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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
 درايرانتحقيق و توسعهدستاوردهاي

مهندس مژده رحماني، دكتر مونا رحماني

چكيده
ترين معيار تعيين جايگاه علمي كشورها، ميزان مشاركت در توليد علم، فناوري و نوآوري و امروزه اصلي

 توسعه مبتني بر دانايي مستلزم فراهم ساختن .نمايدوند توسعة علمي جهاني ايفا ميرنقشي است كه آن كشور در 

زمينه هاي رشد و ارتقاي دانش در مراكز علمي و پژوهشي كشور و تبديل يافته هاي پژوهشي به محصوالت و 

. روشهاي جديد است

 قابل توجهي به رشد اقتصادي، از مراكز پژوهشي تحقيقاتي و دانشگاه هاي كشور انتظار مي رود به ميزان

ميزان واحدهاي پژوهشي فعال لذا . امنيت ملي، تحقيق و توسعه و به طور كلي حل مشكالت جامعه ياري رسانند

نگاهي به گذشته نشان . باشدهاي مهم ارزيابي وضعيت پژوهشي آن كشور ميموجود در هر كشور يكي از شاخص

امعه سنتي به جامعه صنعتي، فرايند پژوهش هم از حيطة فعاليتهاي متفرقه و دهد كه با پيشرفت جوامع و گذر از جمي

پراكنده خارج شده و شكل نهادي و قانوني گرفته است كه اين شكل را امروزه در قالب نهادهايي همچون 

 تحقيقاتي و -هاي علمي، كانونهاي تفكر، پارك)R&D(هدانشگاهها، مؤسسات پژوهشي، مراكز تحقيق و توسع

 و روند نگرشي به تاريخچهدر اين مقاله سعي شده، ضمن. بينيمميانجمنهاي علمي و قطبهاي علمي ،اكز رشدمر

ها و مراكز پژوهشي، ريزي، ضرورت ارتباط ميان دانشگاهبه نقش تحقيق و توسعه در برنامه رشد اين واحدها، 

. ارائه شود گيري توان تحقيقاتي كشور مدلي براي اندازههاي تحقيق و توسعه، اشاره گردد و نهايتاً شاخص

كليد واژه
ايران،  وزارت علوم، تحقيقات و فناوريدستاورد،پژوهش، ه، تحقيق و توسع
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مقدمه
واقعيتهاي . توان در دام گذشته اسير بودنگري است و بيش از اين نميدنياي امروز، دوران نوانديشي و آينده

كه شاهد آن هستيم، بروز تغييرها و تحولهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و محيطي و دگرگونيهاي حاد و سريعي 

دهد، چشم ما را به فرهنگي و به ويژه تكنولوژيكي در جامعه جهاني كه به نحوي جامعه ما را تحت تأثير قرار مي

زون آگاهي، افزايش رشد سريع جمعيت، افزايش روز اف. سازدها ميها را متوجه آيندهانديشهنظاره شرايط موجود،

هاي مورد نياز جامعه، مسأله اشتغال و ها و تخصصهاي بنيادي در مهارتها، تحولنيازها و انتظارهاي افراد و گروه

همه و همه نظام ملي،هاي توسعهتأمين اعتبارهاي الزم جهت تحقق اهداف برنامهتأمين شغلي، رفاه اجتماعي،

رار داده است كه ناچار بايد رسالت سنتي خود را مورد ارزيابي مجدد و تجديد آموزش عالي كشور را در شرايطي ق

. نظر قرار داده و اهداف و ساختار و عملكرد خود را با شرايط متحول كنوني و نيازهاي آينده جامعه منطبق نمايد

ي انساني ماهر و امروزه نقش دانشگاهها در غالب كشورهاي جهان متحول شده و رسالت دانشگاه به تربيت نيرو

شوند و مهمترين و هاي تحقيقاتي، درواقع اميد جوامع تلقي ميشود، بلكه دانشگاهها و مؤسسهمتخصص محدود نمي

كنند كه با نقش اوليه و سنتي آن كامالً هاي آن ايفا ميترين نقش را در تحول و پيشرفت جامعه و حل مشكلسازنده

. متفاوت است

ت از اركان ايجاد، توسعه و بهره برداري از تكنولوژي و از جمله ضروريات توسعه تحقيق و توسعه و مديري

يي صنعتي و اقتصادي، اجتماعي در هر كشوري هستند و در كشورهاي در حال توسعه كه در صدد خودكفا

ها اليتبراي فعهاي تحقيق و توسعه و اعمال مديريت اثر بخش،گذاري و طرح ريزي برنامهاقتصادي هستند، سياست

خصوصاً تحقيقات «هاي تحقيق و توسعه گسترش و ارتقاي فعاليت. رار دارددر اولويت ملي، صنعتي و توليدي ق

صنعتي، مستلزم شناخت عوامل مؤثر در فرآيند تحقيق و توسعه، و طراحي سياست ها و مكانيزم هاي اثر بخشي اين 

. قبيل فعاليتّهاست

گذاري در بخش تحقيقات، از اهداف بلند مدت و استراتژيك ، سرمايه)قرن بيست و يكم( كنوني در دنياي

 خودشان را GNPدر حال حاضر كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته دنيا، سهم قابل توجهي از . همه جوامع مي باشد

سأله اين دسته از كشورها، توسعه و پيشرفت خود را، مرهون توجه به نگرش صحيح به اين م. صرف تحقيق مي كنند

ولي متأسفانه با وجود همه اينها، هنوز نگرش علمي و فرهنگ تحقيقاتي در جامعه ما ، به درستي جا نيفتاده . مي دانند

، ولي در عمل و كنيمواژه تحقيق و پژوهش بيشتر استفاده مياست و درست است كه در صحبت هاي روزمره از
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 درصد از تحقيقات انجام 94بر اساس آمار ارائه شده . د ندارداجرا، تحقيق علمي به معناي واقعي ، در كشور ما وجو

.  درصد آن در كشورهاي جهان سوم انجام مي گيرد6شده دنيا در كشورهاي پيشرفته و تنها 

هاي تحقيق و توسعه، يكي از اثر بخش ترين در شرايط رقابتي دنياي صنعتي و اقتصادي حاضر، انجام فعاليت

بايد توجه داشته باشيم كه در .  موسسات و سازمان ها مي توانند به آن، روي آورندكارهايي است كه مديران

كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، هزينه هايي كه به فعاليت هاي تحقيق و توسعه اختصاص داده مي شود، روز به 

هايي كه الزمه يرساختاز طرف ديگر، روي آوردن به تحقيق و توسعه، بدون ايجاد ز. روز در حال افزايش مي باشد

ها، موجبات شكست مديريت اين سازمانهاي نيروي انساني وچنين واحدهايي است، ساختار سازماني، ويژگي

تواند لذا توجه به چنين واحدهايي مي. هاي اقتصادي را فراهم خواهد كردند تحقيق و توسعه موسسات و بنگاهفرآي

تواند خود را از يك جامعه در حال توسعه ، به ت نمايد و كشور ما ميل توجه هدايجامعه را به سوي پيشرفت قاب

. يك جامعه پيشرفته و صنعتي تبديل نمايد

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نگاهي به پژوهش در برنامه
 حداقلاستان هر  كهاي گونهمتمركز بود به دانشگاهها بر گسترش دولت، سياست پنجساله اولبرنامهدر 

. باشداشته د دانشگاهبتواند يك

 در  تحقيق از بخشحمايتو همچنين  عالي آموزش كيفيت ارتقايبراولويت دوم پنجسالهبرنامهطي

 از مراكز ، پشتيباني در تحقيقخصوصي و عموميگذاري سرمايه براي، ايجاد انگيزه مدت و ميانمدتكوتاه

 تحقيقاتي از نتايجاستفاده و بهبوددر صنعت)  و توسعهتحقيق (، ايجاد واحدهايخصوصي و عمومييپژوهش

.گرفتصورت 

هاي ريزي كشور، اهداف كمي اين بخش در سالاما عليرغم اهميت تحقيقات در ساختار برنامه

، عدم مهمي چون تحقيقات در كشورامري دربرنامه دوم تحقق نيافت و اين مساله حاكي از عدم توازن برنامه ريز

يقاتي در فعاليت استفاده از منابع تحق، )ين بخشو در نتيجه فقدان مشاركت الزم ا(حمايت كافي از بخش غيردولتي

عدم ارتباط موثر بين مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها با دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي غير دولتي هاي غير پژوهشي، 

.م جايگاه مناسب اعتبارات تحقيقاتي در بودجه عمومي دولت و توليد ناخالص داخلي عد، و صنعت

نام وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تغيير يافت و سوم  پنجسالهدر برنامه

يردولتي و  الف، ب، ج زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غ102ماده  و 100اجراي ماده راستايدر

تاسيس صندوقهاي غيردولتي و الزام دولت به حمايت از ،حمايت كمي و كيفي از فعاليت هاي پژوهشي و فناوري
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عدم اختصاص منابع كافي به بخش تحقيقات، ضعف نظام ولي با اينحال . ايجاد شد.... تحقيقات بخش خصوصي و 

 راهكارهاي مناسب براي  عدم اتخاذرزيابي صحيح،وري و در نتيجه عدم اآماري كارآمد در زمينه پژوهش و فنا

سازي دانش هاي پژوهشي در راستاي بوميحقيقات و ضعف در حمايت از فعاليتورود بخش خصوصي در عرصه ت

فني وارداتي و پژوهشهاي مورد نياز صنايع و معادن كشور باعث شد كه اهداف پژوهش و فناوري در برنامه سوم در 

. نشود مطلوب محقق بسيارحد

 ساله 20هاي گذشته و با عنايت به ترسيم سند چشم انداز با بررسي برنامههچهارم توسعپنجسالهبرنامة در 

در لذا . قتصادي، علمي و فناوري قرار گيردكشور توسط مقام معظم رهبري، قرار است ايران در جايگاه اول ا

 توسعه در نظر گرفته شده  محور اصلي در برنامه چهارمبه عنوان ديدگاه و»يتوسعه مبتني برداناي«ورمان نگرش كش

، پژوهشيراستا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف به نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهايدر اين.است

 در عرصه بين الملليهمكاري هاييفناوري و آموزشي، همچنين طراحي و پياده سازي نظام ملي نوآوري و توسعه و

هاي ريسك براي فعاليتهاي يص اعتبارات مورد نياز براي كمك به تشكيل صندوقهاي ضمانت وام و سرمايهو تخص

. گرديده استنوآورانه و صندوقهاي پژوهش و فناوري

تجربه كشورهاي پيشرفته نشان داده است كه رشد و توسعه مراكز علمي و پژوهشي و ايجاد توانمندي در 

هاي جامعه و همگامي با تحوالت علمي و تكنولوژيكي جهان، در گرو حمايت همه آنها براي پاسخگويي به نياز

هاي توسعه موسسات پژوهشي، انجمناين راستا اين وزارت در .جانبه از كنشگران عرصه دانش و فناوري است

 كار  در دستور شامتكهاي موضوعي و صندوقهاي پژوهش و فناوري را،علمي، نشريات علمي، پاركها، مراكز رشد

.گرددارائه ميخالصه اي از وضعيت اين واحدهادر اين مقاله . قرار داده استخود

واحدهاي مورد بررسي در اين مقالهاهداف ها و ويژگي
موسسات پژوهشي•

هاي پژوهشي، تالش براي تجاري هايي كه براي كشور در اولويت است فعاليتموسسات پژوهشي در زمينه

هاي پيشرفته و انتقال يافته از خارج، انتشار هاي پژوهشي، توليد فناوري، جذب فناورييافتهسازي و بكارگرفته شدن 

 عمده اهداف اين واحدها شامل .دهدات علمي در مرز دانش را انجام ميهاي نو و اطالعهاي پژوهشي يا فناورييافته

:موارد زير است

انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه�

سرگردان توسط بخش خصوصي در مسير پژوهش كشوربكارگيري سرمايه هاي �

 فناوري_كمك به تاسيس شركتهاي زايشي براي تجاري كردن يافته هاي پژوهشي �



5

انتشار علم، يافته هاي پژوهشي و فناوري�

 و مراكز رشدپاركها•
 اند و طول چند دهه گذشته، پاركها و مراكز رشد علم و فناوري در كشورهاي مختلف دنيا گسترش يافتهدر

اهميت پاركها و مراكز رشد علم و فناوري ناشي از جايگاه آنها در . تعداد اين مراكز روز بروز در حال افزايش است

شتيباني در اين واحدها با در اختيار قرار دادن خدمات پ. تحريك فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر دانش و فناوري است

گيري مشترك از امكانات و تجهيزات، بطور موثري اميد به بقا و  بهرههاي باالسري از طريقيك نظام و كاهش هزينه

:عمده اهداف اين واحدها به شرح زير است. كننداندازي تقويت ميرشد موسسات نوپا و كوچك را در دوره راه

توسعه فناوريمشاركت مراكز آموزشي و پرورشي، دولت و بخش خصوصي براي�

اي تحقيق و توسعهفعاليت واحدهكمك به ايجاد بستر مناسب براي �

ايجاد پيوند بين امكانات و منابع دانشگاهها و مراكز سازماندهي توانايي ها و امكانات موجود در منطقه براي�

علمي و فناوري منطقه

رقابت در عرصه جهاني و جذب متخصصان و ايجاد بسترهاي مناسب به منظور ارتقاء دانش فني در جهت�

خارجسرمايه گذاري هاي 

.اقتصاديتجاري سازي نتايج تحقيقات و افزايش ارتباط بين بخشهاي�

و متوسط فناوريتوسعه اقتصاد دانش محور از طريق حمايت از موسسات كوچك�

تفكرهايكانون•

واحدي است غيردولتي يا دولتي كه در ارائه نظرات و ديدگاهها كامالً مستقل عمل مي كند و هدف آن 

هاي  فرهنگي،  اجتماعي، ها در زمينهها و سياستگذاريگيريپردازي و پژوهش براي تصميم ايدهانجام مطالعه،

سياسي، اقتصادي و دفاعي و ارائه ايده و راه حل براي مشكالت و چالشها، و آينده انديشي در موضوعهاي موردنظر 

كانون تفكر . زي براي آنان استساو كمك به تصميم) بخش دولتي يا خصوصي(مديران و سياستگذاران متقاضي 

عمده اهداف . يكي از انواع واحدهاي تحقيق و توسعه است كه مطالعه و يا پژوهش را معموالً به سفارش انجام ميدهد

:اين واحدها به شرح زير است

ارائه راه حل براي سوالها و چالشهاي سازماني، مديريتي و اجتماعي و شناسايي فرصتهاي مهم �

هاي كلي دهاي اوليه به سياست ها و برنامههاي كلي و پيشنهاتبديل ايده�

 مديران سازمانهاي متقاضيارائه يافته هاي مطالعاتي براي كارشناسان،�
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علميقطبهاي •
است كه داراي فعاليتهاي علمي و ويژگيهاي برجسته ) آموزشي يا پژوهشي(قطب علمي يك گروه علمي 

ايجاد : و اهداف عمده آنها عبارتند ازباشد همكاريهاي علمي وبين المللي مياي در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و 

انتظار مي رود از رهگذر ايجاد قطبهاي علمي سطح . رقابت سالم، نوآوري، ارتقاي كيفيت و توليد دانش فني

وري آموزش و پژوهش در كل كشور ارتقا يابد و براي حل مسائل و معضالت اساسي كشور از طريق رشد و فنا

چاره جويي شود

 علميهايانجمن•
هاي فكري و و وجود روابط و تعامل“ اجتماع علمي”يكي از عناصر اصلي و زير بنايي نظام علمي، مفهوم 

وجود اجتماع علمي و همكاريهاي . هاي علمي در سطح دنياستتخصصي در بين اعضاي اين اجتماع و بين اجتماع

شنايي با تحوالت و دستاوردهاي جديد، و تدوين معيارهاي ارزيابي قوت و ضعف اي، عالوه بر آ رشتهاي و بينرشته

كار علمي، امكان نظارت بر اعمال و اجراي هنجارها و ضوابط و جلوگيري از انحرافات و انباشت و پيشرفت در 

ارتباط بين هاي علمي فراهم شدن امكان ايجاد هاي مهم انجمناز ويژگي. كندمحيط علم و پژوهش را فراهم مي

.اندركاران علم و پژوهش و سرعت بخشيدن پيشرفت در توليد و ترويج علم مي باشددست

 موضوعيهايشامتك•
كشور به عنوان يكي از راهكارهاي مهمي است كه مي تواند در جهت ملي تحقيقاتي شبكه آزمايشگاههاي 

 به داليل ساختاري همكاري بين دانشگاهي و ارائه خدمات به محققين كشور مثمرثمر باشد، از طرفي نيز اين شبكه

. دهدمراكز پژوهشي خصوصي و دولتي امكانات موجود هر دستگاه را با شرايط خاص در اختيار محققين قرار مي

: به شرح زير استاهداف تشكيل شامتك موضوعي

امكان استفاده بهينه از توان علمي يكديگر�

ل دريافت هزينه امكان سرويس دهي به بخشهاي خصوصي در قبا�

هاي غير ضروري و  و جلوگيري از خريدايهدايت دانشگاهها براي خريد تجهيزات به صورت نياز منطقه�

تكراري

هاي فعال داخل و خارجارتباط مستمر و منظم با موسسات و آزمايشگاه�
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هاي پژوهش و فناوري غيردولتي صندوق•
رتقاي توسعه فناوري، تشويق و گسترش نوآوري در هاي پژوهش و فناوري غيردولتي با هدف اصندوق

گذاري بخش غير دولتي و كمك دولت براي مشاركت با پذيرش هاي مشاركت و سرمايهصنايع با ايجاد زمينه

. ايجاد شده اند) كاربردبي و توسعه اي(هاي احتمالي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فناوريريسك

:هاي پژوهش و فناوري شامل موارد زير استندوقزمينه هاي فعاليت ص

، )هاي كاربرديپژوهش(هاي پژوهشي اعطاي وام تسهيالت به اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي طرح�

فناوري و تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد

هشي و فناوري در مقاطع تعيين شده درقراردادتضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهاي پژو�

صدور ضمانتنامه هاي مورد نياز موسسات پژوهشي و فناوري بخش غير دولتي به متقاضيان مربوط براي اجراي �

طرحهاي پژوهشي و فناوري

.هاي پژوهشي و فناوريگذاري در طرحپذير، مشاركت و سرمايهتأمين سرمايه ريسك�

وضعيت پژوهش در ايران
:توان به گروههاي زير تقسيم كردرا ميهاي توسعه علمي كشورها و مولفهشاخص

تعداد واحدهاي پژوهشي�

تعداد پاركها و مراكز رشد�

تعداد قطبهاي علمي�

تعداد انجمنهاي علمي�

هاي پژوهش و فناوريصندوق�

هاي علمي پژوهشيانتشار مجله�

، تحقيقات و فناوري،پژوهشي از وزارت علوم واحد 424 مجوز سال گذشته جمعا28ًدر ايران طي 

 تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و جواز719موزش پزشكي و آ، درمان و وزارت بهداشت واحد پژوهشي از 126

.صادر شده است تحقيق و توسعه از وزارت صنايع و معادن  گواهي1149معدني و 

اند مركز رشد مجوز دريافت كرده43ي و  پارك علم و فناور15در خصوص پاركها و مراكز رشد تاكنون 
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 قطب در 24باشد كه از اين تعداد  قطب مي123اند هاي علمي كه تاكنون مجوز دريافت نمودهتعداد قطب

 قطب در گروه 33 قطب در گروه علوم انساني و هنر، 18 قطب در گروه فني و مهندسي، 41گروه علوم پايه، 

.زشكي هستند قطب نيز در گروه دامپ7كشاورزي و 

اند هاي علمي ايران مجوز دريافت نموده انجمن از كميسيون انجمن162هاي علمي تاكنون در زمينه انجمن

 انجمن در گروه علوم انساني، 35 انجمن در گروه فني و مهندسي، 49 انجمن در گروه علوم پايه، 13كه از اين تعداد 

.اي هستندهاي بين رشتهانجمن نيز در گروه انجمن46 انجمن در گروه كشاورزي و منابع طبيعي و 19

- و فعاليت خود را آغاز كردهدر زمينه صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي تاكنون چهار صندوق تشكيل

.اند

36 مجله به زبان فارسي و 231 كه شامل  مجله است267تعداد كل نشريات داراي اعتبار علمي در كشور 

 ترويجي - مجله داراي مرتبه علمي54پژوهشي و - نشريه داراي اعتبار علمي213ز اين ميان  كه امجله به زبان التين

.ست نشريه افزايش يافته ا16 در كشور به ISIتعداد نشريات داراي اعتبار همچنين .هستند

توصيف يافته ها
: از سه شاخص استفاده شده استمقاله اين  درهاطور كلي در تحليل يافتهب

نرخ رشد-1
تعريف مي شود كه ميانگين  اين واحدها  به عنوان نرخ رشدواحدهاي تحقيقاتيمحاسبه رشد متوسط 

هاي مورد  مورد نظر طي دورههاي را در گروههاي اول، دوم، سوم و چهارم توسعهدر برنامه صدور مجوزهاافزايش

:دهدبحث نشان مي

هارم طي برنامه سوم و چ–79قبل از سال 

توسعه *100=درصدتغييرات

سال اول

درصد فراواني نسبي-2
فراواني هر دسته

*100=درصد فراواني نسبي
مجموع كل مجوزهاي صادره 
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سهم-3
، سهم آمار صدور مجوز آن سازمان تعريف 100نسبت آمار صدور مجوز در هر سازمان به كل مجوزها ضربدر عدد 

.مي شود

پژوهشگران به عرصه نشانه توجه و عنايتتوان ميرا 1هاي ارائه شده در جدول رشد نسبي شاخص

انساني وجود دارد و باعث پيشرفت و تكامل بشر  تحقيق و پژوهش در فطرتگفتتحقيقات و پژوهش دانست و 

.شده است
نرخ رشد بسيار باال در بخش خصوصي نسبت به كل واحدهاي پژوهشي نشاندهنده ايجاد شرايط مناسب 

هاي توان براي مثال به تسهيل در شرايط تأسيس واحدهاي پژوهشي، كمكش بوده كه ميتوسط دولت در اين بخ

هاي مستقيم، هاي قانون مالياتمندي از معافيت مالياتي برخي مادهالتأسيس و بهرهمالي دولت به واحدهاي جديد

.تشويق و ترغيب بخش خصوصي اشاره داشت

ر، قطبهاي علمي، و پاركها و مراكز رشد بعد از برنامه الزم به ذكر است صدور مجوزهاي كانونهاي تفك

.الذكر آورده نشده استسوم صورت گرفت در نتيجه مقايسه اين واحدها در جدول فوق 
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تحقيقاتي داراي مجوز موسسات نرخ رشد -)1(جدول 

عناوين واحدها

درصدفراواني 

قبل از سال نسبي

1379

قبل ازشروع (

)برنامه سوم

 طي سالهاي ني نسبيدرصد فراوا

برنامه سوم توسعه (1379-1385

)سال ازبرنامه چهارم2و

نرخ رشد

)درصدتغييرات(

%2,610384,5موسسات پژوهشي دانشگاهي

موسسات پژوهشي وابسته به وزارت 

علوم
1,30,861,5%

موسسات پژوهشي وابسته به وزارت 

بهداشت
2,36,3274%

موسسات پژوهشي وابسته به 

يردستگاههاسا
22,5125%

%0,58,81760موسسات پژوهشي خصوصي

%56120هاي علميانجمن

 تحقيق و توسعه صادره از گواهي

وزارت صنايع و معادن
51,327,754%

پروانه تحقيق و توسعه صادره از وزارت 

صنايع و معادن
-6,3100%

 مركز پژوهشهاي صنعتي و جواز تاسيس

 صادره از وزارت صنايع و معادنمعدني
2524,296,8%

پروانه پژوهش صادره از وزارت صنايع 

و معادن
107,474%
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:در اينجا چند نمودار آماري ارائه مي شود

گروههاي آموزشيمجالت به تفكيك تعداد -1نمودار
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هاياز وزارتخانهداراي مجوز  اصولي و قطعي تعداد واحدهاي -3نمودار 

"صنايع و معادن" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي"، "علوم، تحقيقات و فناوري"
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كانون

موسسات پژوهشي دانشگاهي، موسسات پژوهشي :  زيرمجموعه5وسسات پژوهشي به الزم به ذكر است م

وابسته به وزارت علوم، موسسات پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت، موسسات پژوهشي وابسته به سايردستگاهها، 

هشي شود موسسات پژومالحظه مي) 3(اند كه همانطور كه در نمودار بندي شدهموسسات پژوهشي خصوصي تقسيم

 واحد پژوهشي بيشترين و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم، 187وابسته به دانشگاهها با برخورداري از 

باشد اين مساله طبيعي مي.  واحد پژوهشي از كمترين سهم تعداد واحد پژوهشي برخوردارند30تحقيقات و فناوري با

ز دانشگاهها به وجود مراكز پژوهشي درون دانشگاهي چرا كه هر ساله با گسترش آموزش عالي و دانشگاهها، نيا

ولي رسالت موسسات پژوهشي . شود و ما شاهد رشد و گسترش موسسات پزوهشي دانشگاهي خواهيم بودبيشتر مي

دهد بر حسب نياز، موسسه پژوهشي ملي هايي كه كشور دراولويت قرار ميباشد و در زمينهوزارت علوم، ملي مي

كندايجاد مي

فعال رتبه اول و تقريباً نيمي از مراكز تحقيقاتي استان تهران با داشتن دهد نشان مي) 1(نطور كه نقشههما

.اندهاي بعدي را به خود اختصاص دادهرتبهقم، فارسآذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان رضوي، استانهاي 

 دراستانها اميد است در سالهاي آتي اند كه با تقويت اين واحدهاتقريباً درتمامي نقاط كشور پراكنده شده

.درصدهاي باالتري از آن شاهد باشيم
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 توزيع و پراكندگي مراكز تحقيقاتي داراي مجوزاز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت، -1نقشه

درمان و آموزش پزشكي و وزارت صنايع و معادن

 درايرانوسعهتحقيق و تجايگاه 
 و ، تكنولوژي علم به نسبت فراوانيگرايش اسالمي در دوره و چهاسالم از پيش چه ايران و تمدنفرهنگ

ريزي پي ايران در تمدنفنيو علمي پيشرفتهاي براي بسيار استواريشالوده.  است داشته واخالقو نيز معنويتتوسعه

، سهروردي، خيام، خوارزميسينا، رازي مانند ابن سرشناسيهايچهره آنطي كه در عصر اسالمي بويژه، استشده

.ساختند فراهم روزگار جهان آنكشورهاي با ساير در مقايسه ايران براي خاصيجايگاهو مولوي

 اجتماعي هستيم اين شتاب –نگي فرايندهاي تاريخي و تغييرات فرهآوري ازامروز ما شاهد شتاب شگفت

 جهاني پيشرفتهاي فناوري و گسترش پديده. گذاري شده استانقالب فناوري اطالعات پايهاساسحيرت انگيز بر

ايجاد كرده استريزان در كشورها هاي فراواني را براي برنامهها و فرصت، چالششدن
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يق و توسعه به طور كلي به صورت هر فعاليت تحق«: يونسكو تحقيق و توسعه را اين چنين تعريف مي كند

منسجم خلّاق براي افزايش سطح دانش، اعم از دانش انسان، فرهنگ، و جامعه و استفاده از اين دانش براي 

» .كاربردهاي جديد، تعريف مي شود

ي دانش هاي توسعه اي فعاليتتحقيق و توسعه، كليه«: گونه تعريف مي كنندچنين ايناز واژه تعريف ديگري 

چه، از نتايج تحقيقات نظري و . چه، هدف علمي خاصي در ذهن داشته باشد يا نداشته باشد. علمي را در بر مي گيرد

» .ها و فرآيندهاي جديد، استفاده بكند، يا نكندكاربردي براي ارائه فرآورده

: تحقيق و توسعه ، در تاريخ تكامل و رشد خود، سه نسل را طي كرده است

1-ت دانشمندان بود و در حقيقت درالبراتوارها يا آزمايشگاه: لنسل اول فعاليتحقيقات عمدتاً اين مرحله،ها ، مح

.گرفت كه موجب اختراعات و تحولّات عظيمي نيز شدبه صورت فردي انجام مي

، نسلر اين د. واحدهاي تحقيق و توسعه صنعتي در كارخانجات با البراتوارها تماس تنگاتنگ داشتند: نسل دوم-2

مشخصه تحقيق و توسعه از اين دور به بعد ، اين .  روبرو بودندشديدرقابت كارخانجات با محدوديت بازار و

است كه اين گونه تحقيقات تنها و تنها ، در بستر فعاليت خلّاق و پويايي مجموعه تكنولوژي هاي مرتبط با 

.  مفهوم يافتندمحصول و در پيوند متقابل و تنگاتنك با صنعت ، معني و

در اين نسل واحد هاي تحقيق و توسعه هستند كه وظايف، نقش و محتوايشان ، تحول نويني پيدا : نسل سوم-3

امروزه تحقيق و توسعه ، در سراسر دنياي پيشرفته ي صنعتي، به يك فعاليت عمده ي صنعتي و .كرده است 

عالوه بر احاطه و پاسخگويي به مسائل صنعتي و دولتي تبديل شده و به صورت سازمان هايي در آمده است كه 

تكنولوژيكي ، با مسائل سياسي، امنيتي و فرهنگي در ارتباط بوده و يكي از ابزارهاي قدرت، به معناي در دست 

.اقتصادي جامعه، تلقي مي شودداشتن توسعه صنعتي و در پي آن توسعه 

ها ، ارتباط يسر است كه بين مراكز تحقيقاتي و دانشگاهو انجام فعاليت علمي، زماني ماكنون تحقيق و توسعه 

به . پل ارتباطي در اين راستا، سيستم اطلّاع رساني نوين در چارچوب نظام اطالّع رساني ملّي است. برقرار شود

كارگيري سيستم اطالع رساني مناسب با بهره گيري از پيشرفته ترين تجهيزات و ابزارهاي اطالّع رساني به منظور

آگاهي ازولويت در فعاليت هاي تحقيقاتي باها و مراكز تحقيقاتي كمك به تعيين ارتباط بين دانشگاهايجاد ا

كمك به همسو ، اهدانشگاهتوسطمراكزتحقيقاتيوعلميتحقيقاتيودستاوردهاينتايجازآخرينگاهي،آنيازصنعت

.ي استشدن فعاليت هاي تحقيقاتي در راستاي اهداف كالن توسعه ضرور

در زمينه تحقيق و توسعه در ايران به خاطر ضرورت و اهميت موضوع، همه ساله اعتباراتي براي تحقيقات 

اما اين بذل و توجه به تحقيق و توسعه در مقابل .باشد مي)2( كه آخرين آمار آن مطابق جدولشودهزينه مي
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به خود اختصاص داده است و الزمه توسعه همه كشورهاي توسعه يافته سهم بسيار ناچيزي از اعتبارات بودجه را 

.آوري و تحقيقي استهاي فنجانبه كشور نياز به اختصاص اعتبارات مناسب با طرح

GDPسهم اعتبارات پژوهش و فناوري در -2جدول 
GDP137913801381138213831384سهم اعتبارات پژوهش و فناوري در 

0,310,380,380,50,520,64درصد

برابر سهم اعتبارات   اجراي برنامه چهارم توسعه به دوسهم اعتبارات پژوهش و فناوري دراولين سال از

.فاصله زيادي وجود دارد%)3(برنامه چهارم توسعهه دررقم پيش بيني شد افزايش يافته است و تا79مذكور در سال

ها بايد منتظر دولت  و به عبارتي شركتباشدايران، بازاري به شدت دولتي ميبازاردر اينجا بايد گفت 

دانيم ايرانيان نيك ميهاي خود را تعريف و اعتبار الزم را اختصاص دهد كه همانگونه كه همه ماپروژهباشند تا

از پايداري و ثبات الزم برخوردار نيست و از سوي هاي دولت معموال وابسته به فرد و مديريت افراد بوده وسياست

.هاي ما را نابود كرده استپروژه ها تاكنون بسياري از شركتداخت به موقع اعتبارديگر عدم پر
موثر دربازارهاي تنها راه غلبه بر وضعيت موجود و حتي پيشرفت و گسترش بازار و در پي آن حضور

رسي روند مطالعه بازار، بر. موجود مي باشدهايدر كنار فعاليت (R&D) جهاني، تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه

 را مسلح به داشتن قدرت تحقيقاتيهاي در كنار آن افزايش بنيه علمي، شركتها ورشد صنعت جهان، پرورش ايده

.نمايدپذيري و چابكي در مقابله با مشكالت و حركت به سوي هدف سازمان و پيشرفت ميانعطاف

ارگانهاي حمايت كننده از تحقيق و توسعه 
 كه  گروه تقسيم بندي نمود7توان ارگانهاي حمايت كننده اصلي تحقيقات دركشور را به ميبا توجه به نمودار زير 

هر يك به نوعي در حمايت از تحقيق و توسعه در كشور نقش دارند

جشنواره ها
و جايزه ها

باشگاهها

برنامه ها طرح هاي ملي

بانكها

صندوقها

نهادها و سازمانها

حمايتهاي تحقيق و توسعه 
در كشور ايران
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تحقيق و توسعه در كشورمسائل و تنگناهاي 
: دسته تقسيم مي شود4در ايران به تحقيق و توسعه مسائل و تنگناهاي 

:  تحقيقاتيمراكز•
 عدم ارتباطات مراكز  ساختار و مديريت پژوهش،، مشخص نبودنرد ضعيف مراكز تحقيقاتي و آموزشيعملك

هاي  پروژهيربهره دهينگراني هاي مالي و د، ...)الملل و دانشگاهها، روابط بين(تحقيقاتي با دنياي خارج از خود

باشدتي ميمراكز تحقيقاصورت گرفته در مراكز برخي از تنگناهاي 

:دولت•
تسهيالت اعتباري و ارز، به طوري يكي از مشكالتي كه دولت در زمينه تحقيق و توسعه ايجاد كرده، ارائه 

هاي خود به دست متخصص و محقق، به دنبال گرفتن كه دستگاههاي مختلف اجرايي به جاي جستجوي حل مشكل

، از كنند كااليي و خدماتي خود را در بازار جبران ميارز بيشتر و خريد از خارج هستند و بدين ترتيب كمبودهاي

، مشخص نبودن چگونگي واگذاري بخشي از مسئوليتهاي دولتي ضعف نظام اطالعاتي و اطالع رساني،ديگر مسائل

موانع ناشي از ضعف بخش اجرايي به دليل درونزا نبودن فناوري در اين بخشها به ويژه در به بخش خصوصي و 

.باشد ميصنعت

: محققان•

عدم حمايت از ، كمتر بكار تحقيقاتي پرداختنققان ما نسبت به كشورهاي ديگر، محتعداد ايين بودن پ

.باشداز معضالت اين بخش ميضعف فرهنگ تحقيق و كار گروهي بين محققان ، محققان

:مردم•
 گروه است مشكل عمده اين و مراكز تحقيقاتير عمومي و نظر مردم نسبت به تحقيقماهيت و افكا

گيري توان تحقيقاتي كشور در گروههاي مختلف در موسسات تحقيقاتيالگوي اندازه
سرمايه گذاري در بخش تحقيقات ازعناصر مهم رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به حساب مي 

گذاري متناسب و بررسي كشورهايي كه در دو دهه اخير رشد چشم گيري داشته اند همگي حاكي از سرمايه . آيد

رشد اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خصوصاً رشد درونزا نياز به ايجاد و توسعه . كارآ در بخش تحقيقات است

فعاليتها و برنامه هاي تحقيقاتي در صورتي كه جامع، فراگير و سازمان يافته . فعاليتهاي تحقيقاتي داخل كشور دارد

حال و آينده جامعه باشد، تضمين كننده رشد پايدار و شتاب دهنده انجام پذيرد و در ارتباط نزديك با نيازهاي 

كشورهاي در . فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و كاهش تلفات و ضايعات سرمايه گذاري خواهد بود
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قادر به هاي گسترده در بخش تحقيقات نمايند و عمدتاً گذاريحال توسعه به لحاظ محدوديت منابع نميتوانند سرمايه

ريزي و اولويتهاي تحقيقاتي خود را تامين نيازهاي بخش تحقيقات نيستند ولي با اين حال بايد به نحوي برنامه

انجام اين مهم ممكن نيست مگر با مشخص نمودن . مشخص و تعريف نمايند كه حداكثر بازدهي را داشته باشند

گيري توان تحقيقاتي كشوراندازهاولويت هاي تحقيقاتي و تعيين الگوي مناسبي جهت 

:توان تحقيقاتي كشور در گروههاي مختلف در موسسات تحقيقاتي
:توان پژوهشي در يك رشته خاص در يك موسسه تحقيقاتي را مي توان به شاخص هاي زير تقسيم نمود

Aijتوان نيروي انساني     =

Bijتوان علمي             =
Cijتوان تجهيزاتي           =

Dijتوان مالي             =

Eijتوان ارتباط با صنعت   =
.....و

n i=ها و تعداد رشتهm=تعداد موسسات  , ,...m=12  و  j , ,..., n=12

:كه در آنها

k

Aij aijk Uijk
=

= ∑
3

1

k

Bij bijk Vijk
=

= ∑
4

1

k
Cij cijk Wijk

=

= ∑
4

1

k

Dij dijk Xijk
=

= ∑
5

1

k
Eij eijk Yijk

=

=∑
5

1

:كه در آن

aijk ، bijk ،cijk ،dijk ،eijk = هاوزن شاخص
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Uijk ،Vijk ،Wijk ،Xijk ،Yijk = هامقدار شاخص

=kتعداد شاخص 

:بنابراين

i موسسه توان نيروي انساني
n

j
Aij i , , ..., m

=

=∑
1

1 2

i موسسه  توان علمي
n

j
B ij i , , ..., m

=

=∑
1

1 2

i موسسه  توان تجهيزاتي
n

j
C ij i , , ..., m

=

=∑
1

1 2

i موسسه  توان مالي
n

j
D ij i , , . .. , m

=

=∑
1

1 2

in موسسه  توان ارتباط با صنعت

j
Eij i , ,...,m

=

=∑
1

1 2

imتوان نيروي انساني رشته  

i
Aij j , ,..., n

=

=∑
1

1 2

imتوان علمي رشته  

i

Bij j , ,..., n
=

=∑
1

1 توان 2

imتجهيزاتي رشته  

i
Cij j , ,..., n

=

=∑
1

1 2

imتوان مالي رشته

i
Dij j , ,..., n

=

=∑
1

1 iتوان ارتباط با صنعت رشته  2
m

i
Eij j , ,..., n

=

=∑
1

1 2

j در موسسه iتوان تحقيقاتي رشته 

j , ,..., n=12        وi , ,...,m=12Aij Bij Cij Dij Eij ...+ + + + +

iتوان تحقيقاتي موسسه 

( )
n

j
Aij Bij Cij Dij Eij ... i , ,...,m

=

+ + + + + =∑
1

1 2

jتوان تحقيقاتي رشته 

( )
m

i

Aij Bij Cij Dij Eij ... j , ,..., n
=

+ + + + + =∑
1

1 2

:توان تحقيقاتي كشور در گروههاي مختلف در موسسات تحقيقاتي
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( )
m n

i j
Aij Bij Cij Dij Eij ...

= =

+ + + + +∑∑
1 1

جمع بندي
بطور كلي جامعه علمي ايران از قابليتهاي بالقوه بسياري در خود براي ارتقا آموزش عالي و پژوهش و توليد 

نقش حامي از يك سو دولت بايد در. رداعلم و فناوري و همراهي فعال با روندهاي پيشرو جهان در حال توسعه د

به .... ان بيايدو با حمايت از بخش غيردولتي و انجمن هاي تخصصي و دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به ميد

ها و مراكز علمي بپردازد و از هبسترسازي، تسهيل سازي، پشتيباني و فراارزيابي در مقياس و از طريق تعامل با دانشگا

ندسي فرايندهاي خود، كز علمي با برونگرايي و تقاضاگرايي به بازمهاسوي ديگر نياز به آن است كه دانشگاهها و مر

تنوع نظامها و كاركردها، تناسب عملكردها و بروندادها با اولويتهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و سياسي 

كشور بيش از پيش همت بگمارند و در اين راه با بنگاهها و دنياي كار و صنعت و خدمات ويژه دربخش غيردولتي و 

.ي همكاري خالق داشته باشندنيز با محيط بين امللي علم و فناور

شود كه اميداست مورد توجه ارائه ميدر ايران پيشنهادهايي به شرح زيردر خاتمه براي اصالح ساختار پژوهش 

. مسئوالن و دستگاههاي سياست گذار و برنامه ريز قرار گيرد

ندگان نتايج شناخت نيازهاي بخشهاي مختلف اعم از عمومي و خصوصي، شناسايي متقاضيان و مصرف كن•

ها به عبارت ديگر تعيين اولويتهاي پژوهش بر اساس عرضه و تقاضا، تحقيق و هدايت پژوهشگران در آن جهت

هايي كه پيش بيني ارزش افزوده در آن ممكن است تالش در نهادينه كردن اين اختصاص اولويتها به زمينه

كشاورزي و خدماتي قابل فروش صول صنعتي،منتج به توليد محتفكر كه هزينه كردن در اجراي پژوهش بايد

. ارز و در نهايت ارزش افزوده شودتوليد پول ودر بازار ملي و بين المللي و

هاي تحقيقاتي با سازمانهاي اجرايي و خدماتي، بخش برقراري ارتباط هر چه بيشتر بين دانشگاهها و مؤسسه•

گذاري در پژوهش و ايجاد بت در سرمايهصنعت و توليد و بخش كشاورزي، تشويق بخش خصوصي به رغ

عملي كردن مفهوم توسعه و تحقيق در بخشهاي ياد شده، توسعه متناسب و اعتماد به نفس در اين بخش،

. خدماتي، مبادالتي و قانون گذاريبازرگاني،سياسي،هماهنگ بخشهاي مختلف صنعتي، فرهنگي،

عه فناوري توسعه همكاري هاي موثر بين المللي در زمينه توس•

مك به گسترش مراكز رشد ، مراكز رشد نخبگان، پارك هاي علم و فناوري، توسعه فن بازارها ك•

خصيص اعتبارات مورد نياز براي كمك به تشكيل صندوق هاي ضمانت وام و سرمايه هاي ريسك پذير براي ت•

. ن صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري فعاليت هاي نوآورانه و همچني



20

وقتي يك دولت مصمم، تصوير مشخصي از آينده خود داشته باشد و براي : مي بخش خصوصي با دولتهمگا•

حركت به سمت آن يك برنامه نظام يافته را طراحي كرده باشد، بخش خصوصي نيز منافع خود را در همراهي 

.با دولت مي بيند

ديد معضالت اجتماعي همچون بيكاري و ظهور فناوريهاي ج: ايجاد تعادل بين فناوريهاي جديد و معضالت آنها•

براي شناسايي اين معضالت و همچنين از دست ندادن فرصت هاي . مسايل ضدارزشي به همراه خود داشته است

به وسيله آينده نگاري مي توان اين . بدست آمده براثر استفاده از اين فناوريها بايد بين آنها تعادلي ايجاد نمود

.يها ايجاد نمودتعادل را در سرمايه گذار

آماده سازي كشور براي جهان آينده •

ايجاد شبكه هاي پايا براي ارتباط صنعت ، دانشگاه و دولت •
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