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بررسي کارکرد سياست هسينهکرد درصدي از اعتبارات دستگاههاي اجرايي در
پژوهش و توسعه و آسيبشناسي آن

هْذی پبکشاد ،1هصطفی کبظوی ،2ػجبط قبئن پٌبُ ،3احوذ جوؼِ 4آرش رسهی

5

 .1ػضَ ّیأت ػلوی هزکش تحقیقبت سیبست ػلوی کطَر ٍ هذیز اهَر ستبدّبی دثیزخبًِ ضَرای ػبلی ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍری
 . 2هؼبٍى اجزایی دثیزخبًِ ضَرای ػبلی ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍری
 . 3هؼبٍى اجزایی دثیزخبًِ ضَرای ػبلی ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍری
 .4هؼبٍى اجزایی دثیزخبًِ ضَرای ػبلی ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍری
 . 5کبرضٌبط ارضذ دثیزخبًِ ضَرای ػبلی ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍری

چكيده
اّزٗس ٙدعتیبثی ث ٚػَُ٘ ٗ فٖبٗریٛبی ٕ٘یٔ ٗ ثزٗتآفزیٖی اس آٓٛب ٕٚتٖٜب ثز ؽبخـٛبی اقتقبدی مؾ٘ر در عغح
ثیٔاٍََْی تبثیزىذار اعت ،ثَن ٚثبػث افشایؼ اقتذار ٗ اّٖیت َّی ،تبثیزىذاری ّٖغقٚای ٗ جٜبٕی مؾ٘ر ٕیش ّیؽ٘د ،ثٖبثزایٔ
مؾ٘رٛبی ّختَف ثز عز عزّبیٚىذاری ثیؾتز در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری ثب ینذیيز در رقبثت ٛغتٖذ .ؽبخـ ؽذت پضٗٛؼ ٗ
ت٘عؼْٕ ٚبیبٕيز ّیشآ ػشُ ٗ اراد ٙمؾ٘رٛب ثزای عزّبیٚىذاری در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚاعت .ثزرعی آّبر ّٖتؾز ؽذ ٙاس ّیشآ
عزّبیٚىذاری مؾ٘رٛب در سّیٖ ٚػَِ ٗ فٖبٗری ثیبٕيز آٓ اعت مْ٘ٛ ٚار ٙثیؼ اس پٖجب ٙدرفذ ّجْ٘ع عزّبیٚىذاری دٕیب در
پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚت٘عظ چٜبر قذرت ثشره اقتقبدی دٕیب (آّزینب ،چیٔ ،صاپٔ ٗ آٍْبٓ) ف٘رت ىزفت ٚاعت.
ثب ٗج٘د تبمیذات اعٖبد ثبالدعتی ّجٖی ثز افشایؼ عٛ ِٜشیٖٚمزد پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚاس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی ثٕ ٚغجت
ع ٚدرفذّ ،یشآ عزّبیٚىذاری ایزآ در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚدر عبًٛبی اخیز ْ٘ٛار ٙدر عغحی مْتز اس یل درفذ ث٘د ٙاعت.
اس ایٔرٗ عیبعتىذار ثّٖ ٚظ٘ر افشایؼ عزّبیٚىذاری در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚدر ثٖذ ٛـ ّبد 16 ٙقبٕ٘ٓ ثزٕبّ ٚپٖجِ ت٘عؼ ،ٚدٍٗت
را ّنَف مزد ث ٚىٕ٘ٚای ثزٕبّٚریشی مٖذ م ٚعٛ ِٜشیٖٚمزد پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚاس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی عبالٕٕ ٚیِ درفذ
( 0/5درفذ) افشایؼ یبثذ .دٍٗت ثزای اجزای تنَیف ّذم٘ر در ق٘إیٔ ث٘دج ٚعبًٛبی  1392 ٗ 1391 ،1390دعتيبٛٙبی
اجزایی را ّنَف مزد درفذی اس اػتجبرات ّؾًْ٘ را در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری ٛشیٖ ٚمٖٖذ .اجزای ثٜیٖ ٚعیبعت
اختقبؿ درفذی اس اػتجبرات دعتيبٛٙبی اجزایی در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری ثب چبٍؼٛبی رٗثٚرٗ ث٘د ٙاعت مّ ٚیت٘آ
آٓٛب را در قبٍت دٗ دعت ٚچبٍؼٛبی ٕبؽی اس اثٜبّبت ّ٘ج٘د در ّتٔ عیبعت ٗ چبٍؼٛبی ٕبؽی اس چيٕ٘يی اجزای عیبعت
عجقٚثٖذی مزد.
ٍاصگبى کلیذی :ؽذت پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ،ٚعیبعت اختقبؿ درفذی اس اػتجبرات دعتيبٛٙبی اجزایی در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ
فٖبٗری.

ٕ٘یغٖذّ ٙغئً٘ ّنبتجبت
pakzad92@ut.ac.ir
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اعت م ٚثب ٕيبٛی ث ٚمبرمزد ٗ چيٕ٘يی اجزای
عیبعت ّیشآ ّ٘فقیت آٓ در دعتیبثی ث ٚاٛذاف
ّ٘رد ٕظز ارسیبثی ؽ٘د ٗ چبٍؼٛب ٗ ّؾنالت اجزای
قبٕ٘ٓ ؽٖبعبیی ٗ ثب ارائ ٚثبسخ٘رٛبی ّٖبعت ،سّیٖٚ
اجزای ثٜتز قبٕ٘ٓ در عبًٛبی آتی فزا ِٛؽ٘د.
ثٖبثزایٔ ِّٜتزیٔ پزعؼٛبیی م ٚدر ایٔ ّقبٍّ ٚغزح
ّیؽٕ٘ذ ،ػجبرتإذ اس:
 مبرمزد عیبعت ٛشیٖٚمزد درفذی اس اػتجبرات
دعتيبٛٙبی اجزایی در عبًٛبی ،1390
 1392 ٗ 1391چيٕ٘ ٚث٘د ٙاعت؟
ّ یشآ ّ٘فقیت عیبعت (ضزیت جذة اػتجبرات
ّؾًْ٘) در عبًٛبی اجزای آٓ ،چ ٚحذی
ث٘د ٙاعت؟
ِّٜ تزیٔ ّغبئٌ ٗ چبٍؼٛبی فزارٗی اجزای
ایٔ عیبعت چیغت؟
در ّقبٍ ٚحبضز م ٚثّٖ ٚظ٘ر ثزرعی مبرمزد
عیبعت اختقبؿ درفذی اس اػتجبرات دعتيبٛٙبی
اجزایی در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری در عبًٛبی
 1392 ٗ 1391 ،1390تذٗیٔ ؽذ ٙاعت ،اثتذا
رٕٗذٛبی جٜبٕی عزّبیٚىذاری در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ
ثزرعی ّیؽٕ٘ذ .در ثخؼ ثؼذی ثب اؽبر ٙث ٚتبریخچٚ
تذٗیٔ ٗ اثالؽ عیبعت ،مبرمزد آٓ عی عبًٛبی
اجزای عیبعت ّ٘رد تحَیٌ قزار ّیىیزد ٗ در إتٜب
ِّٜتزیٔ چبٍؼٛبی فزارٗی اجزای ثٜیٖ ٚعیبعت
ثزرعی ّیؽ٘د.

 -1هقذهِ
عیبعتىذاری در یل تؼزیف مَی ػجبرت اعت اس
ّجْ٘ػ ٚاقذاّبت ٛذفّذار م ٚت٘عظ یل ثبسیيز یب
ّجْ٘ػٚای اس ثبسیيزآ (در دٍٗت) ثزای ثزخ٘رد ثب
ّؾنٌ یب ّغئَ ٚت٘فیف ّیؽ٘د .ىبُٛب ٗ ّزاحٌ
فزایٖذی
ّذً
ثزّجٖبی
عیبعتىذاری
1
عیبعتىذاری  ،ػجبرت اعت اس :تؼزیف ّغئَٗ ٚ
دعت٘رىذاری2؛ تٖظیِ عیبعت3؛ تقْیِىیزی؛ اجزای
عیبعت 4؛ارسػیبثی عیبعت( 5ؽنٌ .]1[ )1

تؼزیف هسئلِ ٍ
دستَرگذاری
تٌظین
سیبست

تصوین گیزی

رهیافت

ارسیبثی
سیبست

اجزای
سیبست

ضکل  :1فزایىذَای اصلی در مذل فزایىذی
سیاستگذاری[]1

ْٛبٓع٘ر م ٚدر ثخؼ ٕخغت ّقبٍ ٚاؽبر ٙؽذ،
ٗضؼیت مٖٕ٘ی عزّبیٚىذاری ایزآ در پضٗٛؼ ٗ
ت٘عؼ ٚدر ّقبیغ ٚثب ثزٕبّٛٚبی ّق٘ة ٗ ٗضؼیت
رقجبی ّٖغقٚای دارای فبفَ ٚسیبدی اعت .اس ایٔرٗ
عیبعتىذارآ مالٓ مؾ٘ر ثزای ثزعزف مزدٓ ّغبئٌ
پیؼرٗی عزّبیٚىذاری در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ،ٚاس عبً
 1390عیبعت ٛشیٖٚمزد درفذی اس اػتجبرات
دعتيبٛٙبی اجزایی در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری
را تق٘یت ٗ اجزایی مزدٙإذ .ثب ت٘ج ٚث ٚىذؽت حذٗد
ع ٚعبً اس اجزای عیبعت ّذم٘ر ،سّبٓ آٓ فزا رعیذٙ

ٍ -2ضؼیت سزهبیِگذاری در پضٍّص ٍ تَسؼِ:
رًٍذّبی جْبًی ٍ ایزاى
ثیتزدیذ اّزٗس ٙػَِ ٗ فٖبٗری ٕقؼ ثٚعشایی در
پیؾزفت ٗ ت٘عؼ ٚمؾ٘رٛب دارٕذ .در جٜبٓ مٖٕ٘ی،
ّشیت رقبثتی ٛز مؾ٘ر ،ثیؼ اس إٓن ٚثّٖ ٚبثغ عجیؼی
ٗ ّ٘رٗثی آٓ ّتنی ثبؽذ ثّ ٚشیت رقبثتی فٖبٗرإ ٚآٓ
مؾ٘ر ٗاثغت ٚاعت .در ایٔ ؽزایظ ٗ ثب ت٘ج ٚث ٚتأثیز
رٗسافشٗٓ ػَِ ٗ فٖبٗری در اثؼبد اقتقبدی ،اجتْبػی،

1. Policy Process Model
2. Problem Definition and Agenda Setting
3. Policy Formulation
4. Policy Implementation
5. Policy Evaluation
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عیبعی ٗ فزٖٛيی مؾ٘ر ،ثبیذ ت٘عؼ ٚػَِ ٗ فٖبٗری را
ینی اس َّشّٗبت افَی ت٘عؼ ٚمؾ٘ر ٗ تحقق اقتقبد
دإؼثٖیبٓ دإغت.
در ّیبٓ ؽبخـٛبی ارسیبثی ٗضؼیت ػَِ ،فٖبٗری
ٗ ٕ٘آٗری مؾ٘رٛب ،دٗ ؽبخـ ػْذّ ٙغزح اعت مٚ
ّ٘رد قجً٘ ثیؾتز فبحتٕظزآ ٗ عبسّبٓٛبی
ثیٔاٍََْی فؼبً در ح٘س ٙعیبعتىذاری ػَِ ٗ فٖبٗری
اعت م ٚػجبرتإذ اس )1( :تؼذاد ّحققبٓ تْبُ ٗقت در
ٛز ّیَی٘ٓ ٕفز ٗ ( )2درفذی اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ
داخَی 1م ٚفزف پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼّ 2ٚیؽ٘د م ٚثٚ
آٓ ،ؽبخـ "ؽذت پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٕ "3ٚیش ّیى٘یٖذ.
ؽبیذ ثت٘آ ؽبخـ ؽذت  R&Dرا ینی اس ِّٜتزیٔ
ؽبخـٛب در ح٘س ٙػَِ ٗ فٖبٗری دإغت م ٚدر تْبُ
دٕیب اس ّالكٛبی افَی ثزرعی در ّ٘رد پیؾزفتٛبی
ػَْی ٗ فٖبٗرإ ٚمؾ٘رٛب ث ٚؽْبر ّیرٗد [.]2
اس إٓجب م ٚدعتیبثی ث ٚػَُ٘ ٗ فٖبٗریٛبی ٕ٘یٔ ٗ
ثزٗتآفزیٖی اس (مبرثغت) آٓٛب ٕ ٚتٖٜب ثز ؽبخـٛبی
اقتقبدی مؾ٘ر در عغح ثیٔاٍََْی تبثیزىذار اعت
ثَن ٚثبػث افشایؼ اقتذار ٗ اّٖیت َّی ،تبثیزىذاری
ّٖغقٚای ٗ جٜبٕی مؾ٘رٕ ،یش ّیؽ٘د ،ثٖبثزایٔ
مؾ٘رٛبی ّختَف ثز عز عزّبیٚىذاری ثیؾتز در
پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری ٗ ثٜزٙىیزی ٛزچ ٚثیؾتز اس
ایٔ عزّبیٚىذاریٛب ثب ینذیيز در رقبثت ٛغتٖذ.
رٕٗذ جٜبٕی عزّبیٚىذاری در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚدر
جذًٗ ( )1ارائ ٚؽذ ٙاعت [ .]3ثزرعی اعالػبت
ّ٘ج٘د در ایٔ جذًٗ ثیبٕيز آٓ اعت م:ٚ
 در عبً  ،2013حذٗد  65درفذ اس ّجْ٘ع
عزّبیٚىذاری دٕیب در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚت٘عظ
چٜبر قذرت ثشره اقتقبدی دٕیب (آّزینب ،چیٔ،
صاپٔ ٗ آٍْبٓ ) ف٘رت ىزفت ٚاعت.







در پٖج عبً ىذؽتْ٘ٛ ٚار ٙع ِٜآّزینب ٗ ارٗپب
اس مٌ عزّبیٚىذاری جٜبٕی در پضٗٛؼ ٗ
ت٘عؼ ٚرٗ ث ٚمبٛؼ ث٘د ،ٙثٚع٘ریم ٚایٔ عِٜ
اس حذٗد  63درفذ در عبً  2010ث ٚحذٗد
 55درفذ در عبً  2014مبٛؼ یبفت ٚاعت.
اّب ٗضؼیت مؾ٘رٛبی آعیبیی ثغیبر ّتفبٗت
اعت ٗ ع ِٜایٔ قبر ٙاس مٌ عزّبیٚىذاری
جٜبٕی در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼْ٘ٛ ٚار ٙفشایٖذٙ
ث٘د ٙاعت ،ثٚع٘ریم ٚایٔ ع ِٜاس  34درفذ
در عبً  2010ث ٚثیؼ اس  39درفذ در عبً
 2014افشایؼ یبفت ٚاعت.
در ثیٔ مؾ٘رٛبی آعیبیی ع ِٜصاپٔ اس
عزّبیٚىذاری در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚجٜبٕی ثٚ
دٍیٌ تجؼیت اس اٍي٘ٛب ٗ رٕٗذٛبی آّزینب ٗ ارٗپب
رٗ ث ٚمبٛؼ اعت.
چیٔ ْٛبٕٖذ دٗ د ٚٛىذؽت ٚعزّبیٚىذاری
فشایٖذٙای در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚداؽت ٚاعت.
چیٔ ثب عزّبیٚىذاری  1/9درفذ اس تٍ٘یذ
ٕبخبٍـ داخَی در عبً  2013در پضٗٛؼ ٗ
ت٘عؼ ٚت٘إغت 16/5 ٚدرفذ اس مٌ
عزّبیٚىذاری پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚجٜبٕی را ثٚ
خ٘د اختقبؿ دٛذ.

جذيل  :1تًسیع سزمایٍگذاری جُاوی در پژيَص ي
تًسعٍ[]3
قبرُ-کطَر

1. Gross Domestic Prodution= GDP
2. Research and Development= R&D
3 . R&D Intensity
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2010

2011

2012

2013

2014

 /سبل

(درصذ) (درصذ) (درصذ) (درصذ) (درصذ)

قبر ٙآّزینب
()21

         

ایبالت ّتحذٙ
آّزینب

         

قبر ٙآعیب
()20

         

چیٔ

         

صاپٔ
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قبرُ-کطَر
 /سبل

2010

2012

2011

قبر ٙارٗپب
()34
آٍْبٓ
مؾ٘رٛبی
دیيز ()36

2014

(درصذ) (درصذ) (درصذ) (درصذ) (درصذ)

     

ٖٛذ

2013

ثزرعی ّیشآ عزّبیٚىذاری دٍٗتی ایزآ در
پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚعی چٜبر عبً ىذؽتٕ ٚؾبٓ ّیدٛذ
مْ٘ٛ ٚار ٙع ِٜاػتجبرات پضٗٛؼ ٗ فّٖبٗری اس ث٘دجٚ
ػّْ٘ی مؾ٘ر رٗ ث ٚمبٛؼ ث٘د ٙاعت ،ثٚع٘ریم ٚایٔ
ع ِٜاس  85فذُ درفذ در عبً  1390ث 68 ٚفذُ
درفذ در عبً  1393رعیذ ٙاعت (جذًٗ ٗ 2
ْٕ٘دار .]4[)1

 

 

         
 

 

 





     

 

 

جذيل  :2سُم اعتثارات پژيَص ،فىايری ي وًآيری در تًدجٍ کل کطًر (]4[ )1391-1393
قبًَى ثَدجِ  1340قبًَى ثَدجِ  1341قبًَى ثَدجِ  1342قبًَى ثَدجِ 1343

ردیف

ػٌبٍیي

1

اػتجبر پضٗٛؼ ،فٖبٗری ٗ ٕ٘آٗری (ّیَی٘ٓ ریبً)

2

ث٘دج ٚمٌ مؾ٘ر (ّیَی٘ٓ ریبً)

3

ٕغجت اػتجبر پضٗٛؼ ،فٖبٗری ٗ ٕ٘آٗری ث ٚمٌ
ث٘دج ٚمؾ٘ر (درفذ)

 43،319،528

 48،374،437

 54،712،491

 54،709،331

 5808389388729

 5866586188035

 7827780648510

 8803384848581

 0/85

 0/85

 0/75

 0/68

اس ٕظز ؽبخـ ؽذت پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٗ ٚضؼیت
ایزآ در عبًٛبی  1390تب  1393ثب ٗج٘د تبمیذات
اعٖبد ثبالدعتی ّجٖی ثز افشایؼ عزّبیٚىذاری مؾ٘ر
در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼْ٘ٛ ،ٚار ٙرٗ ث ٚمبٛؼ ث٘د ٙاعت.
ثٚع٘ریم ٚایٔ رقِ اس 0/71فذُ درفذ در عبً
 1390ث 0/51 ٚفذُ درفذ در عبً  1393مبٛؼ
یبفت ٚاعت (جذًٗ ْٕ٘ ٗ 3دار .)2

1
0.68

0.75

0.85

0.85

قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ
عبً 1391

قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ
عبً 1390

0.8
0.6
0.4
0.2
0

قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ
عبً 1393

قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ
عبً 1392

ومًدار  :1ريوذ سُم اعتثارات پژيَص ،فىايری ي
وًآيری در تًدجٍ کل کطًر(]4[ )1391-1393

جذيل  :3وسثت اعتثارات پژيَص ،فىايری ي وًآيری تٍ تًلیذ واخالص داخلی (]4[ )1391-1393
ػٖ٘آ
ّجْ٘ع اػتجبرات پضٗٛؼ ،فٖبٗری ٗ ٕ٘آٗری ّق٘ة (ّیَی٘ٓ ریبً)
تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی (ّیَی٘ٓ ریبً)
ع ِٜاػتجبرات پضٗٛؼ ،فٖبٗری ٗ ٕ٘آٗری اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی
(درفذ)

قبٕ٘ٓ ث٘دج 1390 ٚقبٕ٘ٓ ث٘دج 1391 ٚقبٕ٘ٓ ث٘دج 1392 ٚقبٕ٘ٓ ث٘دج1393 ٚ
 43،319،528

 48،374،437

 54،712،491

 54،709،331

 10،774،571،991  9،093،024،936  6،793،170،000  6،121،004،178
 0/71

07

 0/71

 0/60

 0/51
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0.6
0.51

0.71

0.71

قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ
عبً 1391

قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ
عبً 1390

1

 -4ثزرسی کبرکزد سیبست در سبلّبی

0.8

1340-1342

0.6

ثزّجٖبی جشء اٍف ثٖذ  108قبٕ٘ٓ ث٘دج ٚعبً
 ،1390ثٖذ  89قبٕ٘ٓ ث٘دج ٚعبً  ٗ 1391ثٖذ 116
قبٕ٘ٓ ث٘دج ،1392 ٚدعتيبٛٙبی اجزایی ّنَف
ٛغتٖذ درفذی اس اػتجبرات خ٘د را در اّز پضٗٛؼ ٗ
ت٘عؼ ٚفٖبٗری ٛشیٖ ٚمزد ٗ ٙىشارػ مبرمزد خ٘د را ثٚ
ؽ٘رای ػبٍی ػَُ٘ ،تحقیقبت ٗ فٖبٗری ارعبً مٖٖذ
[.]9
در ایٔ ثخؼ ثزّجٖبی ؽبخـٛبی سیز مبرمزد
دعتيبٛٙبی ّؾًْ٘ در راعتبی اجزای عیبعت ّذم٘ر
عی عبًٛبی  1392 ٗ 1391 ،1390ثٚع٘ر
ّقبیغٚای ارائّ ٚیؽ٘د:
 تؼذاد دعتيبٛٙبی ّؾًْ٘ ٗ ارائٚمٖٖذ ٙىشارػ
مبرمزد
 تزمیت عزحٛبی ثجت ؽذ ٙث ٚتفنیل ٕ٘ع
عزح (ثٖیبدی ،ت٘عؼٚای ٗ مبرثزدی)
 ت٘سیغ عزحٛب ثزّجٖبی ح٘س ٙدإؼ
 ت٘سیغ عزحٛب ثزّجٖبی ّجزی (دإؾيب،ٙ
پضٗٛؾيب ،ٙدعتيب ٙاجزایی ٗ ؽخـ حقیقی)
 ضزیت جذة اػتجبرات ّؾًْ٘ []12ٗ 11 ،10

0.4
0.2
0
قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ
عبً 1393

قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ
عبً 1392

ومًدار  :2ريوذ تغییزات اعتثارات پژيَص ،فىايری ي
وًآيری در قًاویه تًدجٍ تٍ تًلیذ واخالص داخلی
(]4[ )1391-1393

 -3پیطیٌِ تبریخی سیبست ّشیٌِکزد درصذی
اس اػتجبرات دستگبُّبی اجزایی در پضٍّص ٍ
تَسؼِ فٌبٍری
ثب ت٘ج ٚث ٚتأثیزىذاری فشایٖذ ٙػَِ ٗ فٖبٗری در
رؽذ ٗ ت٘عؼ ٚمؾ٘رٛب ٗ اْٛیت عزّبیٚىذاری در
آٓٛب ،عیبعتىذارآ مؾ٘ر در یل د ٚٛىذؽتٚ
ْ٘ٛار ٙدر عیبعتٛب ٗ ق٘إیٔ اثالغی ٗ ّق٘ة ثز ٍشُٗ
افشایؼ عزّبیٚىذاری مؾ٘ر در پضٗٛؼ ،فٖبٗری ٗ
ٕ٘آٗری تأمیذ داؽتٚإذ؛ ث ٚػٖ٘آ ّثبً ،در
عیبعتٛبی مَی ػَِ ٗ فٖبٗری ٗ ٕقؾ ٚجبّغ ػَْی
مؾ٘ر ّیشآ عزّبیٚىذاری مؾ٘ر در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ
در عبً  1404ؽْغی حذٗد چٜبر درفذ تٍ٘یذ
ٕبخبٍـ داخَی پیؼثیٖی ؽذ ٙاعت ٗ 1ثزّجٖبی
عیبعتٛبی مَی ثزٕبّ ٚپٖجِ ت٘عؼ ٚثبیذ ّیشآ
عزّبیٚىذاری مؾ٘ر تب پبیبٓ عبً  1394ث ٚع ٚدرفذ
تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی ثزعذ.]8،7،6،5[ 2

تؼذاد دعتيبٛٙبیی م ٚثزّجٖبی قبٕ٘ٓ ثبیذ درفذی
اس اػتجبرات خ٘د را در اّ٘ر پضٗٛؾی ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری
ٛشیٖ ٚمٖٖذ اس  587دعتيب ٙدر عبً  1390ث ٚتزتیت

ٕ .1قؾ ٚجبّغ ػَْی مؾ٘ر (تب عبً )1404
عٛ ِٜشیٖٛٚبی پضٗٛؼ اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی :چٜبر درفذ
ع ِٜثخؼ غیزدٍٗتی در تأّیٔ ٛشیٖٛٚبی پضٗٛؼ :پٖجب ٙدرفذ
عیبعتٛبی مَی ػَِ ٗ فٖبٗری (ٕظبُ آّ٘سػ ػبٍی ،تحقیقبت ٗ فٖبٗری )
جشء  8ثٖذ  :2افشایؼ ث٘دج ٚپضٗٛؼ ث ٚدعتمِ چٜبردرفـذ تٍ٘یـذ ٕبخـبٍـ
داخَی تب پبیبٓ عـبً  1404ثـب تأمیـذ ثـز ّقـزف ثٜیٖـّٖ ٚـبثغ ٗ ارتقـبی
ثٜزٗٙری.
 .2عیبعتٛبی مَی ثزٕبّ ٚپٖجِ ت٘عؼ 1390( ٚتب )1394

جشء  1ثٖذ  :7افشایؼ ث٘دج ٚپضٗٛؼ ث ٚع ٚدرفذ تٍ٘یـذ ٕبخـبٍـ داخَـی تـب
پبیبٓ ثزٕبّ ٚپٖجِ
ثزٕبّ ٚپٖجِ ت٘عؼ1390( ٚتب )1394
ثٖذ ٛـ ّبد :16 ٙدٍٗت ثّٖٚظ٘ر افشایؼ ع ِٜپضٗٛؼ اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَـی
ث ٚىٕ٘ٚای ثزٕبّٚریشی مٖذ م ٚع ِٜپضٗٛؼ اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی عبالٕٚ
ثّ ٚیشآ ٕیِ درفذ ( )%0/5افشایؼ یبفت ٗ ٚتب پبیبٓ ثزٕبّـ ٚثـ ٚعـ ٚدرفـذ
( )%3ثزعذ.

 -1-4تؼذاد دستگبُّبی هطوَل ٍ ارائِکٌٌذُ
گشارش کبرکزد

07

رهیافت

ثزرسی کبرکزد سیبست ّشیٌِکزد درصذی اس اػتجبرات دستگبُّبی اجزایی در پضٍّص ٍ ...

آٓ پضٗٛؼٛبی ثٖیبدی ٗ در عزف دیيز پضٗٛؼٛبی
مبرثزدی قزار دارد .ثٖب ثز اعالػبت ثجت ؽذ ٙدر
دثیزخبٕ ٚؽ٘رای ػبٍی ػتف ْٚٛ ،عزحٛبی پضٗٛؾی
م ٚاس ّحٌ اجزای عیبعت اختقبؿ درفذی اس
اػتجبرات دعتيبٛٙب ث ٚاّز پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری،
در عبًٛبی  1392 ٗ 1391 ،1390تأّیٔ اػتجبر
ؽذٙإذ ،ث ٚتزتیت  5501 ٗ 3294 ،5454عزح ث٘دٙ
اعت (جذًٗ .)5
ْٛبٓع٘ر م ٚدر جذًٗ (ٕ )5ؾبٓ داد ٙؽذ ،ٙدر
عبًٛبی اجزای عیبعت ْ٘ٛار ٙثیؾتزیٔ ٗ مْتزیٔ
تؼذاد عزح ثٚتزتیت ث ٚعزحٛبی پضٗٛؾی مبرثزدی ٗ
ت٘عؼٚای اختقبؿ داؽت ٚاعت (ْٕ٘دار  .)3ایٔ ت٘سیغ
اس ٕظز ّیشآ اػتجبر اختقبفی ٕیش ثیٔ إ٘اع عزحٛبی
پضٗٛؾی ٗج٘د دارد ،ثٚع٘ریم ٚدر عبًٛبی اجزای
عیبعت ْ٘ٛار ٙثیؼ اس ٛؾتبد درفذ اػتجبرات ثٚ
عزحٛبی پضٗٛؾی مبرثزدی اختقبؿ یبفت ٚاعت
(جذًٗ ْٕ٘ ٗ 6دار .]12ٗ 11 ،10[ )4

ث 2344 ٗ 1853 ٚدعتيب ٙدر عبًٛبی ٗ1391
 1392افشایؼ یبفت ٚاعت (جذًٗ .)4
ثب ت٘ج ٚث ٚایٖن ٚعبً ٕ ،1390خغتیٔ عبً
اجزایی ؽذٓ عیبعت ٛشیٖٚمزد درفذی اس اػتجبرات
در اّ٘ر پضٗٛؾی ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری ث٘د تٖٜب  35درفذ
دعتيبٛٙبی ّؾًْ٘ ّ٘فق ث ٚاجزای قبٕ٘ٓ ٗ ارائٚ
ىشارػ مبرمزد ث ٚدثیزخبٕ ٚؽ٘رای ػبٍی ػتف ؽذٙإذ.
ایٔ درفذ در عبً  1391ثب مبٛؼ رٗثٚرٗ ؽذ ٙاعت
ٗ تٖٜب  27درفذ دعتيبٛٙب ٕغجت ث ٚاجزای عیبعت
ّذم٘ر اقذاُ مزدٙإذ .در عبً  1392ثب ت٘ج ٚثٚ
تثجیت اجزای قبٕ٘ٓ ٗ آؽٖبیی ثیؾتز ّتٍ٘یبٓ
ثخؼٛبی ّبٍی ٗ پضٗٛؾی دعتيبٛٙبی اجزایی ثب
رٗیٛٚبی ٛشیٖٚمزد اػتجبرات ثزّجٖبی عیبعت ّذم٘ر،
درفذ دعتيبٛٙبیی مٕ ٚغجت ث ٚاجزای عیبعت اقذاُ
مزدٙإذ ث ٚچ ٌٜدرفذ دعتيبٛٙبی ّؾًْ٘ رعیذ.
ٛزچٖذ در ّقبیغ ٚثب عبًٛبی ىذؽتّ ٚیشآ
دعتيبٛٙبی اجزامٖٖذ ٙعیبعت ،افشایؼ َّْ٘عی
داؽت ،ٚاّب ٖ٘ٛس  60درفذ دعتيبٛٙبی ّؾًْ٘ ٕغجت
ث ٚاجزای قبٕ٘ٓ ثیتفبٗت ث٘دٙإذ [.]12ٗ 11 ،10

جذيل  :5تزکیة تعذاد طزحَای ثثت ضذٌ تٍ تفکیک
وًع طزح ()1391-1392
تؼذاد مٌ تؼذاد (درفذ) تؼذاد (درفذ) تؼذاد (درفذ)
عزحٛبی
عزحٛبی
عبً عزحٛبی ثجت عزحٛبی
ت٘عؼ ٚای
مبرثزدی
ثٖیبدی
ؽذٙ

جذيل  :4تعذاد دستگاٌَای مطمًل ي ارائٍکىىذٌ
گشارش کارکزد ()1391-1392
سبل

تؼذاد دستگبُّبی تؼذاد دستگبُّبی درصذ پبسخگَ
هطوَل

ارائِکٌٌذُ گشارش ثَدى دستگبُّب

1390

587

204

35

1391

1853

500

27

1392

2344

942

40

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

ثٚع٘ر مَی عزحٛبی پضٗٛؾی ثز ّجٖبی اٛذاف
ّ٘ردٕظز در پی٘عتبری قزار ّیىیزٕذ م ٚدر یل عزف

07

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

جذيل  :6تًسیع اعتثارات تخصیصیافتٍ تٍ اوًاع طزحَای ثثت ضذٌ ()1391-1392
(میلیارد ریال)
کل اػتجبر

اػتجبر طزحّبی ثٌیبدی

اػتجبر طزحّبی کبرثزدی

اػتجبر طزحّبی تَسؼِای

تحصیصیبفتِ

(درصذ)

(درصذ)

(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

سبل

ومًدار  :4تًسیع اعتثارات تخصیصیافتٍ تٍ اوًاع طزحَای ثثتضذٌ ()1391-1392
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ثٚع٘ریم ٚاعالػبت ثجتؽذ ٙثیبٕيز ایٔ ٗاقؼیت اعت
م ٚدر عبًٛبی اجزای عیبعت ثیؾتزیٔ تؼذاد
عزحٛبی پضٗٛؾی ثجتؽذ ٙث ٚح٘س ٙفٖی ٗ ّٖٜذعی
ٗ مْتزیٔ تؼذاد ث ٚح٘سٖٛ ٙز ٗ ّؼْبری ّزث٘ط اعت
(جذًٗ.]15ٗ 14 ،13[ )7

 -3-4تَسیغ تؼذاد طزحّبی پضٍّطی ثجتضذُ
ثزهجٌبی حَسُ داًص

ثب ت٘ج ٚث ٚایٖن ٚپضٗٛؾيزآ مؾ٘ر در ح٘سٛٙبی
ّختَف دإؾی فؼبٍیت ّیمٖٖذ عزحٛبی پضٗٛؾی
ثجت ؽذٕ ٙیش در ح٘سٛٙبی دإؾی ّختَفی ث٘د ٙاعت.

جذيل  :7تًسیع تعذاد طزحَای پژيَطی ثثت ضذٌ تزاساس حًسٌ داوص ()1391-1392
1340

ردیف

حَسُ داًص

1

ػَُ٘ إغبٕی

2

ػَُ٘ پبیٚ

3

ػَُ٘ پشؽنی

4

فٖی ٗ ّٖٜذعی

5

مؾبٗرسی

6

داُپشؽنی

7

ٖٛز ٗ ّؼْبری

 29

جْغ

5454

1341

تؼذاد

درصذ اس کل

تؼذاد

 723

 13

 653

 12

 650

 2119
 1031

9

 19

 1182

 16

 35

 20

 1487

27

 608

 19

 867

درصذ اس کل

تؼذاد

درصذ اس کل

 301

 39

 36/5

 405

1

 12/5

 47

1

 1/5

 41

 100

 1/5

 3237

جذًٗ ( )8ثیبٕيز چيٕ٘يی ت٘سیغ اػتجبر
تخقیـیبفت ٚث ٚعزحٛبی پضٗٛؾی ثزّجٖبی ح٘سٙ
دإؼ در دٗر ٙاجزای عیبعت تخقیـ درفذی اس
اػتجبرات دعتيبٛٙبی اجزایی ث ٚاّز پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ

1342

 100

7

 394

 13

 706

 31

 1707

 19

 1023

1

 61

2

 123

 100

 5501

فٖبٗری اعتْٛ .بٓع٘ر مّ ٚؾخـ اعت در دٗرٙ
ّ٘رد ثزرعی ح٘س ٙفٖی ٗ ّٖٜذعی ثب فبفَ ٚقبثٌ
ت٘جٜی ٕغجت ث ٚدیيز ح٘سٛٙب ثیؾتزیٔ اػتجبر را ثٚ
خ٘د اختقبؿ داد ٙاعت (ْٕ٘دار .]12ٗ 11 ،10[ )5

جذيل  :8تًسیع اعتثار تخصیص یافتٍ طزحَای پژيَطی ثثت ضذٌ تزاساس حًسٌ داوص ()1391-1392
1340

ردیف

حَسُ داًص

1

ػَُ٘ إغبٕی

2

ػَُ٘ پبیٚ

3

ػَُ٘ پشؽنی

4

فٖی ٗ ّٖٜذعی

5

مؾبٗرسی

6

داّپشؽنی

7

ٖٛز ٗ ّؼْبری

2

جْغ

1071

1342

1341

هیلیبرد ریبل

درصذ

هیلیبرد ریبل

درصذ

 99

 9/1

 73
 57

 656

 183
1

7

 5/3

 61/2

 17/1
 0/1
 0/2

 100

09

هیلیبرد ریبل

درصذ

69

5/13

 228

 19

01

0/4

 55

4

081

2/52

 33

3

956

2/49

 709

 58

24

8

 178

 15

2

0

 14

1

95

2/4

6

1

619

011

 1222

 100
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100
80
60
40
عبً 1392
عبً 1391
عبً 1390

20
0

ومًدار  :5تًسیع اعتثار تخصیص یافتٍ طزحَای پژيَطی ثثت ضذٌ تزمثىای حًسٌ داوص ()1391-1392

ثزرعی ىشارػ مبرمزد ارائٚؽذ ٙت٘عظ
دعتيبٛٙبی ّؾًْ٘ ٕؾبٓ ّیدٛذ م ٚعی عبًٛبی
اجزای عیبعت ّذم٘ر ( 1390تب  )1392ثیؾتزیٔ
قزاردادٛبی پضٗٛؾی  ِٛاس ٕظز تؼذاد ٗ  ِٛاس ٕظز
ّیشآ اػتجبر تخقیـیبفت ٚثب افزاد حقیقی ّٖؼقذ ؽذٙ
اعت م ٚایٔ اّز ثیبٕيز ایٔ ٗاقؼیت اعت مٚ
مبرفزّبیبٓ (دعتيبٛٙبی اجزایی ّؾًْ٘) ثیؾتز تْبیٌ
دارٕذ م ٚثب پضٗٛؾيزآ ثٚف٘رت جذاىبٕٗ ٚارد ّذامزٙ
ؽذ ٗ ٙقزارداد اّضب مٖٖذ (جذًٗٛبی ٗ 10 ٗ 9
ْٕ٘دار  .)6ثٖبثزایٔ ّیت٘آ ثیبٓ مزد م ٚایٔ ٛذف
عیبعتىذار ّجٖی ثز تق٘یت ٕٜبدٛبی حق٘قی
إجبُدٖٛذ ٙپضٗٛؼ ّحقق ٕؾذ ٙاعت [ٗ 11 ،10
.]12

 -4-4تَسیغ طزحّبی ثجت ضذُ ثزهجٌبی اًَاع
هجزیبى

ثّٖٚظ٘ر مْل ث ٚؽنٌىیزی ٕٜبدٛبی حق٘قی
پضٗٛؾی ٗ تق٘یت ٕٜبدٛبی ّ٘ج٘د ،در عیبعتٛب ٗ
دعت٘راٍؼٌْ اثالغی ت٘عظ ؽ٘رای ػبٍی ػتف تبمیذ
ؽذ ٙاعت تب دعتمِ  75درفذ اػتجبرات حبفٌ اس
«عیبعت اختقبؿ درفذی اس اػتجبرات دعتيبٛٙبی
اجزایی ث ٚاّز پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری» اس عزیق
إؼقبد قزارداد ثب دإؾيبٛٙب ٗ ّؤعغٛٚبی پضٗٛؾی ٗ
فٖبٗری دارای ّج٘س اس ٗسارتخبٕٛٚبی ػَُ٘ ،تحقیقبت ٗ
فٖبٗری ٗ ثٜذاؽت ،درّبٓ ٗ آّ٘سػ پشؽنی ٗ دیيز
ّزاجغ قبٕٕ٘ی ٗ ؽزمتٛبی دإؼثٖیبٓ ٛشیٖ ٚؽ٘د.

جذيل  -9تًسیع طزحَای پژيَطی ثثت ضذٌ تٍ تفکیک مجزیان ()1391-1392
ردیف

حَسُ داًص

1

دإؾيبٛٙب

2

پضٗٛؾيبٛٙب

3

عبسّبٓٛبی دٍٗتی

4

ؽزمتٛبی دٍٗتی

1340

1342

1341

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

 246

 01

 904

6/2

 948
 26
 56

 568

 9/4

 95

 0/0

 95

 1/2

00

6
5
0

تؼذاد

درصذ

 977

 18

 690

 13

 239

4

 31

1
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1340

ردیف

حَسُ داًص

5

ثخؼ خق٘فی

6

افزاد حقیقی

7

ّجزی ٕبّؼیٔ

 0269

جْغ

5454

1342

1341

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

 59

 1/4

 055

 9/2

 64

1

 3352

 61

 148

3

 5501

 100

 25/9

 5861

 0862

 56

 26

 260

 100

 08

 100

 3294

جذيل  :11تًسیع اعتثار تخصیص یافتٍ طزحَای پژيَطی ثثت ضذٌ تٍ تفکیک مجزی ()1391-1392
ردیف

حَسُ داًص

1340

1342

1341

هیلیبرد ریبل

درصذ

هیلیبرد ریبل

درصذ

1

دإؾيبٛٙب

45

 4/2

2

پضٗٛؾيبٛٙب

199

3

عبسّبٓٛبی دٍٗتی

17

4

ؽزمتٛبی دٍٗتی

5

5

ثخؼ خق٘فی

12

6

افزاد حقیقی

229

7

ّجزی ٕبّؼیٔ

564

جْغ

1071

 18/58
 1/6

 0/47
 1/12

 21/38
 52/66
 100

درصذ

هیلیبرد ریبل

41

2/9

 170

 13/9

26

8/5

 154

 12/6

50

9

 70

 5/7

51

5/8

 14

 1/1

90

4/9

 17

 1/4

062

56/0

 781

 64

920

46

 16

 1/3

606

011

 1222

 100

100
80
60
40
عبً 1392
عبً 1391
عبً 1390

20
0
ًبهؼیي

افزاد حقیقی

ثخص

ضزکت

سبسهبى

خصَصی

دٍلتی

دٍلتی

پضٍّطگبُ

داًطگبُ

ومًدار  :6تًسیع اعتثار تخصیصیافتٍ طزحَای پژيَطی ثثتضذٌ تٍ تفکیک مجزی ()1391-1392

دعتيبٛٙبی اجزایی ّنَف ؽذٕذ یل تب ع ٚدرفذ اس
اػتجبرات خ٘د را ثزای إجبُ اّ٘ر پضٗٛؾی در راعتبی
اٍٗ٘یتٛب ٗ عیبعتٛبی ؽ٘رای ػبٍی ػتف ٛشیٖٚ

 -5-4ضزیت جذة اػتجبرات هطوَل

ثزّجٖبی عیبعت اختقبؿ درفذی اس اػتجبرات
دعتيبٛٙبی اجزای ث ٚاّز پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری،
07

رهیافت

ضوبرُ  ،55ثْبر ٍ تبثستبى 44

جذًٗ ( ،)11اػتجبرات اػالّی یل درفذ
دعتيبٛٙبی اجزایی ّؾًْ٘ ٗ مٌ اػتجبرات
تخقیـیبفت ٚث ٚعزحٛبی پضٗٛؾی در عبًٛبی
اجزای عیبعت تخقیـ درفذی اس اػتجبرات
دعتيبٛٙبی اجزایی ( 1390تب  )1392را ٕؾبٓ
ّیدٛذْٛ .بٓع٘ر م ٚدر ایٔ جذًٗ ّیثیٖیذ ،ضزیت
جذة در عبًٛبی  1392 ٗ 1391 ،1390ثٚتزتیت
 17 ٗ 13 ،13درفذ اعت .ثٖبثزایٔ عیبعت اختقبؿ
درفذی اس اػتجبرات دعتيبٛٙبی اجزایی ث ٚاّز
پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری در عبً  1392در ّقبیغ ٚثب
عبًٛبی ىذؽت ،ٚمبرمزد ثٜتزی داؽت ٚاعت [11 ،10
ٗ .]12

مٖٖذ .ثّٖٚظ٘ر عٖجؼ ّیشآ ٛشیٖٚمزد ثزای
عزحٛبی پضٗٛؾی در قبٍت یل تب ع ٚدرفذ اػتجبرات،
ؽبخقی ثٕ ٚبُ ضزیت جذة اػتجبرات تؼزیف ؽذٙ
اعت مٕ ٚغجت مٌ اػتجبرات پزداختی ثزای عزحٛبی
پضٗٛؾی ث ٚاػتجبرات اػالّی یل درفذ دعتيبٛٙب را
ٕؾبٓ ّیدٛذ .ثّٖٚظ٘ر ّحبعج ٚؽبخـ ضزیت جذة
اػتجبرات ثبیذ دادٛٙبی سیز در دعتزط ثبؽٖذ:
اٍف) ّیشآ اػتجـبر یـل درفـذ اػالّـی دعـتيبٛٙـب :ایـٔ
اػتجبرات اس ىشارػ ارائٚؽذ ٙت٘عـظ دعـتيبٛٙـب قبثـٌ
ّحبعج ٚاعت.
ة) ّیشآ ٛشیٖٚمزد ثزای عزحٛبی پضٗٛؾی ّؾًْ٘ ایـٔ
ثٖذّ :جْ٘ع ٛشیٖ ٚمزد ثزای عزحٛـبی پضٗٛؾـی ٛـز
دعـتيب ٙثــب اعــتفبد ٙاس اعالػــبت ّ٘جــ٘د در ىــشارػ
ارائٚؽذ ٙت٘عظ دعتيبٛٙب قبثٌ ّحبعج ٚاعت.

جذيل  :11ضزیة جذب اعتثارات مطمًل ()1391-1392
اػتجبرات اػالهی یک درصذ دستگبُّبی

کل اػتجبرات تخصیصیبفتِ ثِ طزحّبی

ضزیت جذة

اجزایی هطوَل (هیلیبرد ریبل)

پضٍّطی (هیلیبرد ریبل)

(درصذ)

1390

7490

1000

13

1391

5430

720

13

1392

7270

1220

17

سبل

دٍٗت ثّٖٚظ٘ر اجزای تنَیف ّذم٘ر در ق٘إیٔ
ث٘دج ٚعبًٛبی  1392 ٗ 1391 ،1390دعتيبٛٙبی
اجزایی را ّنَف مزد درفذی اس اػتجبرات ّؾًْ٘ را
در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری ٛشیٖ ٚمٖذ.
اجزای ثٜیٖ ٚعیبعت اختقبؿ درفذی اس
اػتجبرات دعتيبٛٙبی اجزایی در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ
فٖبٗری ثب چبٍؼٛبیی رٗثٚرٗ ث٘د ٙاعت مّ ٚیت٘آ
آٓٛب را ثٚف٘رت سیز در قبٍت دٗ دعت ٚعجقٚثٖذی
مزد.

 -5جوغثٌذی ٍ ثیبى چبلصّبی هَجَد
ثب ٗج٘د تأمیذات اعٖبد ثبالدعتی ّجٖی ثز افشایؼ
عٛ ِٜشیٖٚمزد پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚاس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ
داخَی ثٕ ٚغجت ع ٚدرفذّ ،یشآ عزّبیٚىذاری ایزآ
در پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚدر عبًٛبی اخیز ْ٘ٛار ٙدر
عغحی مْتز اس یل درفذ ث٘د ٙاعت .اس ایٔرٗ
عیبعتىذارآ ثّٖٚظ٘ر افشایؼ عزّبیٚىذاری در
پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚدر ثٖذ ٛـ ّبد 16 ٙقبٕ٘ٓ ثزٕبّٚ
پٖجِ ت٘عؼ ،ٚدٍٗت را ّنَف مزدٕذ ثٚىٕ٘ٚای
ثزٕبّٚریشی مٖذ م ٚعٛ ِٜشیٖٚمزد پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼٚ
اس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ داخَی عبالٕٕ ٚیِ درفذ ( 0/5درفذ)
افشایؼ یبثذ.

06
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 تغییز هتي قبًَى در سبلّبی اجزای سیبست

 -1-5چبلصّبی ًبضی اس اثْبهبت هَجَد در هتي
سیبست

ّتٔ قبٕ٘ٓ در ع ٚعبً اجزای عیبعت دچبر تغییز
ٗ تحً٘ ؽذ ،ثٚع٘ریم ٚدر عبً عُ٘ اجزای قبٕ٘ٓ
(ثٖذ  116قبٕ٘ٓ ث٘دج ٚعبً  )1392تنَیف ٛشیٖٚمزد
اس ٕیِ تب ع ٚدرفذ ثٛ ٚشیٖٚمزد یل تب ع ٚدرفذ
افشایؼ یبفت ٗ ْٛچٖیٔ مَی ٚاعتثٖبئبت اػْبً ؽذٙ
ثز اػتجبرات ّؾًْ٘ در جشء اٍف ثٖذ  108قبٕ٘ٓ
ث٘دج ٚعبً  ٗ 1390ثٖذ  89قبٕ٘ٓ ث٘دج ٚعبً 1391
حذف ؽذ.

در ایٔ ثخؼ ثِّٜ ٚتزیٔ چبٍؼٛبی فزارٗی
اجزای ثٜیٖ ٚعیبعت مٕ ٚبؽی اس ٗج٘د اثٜبّبتی در
ّتٔ عیبعت اعت ،اؽبرّ ٙیؽ٘د.
 ػذم تجییي دقیق دستگبُّبی اجزایی

ِّٜتزیٔ ّؾنٌ اجزای ثٜیٖ ٚعیبعت ث ٚػذُ
ّؾخـ ؽذٓ دقیق دعتيبٛٙبی ّؾًْ٘ اجزای
عیبعت ّزث٘ط اعت؛ ثزای ّثبً ،در عبًٛبی اجزای
عیبعت ْ٘ٛار ٙایٔ پزعؼ ّغزح ث٘د م ٚآیب
دإؾيبٛٙب ،پضٗٛؾيبٛٙب ٗ ّزامش پضٗٛؾی ثب ت٘ج ٚثٚ
عبختبر ٛیأ ت اّٖبییّ ،نَف ث ٚاجزای عیبعت ٛغتٖذ
ٗ ثبیذ درفذی اس اػتجبرات خ٘د را ثزای ٛشیٖ ٚمزدٓ
در اّ٘ر پضٗٛؼ ٗ ت٘عؼ ٚفٖبٗری مٖبر ثيذارٕذ؟ ینی اس
دالیٌ افَی ّؾبرمت پبییٔ دعتيبٛٙبی اجزایی در
پیبدٙعبسی عیبعت ث ٚػذُ تجییٔ دقیق دعتيبٛٙبی
ّؾًْ٘ در ّتٔ عیبعت ثزّیىزدد.

 -2-5چبلصّبی ًبضی اس چگًَگی اجزای سیبست
 تصَیت دیزٌّگبم آییيًبهِ اجزایی

ثب ت٘ج ٚث ٚایٖن ٚاجزای تنَیف قبٕٕ٘ی ت٘عظ
دعتيبٛٙبی اجزایی ّٖ٘ط ث ٚتق٘یت ٗ اثالؽ آییٕٔبّٚ
اجزایی ّ٘ردٕظز اعت ،اس ایٔرٗ ینی اس ٕنتٛٚبیی مٚ
اجزای ثٜیٖ ٚعیبعت را ْ٘ٛار ٙثب ّؾنٌ ٗ چبٍؼ
اعبعی رٗثٚرٗ مزد ٙتق٘یت دیزٖٛيبُ آییٕٔبّٛٚبی
اجزایی ّزث٘ط در ٛیأت ّحتزُ دٍٗت ٗ اثالؽ آٓٛب
ت٘عظ ّؼبٗٓ اًٗ رییظجْٜ٘ر ث٘د ٙاعت .ثٚع٘ریمٚ
آییٕٔبّ ٚاجزایی جشء اٍف ثٖذ  108قبٕ٘ٓ ث٘دج ٚعبً
 1390در تبریخ  ،1390/6/15آییٕٔبّ ٚاجزایی ثٖذ
 89قبٕ٘ٓ ث٘دج ٚعبً  1391در تبریخ ٗ 1391/8/30
آییٕٔبّ ٚاجزایی ثٖذ  116قبٕ٘ٓ ث٘دج ٚعبً 1392
در تبریخ  1392/8/28ت٘عظ ّؼبٗٓ اًٗ رییظجْٜ٘ر
ثزای اجزا اثالؽ ؽذٕذْٛ .بٓع٘ر مّ ٚؾخـ اعت
تبخیز ُّٕ ٚب ٚٛدر اثالؽ آییٕٔبّ ٚاجزایی ثبػث ایجبد
اختالً در اجزای ثٜیٖ ٚعیبعت ؽذ.

 ػذم تجییي دقیق هستثٌبئبت قبًَى

ینی دیيز اس اثٜبّبتی م ٚثبػث مبٛؼ ّؾبرمت
دعتيبٛٙبی اجزایی ٗ پبییٔ ث٘دٓ ضزیت جذة
اػتجبرات ّؾًْ٘ ایٔ عیبعت ؽذ ،ث ٚػذُ تذقیق
ّغتثٖبئبت قبٕٕ٘ی اػتجبرات ّ٘ردٕظز عیبعت ّزث٘ط
ّیؽ٘د .ػذُ تجییٔ اعتثٖبئبت ثبػث ؽذ تفبعیز
ىٕ٘بىٕ٘ی اس آٓٛب ت٘عظ ّتٍ٘یبٓ ٛز یل اس
دعتيبٛٙبی اجزایی ّؾًْ٘ ارائ ٚؽ٘د.
 اثْبم در هیشاى دقیق تکلیف قبًًَی ّز دستگبُ

 ثبسگطبیی

ْٛبٓع٘رم ٚاؽبر ٙؽذ ثٚدٍیٌ ػذُ تجییٔ دقیق
ّغتثٖبئبت ،تؼبثیز ّتفبٗتی اس ّیشآ اػتجبرات ّؾًْ٘
ٛز یل اس دعتيبٛٙبی اجزایی ٗج٘د داؽت ،ثٖبثزایٔ
تؼییٔ ّیشآ دقیق تنَیف قبٕٕ٘ی ٛز دعتيبٛی ثب
اثٜبُ رٗثٚرٗ ث٘د ٙاعت.

دیزٌّگبم

سبهبًِ

سوبت

ثزای

جوغآٍری گشارشّبی دستگبُّبی اجزایی

ثب ت٘ج ٚثٍ ٚشُٗ اثالؽ آییٕٔبّ ٚاجزایی ثزای فؼبً
ؽذٓ عبّبٕ ٚدریبفت ىشارػ مبرمزد اس دعتيبٛٙبی
اجزایی ،ث ٚدٍیٌ تبخیز در اثالؽ آییٕٔبّ ٚاجزایی ،ثجت
اعالػبت ّزث٘ط ث ٚعزحٛبی پضٗٛؾی در عبیت
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 ػذم جبهؼیت ٍ ضوَل اٍلَیتّبی پضٍّطی

عبّبٕ ٚثب تبخیز سیبدی إجبُ ّیؽذ .ایٔ اّز ِٛ
دعتيبٛٙبی اجزایی را در ّحذٗدیت سّبٕی ثزای ثجت
عزحٛبی پضٗٛؾی قزار ّیداد ٗ  ِٛدثیزخبٕ ٚؽ٘رای
ػبٍی ػتف را تحت فؾبر سیبدی ثزای ثزرعی ٗ اػالُ
ٕتیج ٚتغجیق عزحٛبی پضٗٛؾی ثجت ؽذ ٙثب
اٍٗ٘یتٛبی اثالغی قزار ّیداد.

ثب ت٘ج ٚث ٚػذُ تجْیغ اػتجبرات دعتيبٛٙبی
اجزایی ٗ ّبّ٘ریتٛبی مبری ىغتزد ٙدعتيبٛٙبی
اجزایی ٗ ٍشُٗ ٛشیٖٚمزد ّغتقٌ اػتجبرات ّؾًْ٘
ت٘عظ دعتيبٛٙب ،اٍٗ٘یتٛبی ػَِ ٗ فٖبٗری اثالغی ثب
ّغبئٌ ٗ دغذغٛٚبی مبری ثغیبری اس دعتيبٛٙبی
اجزایی ْٛبٖٛو ٕج٘دٕذ ،ثٖبثزایٔ ػذُ اعتقجبً
دعتيبٛٙبی اجزایی اس اٍٗ٘یتٛب ثبػث ایجبد اختالً در
اجزای ثٜیٖ ٚعیبعت ؽذ.

 ثجت ثیطتز طزحّبی پضٍّطی در رٍسّبی پبیبًی
اجزای سیبست

ینی دیيز اس ٕنتٛٚبیی م ٚاجزای ثٜیٖ ٚعیبعت را
ثب چبٍؼ اعبعی رٗثٚرٗ مزد ثجت دیزٖٛيبُ عزحٛبی
پضٗٛؾی در عبّبٕ ٚاس ع٘ی دعتيبٛٙبی اجزایی ث٘د.
ینی اس دالیٌ ایٔ اّز اثالؽ ثب تبخیز آییٕٔبّ ٚاجزایی
ث٘دْٛ ،چٖیٔ دعتيبٛٙبی اجزایی ثٚع٘ر ّؼًْ٘
فزایٖذ ثزرعی عزحٛبی پضٗٛؾی در درٗٓ ّجْ٘ػٚ
خ٘د را پظ اس اثالؽ آییٕٔبّ ٚاجزایی ؽزٗع ّیمزدٕذ
م ٚایٔ مبر ثبػث اس دعت رفتٔ سّبٓ ٗ ثجت عزحٛب
در رٗسٛبی پبیبٕی اجزای عیبعت ّیؽذ .ث ٚدٍیٌ ثجت
دیزٖٛيبُ ٗ افشایؼ تؼذاد عزحٛبی ثجتؽذ ،ٙدر ػٌْ
ثزرعی دقیق عزحٛب در دثیزخبٕ ٚثب ّؾنالت ثغیبری
رٗثٚرٗ ث٘د.

تطکز ٍ قذرداًی
ّقبٍ ٚحبضز ثزّجٖبی ىشارػٛبی جشء اٍف ثٖذ
 108قبٕ٘ٓ ث٘دج ٚعبً  ،1390ثٖذ  89قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ
عبً  ٗ 1391ثٖذ  116قبٕ٘ٓ ث٘دج ٚعبً 1392
مؾ٘ر م ٚت٘عظ دثیزخبٕ ٚؽ٘رای ػبٍی ػَُ٘ ،تحقیقبت
ٗ فٖبٗری تٜی ٚؽذ ،ٙتذٗیٔ ؽذ ٙاعت .ثٖبثزایٔ
ؽبیغت ٚاعت اس تْبّی ْٛنبرآ دثیزخبٕ ٚؽ٘رای
ػبٍی م ٚدر تٜی ٚىشارػٛبی ّذم٘ر ْٛنبری
داؽتٚإذ ،تؾنز ٗ قذردإی ف٘رت ىیزد.
هٌبثغ

 ػذم تجویغ هجلغ ًین (یک) درصذ در ردیفی

[ٛ ]1بٍٗت ّبینٌ ،راّؼ اُّ« .)1380( .غبٍؼٚ
خظّؾی ػّْ٘ی» .تزجّْٖ٘ ٚیبٓ ػجبط ٗ ىَؾٔ
اثزاٛیِّ ،زمش آّ٘سػ ّذیزیت دٍٗتی عبسّبٓ
ّذیزیت ٗ ثزٕبّٚریشی مؾ٘ر.
[ ]2قبضی ٕ٘ری عزٗػ ( .)1391ثزاٗرد ع ِٜتحقیق
ٗ ت٘عؼ ٚاس تٍ٘یذ ٕبخبٍـ ایزآّ ،زمش تحقیقبت
عیبعت ػَْی مؾ٘ر.

هستقل ٍ پزاکٌذگی اػتجبرات هطوَل ثیي
دستگبُّبی اجزایی

ثب ت٘ج ٚث ٚایٖن ٚثزّجٖبی قبٕ٘ٓ ٛز یل اس
دعتيبٛٙب ثبیذ ثٚع٘ر جذاىبٕٕ ٚغجت ث ٚچيٕ٘يی
ٛشیٖٚمزد اػتجبرات ّؾًْ٘ خ٘د تقْیِىیزی
ّیمزدٕذ ٗ ْٛچٖیٔ حجِ إذك اػتجبرات ّؾًْ٘
ثیؾتز دعتيبٛٙبی اجزایی ،ثبػث ؽذ اػتجبرات
ثٚف٘رت خزد در اختیبر دعتيبٛٙب قزار ىیزد ٗ در
ػٌْ اّنبٓ إجبُ پضٗٛؼ ٗ ّغبٍؼبت ػْیق رٗی
ّ٘ض٘ػبت ٗ ّغبئٌ ّ ٗ ِٜثشره مؾ٘ر ّٜیب ٕؾ٘د.

[3] R&D Magazine, 2014 GLOBAL R&D
FUNDING
FORECAST,
)(2013
(available
on
http://battelle.org/media/publications/gl
)obal-r-d-funding-forecast
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[ ]4پبمشاد ّٜذی ٗ ْٛنبرآ« .)1393( .تحَیٌ
اػتجبرات پضٗٛؼ ،فٖبٗری ٗ ٕ٘آٗری مؾ٘ر»ّ .زمش
تحقیقبت عیبعت ػَْی مؾ٘ر.
[ٕ ]5قؾ ٚجبّغ ػَْی مؾ٘ر ،قبثٌ دعتیبثی در عبیت
سیز:
http://nj.farhangoelm.ir/
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[ ]8ثزٕبّ ٚپٖجِ ت٘عؼ ،)1390-1394( ٚقبثٌ
دعتیبثی در عبیت سیز:
?www.plan6.ir/FileSystem/View/File.aspx
Mode=File&ObjectType=DataItem&Ob
jectId=bef7a655-cd6e-4ce4-b55d5bacea86b57f

[ ]9ق٘إیٔ ث٘دج ٚعبًٛبی ٗ 1391 ،1390 ،1386
 1392مٌ مؾ٘ر.
[ ]10دثیزخبٕ ٚؽ٘رای ػبٍی ػَُ٘ ،تحقیقبت ٗ فٖبٗری.
(« .)1391ىشارػ ػَْنزد جشء اٍف ثٖذ 108
قبٕ٘ٓ ث٘دج ٚعبً  1390مٌ مؾ٘ر».
[ ]11دثیزخبٕ ٚؽ٘رای ػبٍی ػَُ٘ ،تحقیقبت ٗ فٖبٗر.
(« .)1392ىشارػ ػَْنزد ثٖذ  89قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ
عبً  1391مٌ مؾ٘ر».
[ ]12دثیزخبٕ ٚؽ٘رای ػبٍی ػَُ٘ ،تحقیقبت ٗ فٖبٗری.
(« .)1393ىشارػ ػَْنزد ثٖذ  116قبٕ٘ٓ ث٘دجٚ
عبً  1392مٌ مؾ٘ر».

[ ]6عیبعتٛبی مَی ٕظبُ ػَِ ٗ فٖبٗری مؾ٘ر اثالؽ
ؽذ ٙت٘عظ ّقبُ ّؼظِ رٛجزی ،قبثٌ دعتیبثی در
عبیت سیز:
http://farsi.khamenei.ir/newscontent?id=27599

[ ]7عیبعتٛبی مَی ثزٕبّ ٚپٖجِ ت٘عؼ ٚاثالؽ ؽذٙ
ت٘عظ ّقبُ ّؼظِ رٛجزی ،قبثٌ دعتیبثی در عبیت
سیز:
http://farsi.khamenei.ir/newscontent?id=9835
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An Investigation of the Performance of the Policy of Spending a Percentage
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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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