛب ٗ عیبعت اٍٗ٘یت

 1390عبً 
 1391عبً 

 1392عبً 
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ثزای مزد  ّٖظ٘ر عٖجؼ ّیشآ ٛشیٖٚ مٖٖذ. ثٚ

ػتجبرات، ٛبی پضٗٛؾی در قبٍت یل تب عٚ درفذ ا عزح

ؽبخقی ثٚ ٕبُ ضزیت جذة اػتجبرات تؼزیف ؽذٙ 

ٛبی  عزح ثزای اعت مٚ ٕغجت مٌ اػتجبرات پزداختی

را ٛب  پضٗٛؾی ثٚ اػتجبرات اػالّی یل درفذ دعتيبٙ

ّحبعجٚ ؽبخـ ضزیت جذة ّٖظ٘ر  ثٚدٛذ.  ٕؾبٓ ّی

 سیز در دعتزط ثبؽٖذ:ٛبی  دادٙ ثبیذاػتجبرات 
ٙ  درفـذ اػ  یـل اٍف( ّیشآ اػتجـبر   ٛـب: ایـٔ    الّـی دعـتيب

ٙ   ىشارػ ارائٚ اساػتجبرات  قبثـٌ  ٛـب   ؽذٙ ت٘عـظ دعـتيب

 . ّحبعجٚ اعت

ٛبی پضٗٛؾی ّؾًْ٘ ایـٔ   عزحثزای مزد  ة( ّیشآ ٛشیٖٚ

ٛـبی پضٗٛؾـی ٛـز     عزحثزای مزد  ثٖذ: ّجْ٘ع ٛشیٖٚ

اعالػــبت ّ٘جــ٘د در ىــشارػ  ثــب اعــتفبدٙ اسدعـتيبٙ  

 اعت.قبثٌ ّحبعجٚ ٛب  ؽذٙ ت٘عظ دعتيبٙ ارائٚ

اػتجبرات اػالّی یل درفذ  (،11)جذًٗ 

جزایی ّؾًْ٘ ٗ مٌ اػتجبرات اٛبی  دعتيبٙ

ٛبی  پضٗٛؾی در عبًٛبی  یبفتٚ ثٚ عزح تخقیـ

اجزای عیبعت تخقیـ درفذی اس اػتجبرات 

 ( را ٕؾب1392ٓتب  1390اجزایی )ٛبی  دعتيبٙ

ضزیت  ثیٖیذ، ّی جذًٗایٔ ع٘ر مٚ در  دٛذ. ْٛبٓ ّی

تزتیت  ثٚ 1392ٗ  1391، 1390ی ٛب جذة در عبً

. ثٖبثزایٔ عیبعت اختقبؿ اعت درفذ 17ٗ  13، 13

اجزایی ثٚ اّز ٛبی  درفذی اس اػتجبرات دعتيبٙ

در ّقبیغٚ ثب  1392پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ فٖبٗری در عبً 

 11، 10] ثٜتزی داؽتٚ اعت مبرمزد، ىذؽتٚٛبی  عبً

ٗ 12 .] 

 (1391-1392: ضزیة جذب اعتثارات مطمًل )11جذيل 

 سبل
ّبی  اػتجبرات اػالهی یک درصذ دستگبُ

 اجزایی هطوَل )هیلیبرد ریبل(

ّبی  یبفتِ ثِ طزح کل اػتجبرات تخصیص

 پضٍّطی )هیلیبرد ریبل(

 ضزیت جذة

 )درصذ(

1390 7490 1000 13 

1391 5430 720 13 

1392 7270 1220 17 

 

 هَجَد ّبی  ثٌذی ٍ ثیبى چبلص جوغ -5

میذات اعٖبد ثبالدعتی ّجٖی ثز افشایؼ ثب ٗج٘د تأ

ٗ ت٘عؼٚ اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ  پضٗٛؼمزد  عِٜ ٛشیٖٚ

ی ایزآ ىذار درفذ، ّیشآ عزّبیٚ عٚداخَی ثٚ ٕغجت 

اخیز ْٛ٘ارٙ در ٛبی  ٗ ت٘عؼٚ در عبً پضٗٛؼدر 

رٗ  درفذ ث٘دٙ اعت. اس ایٔ یلمْتز اس  یعغح

ی در ىذار ّٖظ٘ر افشایؼ عزّبیٚ آ ثٚىذار عیبعت

 قبٕ٘ٓ ثزٕبّٚ 16ٗ ت٘عؼٚ در ثٖذ ٛـ ّبدٙ  پضٗٛؼ

ای  ىٕ٘ٚ پٖجِ ت٘عؼٚ، دٍٗت را ّنَف مزدٕذ ثٚ

ٗ ت٘عؼٚ  پضٗٛؼمزد  مٚ عِٜ ٛشیٖٚ مٖذریشی  ثزٕبّٚ

درفذ(  5/0اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی عبالٕٚ ٕیِ درفذ )

  افشایؼ یبثذ.

ّٖظ٘ر اجزای تنَیف ّذم٘ر در ق٘إیٔ  دٍٗت ثٚ

ٛبی  دعتيبٙ 1392ٗ  1391، 1390ٛبی  ث٘دجٚ عبً

درفذی اس اػتجبرات ّؾًْ٘ را  مزداجزایی را ّنَف 

 .مٖذدر اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ فٖبٗری ٛشیٖٚ 

اجزای ثٜیٖٚ عیبعت اختقبؿ درفذی اس 

ر اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ اجزایی دٛبی  اػتجبرات دعتيبٙ

ت٘آ  ّی مٚ اعت ث٘دٙ رٗ ی رٗثٚٛبی فٖبٗری ثب چبٍؼ

ثٖذی  ف٘رت سیز در قبٍت دٗ دعتٚ عجقٚ ٛب را ثٚ آٓ

 .مزد
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ضی اس اثْبهبت هَجَد در هتي ًبّبی  چبلص -5-1

 سیبست

فزارٗی ٛبی  تزیٔ چبٍؼ ثٚ ِّٜ ثخؼدر ایٔ 

اجزای ثٜیٖٚ عیبعت مٚ ٕبؽی اس ٗج٘د اثٜبّبتی در 

 .ؽ٘د ّی ّتٔ عیبعت اعت، اؽبرٙ

 ُاجزایی ّبی  ػذم تجییي دقیق دستگب 

ّؾنٌ اجزای ثٜیٖٚ عیبعت ثٚ ػذُ  تزیٔ ِّٜ

ّؾًْ٘ اجزای ٛبی  ّؾخـ ؽذٓ دقیق دعتيبٙ

ٛبی اجزای  عبً ، درّثبًّزث٘ط اعت؛ ثزای  عیبعت

ّغزح ث٘د مٚ آیب  پزعؼایٔ ْٛ٘ارٙ عیبعت 

ٗٛؾی ثب ت٘جٚ ثٚ پضٗ ّزامش ٛب  ، پضٗٛؾيبٙٛب دإؾيبٙ

ت اّٖبیی، ّنَف ثٚ اجزای عیبعت ٛغتٖذ عبختبر ٛیأ

درفذی اس اػتجبرات خ٘د را ثزای ٛشیٖٚ مزدٓ  ثبیذٗ 

ینی اس  در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ فٖبٗری مٖبر ثيذارٕذ؟

اجزایی در ٛبی  پبییٔ دعتيبٙدالیٌ افَی ّؾبرمت 

ٛبی  عبسی عیبعت ثٚ ػذُ تجییٔ دقیق دعتيبٙ پیبدٙ

 ىزدد. ثزّیّتٔ عیبعت در  ّؾًْ٘

 ػذم تجییي دقیق هستثٌبئبت قبًَى 

دیيز اس اثٜبّبتی مٚ ثبػث مبٛؼ ّؾبرمت  ینی

ضزیت جذة  پبییٔ ث٘دٓ اجزایی ٗٛبی  دعتيبٙ

 ػذُ تذقیق، ثٚ اػتجبرات ّؾًْ٘ ایٔ عیبعت ؽذ

ّزث٘ط  ّغتثٖبئبت قبٕٕ٘ی اػتجبرات ّ٘ردٕظز عیبعت

تفبعیز  ؽذؽ٘د. ػذُ تجییٔ اعتثٖبئبت ثبػث  ّی

ٛب ت٘عظ ّتٍ٘یبٓ ٛز یل اس  اس آٓ ىٕ٘بىٕ٘ی

 اجزایی ّؾًْ٘ ارائٚ ؽ٘د.ٛبی  دعتيبٙ

 ُاثْبم در هیشاى دقیق تکلیف قبًًَی ّز دستگب 

دٍیٌ ػذُ تجییٔ دقیق  ع٘رمٚ اؽبرٙ ؽذ ثٚ ْٛبٓ

ّغتثٖبئبت، تؼبثیز ّتفبٗتی اس ّیشآ اػتجبرات ّؾًْ٘ 

 ثٖبثزایٔٛبی اجزایی ٗج٘د داؽت،  اس دعتيبٙ ٛز یل

تؼییٔ ّیشآ دقیق تنَیف قبٕٕ٘ی ٛز دعتيبٛی ثب 

 ث٘دٙ اعت.  رٗ رٗثٚاثٜبُ 

 ّبی اجزای سیبست تغییز هتي قبًَى در سبل 

جزای عیبعت دچبر تغییز ا عبًّتٔ قبٕ٘ٓ در عٚ 

مٚ در عبً عُ٘ اجزای قبٕ٘ٓ  ع٘ریٚ ث ٗ تحً٘ ؽذ،

مزد  ( تنَیف ٛشی1392ًٖٚ جٚ عبقبٕ٘ٓ ث٘د 116)ثٖذ 

 مزد یل تب عٚ درفذ اس ٕیِ تب عٚ درفذ ثٚ ٛشیٖٚ

افشایؼ یبفت ٗ ْٛچٖیٔ مَیٚ اعتثٖبئبت اػْبً ؽذٙ 

 قبٕ٘ٓ 108ثز اػتجبرات ّؾًْ٘ در جشء اٍف ثٖذ 

 1391عبً قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ  89ٗ ثٖذ  1390ث٘دجٚ عبً 

 حذف ؽذ.

 اجزای سیبست  چگًَگیًبضی اس ّبی  چبلص -5-2

 ًبهِ اجزایی یزٌّگبم آییيتصَیت د 

ثب ت٘جٚ ثٚ ایٖنٚ اجزای تنَیف قبٕٕ٘ی ت٘عظ 

ٕبّٚ  زایی ّٖ٘ط ثٚ تق٘یت ٗ اثالؽ آییٔٛبی اج دعتيبٙ

مٚ  ٛبیی رٗ ینی اس ٕنتٚ ّ٘ردٕظز اعت، اس ایٔاجزایی 

ْٛ٘ارٙ ثب ّؾنٌ ٗ چبٍؼ  اجزای ثٜیٖٚ عیبعت را

ٛبی  ٕبّٚ یزٖٛيبُ آییٔرٗ مزدٙ تق٘یت د اعبعی رٗثٚ

ٛب  ت ّحتزُ دٍٗت ٗ اثالؽ آٓی ّزث٘ط در ٛیأاجزای

مٚ  ع٘ریٚ جْٜ٘ر ث٘دٙ اعت. ث ت٘عظ ّؼبٗٓ اًٗ رییظ

قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ عبً  108اٍف ثٖذ  ٕبّٚ اجزایی جشء آییٔ

ٕبّٚ اجزایی ثٖذ  ، آیی15/6/1390ٔدر تبریخ  1390

ٗ  30/8/1391در تبریخ  1391قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ عبً  89

 1392قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ عبً  116ٕبّٚ اجزایی ثٖذ  ییٔآ

جْٜ٘ر  اًٗ رییظ ت٘عظ ّؼبٗٓ 28/8/1392در تبریخ 

اعت ع٘ر مٚ ّؾخـ  اجزا اثالؽ ؽذٕذ. ْٛبٓ ثزای

ٕبّٚ اجزایی ثبػث ایجبد  ّبٛٚ در اثالؽ آییٔ ُٕٚتبخیز 

 .ؽذاختالً در اجزای ثٜیٖٚ عیبعت 

  ثبسگطبیی دیزٌّگبم سبهبًِ سوبت ثزای

 ّبی اجزایی دستگبُ ّبی آٍری گشارش جوغ

ٕبّٚ اجزایی ثزای فؼبً  ثٚ ٍشُٗ اثالؽ آییٔ ت٘جٚثب 

ٛبی  اس دعتيبٙ مبرمزدؽذٓ عبّبٕٚ دریبفت ىشارػ 

ثجت  ،ٕبّٚ اجزایی اجزایی، ثٚ دٍیٌ تبخیز در اثالؽ آییٔ

ٗٛؾی در عبیت پضٛبی  اعالػبت ّزث٘ط ثٚ عزح
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ایٔ اّز ِٛ ؽذ.  ّی إجبُ عبّبٕٚ ثب تبخیز سیبدی

ٛبی اجزایی را در ّحذٗدیت سّبٕی ثزای ثجت  دعتيبٙ

داد ٗ ِٛ دثیزخبٕٚ ؽ٘رای  ّی پضٗٛؾی قزارٛبی  عزح

ػبٍی ػتف را تحت فؾبر سیبدی ثزای ثزرعی ٗ اػالُ 

پضٗٛؾی ثجت ؽذٙ ثب ٛبی  ٕتیجٚ تغجیق عزح

 داد. ّی اثالغی قزارٛبی  اٍٗ٘یت

  بیبًی پضٍّطی در رٍسّبی پّبی  طزح ثیطتزثجت

 اجزای سیبست

مٚ اجزای ثٜیٖٚ عیبعت را  ٛبیی اس ٕنتٚدیيز  ینی

ٛبی  مزد ثجت دیزٖٛيبُ عزح رٗ ثٚثب چبٍؼ اعبعی رٗ

ٛبی اجزایی ث٘د.  پضٗٛؾی در عبّبٕٚ اس ع٘ی دعتيبٙ

ٕبّٚ اجزایی  ینی اس دالیٌ ایٔ اّز اثالؽ ثب تبخیز آییٔ

 ع٘ر ّؼًْ٘ ثٚٛبی اجزایی  دعتيبٙ ْٛچٖیٔث٘د، 

ّجْ٘ػٚ  درٗٓپضٗٛؾی در ٛبی  فزایٖذ ثزرعی عزح

مزدٕذ  ّی اجزایی ؽزٗعٕبّٚ  اثالؽ آییٔپظ اس  راخ٘د 

ٛب  مٚ ایٔ مبر ثبػث اس دعت رفتٔ سّبٓ ٗ ثجت عزح

ؽذ. ثٚ دٍیٌ ثجت  ّی در رٗسٛبی پبیبٕی اجزای عیبعت

 در ػٌْؽذٙ،  ثجتٛبی  دیزٖٛيبُ ٗ افشایؼ تؼذاد عزح

ثغیبری در دثیزخبٕٚ ثب ّؾنالت ٛب  ثزرعی دقیق عزح

 رٗ ث٘د. رٗثٚ

  ػذم تجویغ هجلغ ًین )یک( درصذ در ردیفی

هستقل ٍ پزاکٌذگی اػتجبرات هطوَل ثیي 

 ّبی اجزایی دستگبُ

قبٕ٘ٓ ٛز یل اس  ثزّجٖبیت٘جٚ ثٚ ایٖنٚ  ثب

٘ر جذاىبٕٚ ٕغجت ثٚ چيٕ٘يی عٚ ث ثبیذٛب  دعتيبٙ

 زیىی مزد اػتجبرات ّؾًْ٘ خ٘د تقْیِ ٛشیٖٚ

حجِ إذك اػتجبرات ّؾًْ٘ ْٛچٖیٔ مزدٕذ ٗ  ّی

ثبػث ؽذ اػتجبرات  ،ٛبی اجزایی دعتيبٙ ثیؾتز

در  ٗٛب قزار ىیزد  ف٘رت خزد در اختیبر دعتيبٙ ثٚ

ٗ ّغبٍؼبت ػْیق رٗی   پضٗٛؼاّنبٓ إجبُ  ػٌْ

 ّ٘ض٘ػبت ٗ ّغبئٌ ِّٜ ٗ ثشره مؾ٘ر ّٜیب ٕؾ٘د.

 پضٍّطی ّبی  ػذم جبهؼیت ٍ ضوَل اٍلَیت 

ٛبی  ثب ت٘جٚ ثٚ ػذُ تجْیغ اػتجبرات دعتيبٙ

ٛبی  مبری ىغتزدٙ دعتيبٙٛبی  اجزایی ٗ ّبّ٘ریت

مزد ّغتقٌ اػتجبرات ّؾًْ٘  اجزایی ٗ ٍشُٗ ٛشیٖٚ

ٛبی ػَِ ٗ فٖبٗری اثالغی ثب  ٛب، اٍٗ٘یت ت٘عظ دعتيبٙ

ٛبی  مبری ثغیبری اس دعتيبٙٛبی  ّغبئٌ ٗ دغذغٚ

ذُ اعتقجبً ػ ، ثٖبثزایٔاجزایی ْٛبٖٛو ٕج٘دٕذ

ٛب ثبػث ایجبد اختالً در  ٛبی اجزایی اس اٍٗ٘یت دعتيبٙ

 .ؽذاجزای ثٜیٖٚ عیبعت 

 تطکز ٍ قذرداًی

جشء اٍف ثٖذ ٛبی  ىشارػ ثزّجٖبیّقبٍٚ حبضز 

قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ  89، ثٖذ 1390قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ عبً  108

 1392قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ عبً  116ٗ ثٖذ  1391عبً 

ػَُ٘، تحقیقبت مؾ٘ر مٚ ت٘عظ دثیزخبٕٚ ؽ٘رای ػبٍی 

اعت. ثٖبثزایٔ  ؽذٙ، تذٗیٔ ٗ فٖبٗری تٜیٚ ؽذٙ

ؽبیغتٚ اعت اس تْبّی ْٛنبرآ دثیزخبٕٚ ؽ٘رای 

ّذم٘ر ْٛنبری ٛبی  ػبٍی مٚ در تٜیٚ ىشارػ

 تؾنز ٗ قذردإی ف٘رت ىیزد. ،إذ داؽتٚ
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Abstract 

Today, possession of new technologies and creation of wealth by these technologies not only affect  

the economic indicators of the country at international level, but also cause to strengthen and enhance 

the national security, as well as the country’s regional and global influence. From this perspective, 

different countries compete with each other for more investment in research and technology 

development. R&D intensity index reflects the determination of the countries for investment in 

research and development. Surveying data regarding the investment of various countries in the field of 

science and technology reveals that more than 50 percent of the total world investments in research 

and development have been made by the four major economic powers in the world (America, China, 

Japan and Germany).  

Despite the emphasis of upstream documents to boost research and development spending share of 

GDP to about 3%, Iran’s investment in research and development has been less than 1 percent of GDP 

in recent years. Therefore, the policymakers obliged the government through the main clause of 

Article 16 of the Fifth Development Plan to set its plans in a way that the R&D spending share of GDP 

increases 5.0 percent annually in order to increase investment in research and development. The 

government required the government agencies through the budget law of the years 2011, 2012 and 

2013 to spend a percentage of their funds on research and technology development.   

The optimized implementation of the policy of assigning a portion of the government agencies funds 

to research and development is faced with challenges. These challenges could be further classified into 

two categories; challenges resulting from the ambiguities of the policy’s documents and the challenges 

resulting from implementing the policy.  

Keywords: The index of Research and Development intensity, The policy of assigning a portion of 

government agencies funds to research and development 
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