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قانون بودجه  26اهي بر عملكرد اعتبارات تحقيقاتي مشمول بند گن
  1كشور 1388سال 

  
  *3، مهدي پاكزاد2پور ، سيدحسن قدسي1نژاد نوري محمد مهدي

  تحقيقات و فناوري  اي عالي علوم،وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دبير شور و فناوري معاون پژوهش -1  
   عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوريدبير مقام  رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور، قائم -2

  علمي كشور سنجي، مركز تحقيقات سياست  مدير گروه علمعضو هيئت علمي و  -3
  

  ∗چكيده
كشورها  ةنقش علم و فناوري در راستاي پيشرفت و توسع

علم و فناوري  ةموضوعي اجتناب ناپذير است و اهميت توسع
توان  در واقع مي. در جهان اطالعاتي امروز امري بديهي است

همه  ةترين عناصر رشد و توسع توليد علم و فناوري را از مهم
موفقيت در توسعة علم و . ها به حساب آوردكشورة جانب

در  است، اصوالًهاي كالن  ريزي فناوري نيازمند برنامه
و ابتدا بايستي وضعيت موجود به خوبي شناسايي  ،ريزي برنامه

انداز طراحي و براي رسيدن به اهداف  سپس براساس چشم
با توجه به اهميت . ريزي عملياتي انجام شود مورد نظر برنامه

كشور،  ،1388قانون بودجه  26، بر اساس بند مسئلهاين 
يقاتي تخصيص يافته به كرد اعتبارات تحق چگونگي هزينه

هاي كشور با  ها و پژوهشگاه هاي اجرايي، دانشگاه دستگاه
هاي ورودي، خروجي و دستاورد مورد  استفاده از شاخص
 ،1388ها نشان داد در سال  بررسي. ارزيابي قرار گرفت
درصد  47ها، حدود  يد شده توسط دستگاهأئبراساس اطالعات ت

صورت حقوق به  هپژوهشي تخصيص يافته بة كل بودج
، در مجموع حدود شود ميپژوهشگران و ساير پرسنل پرداخت 

 لةمقا 35327طرح پژوهشي مصوب شده است، تعداد  12146
 140المللي منتشر شده و  داخلي و بين هاي هعلمي در نشري

اختراع در دفاتر ثبت اختراع داخل و خارج از كشور به ثبت 

                                                                            
كشـور، كـه توسـط     1388قانون بودجـه   26مقاله حاضر از گزارش بند  -1

دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقـات و فنـاوري منتشـر شـده، اسـتخراج      
  . گرديده است

  pakzad@nrisp.ac.ir: دار مكاتبات نويسنده عهده -∗

سازي محصول  مونهمورد ن 251رسيده است، همچنين تعداد 
مورد پايلوت جهت توليد نيمه صنعتي  122يا خدمت و تعداد 
طور مفصل ه نتايج ارزيابي ب ،در اين مقاله. ايجاد شده است
ين منظور ابتدا رويكردهاي ارزيابي عملكرد ه اارائه شده است ب

در ادامه مدل ارزيابي ارائه شده  ،پژوهش و فناوري تشريح شده
در قالب سه  1388ش و فناوري در سال است و عملكرد پژوه

بررسي شده و در نهايت ) ورودي، خروجي و دستاوردها(طبقه 
  .نتايج بدست آمده تحليل شده است

قانون بودجه  26ارزيابي، علم و فناوري، بند : واژگان كليدي
1388  

  
  مقدمه
سزايي در پيشـرفت و  ه اوري نقش بنترديد پژوهش و ف بي
هــايي چــون  امــروزه مزيــت. كننــد مــي ايفــا كشــورها  توســعة

مندي از علم و  برخورداري از منابع طبيعي جاي خود را به بهره
متغير كنوني، پيوسته اند؛ به عبارت بهتر در جهان  وري دادهافن

مزيت رقابتي هر كشور بيش از آنكه به منابع طبيعي و موروثي 
در ايـن  . آن متّكي باشد به مزيت رقابتي فناورانه وابسته اسـت 

شرايط و با توجه به تـأثير روزافـزون علـم و فنـاوري در ابعـاد      
علم   اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور، بايد توسعة

كشـور و تحقـق     را يكـي از ملزومـات اصـلي توسـعة     فناوريو 
  ].1،2[ دانست بنيان اقتصاد دانش

آگاهي از وضعيت موجود نظام علم و فنـاوري و چگـونگي   
تـرين اطالعـات مـورد نيـاز      ازيگران نظام يكي از مهـم فعاليت ب

گيـران بـه عنـوان     تصميم. آيد شمار ميه بگذاري  سياستبراي 
گذاري علم و فنـاوري پـس از تعيـين     بخشي از فرايند سياست
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اهداف كالن كمي و كيفي نظام علـم و    ها، موريتأانداز، م چشم
نسـبت بـه   هـاي علـم و فنـاوري     فناوري، با استفاده از شاخص

 ةتـا بـا مقايسـ   . نماينـد  ارزيابي وضعيت موجود نظام اقدام مـي 
نتايج حاصل از ارزيابي وضع موجود با وضعيت مطلوب ترسـيم  

  .ريزي كنند عملياتي را طرح هاي ها و اقدام شده برنامه
گذار براي اولين بار به منظور هدايت منابع دولتي  قانون

فناوري كشور در هاي پژوهش و  اختصاص يافته به فعاليت
مسيرهاي از پيش تعريف شده و همچنين آگاهي از چگونگي 

 ةقانون بودج  ةماده واحد 26كرد اعتبارات دولتي در بند  هزينه
هاي اجرايي و  كلية دستگاه، نخست، 1388كل كشور سال 

كند اعتبارات تحقيقاتي  پژوهشي را موظف ميهاي  مؤسسه
شده توسط  هاي تعيين ها و اولويت اساس سياست  خود را بر

هزينه نمايند و ) عتف(شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري 
هاي زماني تعريف شده در قانون، گزارش عملكرد  در دوره دوم

راي وش. خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند
ها گزارش  هاي دريافتي از دستگاه عالي عتف براساس گزارش

و دستاوردهاي پژوهشي كشور آماده كرده و به  جامعي از نتايج
  ].3[مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد 

  
  ويكردهاي ارزيابي عملكرد پژوهش و فناورير-1

همچنانكه اشاره شد ارزيابي و سنجش علم و فناوري 
 ،از اين رو. گذاري علم و فناوري است بخشي از فرايند سياست

در سير تاريخي خود تحت تأثير  فناوريسنجش علم و 
بوده  فناوريگذاري علم و  رويكردها و الگوهاي رايج در سياست

توان سير تاريخي سنجش و ارزيابي علم و  مي بنابراين. است
  :]5،4[ خالصه كرداصلي    را در سه دورة فناوري

   فناوريارزيابي ورودي نظام علم و : نخست  دورة -الف
جهاني و نقش مهم آن  هاي جنگكاربرد محسوس علم در 

) ويژه جنگ جهاني دومه ب( ها در تعيين سرنوشت اين جنگ
سبب شد تا در سرتاسر جهان و به ويژه در كشورهاي پيروز 

علم همانطور كه در جنگ «: جنگ، باوري فراگير ايجاد شود
آميز آينده نيز مؤثر  تواند در ساختن دنياي صلح مؤثر است مي

بسياري از  ه،سبب شد تا در اين دورهمين باور . »باشد
كشورها، منابع بيشتري را به تحقيق و توسعه اختصاص دهند 

 ةها با توجه به رواج نظري از سوي ديگر در اين سال]. 7،6،2[
بر  2، ديدگاه خطي نوآوري1نئوكالسيك و رويكرد فشار علم

                                                                            
1- Science push  
2- Liner model of innovation 

اين ديدگاه به برقراري . حاكم بود فناوريگذاري علم و  سياست
 فناوريخطي و مثبت بين ورودي نظام توسعة علم و  اي هرابط

 آنرويكرد اين پيش فرض اصلي . و خروجي آن قائل است
گذاري بيشتر در تحقيق و توسعه به  است كه سرمايه
بيشتر و تحقق امر توسعه منجر خواهد  ةدستاوردهاي نوآوران

عبارت ديگر بين ميزان ورودي فرايند نوآوري و   هب. شد
تغييرات در و به ميزان  مستقيمي وجود دارد ةآن رابطخروجي 

   .]7،5،4[ تغيير خواهد كردورودي، خروجي فرايند نيز 
و با (كه فرايند نوآوري به صورت ساده شده  در صورتي

مانند نمودار ) ميان عناصر درگير در نوآوري هاي حذف ارتباط
ن در نظر گرفته شود متأثر از رويكرد خطي نوآوري، در اي 1

هاي  بر ورودي فناوريگذاران براي ارزيابي علم و  دوره سياست
منابع انساني و مالي تخصيص يافته به (فرايند نوآوري 

). 2نمودار (تأكيد داشتند  )هاي تحقيق و توسعه فعاليت
فرض كه كشورهايي كه منابع  گذاران با اين پيش سياست

ه هاي تحقيق و توسع انساني و مالي بيشتري به فعاليت
تر  پيشرفته فناورياختصاص دهند در آينده از لحاظ علم و 

روند كردند هاي زير سعي  خواهند بود با استفاده از شاخص
كشور را  فناوريعلم و  ةهاي فرايند توسع بهبود ورودي

سياستي  هاي استخراج و در مقايسه با ساير كشورها اقدام
  ]:8،5[مناسب را اتخاذ نمايند

 ؛پژوهشگرانتعداد دانشمندان و  •
ــق و   • ــت تحقي ــادل تمــام وق ــان مع كاركن

 ؛3توسعه
ــزان و درصــد بودجــه • هــاي تحقيــق و  مي

 ..توسعه نسبت به توليد ناخالص داخلي
اقتصادي  ةسازمان همكاري و توسع به اين منظور

وري اطالعات در آ براي جمعميالدي  1963سال حدود 
علمي و تجربي به تحقيقات مورد منابع تخصيص يافته 

كشورهاي  انرا با همكاري متخصص ٤فراسكاتينامة دست
اين دستنامه براساس رويكرد حاكم بر در . كردعضو منتشر 

و پرسنلي تخصيص يافته به تحقيق و مالي اين دوره فقط منابع 
مورد  ،شوند كه ورودي تحقيق و توسعه ناميده مي  را، توسعه

  ].9[ دهد مي ارزيابي قرار
  

                                                                            
3- Full Time Equivalent= FTEC 
4- Frascati Manual 
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  ]8[نماي ساده از فرايند نوآوري : 1نمودار 
  

  
  
  
  

  

  در دورة نخست فناوريگسترة تحت پوشش براي ارزيابي علم و : 2نمودار 
  

  

   فناوريارزيابي كارايي نظام علم و : دورة دوم - ب
ركود اقتصادي حاكم بر جهان در اين دوره به اعمال 

جويانه در تخصيص منابع به حوزة علم و  هاي صرفه سياست
توجه به نيازهاي جامعه و تقاضامحوري، رويكرد . انجاميد فناوري

  ].7،6،2[در اين دوره بود  فناوريعلم و  هاي  حاكم بر سياست
ين ترتيب متأثر از رويكرد حاكم بر اين دوره، ه اب

ابع تر از من هر چه بهينه ةگذاران در جهت استفاد سياست
بنابراين . هاي تحقيق و توسعه برآمدند تخصيص يافته به فعاليت

 فناوريكارايي و خروجي نظام علم و  ةدهند هايي كه نشان شاخص
كشور و مقايسه آن با  فناوريبود براي سنجش وضعيت علم و 

اضافه گرديد  فناوريهاي سنجش علم و  ساير كشورها به مدل
در اين  فناورينجش علم و هاي س ترين شاخص مهم). 3نمودار (

  ] :5[ دوره عبارت بود از
هـاي معتبـر    مجلـه منتشـر شـده در    هاي هتعداد مقال •
  المللي؛ بين

  هاي ثبت شده؛ تعداد اختراع •
  ؛فناوريبرداري  هاي بهره تعداد پروانه •
ة تحقيـق و  بودج/ به تعداد پژوهشگرانها  نسبت مقاله •

 توسعه؛
  
  
  
  

  
   فناوريمدل ارزيابي اثربخشي نظام علم و : دورة سوم -ج

گذشت زمان از يك سو ناتواني رويكرد خطي نوآوري در 
را آشكار  فناوريتبييني مناسب از فرايند توسعة علم و   ارائة

محوري صرف  كرد و از سوي ديگر نشان داد كه ديدگاه تقاضا
هاي  هشنيز با مشكالت متعددي از جمله كاهش توجه به پژو

جملگي اين نقايص در . اي و بنيادي مواجه است پايه
رويكردهاي پيشين، پژوهشگران را بر آن داشت تا براي تشريح 

. از رويكرد سيستمي استفاده كنند فناورييند توسعة علم و راف
و توجه  فناوريگذاري علم و  رواج ديدگاه سيستمي در سياست

اي منسجم، به  موعهصورت مج به فناوريبه نظام ملّي علم و 
 فناوريسنجش و ارزيابي نظام علم و تغيير و تحول در ماهيت 

هاي ورودي و تالش  منجر شد؛ به نحوي كه در كنار توجه به شاخص
اجتماعي و  - در جهت كاراسازي نظام، ارزيابي تأثير اقتصادي

هاي تحقيق و توسعه نيز مورد توجه قرار گرفت  اثربخشي فعاليت
]10،5،4.[  

عبارت ديگر متأثر از رويكرد حاكم بر اين دوره، ارزيابي كل   به
 ي ةوراناهاي علمي و فن ورودي، خروجي و تأثير فعاليتفرايند اعم از 

هاي  بنابراين مدل. گذاران قرار گرفت جامعه مورد توجه سياست
تر  تر و جامع هاي كامل تحليل ئةبا هدف ارا فناوريارزيابي علم و 

ها،  بندي ها را مورد بازبيني قرار داده و در دسته رويكرد تبيين شاخص

  منابع مالي •
 منابع انساني •
• ... 

مراكز علمي و 
 پژوهشي

 ها ورودي

 ها اختراع •
 انتشارات •
 دانش فني •
• ... 

 ها خروجي
مراكز توليدي،
خدماتي و 

 ...و  برداري بهره

 افزايش صادرات•
 افزوده افزايش ارزش •
 ارتقاي فروش •
•....

ستاوردهاد

اقتصادي،   آثار اجتماعي،
حاصل از ... فرهنگي و  

 فعاليتهاي علم و فناوري

 آثار

  منابع مالي•
 منابع انساني •
•...

مراكز علمي و 
 پژوهشي

 ها ورودي

 منابع مالي•
 منابع انساني •
• .... 

  

مراكز علمي و 
 پژوهشي

 ها ورودي

 ها اختراع•
 انتشارات •
 دانش فني •
• ....

 ها خروجي

 گستره تحت پوشش براي ارزيابي علم و فناوري در دورة دوم:3نمودار
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دي، خروجي و تأثير آنها را نيز مد نظر قرار هاي مرتبط با ورو شاخص
ترين  مهم ،هاي قبل هاي دوره در كنار شاخص). 2نمودار (دادند 
  ] :5،4[ هاي مطرح در اين دوره عبارت است از شاخص

پيشرفته  هاي فناوريميزان و درصد صادرات  •
  نسبت به كل صادرات كشور؛

  روند رشد توليد ناخالص داخلي؛ •
 افزوده به تفكيك صنايع؛ ارزشيزان م •

•  .... 
اقتصادي به منظور  ةسازمان همكاري و توسع

هاي سنجش وضعيت  سازي فعاليت سازي و هماهنگ استاندارد
در كشورهاي عضو مبتني بر رويكرد سوم  فناوريعلم و  ةتوسع

را منتشر  1ميالدي اولين ويرايش دستنامة اسلو 1992در سال 
اين دستورالعمل پيشنهادها و راهكارهاي عملياتي . كرد

 ةهاي علمي و فناوران مناسبي را براي سنجش فعاليت
كشورهاي عضو براساس رويكرد سيستمي ارائه كرده است 

]11 .[  
  
هاي پژوهش و فناوري  فعاليت هاي ارزيابي مدل و شاخص- 2

  و چگونگي انجام كار كشور
هاي  تر از كل فرايند فعاليت يري كاملتصو ةبه منظور ارائ

هاي دوره سوم  منطبق با ويژگي(و فناوري كشور پژوهش 
ي مورد استفاده ها شاخص ،)قسمت قبلي ةذكر شد ارزيابي

 4در قالب  4براساس مدل ارائه شده در نمودار  براي ارزيابي
ها، دستاوردها و آثار طراحي  ها، خروجي طبقه ورودي

هاي  به دشواري سنجش آثار فعاليت با توجه. 2گرديدند
پژوهش و فناوري از يك سو و بازة زماني چند ساله براي 

هاي  شاخص گيري ندازههاي تحقيقاتي از ا ثمردهي فعاليت

                                                                            
1- Oslo Manual 

هـاي مـورد اسـتفاده بـراي ارزيـابي عملكـرد اعتبـارات          مدل و شاخص - 2
قـانون بودجـه    26به طور مفصل در گزارش بند  26تحقيقاتي مشمول بند 

تحقيقـات و   كشور كه توسـط دبيرخانـه شـوراي عـالي علـوم،       1388سال 
توسـعة  "همچنـين در مقالـة   . اسـت فناوري منتشر شده توضيح داده شده 

منتشر شـده در   "چهارچوبي براي ارزيابي عملكرد اعتبارات پژوهشي كشور
گذاري علـم و پـژوهش رهيافـت قابـل مطالعـه       فصلنامه سياست 48شماره 
  .است

نظر شد و تنها اطالعات  صرف ،1388در سال مربوط به آثار 
هاي ورودي، خروجي و دستاوردها  مربوط به شاخص

  .گرفت آوري و مورد تحليل قرار جمع
 ةقانون بودج 26اشاره شد براساس بند  همانطور كه قبالً

اعتبارات  ةكرد كلي ، كشور چگونگي هزينه1388سال 
با بررسي . گرفت تحقيقاتي كشور بايستي مورد ارزيابي قرار مي

كل اعتبارات تحقيقاتي كشور  ،1388سال  ةقانون بودج
. ريال محاسبه شد اردميلي 21717مشمول بند مذكور برابر با 

 60نشان داده شده است حدود  1همانگونه كه در جدول 
 33علم و فناوري، حدود  ةدرصد اين اعتبارات در فصل توسع

درصد در  7هاي پژوهشي ساير فصول و حدود  درصد در برنامه
هاي  هاي متفرقه براي دستگاه هاي پژوهشي رديف برنامه

  .اجرايي كشور منظور شده است
كشور مشخص كرد كه ، 1388 ة سالنون بودجبررسي قا

دستگاه  216در مجموع در اختيار  26اعتبارت مشمول بند 
، پارك علم و فناوري و دستگاه  ، پژوهشگاه اعم از دانشگاه

بررسي نحوة توزيع اعتبارات . اجرايي قرار گرفته است
ها اعتبارات  دهد بعضي از دستگاه تحقيقاتي كشور نشان مي

  از اين رو،. ير بيشتري در سر جمع اعتبارات دارندثأبيشتر و ت
هاي  دستگاهة ها، كلي به منظور تفكيك نحوة تعامل با دستگاه

سه دسته  ثير بهأمشمول به كمك آناليز ميزان اهميت و ت
A,B,C بندي، آن دسته از  در اين تقسيم. تقسيم گرديدند
و  Aدر گروه هستند هايي كه داراي اعتبار بيشتري  دستگاه
 Bزيادي هستند در گروه  هايي كه داراي اعتبار نسبتاً دستگاه
كه گيرند  قرار ميهايي  دستگاه Cگيرند و در گروه  قرار مي

بندي  بيانگر تقسيم 2دول ج. اراي اعتبار كمتري هستندد
هاي مشمول براساس ميزان اعتبار تحقيقاتي در سال  دستگاه
  . است ،1388
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  )اعداد به ميليارد ريال(به تفكيك فصول برنامه  ،1388 جةقانون بود 26اعتبارات تحقيقاتي كشور مشمول بند  : 1جدول 

  
  كشور 1388قانون بودجه سال 26ها و سهم هر يك از اعتبارت تحقيقاتي مشمول بند  گروه:2جدول 

 تعداد و 
سهم  

 گروهها

از كل اعتبارات تحقيقاتي  درصد
 كشور

تعداد دستگاهها در هر 
 گروه

سهم گروه از بودجه پژوهشي 
 )درصد(كل كشور 

بودجه  درصد تجمعي
پژوهشي كل كشور 

 )درصد(

AگروهA  80 3680  0/5باالتر از 

 96 7416  0/1تا%0/5بين    B گروه

AگروهC 100 1074  0/1كمتر از 

 --- 100 216 --- جمع

  
شيوة تكميل گزارش به اين ترتيب بود كه پس از تعيين 

ارچوب مشتركي در قالب فايل هچ شاخص هاي ارزيابي،
افزار اكسل طراحي و در اختيار نمايندگان معرفي شده از  نرم

اطالعات ارسالي از . هاي مشمول قرار گرفت سوي دستگاه
مديريت اطالعات علم و فناوري  ةها وارد سامان سوي دستگاه

صحت ورود اطالعات به  تأئيدگرديد و پس از ) سمات(كشور 
ها، اطالعات مذكور به عنوان  سامانه از سوي نمايندگان دستگاه

همانطور كه . عملكرد پژوهش و فناوري دستگاه محسوب شد

دستگاهي كه بايد  216شود از كل  مالحظه مي 3در جدول 
دستگاه  190كردند تعداد  مي گزارش را ارائه ،طبق قانون

حقيقاتي خود را به سامانه سمات اطالعات عملكرد اعتبارات ت
دستگاه نيز هيچ اقدام خاصي  4يد نهايي كردند و أئارسال و ت

براي تكميل و ارائه گزارش عملكرد اعتبارات تحقيقاتي انجام 
هاي ارائه شده در مقاله  بنابراين كليه اطالعات و تحليل. ندادند

 .استدستگاه  190هاي وارد شده توسط  حاضر بر مبناي داده

كل اختصاصي كل تملك جمع كل درصد كل عمومي  عنوان
  فصل توسعه علم و فناوري  6987 2496 3518   13001 60
  پژوهشهاي ساير فصول  3817 1000 2446 7264 33
پژوهشهاي رديفهاي متفرقه 303 1150 1453 7

  كل جمع 21717

 ]12[ هاي پژوهش و فناوريمدل ارزيابي فعاليت:4نمودار

بازخورد به 
 مديران

ايجاد برنامه ها و 
 تعيين مأموريت

  اهداف و چشم انداز كالن ملي

 راهبردهاي ملي و بخشي

هاي برنامهطراحي مكانيزم
 ملياتيع

 نتايج مورد نظر

 ارزيابي

  ها ورودي
Input 

 ها خروجي
Output  

دستاوردها
Outcome 

آثار
Impacts  

 بازخورد براي سياستگذاران
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  ها در سامانه سمات وضعيت تكميل گزارش عملكرد تحقيقاتي دستگاه: 3جدول 
  
  
  
  
  
  
  

 
  1388عملكرد پژوهش و فناوري كشور در سال -3

و  26كرد اعتبارت تحقيقاتي مشمول بند  چگونگي هزينه
استفاده از ها با  هاي پژوهش و فناوري دستگاه فعاليت
ها و  هاي مالي، خروجي دسته ورودي 3هايي كه در  شاخص

بندي هستند مورد بررسي و ارزيابي قرار  دستاوردها قابل طبقه
ابتدا آمار و اطالعات مربوط به برخي از  ،مقاله در ادامه. گرفت

هاي ورودي مالي نظام پژوهش و فناوري كشور ارائه  شاخص
هاي خروجي پژوهش  از شاخصشود، پس از آن به تعدادي  مي

هاي  فعاليت يشود و در نهايت دستاوردها و فناوري اشاره مي
 ].13[گردد  پژوهش و فناوري بررسي مي

  
   هاي مالي نظام پژوهش و فناوري كشور ورودي -1-3

همانطور كه در قسمت قبل بيان شد اطالعات ارائه شده 
 190شده توسط  تأئيدهاي  حاضر بر مبناي داده ةدر مقال

. است) اعم از دانشگاه، پژوهشگاه و دستگاه اجرايي(دستگاه 
هاي مالي نظام پژوهش و فناوري در  وضعيت ورودي 4جدول 

  . دهد را نشان مي ،1388سال 
 

  هاي مالي نظام پژوهش و فناوري كشور  وضعيت ورودي:  4جدول 
  )ريال اردميلي(شده تأئيدهاي  دستگاهبراساس اطالعات 

  
توان به نكات زير  مي 4در ارتباط با آمار ارائه شده در جدول 

  :اشاره كرد
ميزان اعتبار پژوهشي  ،شورك1388سال  ةبراساس قانون بودج

از كل . استميليارد ريال  12856شده،  تأئيد  دستگاه 190مصوب 
انجام  براي) ميليارد ريال 6760(درصد  53مبلغ مذكور حدود 

ها تخصيص يافته  دانشگاهها و  دستگاههاي تحقيقاتي به  فعاليت
 . است

 ميليارد 3589، حدود 1388يد شده در سال أئبراساس اطالعات ت
ريال از محل اجراي قراردادهاي پژوهشي و ارائه خدمات 
آزمايشگاهي در نظام تحقيقاتي كشور، درآمد كسب شده است كه 

درصد  72ها از اين درآمد حدود  ها و پژوهشگاه سهم دانشگاه

  نوع تقسيم بندي  رديف
  ها كل دستگاه  نوع دستگاه

  190  ها را اصالح نهايي كردند هايي كه فرم دستگاه  1
  12  هايي كه فرم را اصالح نهايي نكردند  دستگاه  2
  4  هايي كه نماينده معرفي نكردند دستگاه  3
  10  هايي كه فرم را ارسال نكردند دستگاه  4
  216  مجموع  5

هاي  دستگاه  شاخص
  اجرايي

ها و  دانشگاه
  ها پژوهشگاه

  كل كشور

  12856  -  -  سر جمع اعتبارات مصوب پژوهشي 
 6760 2987 3773 يافته پژوهشي  سر جمع اعتبارات تخصيص

 3589 2601 988 درآمدهاي كسب شده از محل قراردادهاي پژوهشي و خدمات آزمايشگاهي 

 11 1 10 اعتبارات پژوهشي كسب شده از محل دريافت رويالتي 

 113 106 7 المللي  اعتبارات پژوهشي كسب شده از محل اعتبارات بين

 1042 994 48 هاي دريافت شده براي امر پژوهش  ها و حمايت كمك



رهيافت 

 

برابر بودجه  1/
 و ظرفيت باالي 

از . استژوهشي 
تنظيم بخشي از 
 شوراي اسالمي 

ظف به هشي مو
 ر هر مرحله از

ها  و پژوهشگاه ها
ها و   در دانشگاه

الزم و همكاري 
موريت محور أا م

شور قرار خواهند 

 كشور از منابع 
شود در سال  ي

رصد از طريق 
هاي كسب شده 

درصد از  9ي و 
رصد از د 1ي و 

  1388سال 

ر  ___________ 

/2هاي كشور  ه
دهندة توان  نشان
ها و مراكز پژ نشگاه

قانون تن 42ماده  
ش) 1/80 مجلس

 از اعتبارات پژوه
درتبارات مذكور 
ه وهشي با دانشگاه

پژوهشگرانكثر 
ريزي ال ورت برنامه

ها ها و پژوهشگاه ه
ل و مشكالت كش

ارات تحقيقاتي
 كه مشاهده مي

در 59ي كشور 
درآمدهدرصد  3

مات آزمايشگاهي
ل دريافت رويالتي

  .يده است

شده در س تأئيد 

 ____________

ها و پژوهشگاه ه
ن ست، كه اين امر

وهشي از سوي دانش
 اينكه به استناد

27/1مصوب ( 
 استفاده كننده

درصد از اعت 20
قد قراردادهاي پژو
مچنين فعاليت اك

در صو بنابراين ،ر
 تحقيقات دانشگاه
راستاي حل مسائل

مين اعتباأنگي ت
همانطور. دهد ي

تبارات تحقيقاتي
1يافته پژوهشي، 

 پژوهشي و خدم
كسب شده از محل

مين گردمللي تأ

ت دستگاه هاي

____________

دانشگاهيشگاهي 
صيص يافته آنها اس

هاي پژو م فعاليت
رو و با توجه به
رات مالي دولت

هاي اجراييتگاه
0كرد حداقل  نه

صيص از طريق عق
و همچ] 14[ تند

هاي كشور هشگاه
تگاه هاي اجرايي،

و بيشتر در ر ديده
 .ت

چگونگ 5نمودار 
تلف را نشان مي

از كل اعت ،13
بارات تخصيص يا
محل قراردادهاي
بارات پژوهشي ك
الم ل اعتبارات بين

اساس اطالعات

____________

25 
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تخص
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دست
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تخص
هست
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دست
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گرفت

مخت
388
اعتب
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ناوري كشور برا

 
ت
س

 

_______    ....د

درص 28ي حدود
هاي ها و پژوهشگاه

دريافت رويالتي
در سا  پژوهش
كه استرد ريال

هاي ها و پژوهشگاه
جرايي جذب شد

هاي اجرايي د گاه
متعلق هاي راع

ي از آنها بوده است
سب شده از طريق

هاي وسط دستگاه
ها جذب پژوهشگاه

صورت گرفته از ام
معنا كه از مجمو

درصد توسط 95
توسط) يارد ريال

راي امر پژوهش
وهشي و خدمات

تم پژوهش و فن

كشور و فناوري
كــرد اعتبــارات ـه

، براسـاس1388
 

قاتي مشمول بند

هاي اجرايي ستگاه
ه حوريت دانشگاه

شده از محل د
 شده براي امر

ميليار 1053شده
ه د توسط دانشگاه

هاي اج  دستگاه
 موفقيت دستگ
 امتيازها و اختر

برداري  براي بهره
ريال اعتبار كس رد
تو) درصد 88( 

ها و پ ط دانشگاه
هاي ص  و حمايت

ين مه اب. استر 
ر پژوهش حدود

ميلي 48(درصد
.ت گرديده است

 دريافت شده بر
ل قراردادهاي پژو

اي مالي سيست

و پژوهش نظام 
ــ چگــونگي هزين
ن بودجـة سـال
. اده شده است

د اعتبارات تحقيق

و سهم دس) ريال
دهندة مح ع نشان

 . قيقات است
وهشي كسب ش

هاي دريافت يت
يد شأئاطالعات ت

درصد 94 حدود 
درصد توسط 6 

 در اين زمينه،
و واگذاري حق

ها هفراد و مؤسس
ميليار 11مجموع 

يارد ريالميل 1
درصد توسط 12 

ها خصوص كمك
ديگر اي  به گونه

يال كمك به امر
د 5ها و  وهشگاه

يي كشور دريافت
هاي و حمايت 

ب شده از محل

ها ضعيت ورودي

كرد هزينه يها
وضــعيت و چ 5 

قانون 26ل بند 
كرد نشان د زينه

نگاهي بر عملكرد

رد رميليا 2601(
اين موضوع. ست

كشور در امر تحق
اعتبارات پژو

ها و حمايت كمك
براساس ا ،1388

ين ميزان اعتبار
كشور و حدود

نكته مهم. ست
فروش رويالتي و
دستگاه به ساير اف

كه از م به طوري
0رويالتي، مبلغ 
دجرايي و حدو

خصدر . شده است
پژوهش وضعيت

ميليارد ري 1042
ها و پژو دانشگاه
هاي اجراي دستگاه
ن كمكميزا

درآمدهاي كسب
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  1388 ة سال قانون بودج 26كرد اعتبارات تحقيقاتي مشمول بند  وضعيت هزينه: 5جدول 
  )ميليارد ريال(شده تأئيد هاي  اطالعات دستگاهبراساس 

  
نكات زير  5در ارتباط با اطالعات ارائه شده در جدول 

  :حائز اهميت هستند
هاي  يده شدة دستگاهأئ، براساس اطالعات ت1388در سال 

درصد از كل بودجه پژوهشي  47ها حدود  اجرايي و دانشگاه
صورت حقوق به پژوهشگران ه ، ب26يافته مشمول بند  تخصيص

كه از اين بودجه  و ساير پرسنل مستخدم پرداخت شده است
و ) درصد 26حدود (ميليارد ريال  1753سهم پژوهشگران 
بوده ) درصد 21حدود (ميليارد ريال  1452سهم ساير پرسنل 

 .است
از كل حقوق  ،1388يد شده در سال أئبراساس اطالعات ت

 60، حدود 26پرداختي از اعتبارات تحقيقاتي مشمول بند 
ر حوزة پژوهشي درصد به پژوهشگران و پرسنل فعال د

درصد به پژوهشگران و  40هاي اجرايي و حدود  دستگاه
ها  ها و پژوهشگاه پرسنل فعال در حوزة پژوهشي در دانشگاه

نكته مهم اين است كه در صورت محاسبه . پرداخت شده است
يافته مشخص  نسبت حقوق پرداختي به بودجه تخصيص

ها و  درصد و دانشگاه 51هاي اجرايي  شود كه دستگاه مي
درصد اعتبارات پژوهشي  43هاي كشور حدود  پژوهشگاه

 .اند صورت حقوق مصرف كردهه را ب 26مشمول بند 
يد شده در أئبرمبناي اطالعات ت ،1388در سال 

ميليارد ريال  3000ها حدود  هاي اجرايي و دانشگاه دستگاه

از كل قراردادهاي پژوهشي . قراداد پژوهشي منعقد شده است
صورت قرارداد داخلي، حدود ه درصد ب 32حدود  منعقد شده،

ها و مراكز پژوهشي و  درصد قرارداد پژوهشي با دانشگاه 28
. درصد قرارداد تحقيقاتي با ساير مجريان بوده است 40حدود 

چگونگي توزيع قراردادهاي پژوهشي بين مجريان بيانگر اين 
واقعيت است كه به دليل ضعف نظام و ساختار تحقيقاتي 

ر انعقاد قرارداد با افراد حقيقي بيشتر از اشخاص حقوقي كشو
 .استمورد استقبال ) ها و مراكز پژوهشي مانند دانشگاه(

كرد اعتبارات تحقيقاتي را در  چگونگي هزينه 6نمودار 
ه هاي كشور ب ها و پژوهشگاه هاي اجرايي، دانشگاه دستگاه

اين است  اين نمودار بيانگر. داده است اي نشان  ورت مقايسهص
هاي  هاي كشور از لحاظ شاخص ها و پژوهشگاه كه دانشگاه

خريد تجهيزات پژوهشي از داخل و خارج كشور، انعقاد 
 ها، ابداخلي و خريد كتپژوهشگران قراردادهاي پژوهشي با 

هاي  هاي اطالعاتي در مقايسه با دستگاه ها و بانك هنشري
هاي  دستگاه. اند ي اعتبارات بيشتري را هزينه كردهاجراي

اجرايي بيشتر منابع مالي تخصيص داده شده را در اموري 
ها و  ها، پژوهشگاه مانند انعقاد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه

تي دستگاه ساير مجريان، حقوق پرسنل فعال در بخش تحقيقا
ها و خريد حق ليسانس هزينه  اجرايي، شركت در همايش

  .اند كرده

  كل كشور  ها ها و پژوهشگاه دانشگاه  هاي اجرايي دستگاه  شاخص
 1754 975779 حقوق ثابت پژوهشگران مستخدم دستگاه 

 1452 506 946  مربوط ت ساير پرسنل بحقوق ثا

 957 249708 هاي تحقيقاتي داخلي دستگاه  قرارداد پروژه 

 869 234 635 ها و مراكز پژوهشي  هاي تحقيقاتي با دانشگاه قرارداد پروژه 

 1174 1024150 هاي تحقيقاتي با ساير مجريان  قرارداد پروژه 

 419 245 174  هاي اطالعاتي و بانك ها هو نشريها  كتابخريد 

 510 156354 خريد تجهيزات پژوهشي از داخل كشور 

 206 174 32 خارج كشور خريد تجهيزات پژوهشي از

 180 15525 ، ...هاي پرداختي بابت خريد ليسانس، رويالتي، دانش فني و  هزينه

 433 41 392 ها   مايشهن و پژوهشگران در سمينارها واشركت متخصص ةهزين

 1258 758 500  ها ساير هزينه
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ه دانشگاه رايي،
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مقاله توسط 35

 اين تعداد سه
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قاتي مشمول بند

تبارات تحقيقاتي
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   نتشر شده

علمي معتبر، يك
ي محققان فعال
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هاي كش ژوهشگاه

مقال 3286رايي 
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نوع مقا
هاي علمي پژ مقاله
هاي علمي تر مقاله
 ISIهاي  مقاله
هاي نامعين مقاله

  سرجمع 

نگاهي بر عملكرد

  

  
  
  

 
 
 
 
 
 

  
چگونگ: 6نمودار 
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صلي انتشار ياف
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فكيكشور به ت
شان داده شده

  كل كشور
1051 

15 

32 

0 

42 

1140 

ش  __________
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  1388سياستي در سال  بندي تقسيم اساس مصوب بر هاي پژوهشي تعداد طرح :8جدول 
  شدهتأئيد هاي  براساس اطالعات دستگاه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،1388همانطور كه در جدول نشان داده شده است در سال 
طرح پژوهشي در  12146شده تعداد  تأئيدبراساس اطالعات 

درصد  70كشور تصويب شده است كه از اين تعداد حدود 
 30هاي و  ها و پژوهشگاه توسط پژوهشگران فعال در دانشگاه

هاي اجرايي شروع شده  دستگاهپژوهشگران درصد توسط 
هاي  براساس سياست 1388هاي مصوب  توزيع طرح. است

تقويت نظام رتيب است كه ابالغي شوراي عالي عتف به اين ت
پشتيباني از نظام درصد،  4 سياستگذاري علم و فناوري كشور

هاي تحقيق و  تقويت شبكهدرصد،  9 علم و فناوري كشور
هاي  تحقق متوازن اولويتدرصد،  4 توسعه ملي و فرا ملي

درصد از كل  42 سياست نامعين درصد و با 41 تحقيقاتي
نمودار (اند  اختصاص دادههاي پژوهشي مصوب را به خود  طرح

  ).9و نمودار  8
  
  
  

  

  
 

  1388سياستي در سال  بندي قسيمت مصوب براساس هاي پژوهشي درصد و نسبت طرح: 8نمودار 
  شده تأئيدهاي  براساس اطالعات دستگاه 

۴%
٩% ۴%

۴١%

٠%

۴٢%

تقويت نظام سياستگذاري علم و فناوري كشور

پشتيباني از نظام علم و فناوري كشور

تقويت شبكه هاي تحقيق و توسعه ملي و فرا ملي

تحقق متوازن اولويت هاي تحقيقاتي

سايرسياست ها

سياست  88تعداد طرح هاي پژوهشي مصوب در سال 
نامعين

  كل كشور  ها ها و پژوهشگاه دانشگاه  هاي اجرايي دستگاه  طرح پژوهشي براساس نوع سياست

 427 334  93 تقويت نظام سياستگذاري علم و فناوري كشور

 1033 836 197 پشتيباني از نظام علم و فناوري كشور

 461 449 12 هاي تحقيق و توسعه ملي و فرا ملي تقويت شبكه

 5037 2143 2894 هاي تحقيقاتي تحقق متوازن اولويت

 34 28 6 ها سايرسياست

 5154 4797 357 سياست نامعين باهاي پژوهشي مصوب  تعداد طرح

 12146 8587 3559  سرجمع 
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اي به اندازه دولتي بودن ساختار  در اين زمينه هيچ نكته
موجود اصوالً متعلق هرچند اطالعات . آيد بودجه، به چشم نمي

هاي دولتي است و اتكاي آنها به بودجه دولت  به سازمان
طبيعي است ولي بايد گفت در عمل، يك چرخه ايجاد شده 

) اعم از اجرايي و دانشگاهي(هاي دولتي  كه در آن دستگاه
بندند و يا به  بودجه پژوهشي را دريافت و بين هم قرارداد مي

البته به همين دليل هم . نندك شكل كمك به يكديگر اعطا مي
آنچه مهم است تنوع . امكان چندباره شماري مبالغ وجود دارد

به ويژه در (بخشي به منابع درآمدي براي پژوهش و فناوري 
است كه از محل ) پژوهشي هاي هها و مؤسس مورد دانشگاه

و نه براساس نفوذ يا موقعيت (هاي واقعي آنان  توانمندي
  . حاصل شود) جغرافيايي

  تخصيص بودجه ) الف -2
توجه به آمار مربوط به بودجه تخصيص يافته پژوهشي 

دستگاه،  190 تأئيددهد براساس اطالعات مورد نشان مي
ها،  درصد از اعتبارات تحقيقاتي مصوب اين دستگاه 53حدود 
يافته كه اين مقدار،  كرد در امور پژوهشي تخصيص  هزينهبراي 
تخصيص اندك اعتبارات . ستاريال ميليارد  6760 مبلغ
هاي پژوهشي  اتي باعث ايجاد اختالل در برنامهتحقيق

هاي كشور  ها و پژوهشگاه هاي اجرايي و دانشگاه دستگاه
  .شود مي
  المللي  اعتبارات بين) الف -3

متأسفانه رقم مربوط به اعتبارات پژوهشي كسب شده از محل 
 113و مبلغ المللي بسيار ناچيز هاي بيناعتبارات سازمان

ريال است و با توجه به توان پژوهشي كشور جاي ميليارد 
رقم مربوط به اين شاخص شامل حدوداً . افزايش فراوان دارد

هرچند . استدرصد از بودجه تخصيص يافته پژوهشي  5/1
 هستند لي و سياسي در اين زمينه خيلي مؤثرلالم مسائل بين

سي كشور روند مهند - اما همانطور كه صادرات خدمات فني
و يا الاقل (خوبي را طي كرده است، صادرات خدمات پژوهشي 

هايي كه  المللي از محل سازمان ها و اعتبارات بين جذب كمك
تواند مورد تشويق  مي) پردازد كشور ما در آنها حق عضويت مي

الزم به ذكر است كه جذب اعتبارات . و ارتقاء يابد گيردقرار 
كسب  از نظر مالي مؤثر باشد از جنبة كهالمللي بيش از آن بين

نبايد از آن  بنابراينتجربه و دانش و سازماندهي اهميت دارد و 
  . دكرغفلت 

  درآمدهاي كسب شده از محل قراردادها) الف -4
 3000هاي كشور عالوه بر حدود  ها و پژوهشگاه دانشگاه

ميليارد ريال  2600ميليارد ريال بودجه پژوهشي خود، مبلغ 
محل قراردادهاي پژوهشي و خدمات آزمايشگاهي كسب  هم از
دهد آنان بخشي از تحقيقات خود را در  اند كه نشان مي كرده

دهند و ها و با سفارش آنها انجام ميراستاي رفع نياز دستگاه
البته . است يد انجام تحقيقات نياز محورؤافزايش اين عدد م

توسعه بخش نبايد بيشتر شدن اين رقم، منجر به محدودشدن 
خصوصي شود و بايد توان رقابت را در بين بخش خصوصي و 

نكته . پژوهشي دولتي افزايش داد هاي هسسؤها و مدانشگاه
ها  قابل توجه در اين مورد، پراكندگي بسيار باال بين دانشگاه

يعني قسمت عمده اين رقم در چند دانشگاه خاص كسب  است
توانايي فقدان  اين امر بيش از آنكه نشانگر. است شده

هاي اجرايي  ها باشد به تمايل دستگاه پژوهشگران ساير دانشگاه
  .گردد تر برمي هاي معروف براي عقد قرارداد با دانشگاه

  پرداخت حقوق ثابت از محل اعتبارات پژوهشي  )فال -5
هاي اجرايي عمدتاً  ها و دستگاه با وجودي كه دانشگاه

هاي غيرپژوهشي  رديفحقوق پرسنل پژوهشي خود را از محل 
اي  پژوهشي چنين رويه هاي همؤسس تنهاكنند و  پرداخت مي

جمع (شود كه رقم مذكور  دارند، اما كماكان مشاهده مي
به ويژه براي ) مرتبطحقوق پژوهشگران و ساير پرسنل 

بودجه  درصد 47هاي اجرايي عدد بزرگي است حدود  دستگاه
رسد  ه نظر ميب. شوديافته پژوهشي را شامل ميتخصيص

هرقدر نظام پژوهشي كشور از حالت حقوق ثابت به پرداخت 
حركت كند، كارايي ) براساس خروجي و دستاورد(التحقيق  حق

صورت، همين ارقام   در غير اين. آن باالتر خواهد رفت
هم به ) مقايسه با ساير كشورها در( هاي پژوهشي اندك  بودجه

شود و نه انجام  كاري مي صرف حقوق و اضافهطور عمده 
  .هاي واقعي پژوهش و فناوري فعاليت

   ها باخريد تجهيزات و كت) الف -6
پايين بودن   يكي از نكات مثبت موجود در كارنامه كشور،

و ساير اقالم مشابه در  ها هنشري  ،ها كتابخريد تجهيزات، 
ها  نشريهو ها  كتابيال بابت ميليارد ر 174(هاي اجرايي دستگاه

ها  و تمركز آنها در دانشگاه) ريال بابت تجهيزاتميليارد  156و 
و ها  ها و نشريه كتابيال بابت ميليارد ر 245(و مراكز پژوهشي
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درستي است كه در صورت ) ريال بابت تجهيزات ميليارد  354
  . توان اين رويه صحيح را استمرار بخشيد ارقام، مي

  
  انجام پژوهش  -ب
  ها  تعداد طرح) ب -1

طرح آغاز  12146تعداد  88دهد كه در سال  آمار نشان مي
اگر فرض كنيم طول . است  طرح خاتمه يافته 9776شده و در 

گيريم كه تعداد  ها ثابت است نتيجه مي زمان انجام پروژه
هاي آتي افزايش خواهد يافت كه  يافته در سال هاي خاتمه طرح

  .جاي اميدواري دارد
  ابالغي  هاي تطابق با سياست) ب -2

ها در سال  هرچند به علت ابالغ بسيار دير هنگام سياست
اما به  ، امكان بررسي خاصي در اين زمينه وجود ندارد، 1388

هاي  توازن موجود بين طرحفقدان شكل تخميني بايد گفت كه 
ها و  تشريح سياستط با هر سياست، شايد ناشي از نبود مرتب

ها  ا در ميان دستگاهفقدان يك درك صحيح از آنه بنابراين
سياست مزبور،  4در غير اين صورت بايد بپذيريم كه . باشد

همانطور كه اشاره شد چهار . اصوالً متوازن و همگن نيستند
هاي پژوهشي در نظر گرفته بندي سياستي براي طرح تقسيم

سياست تقويت نظام سياستگذاري علم و : شده كه عبارتند از
ني از نظام علم و فناوري كشور، فناوري كشور، سياست پشتيبا

ملي و ة ملي و فراهاي تحقيق و توسع سياست تقويت شبكه
توجه به آمار . هاي تحقيقاتي سياست تحقق متوازن اولويت
ها در قالب دهد كه بيشتر طرحمربوط به اين بخش نشان مي

توجه به . شوندگنجانده مي) درصد 42(هاي نامعينسياست
هاي پژوهشي بر اساس كه طرحدهد اين امر نشان مي

تر از پژوهشي متعادلهاي  مؤسسهها و بندي در دانشگاه تقسيم
ها به توجه بيشتر دانشگاه ةدهندو اين نشاناست ها دستگاه
ها بر اساس همچنين تعداد طرح. استهاي ابالغي سياست

ها هاي تحقيقاتي در دستگاهسياست تحقق متوازن اولويت
ها در بنديها است و نسبت به ساير تقسيمبيشتر از دانشگاه

  .ها، با فاصله زيادي در رده اول قرار دارددستگاه
هاي  هاي پژوهشي و لزوم تعريف طرح پراكندگي طرح) ب -3

  تحقيقاتي كالن ملي 
هاي تحقيقاتي بسته به ميزان  طور معمول طرحه ب

آنها، اعتبار مورد نياز و ميزان تعامل و همكاري مورد تأثيرهاي 

اي و ملي  منطقه  سطح دستگاهي، 3ها در  نياز بين دستگاه
سط هاي تحقيقاتي كه تو بررسي طرح. شوند انجام مي

ها اظهار شده است  و پژوهشگاه ها هاي اجرايي، دانشگاه دستگاه
در سطح  هاي تحقيقاتي طرحاين امر است كه اكثر   ةدهند نشان

هاي تحقيقاتي كالن ملي كمتر  و به طرحدستگاهي هستند 
به منظور برطرف شدن اين مشكل الزم است . توجه شده است

دار كالن ملي در شوراي عالي عتف تعريف  هاي اولويت طرح
شود و بخشي از اعتبارات تحقيقاتي كشور بصورت متمركز و 

عتف قرار در قالب يك رديف مستقل در اختيار شوراي عالي 
هاي تحقيقاتي  گيرد تا اين اعتبار از طريق دبيرخانه براي طرح

  .دار هزينه گردد كالن اولويت
  انحصار در پژوهش و فناوري ) ب -4

هاي اجرايي از  بررسي ارقام مربوط به قراردادهاي دستگاه
ها از طريق اين  يك طرف و درآمدهاي كسب شده دانشگاه

الً بخش خصوصي در اين ميان دهد كه عم قراردادها نشان مي
طرف  2حذف شده است و نظام پژوهش و فناوري كشور، 

  . هاي دولتي هاي دولتي و دانشگاه دستگاه: دارد
ها  البته باالرفتن حجم قراردادهاي پژوهشي دانشگاه

و منويات مقام  44مطلوب است اما با توجه به قانون اصل 
بخش خصوصي  معظم رهبري، بايد به تدريج براي ورود جدي

همانطور كه پيشتر ذكر شد، . كردانديشي  در اين بخش، چاره
 ياخصش  شاخص درآمدهاي كسب شده از محل قراردادها،

هاي منفي براي دستگاه يها و فاكتورثر براي دانشگاهؤم
  .روداجرايي به شمار مي

  
  ها   خروجي -ج

) ها هبا تأكيد بر شاخص تعداد مقال(هاي پژوهش  خروجي
. ند سال اخير در كشور ما مورد توجه فراوان بوده استدر چ

ها به حدي بوده است كه ما را از  شيريني رشد اين شاخص
غافل ) دستاوردها و آثار پژوهشي(دستيابي به مراحل بعدي 

ها به چشم  اما اينك نيز نبايد به اين شاخص. كرده بود
يابي به گامي براي دستتنها نگريست بلكه بايد آنها را  نكوهيده

الزم به ذكر است كه سرجمع كل . مراحل بعدي دانست
 هاي همقاله است كه سهم مقال 35327گزارش شده،  ها همقال
ISI،  استها  مقالهباالتر از ساير.  

  ها  عدم توازن شاخص )ج -1
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بايد پذيرفت كه اتكاي صرف به شاخص مقاله پژوهشي، 
ي هاي پژوهشي به خوب طرح  شود كه خروجي موجب مي
انساني ممكن  هاي علوم به عنوان مثال براي طرح. انعكاس نيابد

به ويژه به (است يك مقاله خوب ترويجي يا يك كتاب مؤثر 
اما تمام اين مباحث . شاخص بهتري باشد) المللي زبان بين

كه رشد ) و متأسفانه تاحدي شده است(نبايد موجب شود 
  . دعلمي كشور در جهان كاهش ياب هاي هتعداد مقال

  ها  توجه به مأموريت) ج -2
هاي  از آنجا كه مأموريت پژوهش و فناوري در دستگاه

اجرايي چندان شفاف و در راستاي مأموريت اصلي دستگاه 
هاي خوبي در اين راستا براي آن تعريف  و يا شاخصنيست 

ها به چاپ  اين دستگاهپژوهشگران نشده است، بسياري از 
) در داخل دستگاه خودها  مجلهو حتي انتشار (علمي هاي  مقاله

اند كه بايد با يك نظام دقيق ارزيابي، توجه آنان را  روي آورده
كه از طريق دستاوردهاي تحقيق حاصل (به مأموريت اصلي 

  . كردجلب ) شود مي
  ثبت شده در خارج  هاي اختراع) ج -3

لي المل ثبت دستاوردهاي پژوهش و فناوري در مراكز بين
ترين شاخص  از يك طرف مهم: بعد متفاوت است 2داراي 

توسعه فناوري كشورهاست و از طرف ديگر مستلزم پرداخت 
  . است... آور وكيل و ثبت و دعاوي و  هاي سرسام هزينه

 ةتوسع ةحرفي در حوز ،اگر كشور ما بخواهد در جهان
اي جز ثبت اختراع در مراكز مطرح  فناوري داشته باشد، چاره

  داخلي، هاي هتوان با مسابق همانطور كه نمي(اني نيست جه
اما نكته اينجاست كه نحوه و محل ). قهرمان ورزش جهان شد

خوش آتيه و قابل فروش  هاي اختراعثبت اختراع و نيز انتخاب 
براي ثبت، موضوعي است كه بايد تحت عنوان استراتژي 

شود تا ها و مراكز پژوهشي تدوين  مالكيت فكري در دانشگاه
ضمن كسب اعتبار و وجهه جهاني و درآمدهاي حاصل از 

به . توسعه فناوري، مبالغ بزرگي در اين راه به هدر داده نشود
اختراع ثبت شده در آمريكا و ژاپن چندان  547هر حال آمار 

جالب نيست ضمن اينكه همين رقم هم احتماالً غير واقعي و 
  . است) 88فقط سال و نه ( شامل اقالم ثبت شده در چند سال 

  ثبت شده در داخل  هاي اختراع) ج -4
كه به شكل (ها  ثبت اختراع در وضعيت فعلي سيستم ثبت

مزايا و معايبي دارد كه در اينجا مجال ) شود اعالمي انجام مي

توان آن را  پرداختن به آن نيست، اما حداقل اين است كه نمي
نيز خيلي  شاخص خوبي به شمار آورد، هرچند كه تعداد آن

اخير از تحليل نقشه جامع  هاي هالبته مصوب. ( زياد نيست
علمي و نيز قانون ثبت اختراع جديد كشور، در پي تغيير 

  )تدريجي اين روش ثبت هستند
هاي  رسد افزايش هزينه ثبت اختراع در سال به نظر مي

كاري مثبت بوده است و به عبارت ديگر بايد به سمتي   اخير،
پژوهشگراني كه آتيه خوبي براي اختراع تنها حركت شود كه 

  . خود قائل هستند نسبت به ثبت آن اقدام نمايند
  
  دستاوردها  -  د
  رويالتي و حق ليسانس ) د -1

رقم مربوط به شاخص رويالتي و حق ليسانس بسيار پايين 
 2.6ريال است كه شامل ميليارد  180 و ميزان آن حدود

كه اين امر بيشتر به دليل است بودجه تخصيص يافته  درصد
توجه به نقش  فقدانسيستم ضعيف ثبت در داخل كشور و نيز 
به عبارت ديگر، هم . حقوق مالكيت فكري در توليد ثروت است

خريداران و هم فروشندگان بالقوه اين حقوق، از اهميت 
. استفاده از آنها در خلق درآمد براي خود غافل هستند

ها  هاي موفقي در اين حوزه نمونهخوشبختانه امروزه در كشور 
ها،  توانند الگوي خوبي براي ساير دانشگاه وجود دارند كه مي

  . هاي اجرايي باشند ها و دستگاه پژوهشگاه
  هاي نوپا  شركت) د -2

بنيان  هاي دانش بنيان، شركت محور اصلي اقتصاد دانش
ايجاد اشتغال  آموختگان سطوح باال،  هستند كه براي دانش

ها هنوز ناچيز است و  تعداد اين شركت. نمايند و ثروت ميمولد 
ها و مراكز رشد فناوري  در پارك به طور عمده ايجاد آنها نيز

تعداد  رود با توسعه اين مراكز،  اتفاق افتاده است كه اميد مي
يب قانون حمايت از البته تصو. ها نيز افزايش يابد شركت
ين زمينه خواهد نقش مؤثري در ا  بنيان هاي دانش شركت
  . داشت

  توجه به ماهيت قيفي شكل نوآوري ) د -4
ايده  3000دهد كه هر كشورهاي پيشرفته نشان مي ةتجرب

 125ايده ارائه شده و سپس  300خام و غيرمطلوب تبديل به 
 2در نهايت اي بزرگ و  پروژه توسعه 4پروژه كوچك، آنگاه 

از آنها موفق  شود كه تنها يكي محصول عرضه شده به بازار مي
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اين در حالي است كه از بين هزاران پروژه خاتمه . خواهد بود
به نمونه اوليه تبديل درصد  1تنها حدود  1388يافته در سال 

شده است و شايد فقط دو سه مورد آن به محصول موفق 
دهند كه هرچند در همه جاي  اين اعداد نشان مي. تبديل شود

ارد اما بازده آن در كشور ما دنيا، نوآوري حالتي قيفي شكل د
  .برابر كمتر از استانداردهاي جهاني است 50حداقل 

سازي شده در  هاي نمونه البته بايد توجه داشت كه طرح
هاي  هاي خاتمه يافته در سال مربوط به پژوهش ،1388سال 

يعني بهتر (قبل از آن هستند و احتمال افزايش اين اعداد 
وجود دارد، ) 1388هاي سال  شدن نسبت مذكور براي پروژه

اما به هر حال تغيير رويكردي اساسي در اين زمينه مورد نياز 
  .است

ها،  هاي پژوهش و فناوري دانشگاه عملكرد فعاليتي ارزياب
صورت كامل و جامع ه هاي اجرايي ب ها و دستگاه پژوهشگاه

به انجام رسيد و با استمرار اين  ،1388براي اولين بار در سال 
توان روند رشد و پيشرفت  يم اوالً ،هاي آينده بي در سالارزيا

ها را  تبيين و سهم هر يك از دستگاه علمي و فناوري كشور
هاي آينده نسبت به ارزيابي  توان در سال ميثانياً مشخص كرد، 

تحقيقاتي اقدام و تصويري بهتري هاي  آثار و پيامدهاي فعاليت
  .رداز نظام پژوهش و فناوري كشور ارائه ك

  
  :و قدرداني تشكر

در اينجا از همكاري كليه همكاران دبيرخانه شوراي عالي عتف و 
سامانه ملي مديريت اطالعات تحقيقاتي كشور كه زمينه تدوين 

كمال تشكر و كردند را مهيا  1388قانون بودجه  26گزارش بند 
  .قدرداني نماييم
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