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Abstract 

Today, the importance and role of research and development in the economic growth and development 
of countries is not hidden from anyone and is an important factor in increasing national power and 
economic resilience all over the world. Among these, universities are one the most important centers 
for the production of science and technology. Therefore, the issue of financing academic research is a 
very important and decisive issue; because university research budgets and its structure can play an 
important role in directing research and subsequent growth and development. The choice of the right 
structure of research budgets depends on various factors and should be tailored to the needs of society, 
conditions and institutional environment unique to each country. The main purpose of this article is to 
examine the structure of public and research budget allocation to some selected universities around the 
world and in Iran. The findings of this study show that research funding of universities in the country 
is provided only by the government and other sources have a small share in this and universities rely 
only on government budget. This issue is caused by factors that prevent both academia and industry 
from connecting and interacting with each other. Some of these factors include lack of assurance of 
full protection of intellectual property rights in industry, bureaucracy and lack of flexibility in the 
management of universities, lack of communication and strong communication networks between 
investors, industry activists, and academics. The study of the budgets of the studied universities shows 
that in addition to government institutions, other institutions also play a role in financing the 
universities and also the share of research budgets in Iran is very low compared to other countries. 
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  جهان و ايران در منتخب هاي دانشگاه پژوهشيبودجه عمومي و  بررسي

  * 1ناصرعلي عظيمي

 ، ايرانكشور، تهران يعلم استيس قاتيگروه اقتصاد علم، مركز تحق يعلم ئتيالملل، ه نياقتصاد ب ار،ياستاد

  31/04/1399: تاريخ پذيرش  ترويجينوع مقاله:   05/12/1398 :تاريخ دريافت

  چکیده
رشد و توسعه اقتصادي كشورها بر كسي پوشيده نيست و در تمام دنيا عاملي مهـم  امروزه اهميت و نقش تحقيق و توسعه در 

ترين مراكز توليد علم و فناوري  ها از جمله مهم شود. در اين ميان دانشگاه آوري اقتصادي محسوب مي در افزايش توان ملي و تاب
هـاي   كننده است؛ زيرا بودجـه  ي بسيار مهم و تعيينهاي دانشگاهي، موضوع آيند. بنابراين موضوع تأمين مالي پژوهش به شمار مي

ها و به دنبال آن رشد و توسعه ايفا كند. انتخاب ساختار  دهي پژوهش تواند نقشي مهم در جهت پژوهشي دانشگاه و ساختار آن، مي
هادي هر كشور صورت هاي پژوهشي به عوامل گوناگوني بستگي دارد و بايد به فراخور نياز جامعه، شرايط و محيط ن درست بودجه

هاي منتخب در سراسر جهان  گيرد. هدف اصلي مقاله حاضر بررسي ساختار تخصيص بودجه عمومي و پژوهشي به برخي دانشگاه
شـود   مي  ها در كشور فقط از سوي دولت انجام دهد كه تأمين مالي پژوهشي دانشگاه هاي اين بررسي نشان مي و ايران است. يافته
اند، البته اين مسئله ناشي از عواملي اسـت كـه    ها فقط به بودجه دولتي متكي اندكي در اين امر دارند و دانشگاهو ساير منابع سهم 

اند از: فقدان اطمينان از حفاظـت   دارد. برخي از اين عوامل عبارت هم دانشگاه و هم صنعت را از ايجاد ارتباط و تعامل با هم بازمي
هـاي   هـا، فقـدان ارتبـاط و شـبكه     صنعت، بوروكراسي و نبود انعطاف در مديريت دانشگاهكامل از حقوق مالكيت فكري در بخش 

دهـد كـه    هاي مورد مطالعه نشان مـي  گذاران، فعاالن صنعت، دانشگاهيان و ... . بررسي بودجه دانشگاه ارتباطي قوي ميان سرمايه
هاي پژوهشي در ايران نسبت  ا نقش دارند و نيز سهم بودجهه مالي دانشگاه عالوه بر نهادهاي دولتي، نهادهاي ديگر نيز در تأمين 

  .ها بسيار اندك است به ديگر دانشگاه

 .ها، ارتباط دانشگاه با صنعت، تأمين مالي دانشگاه، محيط نهادي بودجه پژوهشي دانشگاه ها: کلیدواژه
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  مقدمه
و توســعه در رشــد و توســعه  قيــو نقــش تحق تيــاهم
و هـم بـه لحـاظ     يكشورها هم بـه لحـاظ نظـر    ياقتصاد
است و   ن قرار گرفتهپژوهشگرا دييو تأ يمورد بررس يتجرب

و توسـعه   يجهـان  يگفت كه الزمه ورود به بازارها توان يم
اعم  ها پژوهشدادن  در هر كشور، محور قرار شرفتهيپ عيصنا
در تمـام   پـژوهش در واقـع  ]. 1[ است ياديبنكاربردي و از 
 ياقتصـاد  يآور و تاب يتوان مل شيمهم در افزا يعامل ايدن

  هاي تحقيق و توسعه نقش مثبت ؛ و هزينهشود يمحسوب م
]. در اين 2و مهمي بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد [

ها منبع اساسي بسترسـازي بـراي    هاي دانشگاه اليتميان فع
هـاي   آيـد و پـژوهش   توسعه اقتصادي كشورها به شمار مـي 

دانشگاهي در صورتي كه در مسـير درسـت هـدايت شـود،     
راهگشاي بسياري از مسائل مهم و اساسـي جوامـع اسـت.    

هاي دانشگاهي در مقالـه مطـرح    بحث تأمين مالي پژوهش
هـاي   فـي بـراي تـأمين بودجـه    هاي مختل شده است. كانال
ها وجود دارد كه بسته به شرايط و محـيط   پژوهشي دانشگاه

تواند از منـابع مختلـف    نهادي هر كشور متفاوت است و مي
  شود.  خصوصي و دولتي تأمين 

كلـي، چهـار منبـع بـراي تـأمين منـابع مـالي        به طـور  
  :ذكر شده استدر ادبيات ها  دانشگاه

 هـاي  ههـاي مؤسسـ   گـذاري  سرمايهها، موقوفات،  دارايي .1
 ؛خيريه هاي ههاي مؤسس آموزشي و كمك

هـاي   هـاي اقتصـادي و سـازمان    ها، بنگاه فراد، خانوادها  .2
 نـد و در ا دولتي كه خريدار خـدمات مؤسسـات آموزشـي   

ها بيشتر بـه سـوي    واقع، تأمين منابع مالي از اين بخش
 ؛رويكرد بازار گرايش دارد

عالوه بر تأمين منـابع مـالي،   (در اين حالت دولت  دولت .3
حيح خـرج كـردن   صـ  ةمسئول كنترل و نظارت بر نحو

آموزشي در راستاي اهداف آموزشـي مـورد    هاي همؤسس
 ت)؛اس مؤسسهنظر 

المللـي كـه در راسـتاي     بـين  هـاي  هها و مؤسس ازمانس .4
 به ويـژه بـه  هاي متعددي  تحقق اهداف مختلف، كمك

  ]. 4، 3[ ندكن يافته ارائه مي توسعه كشورهاي كمتر
هـا   هاي ساالنه براي دانشـگاه  تخصيص اعتبارات بودجه

هاي اقتصادي كشـور بـه    از جمله موارد قابل تأمل در برنامه

تـرين عوامـل مـؤثر بـر چرخـه       آيند. يكي از مهـم  شمار مي
تحقيقات، تخصيص اعتبارات پژوهشي به عنوان بخشـي از  
 بودجه كل است. به همين دليـل سـهم پـژوهش از درآمـد    
ناخــالص ملــي در كشــورهاي مختلــف همــواره بــه عنــوان 

است. به طور كلي كشورهايي كه  شاخص مهمي مورد توجه 
اي در تخصــيص اعتبــارات بــه    توجــه قابــل مالحظــه  

اند، از شرايط رشد اقتصادي بهتري در  هايشان داشته دانشگاه
انـد. اهميـت ايـن     مقايسه با ساير كشـورها برخـوردار بـوده   

به عنوان يكـي   گذاران در ايران  سياست شاخص مورد توجه
هاي پژوهشـي اسـت    ترين ابزار فعاليت ترين و اصلي از مهم

]5  .[  
هاي معاصر كه  البته با توجه به نقش چندوجهي دانشگاه

شــامل عملكــرد تــدريس، تحقيــق پــژوهش و كــارآفريني  
شـدن بـه كـارآفرين، بايـد       ها براي تبـديل  شود، دانشگاه مي

سـازي تحقيقـات    ل فناوري را براي تجـاري فرايندهاي انتقا
سازي تحقيـق نيـاز بـه ايجـاد      انجام دهند. كه البته تجاري

نفعـان اكوسيسـتم ماننـد كارآفرينـان،      همكاري قوي با ذي
ها، دولت محلي و ملي و بخش خصوصـي صـنعت    دانشگاه

  ].6دارد [
ها و نحوه تخصيص آن  مقايسه ميزان اعتبارات دانشگاه

هـاي منتخـب در سـاير     هاي كشور بـا دانشـگاه   در دانشگاه
هـاي   تواند در شناخت تركيب و سـاختار بودجـه   كشورها مي

ها مفيد واقع شود. بنابراين هدف اصلي  پژوهشي در دانشگاه
هـاي   اين مقاله بررسي و مقايسه اعتبارات برخي از دانشـگاه 

هاي منتخب جهـاني از منـاطق    كشور با تعدادي از دانشگاه
دليـل در دسـترس نبـودن آمـار و       مختلف جهان است. بـه 

هاي منطقـه خاورميانـه، امكـان     اي دانشگاه اطالعات بودجه
مقايسه وضعيت اين كشورها فـراهم نشـد كـه از بسـياري     

اند. بر اين اساس، ساختار مقاله حاضـر   ها به ما نزديك  جنبه
شرح زير تنظيم شده است. در بخش اول، بـه نظـرات و    به

هاي پژوهشي به صورت  بودجه  هاي مختلف در زمينه ديدگاه
ــي  ــه م ــه بررســي   خالصــه پرداخت ــود. در بخــش دوم ب ش

هـاي منتخـب    هاي پژوهشي و عمـومي در دانشـگاه   بودجه
شود. در بخش سوم، بودجه كل دولتي و  خارجي پرداخته مي

ــه پژوهشــ   ــين بودج ــه   همچن ــده ب ــيص داده ش ي تخص
گيـرد. در   هاي منتخب داخلي مورد بررسي قرار مـي  دانشگاه

مطرح  ينظر يبا توجه به مبانگيري  نهايت در بخش نتيجه
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، نتـايج و پيشـنهادهاي سياسـتي ارائـه     نـه يزم نيـ شده در ا
  شود. مي

هــاي پژوهشــي  مبــاني نظــري تــأمين بودجــه
  ها دانشگاه

ها و داليل  ي دانشگاههاي پژوهش تأمين بودجه در حوزه 
هاي مختلفي مورد بررسي قـرار   جنبه  آن، در ادبيات تحقيق

تـرين مـواردي اشـاره     است. در ادامه به برخي از مهم گرفته 
هاي دانشگاهي در  شود كه در زمينه تأمين مالي پژوهش مي

نهـا   ادبيات مورد توجه قرار گرفته است تا بتوان با توجه به آ
هـاي پژوهشـي دانشـگاه در     رد بودجهتحليل مناسبي در مو

  ايران ارائه دهيم.
  بنيادي و دانش كاربردي -الف. توليد دانش علمي
هـا در كشـور از    مالي هزينه دانشگاه بخش اعظم تأمين 
شود و ساير منابع سهم اندكي در اين  سوي دولت انجام مي

امر دارند. مسئله مهمـي كـه در زمينـه اهميـت تخصـيص      
ع دولتي يـا خصوصـي وجـود دارد اينكـه در     ها از مناب بودجه
 نـد؛ هنجار سـتم يدر س رييـ تغ ياصل سميمكان ها بودجهواقع، 

 ريتـأث  قـات يتحق يابيساختار پاداش آن بر عملكرد و ارز رايز
 يپژوهش هاي سازمان يطور كله پژوهشگران و ب گذارد. يم

ها و  زهيبا انگ كنند يم هيتك  كه به آن اي بسته به منبع بودجه
  .اند ي مواجهمختلف هاي تيمحدود

كـه   كنند يم ديتأك تيواقع نيا ] بر8[ و آروو] 7[ نلسون
كـردن دانـش    يكپـ  يبـرا  يا هيحاشـ  يها نهياز آنجا كه هز

را بـه عنـوان    يتوان دانـش علمـ   يكم است، م اريبس يعلم
شود  يامر مانع از آن م ني، كه اد كر فيتوص يعموم ييكاال

دست ه را ب ديدانش جد دياز تول ياشن يايمزا دكنندهيكه تول
ارائـه سـطح مطلـوب     يبـازار بـرا   يروهـا ين ،نيبراآورد. بنا
موفـق    جـه ينـد. در نت ا يناكـاف  يعلم هاي پژوهش ياجتماع
 يناكاف ياز نظر اجتماع يخصوص يگذار هي، سرما بازارنشدن 

 يبانيپشـت  تيمسئول رشيدر پذ ياست و دولت نقش موجه
و  ويسـ  دارد.ي علمـ  هـاي  پژوهشاز  يتوجه از بخش قابل

 يقـات يبودجه تحق شينشان دادند كه افزا يا در مطالعه نيپا
د كه شو يم شتريب يپژوهش يخروج شيفدرال منجر به افزا
 ]. 9[ ستين ها پژوهش باالتر تيفيلزوماً به همراه ك

دانشگاه و  نيفشار به سمت تعامل تنگاتنگ باز طرفي، 
ـ   تيـ صنعت با هدف تقو و  يو توسـعه اقتصـاد   يرقابـت مل

دانشـگاه   هاي پژوهشسابق عملكرد  يها يابياستفاده از ارز
را  ينامتناسـب  يهـا  زهيـ واند انگت يبازار، م يروهاين قياز طر

ها و  در نتيجه پژوهشد. كن جاديمدت ا كوتاه قاتيتحق يبرا
از همچنـين   شوند. يمدت كمتر اجرا م با افق بلند ييها پروژه

و  يعلمـ  يازهاين ديبا يدانشگاه هاي پژوهشسويي ديگر، 
هـا   دانشگاهكنند.  منعكس يشتريجامعه را با دقت ب يفناور

كننـده   نيتـأم  قيـ طر نيد و از اكنن يها همكار با بنگاه ديبا
 ليتبـد  ييهـا  يبه نوآور يكه به آسانباشند  يكاربرد  دانش
  ]. 10شود [ مي يمل عيرقابت در صنا شيافزا منجر به و شده

  هاي دانشگاه و صنعت براي تعامل گيزهان
تعامل دانشگاه با صنعت براي تأمين مـالي، از منظـري   

هايي كه باعث ايجاد همكاري دانشگاه و  ديگر، يعني انگيزه
است. از ديـدگاه   شود نيز مورد بررسي قرار گرفته  صنعت مي

دانشگاه، ايجاد اين تعامل مشترك به دليل پتانسيلي كه بـه  
تواند ارتبـاط   بودجه مازاد براي دانشگاه دارد، ميعنوان منبع 

استراتژيك قابل توجهي را فراهم آورد. از نظر صـنعت نيـز،   
هـاي بـاالي    تواند منجـر بـه كـاهش هزينـه     اين تعامل مي

هاي  داخلي شود و براي تسريع در نوآوري 1تحقيق و توسعه
ــوآوري در     ــهيل ن ــد و تس ــول جدي ــعه محص ــد، توس جدي

، 13، 12، 11هاي بازار يـاري رسـاند [   كردن خواسته برآورده
14 ،15 ،16 ،17.[ 

همچنين مسـئله ديگـري كـه از نظـر صـنعت در ايـن       
خصوص مطرح است، مسئله مالكيت فكري و معنوي است. 

فاظت كامل از حقوق مالكيت فكـري،  اطمينان نداشتن از ح
در بخش صنعت نيز مانعي مهم براي انگيـزش فعـاالن آن   

هــاي  هــاي حاصــل از پــژوهش گيــري از نــوآوري در بهــره
ــايج تحقيــق 18دانشــگاهي اســت [ ]. رازداري و كــاربرد نت

هـاي ايجـاد    ها و محـدوديت  مواردي است كه در آن مشوق
ي پژوهشـي  شده توسط بودجه صـنعتي بـا رفتارهـاي سـنت    

طــور نيســت كــه  ]. امــا ايــن19دانشــگاه در تضــاد اســت [
ها و كمك به آنها  ها هميشه آماده همكاري با بنگاه دانشگاه

  ]. 21، 21، 20وري و نوآوريشان باشند [ براي باالبردن بهره
                                                                                      
1. R&D 
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هايي كه به ميـزان   سو، دانشگاه از ديدگاه نظري، از يك
شـهرت و  شوند ممكـن اسـت    كافي توسط دولت تأمين مي

آوردن   هـا بـراي بـه دسـت     براي همكاري با بنگـاه   توانايي
مالي  بودجه بيشتر را داشته باشند، به اين معنا كه بين تأمين 

]. از ديگـر  11اي مكمـل وجـود دارد [   دولت و صنعت رابطه
هايي كه بيشـتر از سـوي دولـت تـأمين      سو، انگيزه دانشگاه

هـا   بنگـاه  شوند، ممكن اسـت بـراي همكـاري بـا     مالي مي
دهنـده تـأثير جـايگزيني بـين      كاهش يابد كه در واقع نشان
  ]. 23بودجه دولت و صنعت است [

     محيط نهادي
  يافته) (تفاوت كشورهاي درحال توسعه و توسعه

اسـت كـه نهادهـا قـوانين      تحقيقات موجود ثابت كرده 
هـاي نهـادي    اند و به طور كلي بازيگران در اين زمينه بازي

]. در بررسي تعامـل دانشـگاه و صـنعت    24د [گيرن شكل مي
نيز، روابط مختلف بين بودجه دولت و صنعت تا حد زيـادي  

]. در 29، 28، 27، 26، 15گيـرد [  توسط نهادهـا شـكل مـي   
دهنـده سـاختار آگـاهي     واقع نهادها به طور اساسـي شـكل  

هـا   هـا در تعامـل بـا بنگـاه     هـا و توانـايي   دانشگاهي، انگيزه
نفعان درگير در چنين تعامالتي گاهي  يشوند. ذ محسوب مي
]. 33، 32، 31، 30انـد [  ها و رفتارهاي متفـاوتي  داراي انگيزه

اين وضعيت ممكن است به روابط متمايز مربوط به بودجـه  
  .صنعت و دولت در تنظيمات مختلف نهادي منجر شود

  هاي دولتي ها به بودجه وابستگي دانشگاه
هاي در حـال   انشگاهسيستم بودجه تحقيق دانشگاه در د

توسعه به طور كلي به صندوق دولتـي وابسـته اسـت و بـه     
دليل وابستگي مسير ممكن است عالقه كمتري بـه بودجـه   
صنعت نشان دهند، به ويژه در صورت افزايش سريع بودجه 

  .ها دولت به دانشگاه

فاصله بين تأمين دانش علمي از سوي دانشگاه و 
 مطالبات صنعت

ل توسعه، فاصله زيادي بين تـأمين  در كشورهاي در حا
دانش علمي دانشگاه و مطالبات صنعت وجـود دارد. بيشـتر   

هـاي   ها در كشورهاي در حـال توسـعه اغلـب قابليـت     بنگاه

دهنـد و بـه طـور عمـده روي      فناوري ضعيفي را نشان مـي 
]. 34صنايع سنتي، متوسط و با فنـاوري پـايين متمركزنـد [   

،  ها فناوري پيشرفته از دانشگاهبنابراين، به جاي اخذ مستقيم 
ها براي درك بهتر فناوري به نسـبت مبـالغ    بيشتر اين بنگاه

است كه بـه    وارداتي خارجي و جذب و استفاده مؤثرتر از آن
]. سيسـتم تـأمين اعتبـار    35شـوند [  ها متوسل مـي  دانشگاه

هـا، ممكـن اسـت     كشورهاي در حال توسعه براي دانشـگاه 
جه دولت متكي كند و صنايع با فنـاوري  ها را به بود دانشگاه

به نسبت پايين، به دليل واردات فناوري از خـارج، تقاضـاي   
  هاي داخلي نشان دهند. دانش كمتري را نسبت به دانشگاه

  عملكرد زنجيره نوآوري 
 توسـعه  به و آغاز علمي تحقيقات از كه نوآوري زنجيره
 بــين در صــنعتي كــاربردي هــاي برنامــه ســپس و فنــاوري
 در انجامـد،  مي ها بنگاه و تحقيقاتي هاي مؤسسه ها، دانشگاه

 داليـل  بـه . اسـت   يافتـه  كاهش توسعه، حال در كشورهاي
 حال در كشورهاي هاي دانشگاه اي، توسعه داليل و تاريخي
 بـه  وابسـتگي  و يـادگيري  بـه  مجبـور  اسـت  ممكن توسعه
 يافتـه  توسـعه  كشـورهاي  در پيشـرفته  هاي دانشگاه حمايت
 زنجيـره  كه است سخت بسيار ها دانشگاه اين براي و باشند

  ].36كنند [ تهيه جامع نوآوري

  دانشگاهي ارزيابي هاي سيستم
 در محور دانشگاه شدت به ارزيابي سيستم اين، بر عالوه

 باعـث  نيـز  توسـعه  حـال  در كشـورهاي  هاي دانشگاه برخي
 نداشـته  هـا  بنگاه با همكاري به تمايلي پژوهشگران شود مي

  ].36باشند [
بنابراين، در محيط نهادي ناپايدار ماننـد كشـورهاي در    

حال توسعه، رابطه بين بودجه دولت و صـنعت بـه احتمـال    
زياد توسط نهادهاي خاص و منحصر به آن كشـور هـدايت   

شود. بنابراين ماهيت روابط بودجه دولـت و صـنعت بـه     مي
توجه به  و بايد با اي و نهادي است اي زمينه طور كلي پديده

 ].36شرايط خاص هر كشور، مورد بررسي قرار گيرد [

 يرفتارهــاطوركــه در بــاال بيــان شــد،  بنــابراين همــان
ـ   جهينت ها در دانشگاه پژوهشگران هـا و   مشـوق  نيتعامـل ب

بودجـه   گونـاگون از منـابع   يمختلـف ناشـ   يهـا  تيمحدود
  ]. 19[ استپژوهش 
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هـاي منتخـب    هـاي پژوهشـي دانشـگاه    بودجه
   1خارجي

هاي منتخب  هاي پژوهشي دانشگاه در اين بخش بودجه
، هاروارد، آكسفورد، كيوشـي  2تي آي خارجي نظير دانشگاه ام

تاون آفريقاي جنـوبي، ملبـورن اسـتراليا، دهلـي      ژاپن، كيپ
هاي دسترسـي   گيل كانادا را با توجه به محدوديت هند، مك
هـاي جهـان، مـورد     هاي پژوهشي سـاير دانشـگاه   به بودجه

  دهيم.  سي قرار ميبرر

  تي آي دانشگاه ام
تــي، دانشـگاهي خصوصــي و تحقيقــاتي   آي دانشـگاه ام 

است. منابع مالي ايـن   تأسيس شده  1861است كه در سال 
اسـت.   به بعد روند صـعودي داشـته    1990دانشگاه از سال 

به  1990ميليارد دالر در سال  3/1ميزان منابع مالي از رقم 
اسـت   رسـيده   2018د دالر در سـال  ميليـار  13رقم بالغ بر 

]. به بيـان ديگـر از رشـدي ده برابـري در طـول دوره      37[
است. در كنار افزايش قابل توجه منابع مـالي   برخوردار بوده 

-2018اين دانشگاه، بودجه عملياتي اين دانشـگاه در دوره  
است. ميزان بودجه عمليـاتي   افزايش چنداني نداشته  1990

به  1990ز رقم يك ميليارد دالر در سال اين دانشگاه فقط ا
است   افزايش يافته 2016ميليارد دالر در سال مالي  428/3

]. بودجه تحقيقاتي اين دانشگاه هماننـد منـابع مـالي و    38[
رونـدي صـعودي    1990-2018بودجه عملياتي آن در دوره 

داشته است؛ اما ميزان افزايش بودجه تحقيقاتي دانشگاه، در 
بودجه عملياتي كندتر بوده اسـت. ميـزان بودجـه    مقايسه با 

 5/726فقط برابـر بـا    1990تحقيقاتي اين دانشگاه در سال 
ميليون  946برابر با  2018ميليون دالر بوده است و در سال 

درصدي) كـه حـدود نيمـي از آن     30دالر بوده است (رشد 
توسط دولت فدرال تأمين شده است. نيمـي از ايـن بودجـه    

ــ  16ه دانشــكده ســالمت و خــدمات انســاني (تحقيقــاتي ب
درصـد)   18درصد) و صـنعت (  18درصد)، دانشكده دفاعي (

                                                                                      
اي از هـر يـك از    اسـت نمونـه   ها سـعي شـده    در انتخاب دانشگاه  .1

هاي سطح برتر، متوسط و پايين انتخاب شود. دليل انتخاب  دانشگاه
ها، بـه محـدوديت در    هاي ديگر از هر يك از گروه نكردن دانشگاه

  گردد.  دسترسي به آمار و اطالعات آنها برمي
2. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

تخصــيص داده شــده اســت. ايــن دانشــگاه از نظــر بودجــه 
  ]. 39تحقيقاتي در جايگاه سيزدهم جهاني قرار گرفته است [

بنــدي تــايمز در  در رتبــه 2019ايــن دانشــگاه در ســال 
هاي آمريكا قـرار   وم دانشگاهجايگاه چهارم جهان و جايگاه د

 92,7بنـدي   گرفته است. نمرة بخش تحقيقات در اين رتبـه 
  بوده است.

    3دانشگاه هاروارد
هـاي معتبـر آمريكـا     دانشگاه هاروارد از جملـه دانشـگاه  

رشـد   2018است. درآمدهاي عملياتي اين دانشگاه در سال 
ميليـارد دالر   5,2چهار درصدي داشـته اسـت و بـه ميـزان     

درصـد)،   35( 4ده اسـت. منـابع مـالي شـامل موقوفـات     رسي
درصد)، هدايا  18( 5هاي مالي درصد)، حمايت 21ها ( شهريه

درصد) است. در اين ميان موقوفات و  17درصد) و ساير ( 9(
درصـد از درآمـد دانشـگاه را تشـكيل      50ها بيش از  شهريه

  ]. 40دهند [ مي
ا در ايـن  هـ  منابع درآمدي مذكور به انواع مختلف هزينه

هاي دانشگاه هـاروارد   يابد. كل هزينه دانشگاه اختصاص مي
ميليـارد   5درصدي برابر با  3، با رشد 2018براي سال مالي 

دالر بود كه تقريباً برابر با ميزان درآمدهاي اختصاص يافتـه  
هاي جبراني (مانند حقـوق   به اين دانشگاه بوده است. هزينه

ا را تشـكيل داده اسـت كـه    ه و دستمزد) نيمي از اين هزينه
 5/2درصـدي داشـته اسـت و بـه ميـزان       2افزايش حـدود  

رسيده است. بودجـه تحقيقـاتي    2018ميليارد دالر در سال 
ميليارد دالر بوده  077/1برابر با  2017اين دانشگاه در سال 

دهـد.   درصد از بودجه كل را تشكيل مـي  20است كه حدود  
حقيقات حوزه علوم بـوده  درصد از اين بودجه در ت 87حدود 

درصد از منابع مالي اين تحقيقات توسط  80است و بيش از  
شـود. ايـن    تـأمين مـي   6هاي سازماني دولت فدرال و بودجه

دانشگاه از نظر بودجه تحقيقاتي در جايگاه هفتم جهاني قرار 
  ]. 41گرفته است [

در حالي كه هيچ جايگزيني براي نقش دولت فدرال بـه  
عنوان منبع اصلي بودجه تحقيقـاتي اساسـي وجـود نـدارد،     

                                                                                      
3. Harvard University 
4. Endowment Income 
5. Sponsored Support 
6. Institutional Funds 
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اي بودجه تحقيقاتي حمايت  دانشگاه هاروارد به طور فزاينده
شده خود را از طريق مشاركت شـديد بـا منـابع غيرفـدرال      

سازي نه فقط به عنـوان منبـع بودجـه     كند. متنوع متنوع مي
ه به عنوان روشي براي همكاري بـا بنيادهـا و شـركاي    بلك

هاي جديد، معالجه  ها به فناوري صنعت براي تبديل اكتشاف
و درمان اهميت دارد. از طرفي صـنعت و شـركاي صـنعتي    

كـه   كنند، در حـالي   تنها براي تحقيقات كاربردي هزينه مي
كند. اين دانشـگاه   دولت فقط تحقيقات اساسي را ترويج مي

بندي تايمز در جايگاه ششم جهـان و   در رتبه 2019ال در س
  اسـت. رتبـه   هاي آمريكـا قـرار گرفتـه     جايگاه اول دانشگاه

  است. بوده  4/98بخش تحقيقات 

    1دانشگاه آكسفورد
هـاي معتبـر جهـاني     دانشگاه آكسفورد يكي از دانشـگاه  

ها  است. بخش مالي اين دانشگاه در مقايسه با ساير دانشگاه
هاي منحصر به فرد اسـت. درآمـد ايـن     برخي ويژگيداراي 

درصـد از رقـم    13با افزايش حدود  2018دانشگاه در سال 
ميليـون   1797به  2017ميليون دالر در سال  1582برابر با 

است. درآمدهاي ناشي از تأمين مالي تحقيقـات   دالر رسيده 
ها، بنيادها، شوراهاي تحقيقـاتي   هايي نظير خيريه از مؤسسه

صنعت، منبع درآمد اصـليِ دانشـگاه آكسـفورد محسـوب     و 
شــود كــه از نظــر تــأمين منــابع تحقيقــاتي از طريــق   مــي

ها در انگلسـتان   هاي خارجي نسبت به ساير دانشگاه مؤسسه
   در رتبة اول قرار دارد. درآمدهاي ناشي از بخـش تحقيقـات

 2بـا   2017در مقايسه با سـال   2018اين دانشگاه در سال 
ميليون دالر افزايش يافته  654به ميزان برابر با  درصد رشد

 هــاي هزينــهاســت. درآمــدهاي حاصــل از آمــوزش عــالي ( 
) دومين منبع تـأمين مـالي   قراردادهاي تحصيليي و تحصيل

ميليون دالر به شمار  375اعتبارات دانشگاه با ميزان برابر با 
آيد. ميزان درآمدهاي دانشگاه از محل آموزش عـالي در   مي
درصـد   8بـه ميـزان    2017در مقايسه با سـال   2018ل سا

افزايش يافته است. در كنـار افـزايش درآمـدهاي دانشـگاه     
هاي اين دانشگاه با افـزايشِ   ، هزينه2018آكسفورد در سال 

 61/1578درصدي نسبت به سال قبل به ميزان برابـر بـا    3
هـا دربرگيرنـده    اسـت. ايـن هزينـه    ميليون دالر بـالغ شـده   

                                                                                      
1. University of Oxford 

هاي عمليـاتي اسـت. بيشـترين     هاي پرسنلي و هزينه هزينه
اسـت كـه بـا     هاي پرسـنلي بـوده    ها مربوط به هزينه هزينه

  ميليـون دالر رسـيده   842درصـد بـه    2/4افزايشي برابر با 
بندي تـايمز   در رتبه 2019. اين دانشگاه در سال ]42[است 

اســت و نمــره بخــش  در جايگــاه اول جهــان قــرار گرفتــه 
  بوده است. 99,5بندي  اين رتبه تحقيقات در

    2دانشگاه كيوشو
برابـر بـا    2017درآمد مـالي دانشـگاه كيوشـو در سـال      

ــوده اســت. درآمــدهاي دانشــگاه   1557,07 ــون دالر ب ميلي
كيوشــو متشــكل از اعتبــارات دانشــگاه، يارانــه تســهيالت، 

دانشـگاه پزشـكي و منـابع خـارجي اسـت.      درآمد ها،  شهريه
ــ  ــد ناشــي از اعتب ــايع از  درآم ــأمين من ارات دانشــگاهي و ت

درصد از كـل   27درصد و  33,5مؤسسات خارجي به ترتيب 
دهند كه بيش از نيمـي از ايـن    درآمد دانشگاه را تشكيل مي

  درآمد است. 
 1499,75برابـر بـا    2017هاي دانشگاه در سـال   هزينه

ها  هاي دانشگاه به انواع هزينه ميليون دالر بوده است. هزينه
هاي دانشـگاه   هاي آموزش و پژوهش، هزينه هزينه از جمله

هاي مربوط به  هاي تعمير و نگهداري، هزينه پزشكي، هزينه
هاي مربـوط بـه بازپرداخـت     ها با صنايع، هزينه انجام پروژه

يابـد.   هـا اختصـاص مـي    هاي بلندمـدت و سـاير هزينـه    وام
 43ميليـون دالر   49/644هاي آموزش و پژوهش بـا   هزينه

هاي دانشگاه را به خـود اختصـاص داده    كل هزينهدرصد از 
بنـدي تـايمز در    در رتبـه  2019است. اين دانشگاه در سـال  

جهان و جزء پنجمـين دانشـگاه برتـر در     500-401جايگاه 
ژاپن قـرار گرفتـه اسـت و نمـره بخـش تحقيقـات در ايـن        

  بوده است. 39,8بندي  رتبه

   3گيل دانشگاه مك
شـود: منـابع    سمت تقسيم ميق 4منابع مالي دانشگاه به 

هـاي روزمـره دانشـگاه را پوشـش      كه هزينه 4ماليِ عملياتي
دهـد مثـل حقـوق و مزايـاي اعضـاي هيئـت علمـي و         مي

كـه مربـوط بـه اعتبـارات      5كارمندان؛ منـابع مـاليِ خـاص   
                                                                                      
2. Kyushu University 
3. McGill University 
4. Operating fund 
5. Restricted fund 
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كـه   1هـا  هزينه پژوهشي و هداياي بشردوستانه است؛ كمك
به دست آمـده  هايي است كه از هدايا به دانشگاه  شامل پول

است كه اين مورد در دو منبـع قبلـي (عمليـاتي و محـدود)     
ها  كه مربوط به ساختمان 2اي شود؛ و منابع سرمايه صرف مي

  ها است.  و يا بازسازي
در كانـادا   دولتي و دانشگاه تحقيقاتي گيل، دانشگاه مك

برابـر بـا    2018. ميزان درآمد ايـن دانشـگاه در سـال    است
ميليون  795,6كه سهم بودجه عملياتي  ميليون دالر 254/1

دالر بوده است. بيشترين سهم درآمدهاي عمليـاتي مربـوط   
درصـد) و   41هـاي ايـالتي (   به درآمـدهاي ناشـي از كمـك   

درصد) است كه ايـن دو   36ها ( درآمدهاي حاصل از شهريه
عملياتي را به خود اختصاص   درصد از كل درآمد 70بيش از 

ميليون  755انشگاه در اين سال برابر با هاي د اند. هزينه داده
درصد) صرف  63دالر بوده است كه بخش عمده آن (حدود 

آموزش عالي و امور پشتيباني و اداري شده است. همچنـين  
گيـل در ايـن سـال برابـر بـا       بودجه تحقيقاتي دانشگاه مك

درصد از بودجه  37ميليون دالر بوده است كه حدود  473,1
  . ]43[د ده كل را تشكيل مي

بنــدي تــايمز در  در رتبــه 2019ايــن دانشــگاه در ســال 
جهان قرار گرفته است و رتبه بخـش تحقيقـات    44جايگاه 

  بوده است. 69,4

   3دانشگاه دهلي
هـاي معتبـر هندوسـتان     دانشگاه دهلي يكي از دانشگاه

هاي  است. اين دانشگاه از نظر بودجه تقريباً وابسته به بودجه
اسـت.   4هـا  شـوراي گرنـت دانشـگاه    اختصاص يافته توسط

ميليـون روپيـه    828,1، 2005بودجه اين دانشگاه در سـال  
بوده است. اين دانشگاه براي توسعه فضاي فيزيكي خـود و  

ــين ــاخت  هم ــترش زيرس ــور گس ــد   ط ــگاه مانن ــاي دانش ه
ها و فضاهاي خـدماتي مـورد نيـازش از     ها، سايت آزمايشگاه

استفاده كرده اسـت.  ها و اعتبارات دولت محلي دهلي  كمك
ميليون روپيـه   5844كل بودجه اين دانشگاه  2017در سال 

رشد  2005هزار دالر) بوده است كه در مقايسه با سال  83(

                                                                                      
1. Endowment fund 
2. Capital fund 
3. Delhi university 
4. UGC 

برابري داشته است. بودجه پژوهشي اين دانشگاه در  3حدود 
درصـد از كـل    8ميليون روپيه بوده است كه  483اين سال 

  . ]44[دهد  بودجه دانشگاه را تشكيل مي
بنــدي تــايمز در  در رتبــه 2019ايــن دانشــگاه در ســال 

جهان قرار گرفتـه اسـت و رتبـه بخـش      800-601جايگاه 
  بوده است. 18,5تحقيقات 

  5تاون دانشگاه كيپ
هـا در   تـاون يكـي از معتبرتـرين دانشـگاه     دانشگاه كيپ

آفريقاي جنوبي و قاره آفريقا اسـت. ايـن دانشـگاه يكـي از     
هاي تحقيقاتي آفريقاي جنوبي اسـت و   هترين دانشگا قديمي

درصـد از   45المللـي برخـوردار اسـت. حـدود      از جايگاه بين
و بقيه از طريق   بودجه دانشگاه به وسيله منابع دولتي تأمين

شود. درآمـد    ها تأمين مي هاي دريافتي، هدايا و كمك شهريه
 2998درصدي بـالغ بـر    3,1با رشد  2017دانشگاه در سال 

درصـد كـه    67اند بوده است. از ايـن مبلـغ حـدود    ميليون ر
هـاي پرسـنل و    ميليـون رانـد، صـرف هزينـه     2066معادل 
هـاي دانشـگاه در ايـن     هاي مرتبط شده است. هزينه هزينه

ميليون راند افزايش نسبت به سال گذشـته بـه    122سال با 
ميليون دالر) رسيده است كه دليـل   259ميليارد راند ( 3,07

  هاي پرسنلي بوده است.  ش هزينهاصلي آن افزاي
هاي تحقيقاتي از سـال   از طرفي درآمد حاصل از فعاليت

ميليارد راند) روندي صعودي را طي كـرده اسـت.    1( 2014
درآمد تحقيقاتي دانشگاه (گرنت و درآمدهاي  2017در سال 

ميليون دالر)  110ميليارد راند ( 576/1حاصل از قرارداد) به 
ين منبع تأمين مالي تحقيقات در ايـن  تر رسيده است. بزرگ

درصـد از كـل    22اسـت كـه    6دانشگاه بنياد تحقيقات ملي
ــي   ــكيل م ــگاه را تش ــد پژوهشــي دانش ــدة  درآم ــد. عم ده

هــاي مــرتبط بــا تــأمين مــالي تحقيقــات از حــوزة  فعاليــت
  . ]45[گيري دانشگاه و شوراي آن خارج است  تصميم

ايمز در بنــدي تــ در رتبــه 2019ايــن دانشــگاه در ســال 
جهان قرار گرفته است ورتبه بخـش تحقيقـات    156جايگاه 

  بوده است. 41,5
  

                                                                                      
5. University of Cape Town 
6. National Research Foundation (NRF) 
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 1دانشگاه ملبورن

دولتي و تحقيقاتي هاي  دانشگاه ملبورن يكي از دانشگاه
ــتراليا اســت  در ــور اس ــال   .كش ــگاه در س ــن دانش  1853اي
دومـين دانشـگاه قـديمي اسـتراليا     و  گذاري شده اسـت  پايه

، ايـن  هـاي جهـاني   بنـدي  شود و بر اساس رتبه محسوب مي
شده است. بودجه معرفي  استراليادر  در جايگاه اولدانشگاه 
ميليارد دالر بوده اسـت.   5/2برابر با  2017ه در سال دانشگا
 752هـاي دولتـي (حـدود     هاي دولتي شـامل گرنـت   كمك

ميليـون   270(حـدود   2هـاي هلـپ   ميليون دالر) و پرداخـت 
درصـد از بودجـه    40دالر) بوده است كه در مجموع حـدود  

هاي دانشگاه در اين  دهد. همچنين هزينه كل را تشكيل مي
 50ميليارد دالر بوده است كه بـيش از   276/2 سال برابر با

هاي پرسنلي بـوده اسـت. بودجـه     درصد از آن مربوط هزينه
ميليـون دالر   475برابر بـا   2017پژوهشي دانشگاه در سال 

ميليـون دالر اعتبـار از    171بوده است. از اين بودجه، حدود 
طــرف شــوراي تحقيقــات بهداشــت و ســالمت و شــوراي  

. ايـن دانشـگاه در سـال    ]46[بوده اسـت   تحقيقات استراليا
را به دسـت آورده اسـت.   32بندي تايمز، رتبه  در رتبه 2019

  است. 73,4رتبه تحقيقات 
نشـان   خـارجي  منتخبِ هاي دانشگاه در مجموع بررسي

درصـد   20بيشتر از  ها اين دانشگاه بودجه كل از كهدهد  مي
 فقـط و  يابـد  مي اختصاص ها دانشگاه اين پژوهش بخش به

درصد را به بخش  20سهم زير  ملبورندو دانشگاه دهلي و 
 ايـن  دهنـده  نشـان  ايـن . اختصـاص داده انـد   خود يپژوهش

 بــه ملــزم توســعه حــال در كشــورهاي كــه اســت واقعيــت
اند.  پژوهش و آموزش عالي بخش در بيشتري گذاري سرمايه

بـر   )1در جـدول ( ارقام مربوط به بودجه ساالنه و پژوهشي 
  ري قدرت خريد دالر تغيير يافته است.حسب براب

 

  2017 سال در خارجي منتخب هاي دانشگاه يپژوهش اعتبار و كل اعتبارات. 1جدول 

  (درصد) كل به پژوهشي بودجه نسبت  )دالر( پژوهشي بودجه  )دالر( ساالنه بودجه كل  دانشگاه
  28  9/836  8/3032  (آمريكا) تي آي ام

  21  8/983  9/4749 (آمريكا) هاروارد
  36  5/1976  8/5430 (انگلستان) اكسفورد

  38  8/409  2/1086 (كانادا) گيل مك
  41  1/2323  6/5116 (ژاپن) كيوشي
  21  2/501  3/2401  )يا(استرالملبورن 

  42  5/123  9/290 جنوبي) (افريقايتاون  كيپ
  8  011/0  149/0 (هندوستان) دهلي

1 $= 70٫755  Rs     )وپيه)ر 1 $= 13٫755 R )راند(  
 

 

3هاي ايران دانشگاه
1

  

هاي مورد بررسـي در پـژوهش    بر خالف اغلب دانشگاه
شـود،   حاضر كه اعتبارات آنها از منابع مختلفـي تـأمين مـي   

هاي ايران فقط از سوي  اعتبارات اختصاص يافته به دانشگاه
                                                                                      
1. University of Melbourne 
2. HELP 

ها و سوابق آنهـا   هاي داخلي بر اساس اعتبار علمي دانشگاه دانشگاه  .3
هــاي  انــد. همچنــين در ايــن مطالعــه فقــط دانشــگاه انتخــاب شــده

  .اند غيرپزشكي مورد بررسي قرار گرفته

2شوند دولت ارائه مي

هـا در   مراكز علمـي و دانشـگاه   هبودج. 4
داشته  درصدي 13,27 ، رشد96سال 	مقايسه با در ،97 سال

هاي كشور به ترتيب  بيشترين سهم اعتبارات دانشگاه است.
هاي تهـران، شـهيد بهشـتي، فردوسـي مشـهد،       به دانشگاه

                                                                                      
هاي داخلي مورد توجـه   آنچه كه به عنوان بودجه پژوهشي دانشگاه  .4

هـا در قـانون    اين مقاله بوده اعتبارات پژوهشـي مصـوب دانشـگاه   
است. همچنـين قابـل ذكـر اسـت تجربـه نشـان        1397بودجه سال

ها  ها به طور كامل به دانشگاه دهد كه اعتبارات پژوهشي دانشگاه مي
مقاله فرض اختصاص صد درصـد  شود. در اين  اختصاص داده نمي

  است. هاي منتخب لحاظ شده  اعتبارات پژوهشي به دانشگاه
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صنعتي شريف و تربيـت مـدرس اختصـاص دارد. اعتبـارات     
م.) برابـر   2018ه. ش. ( 1397اه تهران در سال مالي دانشگ

است.  1ميليون دالر) 82/1463ميليون ريال ( 5,123,374با 
ميليون ريال  993,292از كل اعتبارات دانشگاه تهران فقط 

هاي تحقيقـات اختصـاص    ميليون دالر) به هزينه 80/283(
درصـد كـل اعتبـارات را     19است كه سهمي برابر بـا   يافته 

دهد. دانشگاه شهيد بهشتي با اعتبارات برابـر بـا    كيل ميتش
ميليون دالر) در جايگاه  76/989ميليون ريال ( 3,464,150

بعد از دانشگاه تهـران قـرار دارد. اعتبـارات تحقيقـات ايـن      
ميليـون   57/130ميليـون ريـال (   457,000دانشگاه معـادل 
ن درصد از كل اعتبارات مصوب اي 21دهنده  دالر) كه نشان

هاي مورد بررسـي در ايـران    دانشگاه است. در ميان دانشگاه
شـريف، صـنعتي اصـفهان،     هـاي صـنعتي   به ترتيب دانشگاه

مدرس و صنعتي اميركبير بيشـترين سـهم اعتبـارات     تربيت
انـد. ايـن موضـوع     تحقيقات نسبت به كل اعتبارات را داشته

هـاي   دهد به طور عمـده ايـن نسـبت در دانشـگاه     نشان مي
درصـد از   50كشور بيشتر است. همچنـين بـيش از    صنعتي
هاي مورد بررسي در سهم اعتبـارات تحقيقـات بـه     دانشگاه

ارقام مربوط بـه   .درصدند 20كل اعتبارات داراي نسبت زير 
بـر حسـب برابـري     )2در جـدول ( اعتبارات كل و تحقيقات 

  قدرت خريد دالر تغيير يافته است.
  

  1397 سال بودجه قانون در كشور منتخب يها دانشگاه يپژوهش و كل اعتبارات .3جدول 

  مصوب اعتبارات كل  دانشگاه
  )برابري قدرت خريد دالر(

  تحقيقات اعتبارات
  )برابري قدرت خريد دالر(

 كل به تحقيقات اعتبارات سهم
  )درصد( اعتبارات

  4/51  1267  2466  صنعتي شريف

  4/19  790  4075  تهران

  8/34  572  1643  صنعتي اصفهان

  3/21  461  2162  تربيت مدرس

  5/19  394  2022  صنعتي امير كبير

  2/13  363  2755  شهيد بهشتي

  5/13  351  2606  فردوسي مشهد

  3/19  334  1725  اصفهان

  0/18  332  1848  علم و صنعت

  8/22  4864  21302  كل جمع
  

  

هـاي منتخـب    هاي عمومي و پژوهشيِ دانشـگاه  بودجه1
ها بر  دهد. در اين نمودار ارزش داخلي و خارجي را نشان مي

شـوند. بـا    حسب برابري قدرت خريد دالر با هم مقايسه مي
مختلفـي  هاي  هاي خارجي از تركيب توجه به اينكه دانشگاه

از بودجه پژوهشي از جمله منابع دولتي و خصوصي و گاهي 
كننـد، ايـن مقايسـه     هاي دانشگاه استفاده مي گذاري سرمايه

هاي پژوهشي دولتي به نسبت  دهد كه سهم بودجه نشان مي
  هاي برتر دنيا بسيار پايين است. دانشگاه

  

                                                                                      
  است. هزار ريال فرض شده  100. يك دالر برابر با 1
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  هاي منتخب داخلي و خارجي هاي عمومي و پژوهشي دانشگاه . مقايسه بودجه1شكل 

  

هـاي مـورد مطالعـه و مقايسـه      بررسي بودجه دانشـگاه 
هـاي   هاي معتبر كشورمان با دانشگاه وضعيت مالي دانشگاه

تحقيقـاتي  هـاي   دهـد كـه بودجـه    مورد مطالعه نشـان مـي  
هاي ايران بسيار اندك و حتي مجموع كل اعتبارات  دانشگاه

معتبر كشور كمتـر از بودجـه    هاي  يافته به دانشگاه اختصاص
است. امتياز  هاي خارجيِ مورد مطالعه بوده  برخي از دانشگاه

دهد كه امتيـاز   بندي تايمز نشان مي بخش تحقيقات در رتبه
ايـران در مقايسـه بـا    هاي منتخب  بخش تحقيقات دانشگاه

  هاي منتخب سراسر جهان، ضعيف است.  دانشگاه

هاي داخلي و خارجي بر  . مقايسه رتبه دانشگاه4جدول 
  بندي تايمز اساس رتبه

امتياز بخش   رتبه دانشگاه
  تحقيقات

  7/92  4 تي آي ام
  4/98  6  هاروارد (آمريكا)

  5/99  1  اكسفورد (انگلستان)
  4/69  44  گيل (كانادا) مك

  8/39  500-401  كيوشي (ژاپن)
  4/73  32  ملبورن (استراليا)

  5/18  800- 601  دهلي (هند)
  5/41  156  جنوبي) تاون (افريقاي كيپ

٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٠ ۴٠٠٠ ۵٠٠٠ ۶٠٠٠ 

صنعتي شريف

تهران

صنعتي اصفهان

تربيت مدرس

صنعتي امير كبير

شهيد بهشتي

فردوسي مشهد

اصفهان

علم و صنعت

MIT ( ) آمريكا

)آمريكا(هاروارد 

)انگلستان(اكسفورد 

)كانادا(مك گيل 

)ژاپن(كيوشي 

)استراليا(ملبورن

)افريقاي جنوبي(كيپ تان

)هندوستان(دهلي 

اعتبارات تحقيقات کل اعتبارات مصوب
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امتياز بخش   رتبه دانشگاه
  تحقيقات

  5/22  800- 601  تهران
  -   600-501  صنعتي اميركبير
  -   1000-801  شهيد بهشتي
  -   800- 601  صنعتي شريف

  6/18  800- 601  شيراز
  -   800- 601  صنعت ايرانعلم و 

  2/17  1000-801  فردوسي مشهد
  -   800- 601  تبريز

 استفاده با كه ها دانشگاه جهاني بندي رتبه اين، بر عالوه
 حجــم علمــي، هــاي مقالــه تعــداد ماننــد هــايي شــاخص از

 و آموزشـي  محيط علمي، شهرت تحقيقاتي، تأثير تحقيقات،
 با هاي دانشگاه كه دهد مي نشان است؛ گرفته انجام نوآوري
 در بيشـتر  تحقيقـاتي  اعتبـارات  ويـژه  بـه   و بـاال  مالي توان

 يـن . بـا ا انـد  گرفته  قرار جهاني بندي رتبه در باالتري سطوح
 يزممكـان  يـد با  ثر،ؤمـ  يجحصول نتا يحال در مرحله اول برا

 يقـات بودجـه بـه تحق   يصتخصـ  يبرا يمناسب يمال ينمأت
  نظر گرفته شود. در يدانشگاه

  گيري  نتيجه
هـاي   هاي عمـومي و پژوهشـي دانشـگاه    مقايسه بودجه

هاي منتخب در سراسر جهان، نشـان   ايران با برخي دانشگاه
مجمـوع بودجـه عمـومي و بودجـه پژوهشـي       دهد كـه   مي

هاي منتخب در ايران تقريبـاً بـا بودجـه عمـومي و      دانشگاه
پژوهشي دانشگاه خارجي مثل ملبـورن در اسـتراليا برابـري    

ملي نيز   كه اين تا حدي ناشي از كاهش ارزش پولكند  مي
هاي ايران به نـوعي   است. اما فارغ از ميزان بودجه، دانشگاه

انـد. بـه    بودجه پژوهشي كه همان بودجه دولتي است متكي
عبارتي بودجه پژوهشـي دانشـگاه در بودجـه كـل دانشـگاه      

بـه  . شود اي فقط دولتي محسوب مي مستتر است كه بودجه
هـا مناسـب نباشـد، بودجـه      رقـم بودجـه دانشـگاه   طبع اگر 
  .دهد يقرار م ريثأت  تحت زيرا ن يپژوهش

ــي،    ــالي پژوهش ــأمين م ــف ت ــابع مختل ــوان من ــه عن ب
ــده جهــت ــعملكــرد تحق دهن ــا قي ــاتيتحق يو هنجاره  يق
نظـام  كه در  هايي ، اقدامجهيكنند. در نت يعمل م يدانشگاه

بودجـه   ياهـ  ، به ساختار سازمانرديگ يصورت م دانشگاهي

كه البته ايـن سـاختار بـه عوامـل مختلفـي از       وابسته است
هـاي   جمله: ساختار نهادي كشور مورد نظر و به تبع دانشگاه

ترين جزء اين سـاختارند بسـتگي دارد. بنـابراين     آن كه مهم
ابتدا بايد به نظام اقتصادي حاكم و سازوكارهاي موجـود در  

كـه محـيط نهـادي     آن نظام توجه كرد. در نظـام بـازار آزاد  
پايدار وجود دارد، شرايط براي همكاري دانشگاه با صنعت و 

هاي پژوهشي به طور كامل فراهم اسـت.   تأمين مالي هزينه
هنگامي كه سناريو به سمت كشورهاي در حـال توسـعه بـا    

كند، رابطه بين بودجه دولت  شرايط نهادي ناپايدار تغيير مي
كشـورها شـكل   و صنعت توسط نهادهـاي منحصـر بـه آن    

هـاي   تـوان فقـط ميـزان بودجـه     گيرد. از اين منظر نمي مي
ها را بـدون توجـه بـه محـيط نهـادي       پژوهشي در دانشگاه

مربوط به آن كشورها با هم مقايسـه كـرد و بـر آن اسـاس     
هاي پژوهشي را از يك منبع، افزايش يا كـاهش داد.   بودجه

هاي  بودجه تواند از منظر شناسايي ساختار اما اين مقايسه مي
شناسي روند موجـود در كشـور    ها و آسيب پژوهشي دانشگاه
  مفيد واقع شود. 

دانشگاه بـه   قاتيتحقهاي برتر دنيا،  هر چند در دانشگاه
از بودجـه دولـت    ريـ غ يتوسـط منـابع مـال    يا ندهيطور فزا

 اري، بودجه دولت هنوز هـم بسـ  نيا دبا وجو ،شود يم تيحما
 نشـده  يبودجه عمـوم  نيزگيجا يمهم است و بودجه صنعت

با تمركز بر روابـط دانشـگاه و صـنعت     فقط، نيبنابرااست.  
 قـات يدر تحق راتييـ كننـده از تغ  گمـراه  يريتـوان تصـو   يم

در واقع بدون در نظـر گـرفتن سـاختار     كرد. ميترس يعموم
توان به طور مشـخص دريافـت كـه آيـا      نهادي مربوط نمي

ج مختلـف  بودجه دولـت و بودجـه صـنعت منجـر بـه نتـاي      
زيرا اين امكان وجـود  يا خير؟  شود دانشگاه ميدر تحقيقاتي 

دارد كــه بودجــه دولــت جــايگزين بودجــه صــنعت شــود و 
  همزمان تحقيقات دانشگاه را بيشتر كند. 

اما دليل تأكيد بر ارتباط دانشگاه و صنعت و تأمين مالي 
هـا در   ها از اين كانال، در واقـع مشـاركت دانشـگاه    پژوهش

هـا در   دولـت  ر،يدر دو دهه اختوسعه اقتصادي كشور است. 
 ،يو صنعت يدانشگاه يها تفاوت نظام با وجودسراسر جهان 

 طيمحـ  يارتقـا  يبـرا  يها از نظر صنعت دانشگاه ليبه پتانس
؛ بنابراين، نياز است كه به اين مهم اند ستهينگر ينوآور يمل

رتباط دانشگاه بـا  هاي پژوهشي از كانال ا يعني تأمين بودجه
صنعت نيز پرداخته شود، تا هم دانشگاه بتواند از اين طريـق  
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نقش خود را در توسعه كشور ايفا كند و هم بتواند اسـتقالل  
  بيشتري را در كسب درآمد و هزينه آن داشته باشد. 

براي اين منظور، نياز است كه موانع موجود بـر سـر راه   
شـود. برخـي از ايـن    اين ارتباط در كشور شناسـايي و رفـع   

اند از: بوروكراسي و انعطاف نداشتن در مديريت  موانع عبارت
هـاي ارتبـاطي قـوي ميـان      ها، نبود ارتباط و شبكه دانشگاه
اطمينـان  گذاران و فعـاالن صـنعت و دانشـگاهيان،     سرمايه

در بخـش   از حفاظت كامل از حقوق مالكيت فكرينداشتن 
 ينهـاد  يهـا  يآورو نـو  يرساختياصالحات ز جاديا، صنعت

در نهـاد   نانهيو كارآفر يتيفرهنگ حما يو ارتقا جاديا يبرا
  .دانشگاه

براي مطالعات آينده در اين زمينه دو موضـوع پيشـنهاد   
شـود، بررسـي دقيـق سـاختار نهـادي ايـران در زمينـه         مي

ها و بررسـي نـوع رابطـه بـين      هاي پژوهشي دانشگاه بودجه
هاي پژوهشـي صـنعتي    هاي پژوهشي دولتي و بودجه بودجه

  يافته. توسعه و توسعه هاي كشورهاي در حال  در دانشگاه
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