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 پيشگفتار

ايها رنامهبنيتدو در در مقا نسبتاًيقدمت ران،يتوسعه منطقهيبا كشورهاسهيباال
ا انهيخاورم كماكان به اما؛اند با مشكالتي روبرو بودهدر اجراها اگرچه سلسله برنامهنيدارد.

از  در مسير حركت به سمت ترين مهمصورت بالقوه، يكي ابزارهاي قانوني ايجاد وفاق ملي
بر آنكه به مثابه چراغ راه هاي توسعه، آيند. برنامهمي توسعه به حساب دورهيبرايعالوه

ميا برنامه و بار مستندسازيخيارزش تار ند،يآيخود به شمار طيداشته ريمسيآنچه در
م بر ما م نيزرا گذرديتوسعه .كشنديبه دوش

توسعه محسوبيديكلياز محورهايكييو نوآوريشكل خاص، حوزه پژوهش، فناور به
ا شوديم پنينظر، تدونيو از يبرنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوريشنهادياحكام
كه مهمياز جمله اقداماتينوآورو از سمت وزارت عتف، مأموريتبر اساس بود ابالغي

 كشور قرار گرفت.ياست علميس قاتيدر دستور كار مركز تحق
مسبدين منظور و تخصص با بهرهيمكمليژوهشپيرهايتالش شد تا مندي از توان

گ پژوهشگران گوناگون پ رنديمدنظر قرار پ،يشنهاديتا احكام  هاي سياستازيرويعالوه بر
جد،كالن اسناد باالدستي ايضمن تمركز در روز كشور آيحوزه، نگاهنيبر مسائل  ندهيبه

ايندر انجام شده هاي وهشپژ مجموعه كتاباين داشته باشند.نيزروشِيپيو روندها
برممام احكام پيشنهادي خصوص را به انض .رديگيدر

بر ميدر نهايت از خود الزم در تدوينيتالش پژوهشگران دانم همكاري مزبور اسناد كه
و همچنين واز كردند در مراحل گوناگون اين قدري گران نظران صاحبخبرگان كه ما را

و استدياميم. تشكر نما نمودنديمسير همراه ات شنهاديپ مجموعه مطالعات انجام شده
و تصويب برنامه هفتم توسعه مورد استفاده قرار  از آن در فرآيند تدوين و گيردحاصل

زميهايبررسيبرايبعديها بخش تالش الهام در و حل مسائل كشور نهيموشكافانه
 باشد.يو نوآوريپژوهش، فناور

 نوري سيد سروش قاضي
 مركز تحقيقات سياست علمي كشوررئيس

 1400پاييز





 مقدمه

و اجتماعي و نوآوري در عصر حاضر، همچنان پيشران توسعه اقتصادي علم، فناوري
و در ابعاد مختلف زندگي بشر، باعث پيشرفت مي با شوند. بر اين اساس دولت هستند ها

و جهت اقداماتي هدفمند به برخورد با اين حوزه و هدايت وميهاآني توسعهده ها پردازند
مي هاي سياستبه عبارت ديگر،  و كنند. گوناگوني را در اين خصوص دنبال اهميت علم

و اسناد باالدستي ايران نيز به وضوح احساس مي و فناوري در قوانين اختصاص شود
ويتالشكشور، توسعهيها در برنامهآن مختص بخشي بهژهيجهت مبذول داشتن توجه

وحنيا ا گذاري سياستوزه و اثربخش در  بوده است.نهيزمنيحساب شده
هاي توسعه كشور در حوزه نويس برنامه هفتم دوين پيشت« مأموريتبا عنايت به واگذاري

و نوآوري وزارت علوم،و فناوري پژوهشتوسط معاون محترم» پژوهش، فناوري
و فناوري به  بر 1399ر مرداد ماه سالد ركز تحقيقات سياست علمي كشورمتحقيقات و

پيشنهادي، مسيرهاي پژوهشي تدوين احكام طراحي شده جهت چارچوب نظرياساس
و و تخصص اعضاي با بهره گوناگوني تعريف و پژوهشگران علمي هيئتگيري از توان

و همچنين تعدادي هر نظر صاحباز پژوهشگران ديگر مركز تا حوزهدر پيگيري گرديد
طي در راستاي تدوين احكام مزبور فراهم شود. هاي الزم ورودي در مراحل مختلف مسير

وشدبه فراخور نياز سعي نيز شده در راستاي تدوين احكام پيشنهادي تا از نظرات خبرگان
و برگزاري32انجام تعداد از طريق ربطذي نظران صاحب انديشيهم نشست5مصاحبه

 بهره برده شود.
ب4كتاب حاضر در و ارائه احكام پيشنهادي برنامه بخش ه منظور مرور مسير طي شده

و نوآوري تدوين شده است. بخش اول به معرفي هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوري
و عناصر چارچوب نظري تدوين احكام پيشنهادي اختصاص يافته است.  بر اساس مراحل

دريمعرف مسشدفيتعريها پژوهش طراحي منطق اين چارچوب،شده نيتدوريه در
پ .شده استاند مشخص ارائه شده كتاب بعديكه در قالب فصولي شنهادياحكام

و و نوآوري در بخش دوم، پس از شناسايي مسائل سياستي حوزه پژوهش، فناوري
هاي سياستي كه نقاط تمركز گيري روندهاي تأثيرگذار بر آينده اين حوزه به احصاي جهت

مياصلي احكام پيشنهادي را   دهند پرداخته شده است. تشكيل



 مقدمه10

هاي اطالعاتي مورد نياز تدوين آوري ورودي در بخش سوم، به منظور نمايش مسير جمع
هاي اسنادي، هاي سياستي شناسايي شده، پژوهش گيري احكام پيشنهادي، ذيل جهت

و تطبيقي صورت پذيرفته در اين خصوص ارائه شده است. تحليل محتواي اسناد  نظري
و برنامهباالد هاي توسعه پيشين؛ بررسي عملكرد برنامه ششم توسعه؛ طراحي ستي، قوانين

و نوآوري در برنامه هفتم؛ پيشنهاد نظام شاخص محور ارزيابي حوزه پژوهش، فناوري
و ارائه نتايج حاصل از  و نوآوري اصالح الگوي حكمراني نظام پژوهش، فناوري

هم نشست ال هاي گوي حكمراني؛ طراحي چارچوب تعيين انديشي در زمينه اصالح
و مرور تجارب جهاني در حمايت از دانشگاه مأموريت دانشگاه و مؤسسات پژوهشي ها، ها

و نهادهاي حامي تجاري كه در قالب فصول سازي، مطالعاتي هستند مؤسسات پژوهشي
 ها پرداخته شده است. مختلف بخش سوم به آن

و با بهره ح در نهايت الذكر، احكام پيشنهادي برنامه اصل از مطالعات فوقگيري از نتايج
و نوآوري در قالب بخش چهارم از كتاب حاضر  هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوري

 اند. مطرح گرديده
م،يقدردانريدر مس ياستاد گرانقدر، جناب آقاغيدريبيهاتياز حما دانميبر خود الزم
س يكه برايو پژوهشگراندياساتريسايراههمنيو همچنينوريسروش قاضديدكتر

و تدويها انجام پژوهش انيمربوطه كتاب، قبول زحمت كردندنيفصول مختلف
امريتقد مانهيصم ا روديمديو تشكر به عمل آورم. بتواند،يتالش جمعنيكه حاصل
مسيكمك و فناورياعتالريهرچند كوچك در  كشور باشد.ينظام علم

 نيلوفر ردائي
 نويس برنامه هفتم توسعه مدير طرح تدوين پيش

و نوآوري در حوزه پژوهش، فناوري
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 فصل اول

 چارچوب تدوین احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه
و در حوزه  نوآوریپژوهش، فناوری

2نيلوفر ردائيو1نوري سيد سروش قاضي

ع علمي هيئتعضو.1 و رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشوردانشگاه  المه طباطبائي
 پژوهشگر مركز تحقيقات سياست علمي كشور.2

 چكيده

و ضرورت رشد تأثيرگذاريبا توجه به و نوآوري بر ابعاد مختلف زندگي جوامع عمده حوزه علم، فناوري
و توسعه اقتصادي،و پيشرفت اين حوزه در رقابت در راستاي دستيابي اثربخش گذاري سياستپذيري

و  هاي ملي كشورهاي ريزي برنامهريناپذييجداجايگاه مناسب در اين زمينه، يكي از اركان بسيار مهم
به آيد. مختلف به شمار مي و نوآوري در اسناد گذاري سياستدر ايران نيز توجه حوزه علم، فناوري

و انداز، سياست باالدستي مختلف نظير سند چشم و ... هاي كلي علم فناوري، نقشه جامع علمي كشور
و فناوري برنامه آشكارا به چشم مي هاي پنج ساله توسعه نيز تالشي خورد. به طور خاص، فصل علم

و  و اتخاذمستمر در راستاي حركت به سمت تحقق اهداف اسناد مزبور تدابيري در مواجهه با مسائل
حو چالش و پيشرفت ميهاي به وجود آمده در مسير رشد و فناوري كشور به حساب  آيد. زه علم

و همچنين انتقاداتي كه به ابعادي از برنامه و نوآوري هاي پيچيدگي باالي مسائل حوزه علم، فناوري
از تحققوتوسعه پيشين مطرح بوده  را با چالش مواجه كرده است، دقتهاآناثربخشي مورد انتظار

مها بيشتر در مرحله طراحي اين سياست بهو وشكافي در انتخاب هر يك از عناصر احكام برنامه توسعه
مي ترين برنامه عنوان يكي از كليدي از هاي سياستي كشور را ضروري سازد. بر اين اساس، اولين فصل



پنيفصل اول: چارچوب تدو14 يو نوآوريبرنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوريشنهادياحكام

و نوآوري به مجموعه مطالعات پشتيبان احكام پيشنهادي برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوري
و عناصر ضروري مورد استفاده در آن اختصاص معرفي چارچوب نظري تدو  داده شده است.ين احكام

، اولين عنصر از عناصر ضروري تدوين برنامه سياستي را تشكيل گيري برنامه سياستي زمينه شكل
بس استيسيريگ شكلنهيزمدهد. مي سياريكه در شده، نمودنيتدو استياز موارد ممكن است در

و تنهادايپيظاهر سيريگ جهت نكند مسائل با شناسايي عمدتاًد،يرا آشكار نماياستيكالن برنامه
وندهيآيو روندهاتيو وضعياستيس راي برنامهاصليهايريگ جهتيريگ شكلنهيزم، شفاف شده

م :دينمايفراهم
و مسائل سياستي، منظور از• آن دسته از مسائلي است كه عملكرد نظام پژوهش، فناوري

و برنامه سياستي به منظور برطرف كردن نوآوري را و تدوينهاآندچار نقصان كرده طراحي
از؛ شود مي و جامع مسائل يكي حل تدوين برنامه به مرا ترين مهمبنابراين شناسايي دقيق

 آيد. شمار مي
و تحليل روندهاي آينده• و نوآوري تأثيرگذارشناسايي بر ابعاد گوناگون نظام پژوهش، فناوري

آن هاي سالاز آن جهت ضروري است كه تصويري از مسائلي كه نظام مزبور در نيز  آتي با
و نگاهي آينده تد مواجه است را نمايان كرده مينگر به  كند. وين برنامه سياستي تزريق

ياستيسيهايريگ جهتبه آن توجه شود،ياستيسيها برنامهيكه الزم است در طراحيعنصر بعد

خطوط راهنمايي هستند كه با توجه به علل رخداد مسائل، نقاط تمركز،ياستيسيهايريگ است. جهت
و دستيابي به اهداف را فراهم غايي يا محورهاي اصلي مداخله جهت برطرف يا كمرنگ نمودن مسائل

و علل رخداد؛ كنند مي و آتي توان برطرف نمودنميهاآنبه عبارت ديگر با تحليل مسائل فعلي
از هاي مجموعه  هاي گوناگون دنبال نمود. گيري را از مسير جهتهاآنمختلفي

مي ناپذير برنامه عناصر مهم ديگري هستند كه جزء جدايي، اهداف سياستي آيند هاي سياستي به حساب
و عملياتي قابل تعريف خواهند بود. غاييو در سطوح مختلف  كها، مياني دربرگيرنده هداف غايي

ب گسترده تأثيرات و از سطح انتزاع بااليي برخوردارند، جامعهبر رنامه سياستيتر و بوده به طور مستقيم
و نوآوري، قابل تحقق نيستند صرفاً، مدت كوتاهدر  بايدو از طريق ابزارهاي سياستي حوزه علم، فناوري

و مسائل متمركز مربوطتدوين برنامه سياستي، پيش از شروع و به مشكالت به در سطح ملي، تعيين
و تعيين . اين سطح از اهداف از اسناد باالدنوآوري، ترجمه شوند و كالن قابل احصا خواهند بود ستي

مي فراتر از سطح برنامهها آن در سطح بعدي، اهداف مياني يا مستقيم قرار دارند شود. هاي توسعه انجام
مييا سياست اجراياز حاصل مستقيم كه دستاوردهاي و شون برنامه را شامل نتايج مورد در حقيقت،د
ك ميانتظار برطرف و دهند؛ بنابراين متناسب با زمينه شكل ردن مسائل سياستي را نشان گيري برنامه

مي گيري جهت هاي توسعه، تحليل مرجع اصلي تعيين اهداف مياني در برنامهشوند. هاي سياستي، تعيين
ب و فناوري خواهد و ود. اسناد باالدستي مرتبط در حوزه علم اهداف سطح عملياتي نيز بروندادهاي فني

.شوندمي گذاري هدفگيري، هاي كمي قابل اندازه در قالب شاخص عمدتاًملموس سياست هستند كه 
هاآن، عناصر ديگري از برنامه سياستي هستند كه در چارچوب تدوين احكام پيشنهادي، به هاي هدف گروه

و تصميماتشان به طور مستقيم اشخاص يا گروهاشاره شده است. منظور از گروه هدف، هايي هستند كه رفتار
و يا به بياني ديگر،  بر تأثيرگذاريبه دنبال گذار سياستيا غيرمستقيم به اهداف سياستي تعيين شده مرتبط

 است.هاآنو تغيير رفتارها گروهاين
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هس عناصر برنامه ترين مهماز يكي، زارهاي سياستياب كههاي سياستي به نوعي شالوده اصلي برنامه تند
و ب سياستي را تشكيل داده سيابيجهت دستگيري سياستي، جهتامتناسب  تأثيرگذاريوياستيبه هدف

مي هدفهاي بر رفتار گروه  شوند. تعيين
برنامه است. منظور مجريهاي سياستي مدنظر قرار گيرد، تعيين عنصر بعدي كه بايد در طراحي برنامه

هاي سياستي هستند كه ممكن است گاهي همان ريان نهادهاي مسئول اجراي برنامهاز مج
و گاهي نهادهايي متفاوت از آن. گذار سياست در نهايت الزم است ارتباطات عناصر دروني برنامه باشند

) و همچنين ارتباط برنامه با ساير برنامهسازگاري درونيسياستي () ) سازگاري بيرونيهاي حوزه مربوطه
 از منظر سازگاري مورد بررسي قرار گيرد.
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 مقدمه.1-1
و پيشرفت علم بر تأثيرگذاري، با قابليت ترين اركان توسعه، به عنوان يكي از حياتيو نوآوري فناوري، رشد

و توجه دولت در عصر حاضر بسيار مورد ابعاد مختلف زندگي بشر و اثربخش گذاري سياست ها قرار گرفته كارا
به ريزي ه، يكي از الزامات برنامهي دستيابي به جايگاه مناسب در اين زميندر راستا هاي ملي كشورهاي مختلف
 آيد. شمار مي

و جهت ها با اقداماتي هدفمند به برخورد با اين حوزه بر اين اساس دولت و هدايت هاآندهي توسعه ها
و به عبارت ديگر، مي ميگوناگوني را در اين هاي سياستپردازند مسائليبااليدگيچيپكنند. خصوص دنبال

و اثربخشكياز مربوطه هاي سياست تأثيريدرك چگونگيو دشواريو نوآوريحوزه علم، فناور اندكيسو
بساي اياستيسيها از برنامهيارياثرات نامطلوب دنهيزمنيموجود در بگرياز در مرحله شتريسو، لزوم دقت

موها طراحي اين سياست هريشكافو مياستيسيها از عناصر برنامهكيدر انتخاب .دسازيرا مشخص
و نحوه طراحي اين برنامه طراحي هوشمندانه برنامه و درك صحيح از عناصر ضروري ها امري هاي سياستي

( بسيار ضروري در راستاي اجراي سياست تدوين احكام پيشنهادي برنامه توسعه.)Howlett et al, 2015هاست
و توجه به عناصر ضروري برنامهنيازمند نيز هاي سياستي ملي برنامه ترين مهمعنوان يكي از به  هاي سياستي

و همچنين گذاري سياستحركت در چارچوب مفهومي شفاف، با تكيه بر مباني نظري حوزه  و فناوري علم
 هاي توسعه خواهد بود. متناسب با مقتضيات خاص محتوايي برنامه

و و درك صحيح از عناصر ضروري طراحي هوشمندانه برنامهنظر به اهميت بر اين اساس هاي سياستي
و،ها برنامهو نحوه طراحي اين  پس چارچوبي نظري جهت تدوين احكام پيشنهادي، طراحي گرديد كه در ادامه

و كوتاه مروري از و نوآوري هاي سياست محدودهبر مفهوم ، معرفي شده است.علم، فناوري

و نوآوري ياستس.1-2  علم، فناوري
و ابزارهاي گذاري سياستدر يك نگاه كلي، و تطابق اهداف و سياسي براي تصريح عبارت است فرآيندي فني

(بازيگران). بر اين اساس  و ابزارهايي براي گفت سياست توانميكنشگران ها اقداماتي هستند كه شامل اهداف
(ميهاآنرسيدن به  ).ashore, 2014CHowlett andشوند

و سياست علمموضوع اصلي در تخصيص منابع كافي براي علم به نحوي است كه از توزيع عادالنه
و در نتيجه كمك علم به رفاه اجتماعي اطمينان حاصل شود. اهداف تعقيب شده توسط به كارگيري مؤثر منابع

و همچنين هاي فره ها براي سياست علم تركيبي است از جايگاه ملي، ارزش دولت و ملي نگي، امنيت اجتماعي
مي عمدتاًاهداف اقتصادي. بر اين اساس، عناصر نظام نوآوري كه گيرند، در حوزه سياست علم مورد تمركز قرار

از عبارت و آزمايشگاهها دانشگاهاند و فناورانه و توسعههاي، نهادهاي تحقيقاتي هم بر تحقيق . سياست علم
و هم بر اتصال تأكيدنظام نوآوري هاي بخشتنظيم كردن اين و صنعت.هاآندارد به محيط پيراموني، دولت

و نوآوري مهم مي در عين حال تقويت اين روابط در سياست فناوري  ,Lundvall and Borrás شود تر نيز

و با توجه به محدوده اين پژوهش كه تدوين احكام پيشنهادي برنامه هفتم در حوزه پژوهش، فنا ).(2005 وري
در نوآوري است، آن دسته از سياست پژوهشي، مؤسسات،ها دانشگاههاي علم كه مربوط به حوزه پژوهش
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مي آزمايشگاه و ... است مورد تمركز قرار و سياست ها هاي مربوط به آموزش عالي، در حيطه مطالعاتي گيرد
 گيرد. پژوهش حاضر جاي نمي
مي سياست فناوري فن زماني اهميت اي، فناوري هاي مبتني بر علم همچون انرژي هسته اورييابد كه

و ژنتيك، هسته رشد اقتصادي تلقي شوند. علت اهميت اين گونه از فناوري ها فضايي، مهندسي رايانه، دارو
مي يكي اين است كه چنين فناوري هم نزديك و تخيلي حيات بشر را به كنند. ديگر آنكه هاي ابعاد علمي

و فرصت ميهاي تجاري  ).(Lundvall and Borrás, 2005آورند بازارهاي با رشد سريع را به ارمغان
و جـذب توسـعه،و خلـق بـر تأثيرگـذاري قصـد بـا كـه هاسـت سياسـتازاي مجموعـه فناوري،سياست

 هـاي سياسـتازايه گسـترد طيـفكه نمود توجه نكته اينبه بايد. شوندمي اجراو اتخاذها فناوري كارگيري به
ا هـايي سياسـت تنها اما بگذارند، تأثيريممكن است بر فناور دولت، را شـونديمـيطراحـ»قصـد« يـن كـه بـا

و قاضي(قاضي كرد تعريف فناوري سياست قالبدر توان مي ).1396نوري، نوري
ز توجه علم است؛ با اين تفاوت كه مرك ها نيز مشابه سياست عناصر حائز اهميت در اين دسته از سياست

و حتي در موردها دانشگاهدهي داخلي از سازمان به سمت سازوكارهاي اتصال دانشگاه به صنعت رفته
مي تجاري مي در قالب سياست، اغلبشود. اگرچه مورد آخر سازي فناوري نيز بحث با هايي دنبال شود كه آن را

اLundvall and Borrás, 2005)(شناسيم نام سياست نوآوري مي  ين اساس، همپوشاني زيادي ميان سياست. بر
و مفهوم سياست نوآوري وجود دارد.  فناوري

مي به سياست در مفهوم محدود سياست نوآوري هاي گردد كه فرايند ترجمه دانش به برنامه هايي اطالق
و تشويق مي  نيست، فناورانه هاي نوآوريبه محدود نوآوري اصطالحكه آنجااز اما؛ كنند تجاري را تحريك

و توانميرا نوآورييطوركلبهدارد. تري گسترده مفهوم موارد،تريشبدر نيز نوآوري سياست توسعه
بشر اقتصاديو اجتماعي هاي خواستهو نيازهابه پاسخگويي براي يافته بهبودو جديد هاي راه كارگيريهب

و سياست نوآوري را  يزانموو اثربخشي كارايي افزايش براي اقداماتو تصميماتازاي مجموعهدانست
يا جديد هاي فرايندو خدماتمحصوالت، كارگيريبهو سازي بوميو تطابقاعم از خلق،، نوآورانه هاي فعاليت

و سياست فناوري جملهاز موضوعاتاز وسيعي طيف توانمي،بهبوديافته. با اين تعريف گسترده سياست علم
(قاضينوآوري به شمار از سياستيجزئ نيز را و قاضي آورد و البته سياست نوآوري را 1396نوري، نوري (

و مواردي نظير حمايت از نوآوري نشئتهاي محدود به نوآوري و تحقيقات رسمي ندانست هاي گرفته از علم
و يا كاربر پيشران ( را نيز در موضوعات مورد بحث سياست1اجتماعي  ,Cirera et alنوآوري در نظر گرفت

2020.( 
در هاي سياستگفت توانمي1-1 شكل بنابراين مطابق نوآوري با رويكرد كالني به عملكرد نوآوري،

فناوري را نيز در بردارند. هاي سياستشوند، در دل خود كنار ابزارهاي مشخصي كه به توسعه نوآوري منجر مي
مي هاي سياستفناوري نيز شامل هاي سياستهمچنين د.شون علم

1. User-Driven Innovations 
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از رابطه ميان سياست-1-1 شكل (برگرفته و نوآوري  ))(Lundvall and Borrás, 2005هاي علم، فناوري

و نوآوري تدوين پيش چارچوب.1-3  نويس برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوري
كههنگام ميها از طراحي سياستي به؛ استظرندمآن تدوين فرآيندهمو محتواي سياستهم شود صحبت

به» طراحي سياست«به زمانهم توانميعبارت ديگر، هم هم به عنوان اسم؛ هم به عنوان فعل نگريست،
به عنوان فعاليتي طراحي سياست در نظر گرفتنبه جاي بنابراين؛ عنوان خروجي، هم به مثابه فرآيند

فعاليتي تلقي كرد كه بازيگران گوناگون آن را به عنوان الزم است ها، تكنوكراتيك جهت يافتن بهترين خروجي
هم مي مي با منافع مختلف را گرد و تالش هاآنكند تا به توافقي جهت رسيدن به اهداف مشترك بين آورد

اي از تنظيمات كه به طور بالقوه مجموعه(1ماهوي عنصردر اين نگاه، طراحي سياست شامل.دست يابد
 
1. Substantive 
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ا1سياستي مسائلتوانايي حل (مجموعه2اي هداف سياستي را دارا هستند) در كنار عنصر رويهو حصول
و اجراي گيري تصميمهاي ضامن حصول حدي از توافق ميان بازيگران مختلف درگير در فرموله كردن، فعاليت

.)(Howlett and Lejano, 2013 سياست) خواهد بود
تا عالوه بر در نظر گرفتن سعي شده پيشنهادي، بر اين اساس، در طراحي چارچوب تدوين احكام

و مالحظات مربوط به عنصر ماهوي طراحي سياست  و اطالعات (در نظر گرفتن عناصر ضروري برنامه
در ادامه با معرفي عناصر اي نيز مد نظر قرار گيرد. هاي مورد نياز جهت احصاي عناصر)، الزامات رويه داده

و فرآيندي ضروري تدوين احكام پيشنهادي به معرفي چارچوب طراح ي برنامه، از هر دو منظر محتوايي
 پرداخته شده است.

 عناصر ضروري برنامه سياستي.1-3-1

 برنامه گيري شكلزمينه.1-3-1-1
و در شرايط هر برنامه سياستي، در راستاي حل مسئله اي خاص، در زمينه سياستي خاص، در زماني خاص

و اجرا- ايدئولوژيك در؛)Borrás and Edquist, 2013(شودمي سياسي خاص يك دولت، تدوين بنابراين
سياست گيري شكل سياست را به عنوان اولين عنصر مد نظر قرار داد. زمينه گيري شكلطراحي آن بايد زمينه 

و تنها جهت گيري كالن كه در بسياري از موارد ممكن است در سياست تدوين شده، نمود ظاهري پيدا نكند
آ وابسته به مسير4، ميراث سياستيگذاران سياستفكري3مواردي نظير ابرانگاره شكار نمايد،برنامه سياستي را

مي آيندهو روندهايتيوضعو5مسائل سياستيطي شده،  و زمينه را شامل هاي گيري جهت گيري شكلشود
ميرا اصلي .نمايد فراهم

و نوآوري را دچار عملكرد نظاكه آن دسته از مسائلي استمسائل سياستي، منظور از م پژوهش، فناوري
و برنامه سياستي به منظور برطرف كردن ميهاآننقصان كرده و تدوين بنابراين شناسايي دقيق؛ شود طراحي

مي ترين مهمو جامع مسائل يكي از  ، مزبورآيد. شناسايي مسائل سياستي در حوزه مراحل تدوين برنامه به شمار
مياغلب بر اساس تحليل كاركرده در اي نظام ملي نوآوري صورت و علل نقصان در اين كاركردهاپذيرد

و نوآوري و رقابت راستاي دسترسي به اهداف غايي توسعه علم، فناوري  پذيري)(نظير كمك به رشد اقتصادي
و مسائل، شناسايي ريشه در كشور .شوندمييابي

و و نوآوري است. براي كارگيريبهبه طور كلي كاركرد اصلي هر نظام نوآوري توليد، اشاعه دانش
و فعاليت هاي مختلفي بايد درون اين نظام انجام گيرد كه براي برآورده كردن اين كاركرد اصلي، كاركردها

و تقويت نظام  هاي مختلفي از كاركردهاي دروني نظام ملي بندي را شناسايي نمود. دستههاآن بايدبررسي
اكه نوآوري انجام شده  به هفت دسته زير تقسيمي مزبوركاركردها ها، بندي دسته اين ترينز معروفدر يكي

 ):(OECD, 1999 اند شده
و ارزيابيگذاري سياست• ، نظارت
و نوآوري مالي تأمين•  پژوهش، فناوري
و• و توسعه اجراي پژوهش  تحقيق
 فناورانه كارآفريني ارتقاي•

1. Policy Problems            2. Procedural           3. Paradigms          4. Policy Legacy          5. Policy Problems 
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 توسعه منابع انساني•
و اشاعه فناوري•  انتقال
م• و ارائه خدماتتوليد  حصوالت

و فناوري در بخش با توجه به حيطه تمركز اصلي احكام پيشنهادي، به عنوان پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات
و فناوري برنامه هفتم توسعه، كاركردهاي فوق به  بندي مسائلو مبناي تقسيم يافتهتغيير شكل زير شرح علم

رو ديگر تحليل الزم به ذكر.ندقرار گرفت بندي اهداف سياستي دستهو وندهاهاي اساسي، شامل تحليل آثار
و فناوري كشور محدود به مسائل بخشي   نبودهاست با توجه به اينكه گستره مسائل پيش روي حوزه پژوهش

كه مسائلو برخي و فرابخشي وجود دارند محدودهدرهاآنبرطرف كردن اينكهرغم عليدر سطح كالن
و فناوريهاي سياستي برنامه به حوزه علم نيز تصوير روشني از وضعيت موجودهاآننيست ولي عدم اشاره

و دهد، يك موضوع با عنوان شرايط چارچوبي نيز در كنار موضوعات كاركردي، جهت دسته ارائه نمي بندي
 تحليل مسائل پيش رو افزوده شده است.

ن بندي مسائل سياستي چارچوب دسته-2-1 شكل و نوآوريپيش روي  ظام پژوهش، فناوري

و تحليل روندهاي آينده و نوآوري نيز از آن جهتبر تأثيرگذارشناسايي ابعاد گوناگون نظام پژوهش، فناوري
و هاي سالضروري است كه تصويري از مسائلي كه نظام مزبور در  آتي با آن مواجه است را نمايان كرده

مي نگر به تدوين برنامه سياستي نگاهي آينده  كند. تزريق

 هاي سياستي گيري جهت.1-3-1-2
هاي سياستي است. گيري هاي سياستي به آن توجه شود، جهت عنصر بعدي كه الزم است در طراحي برنامه

،2)، با عنوان راهبردهاي مداخله2020(1هاي سياستي كه در برخي از مطالعات نظير بن زادوك گيري جهت

1. Ben Zadok           2. Intervention Strategy 

و و تحقيق اجراي پژوهش
توسعه

سياستگذاري، هماهنگي،
و ارزيابي پژوهش،  نظارت

و نوآوري فناوري

شرايط چارچوبي
)فرابخشي(

و شبكه سازي
و  همكاري هاي پژوهشي
و بين المللي فناورانه ملي

تأمين مالي پژوهش،
و نوآوري توسعه فناوري

و و صنعت ارتباط با جامعه
تجاري سازي دستاوردهاي 
و فناورانه پژوهشي

و توسعه منابع تامين
و فناوري انساني پژوهش
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ه مطرح شده ستند كه با توجه به علل رخداد مسائل، نقاط تمركز يا محورهاي اصلي اند، خطوط راهنمايي
و دستيابي به اهداف مي غايي مداخله جهت برطرف يا كمرنگ نمودن مسائل با؛ كنند را فراهم به عبارت ديگر

و علل رخداد  و آتي از توان برطرف نمودن مجموعهميهاآنتحليل مسائل فعلي مسهاآنهاي مختلفي ير را از
 هاي گوناگون دنبال نمود. گيري جهت

 اهداف سياستي.1-3-1-3
كه عناصر برنامه ترين مهميكي از به سه سطحهاآندر تعريف معموالًهاي سياستي، اهداف سياستي هستند

و عملياتي و انتزاعي شود. اهداف غايي كه عمومي اشاره مي غايي، مياني ترين سطح از اهداف هستند ترين
و يا رشد اقتصادي رقابت بهبود مانند جامعه،بر تر برنامه سياستي گسترده نده تأثيراتدربرگير از بخشيك پذيري

در شوند اقتصاد مي و و صرفاً، مدت كوتاهو به طور مستقيم از طريق ابزارهاي سياستي حوزه علم، فناوري
مسترشيپكه طور همان.، قابل تحقق نيستندنوآوري اهداف غايي ائل سياستي مطرح شد، در خصوص شناسايي

و بايد پيش از شروع تدوين برنامه سياستي نوآوري در سطح ملي، وب تعيين به مسائله مشكالت متمركز مربوط
و.)Howlett, 2009( نوآوري، ترجمه شوند و كالن قابل احصا خواهند بود اين سطح از اهداف از اسناد باالدستي

بهاآنتعيين  مي رنامهفراتر از سطح  شود. هاي توسعه انجام
برنامهيا سياست اجراياز حاصل مستقيم قرار دارند كه دستاوردهاي يا مستقيم در سطح بعدي، اهداف مياني

و نسبت به اهداف غايي، كمتر را شامل مي برطرف نتايج مورد انتظارحقيقت اهداف مياني،در.انتزاعي هستند شوند
هاي سياستي، با توجه گيريو متناسب با جهت)(Borrás and Edquist, 2013دهندمي را نشان مسائل سياستيكردن 

و ملموس.شوند به اسناد باالدستي در حوزه مربوطه، تعيين مي اهداف سطح عملياتي نيز در حقيقت بروندادهاي فني
.ندشومي گذاري هدف،گيري كمي قابل اندازه هاي شاخصدر قالب عمدتاًسياست هستند كه 

و عملياتي هاي مختلفي از اهداف سياستي بندي دسته و نوآوري موجود سطح مياني حوزه علم، فناوري
از،هاآناست كه جهت آشنايي با گستره  1-1 جدول در قالبها بندي اين دستهترينو رايج ترين مهمبرخي

 اند. مورد اشاره قرار گرفته
(مياني بندي دسته-1-1 جدول و نوآوري هاي اهداف و عملياتي) سياستي علم، فناوري

سياستيبندي اهدافدسته مرجع
توسعه طرف عرضه، توسعه طرف تقاضا، توسعه زيرساختي Clark and Guy (1997) 

Freeman (1987) از دانش برداري بهرهتوليد دانش، اشاعه دانش،
Lundvall (1999)

زايش ظرفيت جذبافزايش ظرفيت خلق، افزايش ظرفيت انتقال، اف Bikar et al (2004)
و انساني، ارتقاي ظرفيت جذب ارتقاي ظرفيت پژوهش، افزايش سرمايه اجتماعي

و نوآوري و فناوري، بهبود عملكرد فناوري دانش
European Commission 

(2003) 

و توسعهكرد برايافزايش هزينه ها، دسترسي به تخصص،، توسعه مهارتتحقيق
و مكمل شدن، تقويت تقاضا براي نوآوري، بهبود1ساز هاي نظامتبهبود قابلي

چارچوب، بهبود فضاي گفتماني
Edler et al (2016) 

و صنعت، و همكاري دانشگاه و توسعهتعالي پژوهش، انتقال فناوري درتحقيق
و نوآوري كسب و توسعهوكار و نوآوري بدون تحقيق و پذيرش فناوري محور، اشاعه
و توسعهاتكا بر تحقيق

Cirera et al (2020) 

1. Systemic 
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مي فوق كه در جدول طور همان و جذب مشاهده دانش موضوعات مشتركي شود، در نگاهي كلي، خلق، انتقال
به مرور با اين وجود اند. هاي مختلف مورد اشاره قرار گرفته بندي متفاوت در دسته بعضاًهاي هستند كه با بيان

س زمان، دسته و يا افزايش تر نظير توسعه سرمايه انساني هايي كاركردي هدف گنجاندنمتبندي اهداف به
و توسعهكرد هزينه و عملياتي، اهداف با توجه به اينكه.اند نيز گسترش يافته تحقيق به عنوان نتايج مورد مياني

ميانتظار از برطرف شدن مسائل سياستي  و به عبارت ديگر، عملكرد مناسب كاركرد تعريف هاي نظام شوند
و  مي برداري بهرهملي نوآوري، منجر به تحقق اهداف اصلي شامل خلق، انتقال بندي مورد شود، دسته دانش

م و در دسته ورد اشارهنظر از اهداف سياستي در اين پژوهش، حالت تجويزي كاركردهاي بندي مسائل سياستي
.زير در نظر گرفته شده است شكل به شرح

 اهداف سياستيبندي دستهچارچوب-3-1 شكل

 هاي هدف گروه.1-3-1-4
از گروه هدف، اشخاص يا گروه به هستندهايي منظور و تصميماتشان به طور مستقيم يا غيرمستقيم كه رفتار

و يا به بياني ديگر،  و تغييرهاگروهبر اين تأثيرگذاريبه دنبال گذار سياستاهداف سياستي تعيين شده مرتبط
گروههاآنرفتار مي است. كه هاي سياستتوانند مخاطب هاي هدف گوناگوني و نوآوري قرار گيرند علم، فناوري

از گروه2019(1براي مثال، آنكتاد هاي مختلف استفاده نمود. بندياز دسته توانمينيزهاآنبراي اشاره به  هاي)،
 برد: زير به عنوان بازيگران كليدي نظام نوآوري نام مي

وهاتيقابلكارآفرينان: كه واجدو مؤسسات• و سازيتجاري يادگيري، جذب، نوآوري ي دانش
ي جديد با نقطه اثر نوآورانه هستند.هايفناور

و پژوهش:• ي يادگيري، جذبهاتيقابلكه واجد پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهشامل نظام آموزش
و نقشها دانشو توسعه ا تأميني كاربردي جديد هستند نساني در نظام نوآوري را بر عهده منابع

 دارند.

1. UNCTAD 

و و كيفي پژوهش ارتقاي كمي
و توسعه  تحقيق

و اثربخشي افزايش انسجام
حكمراني نظام پژوهش، فناوري 

و نوآوري

و ارتقاي همكاري هاي پژوهشي
و بين المللي فناورانه ملي

تسهيل تأمين مالي پژوهش،
و نوآوري توسعه فناوري

و جامعه تقويت ارتباط با صنعت
و تجاري سازي دستاوردهاي 

و فناورانه پژوهشي

و افزايش سرمايه انساني
و  اجتماعي پژوهش، فناوري

نوآوري
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و ... شامل پارك: واسطنهادهاي• و فناوري، مراكز رشد، دفاتر انتقال فناوري كه واجد هاي علم
و ساز شبكهيهاتيقابل و هماهنگي از انتقال دانشها دانشي شناساييهاتيقابلي ي مرتبط، پشتيباني
.ي مديريت هستندهاتيقابلو

و بنگاه/كاربران:نكنندگا مصرف• و فناوري هاي بهره شامل دولت، صنايع، مردم كه بردار از دانش
وهاتيقابلواجد و تغييرهايفناور كارگيريبهي يادگيري، آزمون جهت پشتيبانيهاتيفعالي جديد

 هستند. مند نظاميا حدگذاري تغييرات 
و شهروندان: كه واجد• و غير فراگيريهاتيفعالكشيدني در به چالشهاتيقابلجامعه مدني

و به واسطه اتحادهايي براي تغيير البي و دارنديوام، نوآوري را به تحرك كننديمناپايدار هستند
 هستند.حل راهسرآمدان ارائه

منابع عمومي به سمت دهي جهتي، بندتياولويي برايهاتيقابل: كه واجد نهادهاي حاكميتي•
و ايجاد ارتباطات در نظام نوآوري، از ميان برداشتن موانع نوآوري، تيبانيپشيهاتيقابل،هاتياولو

وها مشوقاثرگذاري بر ساختار و استانداردها و اعمال قوانين براي بهبود شرايط گذاري هدف، تعريف
 عمومي هستند. هاي سياستچارچوبي به واسطه 

ي سياستيابزارها.1-3-1-5
س دهد،يمليبرنامه را تشكيشالوده اصليكه به نحوياستيسيها عناصر برنامه ترين مهمازيكي ياستيابزار

سيابياست كه جهت دست م،بر رفتار گروه هدف تأثيرگذاريوياستيبه هدف تي. اهمرنديگيموردتوجه قرار
حدياستيسيابزارها اياست كه در برخاديزيتا ونيمطالعات به طورستايسايابزار، برنامهيها اژهحوزه،

و به معن سيمترادف ( به كار گرفته شدهياستيابزار  ).Rogge and Reichardt, 2013اند
و مديريت ابزارهاي سياستي در حوزه هاي مختلف مرتبط با مطالعات سياستي همچون مطالعات حكمراني

و حوزه و بررسي هستن هاي گسترده دولتي و علوم سياسي، موضوع بحث د. اصطالح ابزار تري همچون اقتصاد
و به1سياستي، به عنوان بخشي از ديدگاهي ظهور كرد كه حكمراني كارگيري منابع دولتي را انتخاب اهداف

و در پايه جهت دستيابي به اهداف در نظر مي ترين سطح آن، ابزارهاي سياستياي گرفت. بر اساس اين ديدگاه
شوند. ابزارهاي تقسيم مي3ايو ابزارهاي رويه2ماهويبر اساس گرايش كلي اهدافشان به دو دسته ابزارهاي 

و خدمات) به طور مستقيم بر فعاليت عمدتاًماهوي  و مصرف كاالها (شامل توليد، توزيع هاي روزمره مخاطبان
و اي بر رفتار دولت در فرآيند فرمول ابزارهاي رويه تأثير. اين در حالي است كه گذارندمي تأثير بندي اهداف
( گذاري سياستها يا به عبارت ديگر، فرآيند ابزار بر اين اساس، در اين قسمت، ).Howlett et al, 2018است

بر تأثيرگذاريبر معرفي ابزارهاي ماهوي است كه با مالحظات گوناگون جهت حصول اهداف، اصلي تمركز
و گروه مي گيري در راستاي جهتهمچنين هاي هدف ابزارهاي شوند. هاي سياستي انتخاب شده، طراحي
مي تأثيراي كه به نحوي، فرآيند طراحي سياست را تحت رويه ذي قرار و به دنبال افزايش مشاركت نفعان دهند

(بخش  ) مورد اشاره2-3-1 در فرآيند مزبور هستند، در قسمت مالحظات فرآيندي تدوين احكام پيشنهادي
 اند. قرار گرفته

1. Governing              2. Substantive              3. Procedural    
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و سازوكاري كه به واسط ميدرك ابزارها و انتخاب بره آن ابزارها شناخته شوند بخشي كليدي از تسلط
و دسته سياست،فرآيند طراحي  مي محسوب شده كه بندي ابزارها نيز از اين جهت نقشي كليدي پيدا كند
و آثار شناخت دقيق بههاآنتري از ماهيت و بنابراين ديد بهتري براي انتخاب گذار سياستحاصل نموده

ا ميمناسب  دهد. رائه
از مطالعات گوناگوني به منظور معرفي ابزارهاي سياستي به ارائه دسته از پرداختههاآنبندي اند. برخي

و ادكوييست بندي اين دسته و پركاربرد هستند. براي مثال بوراس مي)،2013(1ها بسيار كالن كه مطرح كنند
و مالي2گري تنظيمبندي ابزارها به سه دسته عمومي ابزارهاي تقسيم ،4و ابزارهاي نرم3، ابزارهاي اقتصادي

كه بندي ابزارهاي سياستي است. در اين رويكرد، ابزارهاي تنظيم پركاربردترين رويكرد دسته به اصطالحاًگر
مي»5چماق«ابزارهايها آن كن شود، ابزارهايي هستند كه از قدرت الزام نيز گفته و تقنيني دولت براي ترل آور

و مالي كه به ابزارهاي بازيگران نظام نوآوري استفاده مي نيز معروف»6هويج«كنند. ابزارهاي اقتصادي
و مالي را با هدف فعال ها يا محدوديت هستند، مشوق هاي مشخص نشانه سازي برخي فعاليت هاي پولي

به مي و ابزارهاي نرم كه مي»7موعظه«هاآنگيرند به شود، نيز اطالق ابزارهاي در حال رشدي هستند كه
و جاي استفاده از قيود الزام جريان تبادل اطالعات ميان گيري شكلآور، سعي در هنجارسازي، ارائه پيشنهاد

 بازيگران را دارند.
به جهت استفاده در يك موضوع هاي متعددي هاي با جزئيات بيشتر در قالب بندي تقسيمدر عين حال،

در واقع، بيشتر از آنكه مرور همه اما؛ اند توسعه يافتهو يا يك بخش صنعتي مشخصسياستي خاص 
هنگام انتخاب ابزار در فرآيندهاآنشناخت ابزارها با هدف درك كاركردهاي ها اهميت داشته باشد، بندي دسته

و نوآ از توانميوري، طراحي سياست حائز اهميت است. به منظور معرفي ابزارهاي سياستي علم، فناوري
و ابزارها را ذيل چهار دسته ابزارهاي متمركز بر تحريك طرف،بر اساس محور تمركز بندي دسته استفاده

و ابزارهاي روابط نظام گيري شكلعرضه، ابزارهاي متمركز بر تحريك طرف تقاضا، ابزارهاي متمركز بر  ساز
و تنظيم ش2-1 جدول(8گري متمركز بر زيرساخت و ردائي، معرفي نمودرح زير)، به ):1398(نصيري

( دسته-2-1 جدول و ردائي (برگرفته از نصيري و نوآوري ))1398بندي ابزارهاي سياستي علم، فناوري

اهداف متناظردسته ابزارتمركز

تحريك طرف
 عرضه نوآوري

 هاي دولتي بنگاه

يو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريتأمين مالتسهيل-
و تجارتيتقو- و جامعه يدستاوردها سازييارتباط با صنعت

و فناورانهيپژوهش

تأمين مالي مستقيم
و  و توسعه تحقيق

 نوآوري

و توسعه- و تحقيق و كيفي پژوهش ارتقاي كمي
يو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريتأمين مال تسهيل-
و تجاريتتقو- و جامعه يدستاوردها سازييارتباط با صنعت

و فناورانهيژوهشپ

1. Borrás and Edquist     2. Regulatory Instruments 3. Economic And Financial Instruments    
4. Soft Instruments 5. Stick 6. Carrot        7. Sermon          8. Regulatory 
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اهداف متناظردسته ابزارتمركز

و مشوق مالياتي تحقيق
و نوآوري توسعه

و توسعه- و تحقيق و كيفي پژوهش ارتقاي كمي
و تجار تقويت- و جامعه يدستاوردها سازييارتباط با صنعت

هو فناورانيپژوهش
و بين ارتقاي همكاري- و فناورانه ملي  المللي هاي پژوهشي
يو نوآوريپژوهش، فناوريو اجتماعيانسانيهسرما افزايش-

و اعتبار  ضمانت سهام
يو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريتأمين مالتسهيل-
و تجار تقويت- و جامعه يدستاوردها سازييارتباط با صنعت

و فناورانهيپژوهش

و مهارت  آموزي آموزش

و توسعه- و تحقيق و كيفي پژوهش ارتقاي كمي
و تقويت- و تجار ارتباط با صنعت يدستاوردها سازييجامعه

و فناورانهيپژوهش
يو نوآوريپژوهش، فناوريو اجتماعيانسانيهسرما افزايش-

اي خدمات مشاوره
و نوآوري  فناوري

و توسعه- و تحقيق و كيفي پژوهش ارتقاي كمي
و تجار تقويت- و جامعه يدستاوردها سازييارتباط با صنعت

و فناورانهيپژوهش
و بين ارتقاي همكاري- و فناورانه ملي المللي هاي پژوهشي

تحريك طرف
 تقاضاي نوآوري

 خريد با محوريت دولت
و تجاري- و جامعه سازي دستاوردهايتقويت ارتباط با صنعت

و فناورانه  پژوهشي
و نوآوري- تسهيل تأمين مالي پژوهش، توسعه فناوري

تحريك تقاضاي
 خصوصي

ب- و تجاريتقويت ارتباط و جامعه سازي دستاوردهايا صنعت
و فناورانه  پژوهشي

و نوآوري- تسهيل تأمين مالي پژوهش، توسعه فناوري
تحريك كاربران نهايي
 محصوالت فناورانه

و تجاري- و جامعه سازي دستاوردهايتقويت ارتباط با صنعت
و فناورانه  پژوهشي

گيري روابط شكل
 نظام ساز

و حمايت از همكار ي علم
 صنعت

و توسعه- و تحقيق و كيفي پژوهش ارتقاي كمي
و تجاري- و جامعه سازي دستاوردهاي تقويت ارتباط با صنعت

و فناورانه  پژوهشي
و بين ارتقاي همكاري- و فناورانه ملي المللي هاي پژوهشي

و بينارتقاي همكاري- سازي شبكه و فناورانه ملي الملليهاي پژوهشي

 سازي خوشه

و توسعه- و تحقيق و كيفي پژوهش ارتقاي كمي
و تجاري- و جامعه سازي دستاوردهاي تقويت ارتباط با صنعت

و فناورانه  پژوهشي
و بين ارتقاي همكاري- و فناورانه ملي المللي هاي پژوهشي
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اهداف متناظردسته ابزارتمركز

 گري ميانجي
و تجاري- و جامعه سازي دستاوردهايتقويت ارتباط با صنعت

و فنا ورانهپژوهشي

 هاي رشد برنامه
و تجاري- و جامعه سازي دستاوردهايتقويت ارتباط با صنعت

و فناورانه پژوهشي

 جايزه نوآوري
و تجاري- و جامعه سازي دستاوردهايتقويت ارتباط با صنعت

و فناورانه  پژوهشي
و بين ارتقاي همكاري- و فناورانه ملي المللي هاي پژوهشي

 نگاري آينده
و اثربخششيفزاا- وينظام پژوهش، فناوريحكمرانيانسجام

ينوآور

و مقررات  گذاري توسعه زيرساخت

و زيرساخت و نوع مقررات توان به تحققها، ميبه فراخور سطح
هر؛ اهداف مختلف كمك كرد به عبارت ديگر، با هدف تحقق

و توان به توسعه زيرساخت يك از اهداف سياستي، مي ها
ري مربوطه پرداخت.گذا قانون

 ابزارهاي متمركز بر تحريك طرف عرضه نوآوري- الف
كه طرف عرضه يا خالق دانش را مي و خصوصي تقسيم كرد توان به صورت كلي به دو دسته عمومي

و، آزمايشگاهها دانشگاهشامل كاركرد پژوهشي عمدتاًمنظور از بخش عمومي، بخش با اهداف غيرتجاري،  ها
بر ساير مراكز و توسعهتحقيقاتي هستند كه و گسترش علوم پايه تمركز دارند. بخش خصوصي نيز تحقيق

مي بنگاه و نوآور را شامل و توسعه بر تحقيقهاآنشود كه تمركز هاي تجاري، خالق وتوسعه كاربردي
و فرآيندهاي جديد است.  محصوالت

1هاي دولتي بنگاه•

ص ترين حالت اند كه داراي صريح ورت مجزا بررسي شدهاين دسته از ابزارها بدين جهت به
و مستقيم بودن هستند. با توجه به اينكه هدف بنگاه هاي مداخله دولت با درجه بااليي از مشهود

هاي خصوصي است، با اينكه مستقيم بودن اين ابزار، احتمال شكست دولت تر از بنگاه دولتي عمومي
و با هدف جلوگيري از كند، اما را بسيار زياد مي و قواعد تنظيمي دولت با اتصال به بودجه عمومي

و زمان هاي سرمايه تواند بر حوزه شكست، مي از بر داراي منافع عمومي سرمايه بر گذاري كرده،
و موجب سرريز دانش به ساير  نظام نوآوري هاي بخشانحصارهاي احتمالي بازار جلوگيري نموده

دو شود. بنگاه ميهاي توان بخشي از منابع سازماني دولت براي تحريك رفتارهاي نظام لتي را
تا كامالًهاي نوآوري دانست كه طيفي از بنگاه رديگيدر برمرا2نيمه خصوصي هاي سازماندولتي

و ردائي، ).1398(نصيري

1. State Owned Enterprises (Soe)         2. Quango 
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و نوآوري وتوسعه مالي مستقيم تحقيق تأمين•

تح مواردي كه دولت تالش مي و ريككند براي و نوآوري از ورود تحقيق پژوهش وتوسعه
مي هاي مستقيم مالي به مجموعه جريان  توان در اين دسته قرار داد. هاي خالق دانش حمايت كند را

و توسعه تأمينابزارهاي از جمله و تحقيق و توان به كمك، ميمالي پژوهش هاي مالي
و توسعههاي گرنت ( تحقيق ،)و راهبردي3سرآمدي،2رقابتي،1بلوكييها شامل گرنتو پژوهش

و توسعه صنعتي از طرقي حمايت.(Bégin-Caouette et al, 2017)اشاره نمود هاي مالي از تحقيق
و مميزي فناوري نيز نمونه مهم ديگري از اين قبيل نظير اعطاي يارانه به مطالعات امكان سنجي

) .)OECD, 2019؛ STRATA-ETAN, 2002ابزارها است
مي تأمينهاي روشدر توضيح بيشتر،  تأمينتوان در دو سر طيف مالي پژوهش را در نگاهي

و مالي پروژه در تأميناي مالي بلوكي، منابع مالي، بدون انتخاب تأمينمالي بلوكي تعريف نمود.
و براي عمليات معمول پروژه اعطاهاآنبه مستقيماًو مراكز پژوهشيها دانشگاههاي مشخص
و براياگروهيكبهاي شود. در مقابل، منابع مالي در روش پروژه مي پروژهيكانجاميفرد خاص

و با هزينهمشخص م هاي مشخص، در زمان مشخص اي، انواع مالي پروژه تأمين.شودياعطا
مي مختلف گرنت و راهبردي را شامل هاي رقابتي در فرآيندي شود. گرنت هاي رقابتي، تعالي

مي رقابت جهت انجام معموالًهاي تعالي شود. گرنت محور به بهترين طرح پيشنهادي اعطا
به هاي پژوهش مي مؤسساتوها دانشگاهلبه دانش و در نهايت، پژوهشي سرآمد اعطا گردند
مي هاي اولويت هاي راهبردي به مجريان طرح گرنت  ,Bégin-Caouette et al)يابد دار تخصيص

2017).
هاي هدف طرف عرضه در بخش متمركز بر گروه عمدتاً، مالي نوآوري مينتأابزارهاي

و طيف متنوعي از روش و بهرهكمبدون بهره يا4اي هاي يارانه وامها از اعطاي خصوصي هستند
و متوسط گرفته تا كوپن هاي شركتهاي كوچك براي وام و كوچك همچنين هاي نوآوري

از حمايت (شامل حمايت و حمايت وكار فرشتگان كسب، گذاري خطرپذير صنعت سرمايه هاي سهامي
ميهاآن)، پركاربردترين انواع گيري بازار سهام جديد از شكل و ردائي، را تشكيل (نصيري دهند

)OECD, 2019؛ 1398
كهيمال تأمينهاي روشي گيري نوع تالش براي شكل،يهاي سهامتياز حما منظور است

ت سرمايه مييبه شركت، بخشيمال منابعقيزرگذار به ازاي هاي روش.شود از سهام را مالك
كل دستهكيدريسهام ويبه سهاميبندي (يسهام خاص مي) تقسيبورس هاي شركتعام
وس غالباًخاصيدر بخش سهام دولت شوند. دخالت مي هاي به صندوقيده شكلازتيحمالهيبه

دررديگمي صورتريگذاري خطرپذ سرمايه ميانيمنيا. ي هاي خصوص تواند از صندوق دولت
يدولت كامالًهاي صندوقايودينما تأسيسيبا بخش خصوصيهاي مشترك كند، صندوقتيحما
ا توجهبا. اندازي كند راه تازه تأسيسي هاي شركت عموماًدسته از ابزارهانيايمخاطب اصل نكهيبه

 
1. Block Funding         2. Competitive Funding          3. Excellence Funding         4. Subsidized Loans 
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بههاآنبورس براييكنند، ورود به بازارهاي اصلميتيفعال هاي فناورانه هستند كه در حوزه
ن امكانيسادگ نتستيپذير اجهيو در بانيدولت در فرصت حضور در بازارهاي سهام جاديا راستا
مييعمومهيسرما به جذبزينديجد و ردائي، كند كمك ).1398(نصيري

 وتوسعه هاي مالياتي تحقيق مشوق•

ي، كاهش درآمدهاي مالياتي دولت با هدف كاهش بار در يك تعريف كلي، مشوق ماليات
و به تبع آن تحريك انجام يك فعاليت خاص توسط بنگاه در مالياتي هاي مشمول ماليات است.

و توسعههاي اينجا منظور ارائه مشوق براي تحريك فعاليت (يا در بعضي از كشورها ساير تحقيق
و اكتساب فناوري) است. اين در حالي هاي نوآورانه همچون طراحي صنعتي، فعاليت مهندسي فرآيند

و هم در طرف تقاضا مورد  است كه اين اقدام دولت در موارد ديگري نيز هم در طرف عرضه
به عمدتاًوتوسعه هاي مالياتي تحقيق هاي مالياتي مختلف، مشوق گيرد. از ميان پايه استفاده قرار مي

ميهاآنسه دسته از يك دسته اول، ارائه مشوق مالياتي به درآمد شركت گيرند. تعلق ها است كه در
از كردهاي براي تحقيق بندي كلي يا بر اساس هزينه بخش و يا بر اساس درآمدهاي حاصل وتوسعه
مي تحقيق (مانند درآمد ناشي از ثبت اختراع) در آن شركت محاسبه  ترين مهمشوند. از جمله وتوسعه
مي هاي هزينه مشوق بهو مشوق2و اعتبار مالياتي1توان به معافيت مالياتي محور هاي درآمدمحور

و هزينه3جعبه پتنت اجتماعي تأمينهاي اشاره كرد. دسته دوم ارائه مشوق به ماليات بر حقوق
و دسته سوم ارائه مشوق به ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي وتوسعه در بنگاه كاركنان تحقيق ها

و همكاران،(قاضي وتوسعه است تحقيق فعال در .)1399نوري

و اعتبار•  ضمانت سهام

به شكل كلي مفهوم ضمانت در حوزه مالي، قبول مسئوليت پرداخت بدهي يا انجام تعهدات
يك فرد يا سازمان است در صورتي كه آن فرد يا سازمان نتواند به تعهدات خود عمل نمايد. منطق 

گيري روابط كاري براي منابع مالي يا شكل تأمينمن، حصول اطمينان از مداخله دولت به عنوان ضا
و اعتماد طرف كوچك هاي شركتآن دسته از  تر است كه هنوز اعتبار كافي را براي جذب سرمايه

هاي اجرايي مثل ضمانت حسن انجام كار، دو نوع ضمانت قرارداد خود دارا نيستند. عالوه بر ضمانت
س و ضمانت ازهاآنهام از كاربرد سياستي بيشتري برخوردار هستند كه در اعتبار  تأميندولت

هاي شركت ضمانت به منظور قبول ضررهاي احتمالي وارد شده در صورت شكست فعاليت
و با كاهش بخشي از ريسك نهاد سهامي سرمايه فناوري ( محور حمايت كرده صندوق مثالًگذار
( مالي وام گذاري خطرپذير) يا نهاد سرمايه مالي را براي خالق دانش تسهيل تأمينبانك)، مثالًدهنده

و ردائي، مي (نصيري ).1398نمايد

1. Tax Allowance          2. Tax Credit         3. Patent Box 
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و مهارت•  آموزي آموزش

و برنامه در بخش عمومي، كه هاي آموزشي ارائه شده توسط دولت تربيت نيروهاي علمي
، پرورش متخصصيني كه وتوسعه آموزش ديده باشند، در بخش خصوصي هاي تحقيق براي فعاليت

و همچنين هاي الزم را براي فعاليت مهارت از هاي نوآورانه كسب كرده باشند جايي جابه حمايت
هاي مرتبط، سه جريان اصلي اين ابزار نيروي انساني بين اين دو بخش به جهت يادگيري مهارت

صو سياستي محسوب مي ميشوند. از جمله اقدامات سياستي كه براي آموزش مي رت به گيرد، توان
و فناوري، حمايت التحصيالن دكترا در حوزه تربيت فارغ هاي مالي از آموزش، هاي مرتبط با علم

و خصوصاًهاي شغلي داخلي افزايش جذابيت فرصت به جهت جلوگيري از مهاجرت نخبگان
با هدف ارتقاي همچنين توسعه فرهنگ كارآفريني در ميان دانشگاهيان اشاره نمود. همچنين

و كسب از وكار، دولت از طريق روش مهارتي كاركنان صنعتي در حوزه نوآوري هايي همچون حمايت
و حين انجام كار مداخله آموزي درون شركت هاي مهارت برگزاري دوره ها پيش از آغاز به كار

اني كليدي بخش صنعت، به كند. از سوي ديگر، الزم است تا افراد كارآفرين به عنوان منابع انس مي
ميهمچن هاي الزم قرار بگيرند. صورت مداوم تحت آموزش مهارت كند با هدف ين دولت تالش

( افزايش فرصت و همچنين انتقال دانش كه خصوصاًهاي شغلي، آموزش نيروي ماهر دانش ضمني
و جابهها به است هايي مانند يارانه به سادگي قابل انتقال نيست)، با ارائه مشوق جايي نيروي خدام

و ردائي، انساني از دانشگاه به صنعت همت گمارد .)OECD, 2019؛ 1398(نصيري

و نوآوري خدمات مشاوره•  اي فناوري

سرمايه قابل معموالًو متوسط كوچك هاي شركتدر مورد خصوصاًبا توجه به اينكه
و درك صحيحي از هزينه كم است اده از اين خدمات وجود ندارد، فرصت استف- تخصيص به مشاوره

مي دولت در فرآيند خدمات مشاوره اي، نمايد. هدف اصلي از اين نوع خدمات مشاوره اي مداخله
و مدل مواردي همچون افزايش بهره و در نتيجه هاي كسب وري، نوآوري در طراحي، توليد وكار

م وكار است. از ويژگي بهبود عملكرد كسب به تأكيدتوان بر اين نكتهيهاي اين خدمات داشت كه
و شكل عام شركت ها در محل بنگاه مستقيماًها مجبور نيستند براي دريافت خدمات نقل مكان كنند

و1زني توان به محكميهاآنشوند. اين دسته از خدمات، گستره وسيعي دارند كه از جمله ارائه مي
و مشاوره پايش جهاني فناوري، مدل براي اموري همچون توليد ناب، فرآيندهاي استاندارد سازي

(مثل مجموعه ايزو و امنيت محيطي، دانش2شده بهبود كيفيت )، مديريت انرژي، مديريت بهداشت
و آگاهي هاي اطالع، فعاليتيابي مرتبط با فناوري اطالعات، منبع و... اشاره نمود. دولت بخشي رساني

اع خدمات به بخش خصوصي با ارائه يارانه از اين خدمات به صورت مستقيم يا به صورت ارج
و ردائي، حمايت مي (نصيري ).1398كند

1. Benchmarking          2. Iso 
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 ابزارهاي متمركز بر تحريك طرف تقاضاي نوآوري.ب
وها دانشگاهطرف تقاضاي نوآوري شامل كاركرد آموزشي و ساير مراكز آموزشي در بخش دولتي

ه دنباله هاي شركت ميرو در بخش خصوصي است. كنندگان نهايي، تواند شامل مصرف مچنين طرف تقاضا،
مي بخش عمومي يا دولت به عنوان خريدار نوآوري باشد. سياست توان به عنوان مجموعه هاي طرف تقاضا را

اقدامات سياستي تعريف نمود كه باعث تحريك نوآوري يا انتشار آن از طريق افزايش يا تجميع بهتر تقاضاي 
اند كه شاملد. ابزارهاي طرف تقاضا در اين پژوهش در سه دسته كلي مورد بررسي قرار گرفتهشون نوآوري مي

و تحريك كاربران نهايي محصوالت نوآورانه مي  شود خريدهاي با محوريت دولت، تحريك تقاضاي خصوصي
و ردائي، ):1398(نصيري

 خريدهاي با محوريت دولت•

ا ز اين جهت است كه نيازهاي بخش عمومي، منطق حضور دولت در خريد دولتي، اول
و بازاري متعددي وجود هاي نظام دهد. دوم شكست قسمتي عمده از نياز محلي را تشكيل مي مند

و تقاضاي نوآوري مي و سوم استفاده از راه دارند كه باعث ناكارآمدي اتصال عرضه هايحل شوند
ب نوآورانه براي نيازهاي عمومي، مي و خدمات بخش عمومي هبود زيرساختتواند باعث هاي دولتي

منابع نوآورانه تأميننوآور براي هاي شركتباشد. دولت از طريق اقداماتي همچون عقد قرارداد با 
و تضمين خريد نوآوري دست به خريدهايي با محوريت دولت مي از موردنياز زند. همچنين يكي

مي است. بازارهاي پيش1قدم پيشاقدامات مهم دولت در اين بخش، خلق بازارهاي  توان قدم را
در بازارهايي محلي با ويژگي و در نتيجههاآنهاي خاص دانست كه حساسيت به قيمت پايين بوده

و موفقيت جهاني  و توسعه نوآوري ميهاآنفضاي مناسبي براي آزمون  دهاييخرشوند. محسوب
مييدولت خرهيزاو از:دنموكيتوان از سه منظر تفك را حداقل يعموم تواننديميدولت دهايياول،

به نظام) باشد. از منظريده جهت براي دولت با هدفتيهاي داراي اولو فناوريديخر( راهبردياي
ميدولت دهاييدوم خر جايبه دولتهاآندركهييدهاي(خر زورييكاتالايميتوانند مستقي

توانميراي دولت دهاييخرنيباشد. همچن)پردازدمي تقاضادهي برداري از نوآوري، به سازمان بهره
و توسعه شاتجارييپ دهاييخراي تجاري محصوالت نوآورانه دهاييدر دو حالت خر تي(حما تحقيق

و توسعه خدماتدياز خر خر تحقيق كيبه حصول معموالًكهيينها محصوالت نوآورانهديبه جاي
مييياز محصول نهاهينسخه اول .نموديشود) بررس ختم

 تحريك تقاضاي خصوصي•

هاي ابتدايي معرفي يك نوآوري، تمايل كمتري از سوي طرف تقاضا براي در دوره معموالً
مي برداري وجود دارد كه موجب شكست بهره ها ناشي از عدم شود. اين شكست در چرخه نوآوري

د و ضعف ارتباطي بين و تقاضا و ريسكو طرف است كه هزينهتقارن اطالعات ميان عرضه ها

 
1. Lead Markets           
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و در نتيجه موجب تمايل كمتر طرف تقاضا مي و يادگيري نوآوري را باال برده شود. در چنين پذيرش
و تصريح نيازها، ايده كند تا با ارائه حمايت شرايطي، دولت تالش مي و تجميع و هاي مالي ها

و ترجمه هاي مربوط به فناوري دغدغه به زبان تقاضا، موجب تحريك تقاضايهاآنهاي جديد
 خصوصي شود.

مي كند، طيف وسيعي از فعاليت اقداماتي كه دولت در اين بخش اتخاذ مي كه ها را شامل شود
و غيرمستقيم قابل تفكيك هستند. در دسته اقدامات مستقيم، تحريك خريد  به دو دسته مستقيم

(خطوط اعتباري مشخص براي خريد1هاي نوآوريناي، كوپ خصوصي با استفاده از ضمانت بيمه
و مشوق محصوالت نوآورانه)، خريدهاي يارانه از هاي مالياتي براي خريد نوآوري قرار دارند اي و

و آموزش توان به حمايت از فعاليت اقدامات غيرمستقيم مي و اطالعاتي، توانمندسازي هاي بازاريابي
و مشتريان در مورد نوآوري (تصريح تقاضا گفتمانها و2سازي ) با مداخله دولت براي ترجمه نيازها

و تجميع خريد اشاره كرد. دغدغه  هاي مشتريان به محصوالت نوآورانه آتي

 تحريك كاربران نهايي محصوالت نوآورانه•

بخشي هاي آگاهي مداخله دولت براي تحريك مردم به پذيرش نوآوري بيشتر از جنس فعاليت
وو فرهنگ مي دولت به كمك رسانه معموالًسازي است را ها تالش كند تا فرهنگ مصرفي جامعه

 قرار دهد. تأثيرتحت 
قدم جزو مفاهيم مورد براي خلق بازارهاي پيش3قدم اما عالوه بر اين، پرورش كاربران پيش

ه در مطالعات اين حوزه بوده است. به شكل كلي، كاربران پيش تأكيد ستند كه به قدم، كاربراني
يا هاي نوآوري واسطه برخي ويژگي و به خاطر عالقه به نوآوري، حاضر به پذيرش ذاتاًهاي نوظهور

و استفاده از محصوالت جديدي هستند كه  و جايگزين مناسبي هنوز بهينه لزوماًريسك سازي نشده
به شوند. كاربران پيش در ميان رقباي خود محسوب نمي استفاده از محصوالت قدم به واسطه تمايل

مي گيري بازارهاي پيش نوآورانه، به شكل در قدمي كمك تمايل براي پرداخت مبالغهاآنكنند كه
و در نتيجه شكل و انتشار نوآوري با فرصت بيشتر در ازاي تجربه نوآوري باالتر بوده هاي گيري

و آموزش كاربر بيشتري مواجه مي مي ان پيششود. از اين رو دولت با حمايت تواند به خلق قدم،
و ايجاد محيط بازارهاي پيش  هاي مستعدتر براي انتشار نوآوري كمك كند. قدم

 ساز گيري روابط نظام ابزارهاي متمركز بر شكل-ج
و همكاري ميان منظور از ابزارهاي نظام ساز، انواعي از ابزارها هستند كه منجر به افزايش تعامل

ن ميبازيگران مختلف نظام شوند. اگرچه ممكن است هريك از ابزارهاي سياستي باعث برقراري ارتباط وآوري
هم باشند، ابزارهاي نظام و افزايي به عنوان عامل اصلي تبديل شدن ساز تمركز اصلي خود را بر مشاركت

ا هاي مختلف نهادهاي گوناگون به يك نظام منسجم گذاشته فعاليت ين بخش قرار اند. غالب ابزارهايي كه در
و به تبع تمركزي كه بر درگيرسازي نهادها دارند، پيچيده مي دو گيرند رويكرد همكارانه داشته تر از ابزارهاي

 
1. Innovation Vouchers          2. Demand Artuculation 3. Lead Users          
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و و ابزارهاي مختلف هستند. اين ابزارها به صورت بالقوه ظرفيتي براي عمدتاًدسته ديگر تركيبي از اقدامات
مي زمانهمفعال شدن  به نمايند. دو يا چند نهاد ايجاد انواع اين گروه از ابزارها اشاره شده ترين مهمدر ادامه

و ردائي،  (نصيري ):1398است

و صنعت•  حمايت از همكاري علم

تر به رابطه دانشگاه با صنعت كه رويكردهاي خطي با محوريت فشار علم هاي قديمي در نگاه
ار سياست عموماًدهند، را مدنظر قرار مي تباط، حول انتقال فناوري از دانشگاه به هاي برقراري

و در اين ميان سياست صنعت قرار مي هاي حمايت از انتقال فناوري مانند پرداخت گرفته است
هاي انتقال فناوري محل تمركز بوده است. با اين حال در نگاه جديد كه بيشتر از گذشته يارانه

ا رويكردهاي نظام نوآوري در نظر گرفته مي و لذا همكاريشوند، هاي نتقال دانش اولويت يافته
دانشگاه با صنعت براي خلق دانش حائز اهميت شده است. از جمله اقداماتي كه در اين حوزه صورت 

هاي تحقيقاتي وتوسعه دولتي با سفارش صنعت، حمايت از پروژه پذيرد، ارائه خدمات تحقيق مي
م (مانند و ايجاد مراكز پژوهشي مشترك كه تمركز بيشتر خود را بر پرورش1راكز تعاليمشترك

كه بيشتر با هدف برقراري كنسرسيوم با بخش2گذارند يا مراكز شايستگي پژوهشگران خبره مي
 شوند) است.مي تأسيسصنعتي 

 سازي شبكه•

هاي رسمي يا غيررسمي اي از موجوديت نوآوري شامل مجموعه در يك تعريف عمومي، شبكه
و توانمندي داراي تخصصالًمعمواست كه  و با برقراري روابط متقابل ها هاي مكمل يكديگر بوده

كنند. در عين حال اعضاي شبكه استقالل خود براي حصول يك هدف مشترك نوآورانه تالش مي
و داراي اهداف شخصي مجزايي نيز هستند كه مي توانند ضمن تطبيق مداوم را حفظ كرده

با فعاليت هدف مشترك شبكه، براي اهداف شخصي در بيرون از شبكه با ساير نهادها هاي خود
و قابل كنترل عضويت در شبكه مي همكاري داشته باشند. چهار ويژگي كليدي . امكان1توان ها را

 . دسترسي به منابع انساني متخصص براي توسعه نوآوري،2تجربه نوآوري باز درون شبكه، 
(تخصصگرايي به وسيله . تخصص3 وتأمينگرايي عمودي از طريق شبكه زنجيره تقسيم كار (
مي4 و فناوري بيان  كنند. . فراهم آمدن فضايي براي انتقال دانش

مي سياست شبكه در اي از اقدامات در شبكه توان مجموعه سازي را هاآنهايي توصيف كرد كه
و هدف اصلي ها معطوف به يك موضوع با محوريت حل يك مسئله فعاليت« يا يك فناوري خاص
و اطالعات است اشتراك به ها، شامل تسهيل اقدامات عمده دولتي در شبكه». گذاري دانش

و آغاز شبكه شكل و توسعه روابط درون شبكه به صورت گيري سازي، تالش براي گسترش شبكه
 سازي تعامالت ضمني هستند. رسمي

1. Centers Of Excellence (Coes)           2. Centers Of Competence (Ccs) 
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 سازي خوشه•

از هاي صنعتي، مجموعه تفكيك، خوشهدر يك تعريف عمومي قابل مواد خام، كنندگاننيتأماي
در ربطذي، نهادهاي دولتيها دانشگاهتوليدكنندگان، صنايع مكمل، فروشندگان، مشتريان،  و... هستند كه

و با برقراري روابط عميق چندجانبه، يك حوزه خاص، در يك نقطه متمركز جغرافيايي فعاليت مي كنند
و تخصص موجب تحريك راكاشت به و انتقال دانش، فناوري و تبادل و تسهيالت گذاري تجهيزات

و قرابت جغرافيايي، خوشه نوآوري مي هاي نوآوري مجزا ها را از شبكه شوند. تمركز بر حوزه فعاليت خاص
م كنند. حضور در خوشه مي كمل، ها، دسترسي به نيروي انساني متخصص، مواد خام تخصصي، صنايع

و هزينه كمتر ميسر مي و بازار مشتريان را با صرف زمان و فناوري سرريز شده  سازد. دانش
در خوشه مي اقدامات دولت براي مداخله در سه دسته ها را از طريق1توان . درگيرسازي بازيگران

و نقشه و آگاه يابي خوشه شناسايي و شبكه كردن ها خد2،هاآنسازي و وكار مات كسب. خدمات جمعي
از طريق هاي شركتبراي خصوصاًوكار؛(بهبود قابليت كسب و متوسط، توسعه روابط بيروني كوچك

و سرمايه و پرورش نيروي انساني ماهر) و صادرات از تحقيق3گذاري خارجي وتوسعه . حمايت
و صنعت، تجاري از طريق افزايش روابط علم و بهبود سازي پژوهش مشاركتي شرايط دسترسي به ها

و خلق   زايشي عنوان كرد. هاي شركتمنابع مالي

 گري ميانجي•

مي ميانجي هاي طرف گيري ارتباط توان يك اقدام مستقيم يا غيرمستقيم با هدف شكل گري را
و تقاضا دانست. ميانجي هايي هستند كه در مراحل مختلف فرآيند هاي نوآوري، افراد يا سازمان عرضه

دو عنوان يك واسطه، وظيفه ارائه اطالعات از همكاري نوآوري به هاي بالقوه، داللي يك معامله بين
و يا چند طرف، واسطه گري ميان افراد يا نهادهاي در حال همكاري، كمك به پيدا كردن منابع مالي

 ها را بر عهده دارند. حمايت از نتايج نوآورانه همكاري
و طرف تقاضا، ميانجيدر كنار ابزارهاي ارتباطي طرف عر هاآنكه به1ساز هاي نظام ضه

...و5مرزي هاي سازمانهاي انتقال فناوري،، ميانجي4سازپل هاي سازمان،3، دالل2ثالث هاي شركت
مي نيز اطالق مي كنند تا هر دو طرف را به يكديگر متصل كنند. دولت به صورت مستقيم شود، تالش

هاي گيري اقداماتي همچون توسعه پايگاه دادهش خصوصي موجب شكليا با حمايت از توسعه بخ
و واسطه فن ارتباطي، برگزاري رويدادهاي نمايشگاهي و طرح اي، هاي داللي فناوري به عنوان بازارها

مي ابزار ميانجي  شود. گري

 هاي رشد برنامه•

كه هاي رشد كسب برنامه با تأسيسهاي تازه وعهبا هدف رشد مجم عمدتاًوكارهاي فناورانه و
و خدمات كسب تمركز بر ارائه مكان مي هاي فيزيكي شوند، پيوستار بزرگي شامل مراكز وكار طراحي

 
1. Systemic Intermediaries       2. Third Parties           3. Broker      
4. Bridging Organizations   5. Boundary Organizations 
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و نوآوري، مراكز رشد، مراكز رشد مجازي، پارك فناوري، مراكز كسب و وكار هاي علم، فناوري
را دهنده نوآوري، شتاب و... .رنديگيدر برمها
و پاركبه شك ميل خاص، در مورد دو اصطالح بيشتر شنيده شده مراكز رشد توان گفت، ها

وكارهاي حوزه فناوري كمك مراكز رشد ابزارهايي با محوريت ارائه مكان فيزيكي هستند كه به كسب
و به سود برسند. در مراكز رشد مكان مي هاي مشترك، نمايند تا در دوره استارتاپي خود تثبيت شده

و مشاوره و با كاهش هزينه موجب تسهيل وكار به صورت يارانه هاي كسب خدمات اداري اي ارائه شده
مي هاي كوچك دانش هاي مجموعه فعاليت به ها گونه خاصي از برنامه شوند. پارك بنيان هاي رشد

و مكان فيزيكي قابل ارائه، بزرگ آيند كه از منظر هزينه حساب مي و همچنين هاي عملياتي تر هستند
و غيررسمي با  و مراكز تحقيقاتي، تمركز خود را بر به جريانها دانشگاهضمن برقراري روابط رسمي
و انتقال فناوري و مهارت انداختن دانش توليد شده مي وكار به ساير سازمان هاي كسب ها گذارند. ها

بي ها بر سودآوري مجموعه همچنين پارك و از اين نظر عالوه بر هاي فعال تمركز شتري داشته
و تازه مجموعه محور را نيز به عنوان مخاطب هدف خود فعال فناوري هاي شركتكار، هاي كوچك

و شبكه گزينند. به طور كلي در اين برنامه برمي سازي ها تمركز دولت بر دسترسي به منابع شايستگي
و مهارتي است. با تمركز بر اين رويكرد جديد ها، به جهت اتصال به منابع مالي، براي مجموعه دانشي

ها، برقراري ارتباطات چندگانه ميان فعاالن مختلف نوآوري است، كه نقش اصلي اين برنامه
مي برنامه  ساز جاي داد. توان در دسته ابزارهاي نظام هاي رشد را

 نوآوري جايزه•

ب هاي نوآوري از قديمي جايزه و بهرهترين ابزارهاي موجود برداري از نوآوري راي تحريك خلق
و در پاسخ به نقاط ضعف ثبت  هستند كه با هدف اوليه تحريك طرف عرضه براي خلق نوآوري

و حمايت مستقيم مالي از پژوهش (به جهت انحصار ايجاد شده ناشي از آن) (به اختراع نوآوري ها
و نامشخص و دولت بودن ميزان موفقيت نتايج پژوهش) دليل عدم تقارن اطالعات ميان پژوهشگر

و قابل سفارشي طراحي شده دو اند. در عين حال با توجه به فضاي باز سازي طراحي جوايز، حداقل
مي كاركرد ديگر براي جايزه ها با هدف دهي به نوآوري شود كه شامل جهت هاي نوآوري مطرح

(پيوند ميان بازيگر و همچنين تمركز اتصال آن به مطالعات تعقيبي بعدي ان مختلف طرف عرضه)
(پيوند خالقان نوآوري به كاربران هاي كاربردي براي مصرف جايزه به توسعه نوآوري كننده نهايي

نوآوري به عنوان ابزاري براي پيوند فعاالن نهايي) هستند. به همين ترتيب به مرور زمان، جايزه
ه است.تري را بر عهده گرفت نظام نوآوري نقش پررنگ

 نگاري آينده•

و فناوري و يكي از ابزارهاي رايج براي شناسايي مداوم روندها و بررسي آثار هاي نوظهور
هاي مشابه براي نگاري را از ساير فعاليت نگاري است. آنچه كه آينده نقش آن در جامعه، آينده
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كند، اول مفهوم مشاركتيميريزي استراتژيك تفكيك پژوهي يا برنامه مطالعه آينده مانند آينده
نه بودن آن است كه براي ترسيم آن از مشاركت همه ذي و پژوهشگران استفاده صرفاًنفعان

نه هاي محتمل بر اساس تصميم نگاري نسبت به آينده شود. دوم، باز بودن آينده مي و هاي مختلف
و سوم تمركز آن بر اقدامات فعلي  و متقن و تغيير در ساختار موجود براي ترسيم يك آينده مشخص

 رسيدن به آينده مدنظر است.
مي هاي آينده نفعان در برنامه با درگير شدن ذي توان به عنوان يك ابزار نگاري، از اين ابزار

و هوشمندي سياستي، با ايجاد ساز استفاده نمود كه عالوه بر پيش سياستي نظام بيني آينده
و ارزش چشم مش اندازها ها به سمت نيازهاي اجتماعي، دهي به نوآوري ترك، موجب جهتهاي

و پرورش توانمندي1سازي برجسته هم موضوعات داراي اولويت جهت كردن هاي نوآوري از طريق
و انعطاف ميهاآنپذيري روابط بازيگران  شود. در برابر تغييرات

و مقررات-د  گذاري ابزارهاي متمركز بر زيرساخت
مي تر دولت كه با هدف بهبود زيرساخت قهري نسبتاًهاي فعاليت و هاي توسعه اتفاق و غالباًافتند با تقنين

هاي كالن مانند زيرساخت گذاري همراه هستند در اين دسته قرار دارند. عالوه بر توسعه زيرساخت مقررات
م و ارتباطات يا زيرساخت حقوق مالكيت فكري، قوانين رتبط با اصالح شرايط كالن اقتصادي فناوري اطالعات

و واردات نيز در اين دسته جاي دارند. اقدامات اين بخش  متمركز بر طرفين لزوماًمانند قوانين رقابت يا صادرات
در مواردي با هدف اصالح وضعيت يكي از اين طرفين يا روابطهاآننوآوري نيستند؛ اما ممكن است بخشي از 

هاي نوآورانه، ترين ابزار دولت براي مداخله در فعاليت به شكل خاص، قهري طراحي شوند.هاآنميان 
و برچسب هاي مقررات سياست ها، نامه ها، توافق نامه ها است كه طيف وسيعي از پيمان گذاري گذاري، استانداردها

و برچسب و برچسب گذاري استانداردها راها هاي داوطلبانه تا قوانين، استانداردها .گيرد در برميي اجباري
و قوانين توسط نهادهاي سازي مجموعه گذاري، پياده به شكل عمومي منظور از مقررات اي از قواعد

مي عمومي يا دولتي است كه با هدف اثرگذاري بر فعاليت پذيرد. منطق هاي بازيگران مختلف اقتصادي صورت
ثرسازي رفاه عمومي از طريق كنترل رفتارهاي مختلف است. به مداخله دولت براي اين ابزار، تمركز بر حداك

(مانند قوانين طور كلي مقررات تنظيمي كه بر نوآوري اثرگذار هستند را مي توان در سه دسته مقررات اقتصادي
(مانند قوانين زيست مرتبط با قيمت (مانند قوانين مرتبط با ورشكستگي) گذاري)، اجتماعي و نهادي محيطي)

م كرد.تقسي
كه عالوه بر اين، جايگاه انواع مختلف استاندارد را مي توان در مراحل مختلف فرآيند نوآوري ترسيم كرد

مي شامل استانداردهاي معنايي، اندازه و كاهش تنوع و آزمون، تعاملي، سازگاري، كيفيت شود. همچنين گيري
مي اقدامات مرتبط به برچسب در گذاري را بندي نمود كه براي مثال در دسته لف دستهمخت هاي بخشتوان

هاي هاي تعيين مبدا، در دسته اقدامات حفاظت از محيط، برچسب، برچسب2اقدامات جلوگيري از ضدرقابت
و در دسته اقدامات حفاظت از مشتري، برچسب زيست (مثل برچسب محيطي و دارو) هاي اطالعاتي هاي غذا

).1398و ردائي،(نصيري گيرند مدنظر قرار مي

1. Agenda Setting             2. Antitrust 
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توانميهاآنتوانند مورد اشاره قرار گيرند كه از جمله با تمركز بر حوزه پژوهش مقررات ديگري نيز، مي
در خصوص نحوهيگذار مقررات،انيشده توسط دانشگاه تأسيسيشيزا هاي شركتنهيزمدر گذاري قانونبه 
آزاديبه صورت دسترسجيانتشار نتايالزم براطيراشيبرقراروو استخدام پژوهشگران از صنعتيريكارگ به

.)OECD, 2019( نيز اشاره نمودهاو در دسترس قرار دادن داده

 مجريان.1-3-1-5
از عنصر بعدي كه بايد در طراحي برنامه هاي سياستي مدنظر قرار گيرد، تعيين مجري برنامه است. منظور
سي مجريان نهادهاي مسئول اجراي برنامه و گذار سياستاستي هستند كه ممكن است گاهي همان هاي باشند

بر گاهي نهادهايي متفاوت از آن. اجراي سياست، فرآيندي تعاملي ميان دولت با گروه هاي هدفي است كه
از اساس انگيزه و ادراكاتشان سعي بر اجرا يا حتي جلوگيري و بيروني، موقعيت در چارچوب نهادي هاي دروني

(ايه سياستاجراي  بنابراين الزم است عالوه بر در نظر گرفتن؛)Kotzebue et al, 2010دولتي دارند
و كنشگران ديگر نيز هاي مجريان جهت اجراي نقش ظرفيت هاي محوله، رابطه تعاملي ميان مجريان سياست

.(Howlett and Rayner, 2013)در فرآيند اجراي سياست، مورد نظر قرار گيرد 

و بيروني برنامه سياستسازگار.1-3-1-6 يي دروني
و همچنين ارتباط برنامه با ساير برنامه هاي حوزه در نهايت الزم است ارتباطات عناصر دروني برنامه سياستي

 مربوطه از منظر سازگاري مورد بررسي قرار گيرد.
كه چه عوامل منظور از سازگاري دروني، ارتباط عناصر برنامه سياستي، با يكديگر است. براي مثال اين

و زمينه با باعث انتخاب اهداف شده هايي گيري جهتاي و و يا اينكه چه اهدافي بر كدام گروه تأثيرگذارياند
مي يا گروه مي هاي هدف با كدام ابزارها دنبال و ابزارها به وسيله چه نهادهايي اجرا در اين عنصر،شوند شوند

مي تأكيدمورد  ا گيرد. علي قرار بهز ابتداي توضيح عناصر ضروري برنامهرغم اينكه هاي سياستي، سعي بر اشاره
و ساير متغيرهاي  و انتخاب هر عنصر با توجه به عنصرهاي پيشين اهميت برقراري ارتباط ميان عناصر

و توجه بيشتر در نظر تأكيدبوده است، با اين وجود سازگاري دروني به عنوان جزئي جداگانه جهت تأثيرگذار
 شده است.گرفته

از گذار سياستبا توجه به اينكه (پورتفو) پيشين هاي سياستهنگام طراحي سياست جديد با سبدي
ارتباط آن با سايربه،و سازگاري دروني عناصر بر دقت در جزئيات طراحي عالوهمواجه است، ضروري است 

و هاي سياستو نقشه كليها برنامهو يا به عبارت بهتر جايگاه آن در سبدها برنامه نيز نوآوري كشورفناوري
هاي سياستي دقت به عمل آورد. توجه به سازگاري بيروني برنامه از اين نظر بسيار حائز اهميت است كه برنامه

همهاآنپيشين هماهنگ باشند، هاي سياستتدوين شده بتوانند با  و ؛ افزايي ايجاد نمايند را تكميل كرده
و تحليل و همچنين اسناد باالدستي، برنامهبنابراين بررسي ترين قوانينو مرتبط ترين مهمهاي توسعه پيشين

و نوآوري، ضرورتي در راستاي حصول اطمينان از سازگاري بيروني احكام پيشنهادي ، در حوزه پژوهش، فناوري
 خواهد بود. ضروري

(رويه.1-3-2  اي) تدوين احكام پيشنهادي مالحظات فرآيندي
باتر پيشكه طور همان دوعمومي، ابزارهاي سياستي گذاري سياستذكر شد، در مباني نظري مرتبط دسته در

و ابزارهاي رويه اند. آنچه در طراحي محتواي برنامه سياستي مد نظر است، اي معرفي شده كلي ابزارهاي ماهوي
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و ابزارهاي رويه دا اي، در حقيقت به تكنيك ابزارهاي ماهوي هستند از طريق افزايش عمدتاًرند كه هايي اشاره
ذي مشاركت گروه و بر هاي مختلف بازيگران و افزايش تأثيرگذارينفعان، سعي بر كيفيت فرآيند طراحي برنامه

و اجرايي  سازي آن از اين طريق دارند. احتمال تصويب
به اي به اندازه ابزارهاي ماهوي، مورد مطالعه قرار نگرفته به طور كلي، ابزارهاي رويه و اثرات كارگيري اند

سازماندهيو باز1هاي گوناگوني نظير مشاركت عمومي نيز كمتر شناخته شده است. با اين وجود تكنيكها آن
و پايه، تكنيك2دولتي و پركاربرد هستند هايي نظير مديريت هاي مطالعات در حوزه هايي به نسبت قديمي

و رفتار سازماني را شكل داده  ).Howlett et al, 2018(اند دولتي
بيردرگبه منظور اخير هاي ساليكي از رويكردهايي كه در  ينددر فرا يگراناز باز يشتريكردن تعداد

و مختلفهايگنجاندن ورود به جهت گذاري سياست و همچنينها از تخصص گوناگونيو انواعي متنوع
و عمل مي كاهش شكاف ميان نظريه رو مورد استفاده قرار ت.اس3يكرد آزمايشگاه سياستيگيرد،

كههاحلو راه يشنهادهاپيشو آزماييبا تمركز بر شناساابزاري توانميراي سياستيها يشگاهآزما دانست
.)Kimbell, 2015( ارزنده باشد گذاري سياستكمك به رونديبرا تواند مي

و بهبر اين اساس در ات سياست علمي كشور، آزمايشگاه سياستي مركز تحقيق گيري شكل با توجه
شدمراحل مختلف مسير تدوين احكام پيشنهادي برنامه هفتم توسعه  هاي عالوه بر استفاده از روش سعي

و متداول و تكنيك با بهره هاي خبرگي، برگزاري پانلمصاحبه با خبرگان هاي گيري از پتانسيل آزمايشگاه
و همفكري خبرگ خاص مورد استفاده در آن ذياز مشاركت و . از ميان مناسب شود برداري بهرهنفعان، ان

مي تكنيك هاي سياستي، مورد استفاده قرار گيرند در فرآيند تدوين احكام توانند در آزمايشگاه هاي گوناگوني كه
و برگزاري نشست گيري به منظور احصاي جهت4از تكنيك سافاري شواهد هم هاي سياستي آفريني هاي

و هدفمند جهت افزايش مشاركت خبرگان هاي سياستي با پروتكل و اجرا، گذاري سياستهاي حوزهخاص
 استفاده شده است.

يبند جمع.1-4
ا پينساده جهت تدويچارچوب،فصلين در وي توسعه در حوزه هفتمبرنامه يشنهادياحكام  پژوهش، فناوري

اشنوآوري از هاي سياستي تدوين برنامه خصوص عناصر ضروريدر شده ارهارائه شد. با توجه به نكات پس
يابزارهاياهدف، ابزار گيري مربوطه، هاي سياستي، در تدوين هر حكم ذيل جهت گيري شناسايي جهت

نيها به هدف موردنظر، گروهيدسترس ياستيس و در صورت  شوند.ميمشخص يان/مجريمجر يازهدف

1. Public Participation          2. Administrative Re-Organizations         3. Policy Lab 
(سافاري.4 كه ) يكي از ابزارهاي مورد استفاده در آزمايشگاهEvidence Safariشواهد درريبه همه افراد درگهاي سياستي است

مكي سكيبه مربوط دانشو شواهد ها، تا تمام داده دهديپروژه اجازه يسافار داديروكيكنند.يرا بررسياستيمسئله

ايبازكيمشابهيطيشواهد، شرا مندكيم جاديرا ت توانديو خود را كه ممكن است الزميكمك كند تا خالء دانشميبه

ب شتريب قاتيباشد با تحق و تحليل شرايط بپردازدو به جمع كنديتمام شواهد موجود را بررس ابد،يبرطرف شود، بندي

و همكاران،(قاضي ).1400نوري
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را4-1 شكل مي شمايي كلي از چارچوب تدوين احكام پيشنهادي م يانشا دهد. نشان  يانذكر است كه
يناند؛ اما در هنگام تدو وجود دارد كه در شكل نشان داده نشدهيياحكام بازخوردهاينمراحل مختلف تدو
حد ميانياست. شدت وابستگيضرورهاآناحكام لزوم توجه به مواردياست كه بعضيمراحل مختلف تا

گ زمانهميدبا  ناممكن است. يباًمراحل تقرينا يانمينو تقدم زما يرندانجام
در طور همان مي اين شكل كه شود، طراحي عناصر مختلف مورد نياز تدوين احكام، از طريق مشاهده

در هاي حاصل از مطالعات گوناگوني امكان ورودي بر اند. نمايش داده شده سايه تيرهشكل با پذير است كه
و عناصر معرفي شده در چا تعريف شده در مسير تدوين هاي پژوهشيطراحرچوب مزبور، منطق اساس مراحل

 اند، مشخص خواهد شد. شده ارائهاحكام پيشنهادي، كه در قالب فصول آتي اين مجموعه، 
س خاحصاي مسائل و تحليل مضمون مصاحبهياستي از مسير مصاحبه با (فصل برگان و همچنين)2ها

و تحليل روندهاي ازآيبر تأثيرگذارشناسايي و نوآوري اي، مطالعات كتابخانه طريقنده نظام پژوهش، فناوري
و  سازي هاي مهمي در راستاي شفاف ورودي،)3(فصل انديشي تخصصيهم هاي نشست برگزاريمصاحبه

و تحليل يكپارچه.برنامه خواهند بود گيري شكلزمينه  به شناسايي اطالعات حاصل از اين مطالعاتتجميع
به العملو همچنين طراحي عكس)4(فصلي سياستيها گيري جهت و آتيهاي مناسب در پاسخ  مسائل فعلي

 كمك خواهد كرد.هاي هدف مورد نظر گروهبر تأثيرگذاري به منظوردر قالب ابزارهاي سياستي
از تحليل محتواي اسناد، شامل اسناد باالدستي، برنامه و همچنين برخي و ترين مهمهاي توسعه پيشين

و نوآوري مرتبط در تكميل عناصر مختلف برنامه به ويژه)5(فصل ترين قوانين در حوزه پژوهش، فناوري
در طراحي ابزارهاي خصوصاًو همچنين كسب اطمينان از سازگاري بيروني سطح ميانيدر گذاري هدف

ا احكام پيشنهادي مورد استفاده قرار خواهند گرفت. سياستي بزارهاي سياستي در به منظور كمك به طراحي
و قوانين احكام پيشنهادي برنامه هفتم، عالوه بر بهره گيري از نتايج حاصل از تحليل محتواي اسناد باالدستي

 برنامه ششم توسعه احكامِ كيفي دهند، بررسي عملكرد كه گستره ابزارهاي مورد استفاده در اسناد را نشان مي
تك نيز، جهت تصميم)6(فصل ِ با اصالحات احكگيري در خصوص و يا تكرار ام پيشين، بسيار رار/ عدم تكرار

 حائز اهميت است.
كمي هاي گذاري هدفعالوه بر بررسي عملكرد احكامِ كيفي برنامه ششم، الزم است، ميزان تحقق

و تحليل شده تا بتواند در طراحي نظام شاخص ارزيابي احكام پيشنهادي برنامه هفتم محور برنامه بررسي
و در نتيجه،7ل(فص  آن مورد استفاده قرار گيرد.و عملياتي كمي گذاري هدف)

از، عالوه بر وروديهاي سياستي گيري ذيل هر يك از جهتتدوين احكام پيشنهادي هاي حاصل
و همچنين هاي هدف اصلي مورد نظر يت از گروهدر حما گيري از تجارب دنيا نيازمند بهرهالذكر، مطالعات فوق

).12تا8(فصول خواهد بود نيز هاي سياستي گيري موضوعي متناسب با جهت مطالعات
و با ياري گرفتن از خروجي الذكر، نسخه اوليه احكام پيشنهادي، هاي حاصل از مطالعات فوق در نهايت

و با تركيب اهداف، ابزارها، گروه گيري ذيل جهت و هاي مربوطه و مجريان، تدوين  در طي برگزاري هاي هدف
هم و نشست (فصل نظران صاحبآفريني سياستي با حضور خبرگان ).13، نهايي خواهد شد
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 نوآوريو تدوين احكام پيشنهادي برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوري چارچوب-4-1 شكل
و جايگاه فصول آتي در آن
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 دوم بخش

یاستیسیهایریگ مسائل و جهتییشناسا
تویو نوآوریبخش پژوهش، فناور  سعهبرنامه هفتم





 فصل دوم

 حوزه پژوهش، احصای مسائل سیاستی
 فناوری و نوآوری

 احمد اسماعيلي

 دكتراي مديريت صنعتي، دانشگاه عالمه طباطبائي

 چكيده

كيازها استيس تأثيردرك نحوهيو دشواريو نوآوريحوزه پژوهش، فناور مسائليبااليدگيچيپ
و اثربخش دياستيسياه اثرات نامطلوب برنامهاياندكيسو بگريموجود از در شتريسو، لزوم دقت

و تدو هريو موشكافها استيسنيانيمرحله فرموله كردن يها امهاز عناصر برنكيدر انتخاب
مياستيس اسازديرا روشن و مسائل دارد كه بدون شناخت وضع موجودتيمهم از آن رو اهمني.

عماي گذاري سياست،سياستيِ پيشِ رو بر اين اساس، ناممكن خواهد بود.يزير برنامه،يومبه طور
برنامه گيري شكلهاي سياستي كه منجر به شناخت زمينه مراحل تدوين برنامه ترين مهميكي از 

هاي تدوين سازي ورودي در مسير فراهماز اين رو، شود، شناسايي مسائل كليدي پيش رو است. مي
ح نوآوري سعي شد تا به احصايو وزه پژوهش، فناورياحكام پيشنهادي برنامه هفتم توسعه در

شامل ربطذياز نهادهاي اي از خبرگان با طيف گسترده مسائل سياستي از طريق مصاحبه ترين مهم
و  و فناوري، شوراي عالي عتف، شوراي عالي انقالب فرهنگي، معاونت علمي وزارت علوم، تحقيقات

و مراكز رشد پژوهشي، پارك مؤسساتروساي تعدادي از فناوري رياست جمهوري،  و فناوري هاي علم
 پرداخته شود.و همچنين خبرگان دانشگاهي 

و با استفاده از روش تحليل مضمون، متون مصاحبه به در ادامه موضوع محوري معرفي شده7ها عطف
) (1در فصل پيش، شامل (فرابخشي)، ا،يهماهنگ،گذاري سياست)2) شرايط چارچوبي و يابيرزنظارت

(و نوآوريپژوهش، فناور ا3ي، ويجرا) و توسعهپژوهش (تحقيق و)4، و صنعت ارتباط با جامعه
(و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيتجار (و نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمين)5، )6ي،
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بيملو فناورانهيپژوهشيهايو همكاريساز شبكه (يالمللنيو ت تأمين)7و يوسعه منابع انسانو
و فناور و مسائل سياستي ذيل هر موضوع، استخراج گرديد. عالوه بر دسته دستهي،پژوهش بندي بندي

و همچنين از هر يك از مسائلريرپذيتأثهاي هدف مسائل سياستي، ذيل موضوعات محوري، گروه
و دستهها راهكارهاي پيشنهادي توسط خبرگان در طول مصاحبه .دي گرديدندبن نيز مشخص

ازبه،(فرابخشي) شرايط چارچوبي موضوعدر پيش روي نظام پژوهش، مسائل كالن ترين مهمبرخي
و نوآوري اشاره شده  انداز توسعه، عدم ثبات مديريتي است. مسائلي همچون روشن نبودن چشمفناوري

كه هاي سياستو عدم هماهنگي  و فناوري در سطح كالن كشور و علم رغم علي توسعه صنعتي
و ارائه آسيب به از طريق برنامههاآنبرايحل راهزا بودن، امكان پيگيري و فناوري هاي حوزه علم

و به طور خاص،  و فناوري طور عام هاآنبرنامه توسعه وجود ندارد. با اين وجود اشاره به بخش علم
.رسدميتر شدن فضاي تحليل، مفيد به نظر جهت روشن

و نوآوريگذاري سياست موضوعدر و ارزيابي پژوهش، فناوري به مسائل مهمي در، هماهنگي، نظارت
در گذاري نظام، اولويت حكمراني سطحدر كار تقسيمخصوص  و ارزيابي چه و مسائل مربوط به پايش

و چه در سطح بازيگران مهمي شامل سطح حوزه و فناوري و مؤسساتوها دانشگاهعلم پژوهشي
ش  ده است.فناوري، اشاره

و موضوعدر و توسعهاجراي پژوهش و پرتكرارترين مسائلي كه توسط خبرگان ترين مهم، تحقيق
به عمدتاً، مورد اشاره قرار گرفته به مربوط و عدم شفافيت يا ساختار ي، حكمرانوهيش مشكالت مربوط

يگران اجراي باز ترين مهمي به عنوان دو گروه از پژوهش مؤسساتوها دانشگاه مأموريتتناسب
و  و توسعهپژوهش و توسعهكرد وكار در هزينه در كشور، سهم اندك بخش كسب تحقيق و تحقيق

به پژوهشكارگاهيو هاي آزمايشگاهي همچنين مسائل مربوط به زيرساخت و همچنين دسترسي
و اطالعات  پرداخته شده است. آمار

و تجاريموضوع و فناورانهسازي دستاوردها ارتباط با جامعه، صنعت ترين كه يكي از پرچالشي پژوهشي
و عملكردي موضوعات است، مسائل هاي سازي به ويژه پارك مربوط به نهادهاي حامي تجاري ساختاري

و فناوري و گيري شكل، مسائل مربوط به علم و تقاضا همچنين ضعف زيرساخت ارتباط بين طرف عرضه
 سازي را دربرگرفته است. حقوقي تجاري

و نوآوري تأمينذيل موضوع مسائل د مسائل ترين مهمبه مالي پژوهش، توسعه فناوري زمينهرموجود
و كيفيت بودجه پژوهش مؤسساتوها دانشگاه مالي تأمين  توسعه مالي تأمينو پژوهشي، كميت

و بنيان دانش هاي شركتي در نوآورو فناوري  زايشي دانشگاهي، پرداخته است. هاي شركت، فناور
بيملو فناورانهيپژوهش هاييو همكاريساز شبكهموضوع در و توسعه موانع شبكه، الملليينو سازي

و پژوهشي در سطوح مختلف همچون موانع مربوط به استقالل   مؤسساتوها دانشگاهارتباطات علمي
، زيرساختي مسائل، علمي هيئتالملل اعضاي در خصوص ارتباطات بين گيري تصميمپژوهشي در

و صنعتو نهادي مقرراتي  مؤسساتالمللي هاي بينو همچنين همكاري پيش روي همكاري دانشگاه
، مطرح شده است.پژوهشي

و فناوريو توسعه منابع انسان تأمينموضوع در نهايت،  موضوعنيز مسائلي در خصوصيپژوهش
دررشيپذ ن مؤسساتدانشجو پ علمي هيئتيجبران خدمات اعضا ظامپژوهشي، (شاملو ژوهشگران

به)يو پسادكتريدكترانيدانشجو  مؤسساتوها دانشگاه علمي هيئتياعضايارتقا، مسائل مربوط
 گيرد. را دربرمي علمي هيئتهاي اعضايو همچنين آموزشيپژوهش
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1سازي درآمدي بر اهميت مسئلهمقدمه:.2-1

تكراريخاص ظهورهايدرو نهفته استها پديدهدر ذات كنيممييكه بررسيانهيدو اصل در هر زم
تغ- شونديم رورييروح نخواهد وجوديواقعزيچدرك اين دو اصل هيچ . بدونح حفظ وضع موجودو

 ).Whitehead, Science and Modern World, [1925] 1948:201(داشت 
ا رانيمسائل در روند حكمبايجد مواجههبه نحويساز مسئله بايفنيتا حدوديِبندولفرمنياشاره دارد. ،

»آندر ضرربيظاهرا2ً»موضوعات پيو اخالقياسيس تحرك باعث شوددي، نباهسته در جنجال رامونيكه ها
ايعمومحوزه مورد سؤاالت  )1978:37(3از نظر كوتس.، از نظرها پنهان بمانددارد وجودها جنجالنيو حل

سكي يا ذينفعانهاتيفعال،ها سنتي بين اهداف، مقاصد، دار ادامهنِ كشاكشِ بنيادي«،يعموم استيمسئله
ز است كه شدي حاضر در كشاكشها طرفهيچ يك از به نفعاديبه احتمال  ,Coates(»حل نخواهد

حق»سازي مسئله« ).1978:37 سياجتماعدهيچيپيندهايفراياز برخيا، خالصهقتيدر بهياسيو است كه
ا د رزشموجب آن افراد با م حاتيو ترجها دگاهيها، ب آموزنديمختلف و يدر كنار هم زندگشيكم

(اساسي)»سازي مسئله«از همين روست كه داشته باشند.يزيآم مسالمت  روندكي؛است4امري تأسيسي
كتحرك صحنهمِيتنظ مداومِ آنگريديو استثنا كردن برخ گرانياز بازيبه موجب آن مشاركت برخه، در
و استداللارائه محليساز مسئلهامر،نيهمچن.كنديمر ظهو وتها مترتب بر حقانيت حركات مورد اعتراض

.شوديمتعريف با قريب تناسب به امر واقع در مورد صحنه تحرك اساساًآنهاست كه 
يمشترك است. وقتيها ارزشنسبت به محسوس يديتهدوجوديبه معنايمسئله عمومكيظهور

مييدهايتهدنيچن باييها، خواستهشودياحساس ا برآورده شونديتوسط مقامات دولتديوجود دارد كه  نكهيو
كسديبا چگونه،ستيچ»(ها)زيچ« آن و چه  گذاري سياست فرايند موضوعآن را انجام دهد،ديبايانجام شود

(5»معماسازي مستمر جمعي« توانيمبه نوعي آن را است كه .)Heclo, 1985تلقي كرد
م استيسيريگ شكلهيتوجه را به مراحل اوليساز مسئلهنقطه كانوني مراحلطي. در كنديمعطوف

با مشاركت،ي هر سياستيريگ شكل ازيلياهداف تحل جهتكه هستندروبرويدو سؤال اساسكنندگان بايد
يا مسئلهيوقت دوم،؟ بايد فكر كردها به كدام مسئله،ي توجهها كانوند با توجه به تعداول، هم تفكيك شوند:

بادر كانون توجه قرار گرفت ندي، چگونه در اين فرآيندت محتملمشكالكرد، فكرظردرباره مسئله مورد
شد طور همان كدامند؟ يا تبيينيبلكهستينيفيتوصفرمييساز مسئلهكه اشاره چرا است:)يسيتأس(اساسي

انيا جاهستندها ارزش متوجهكه خاصيدهايتهدنيموضوعات، مهم اند؟ سؤال كردهدايپيا برنامه گاهي،
اديگر آنكه ازنيچرا يها استيستيهدايمشكالت براايمسائلفيتعرايها،، چارچوبهايساز مفهوم نوع

 اند؟ انتخاب شدهيعموم
پ مي طبقه6دستور كارميبه طور معمول تحت مفهوم تنظ گفتهشيدو پرسش به عنوان مثال، شوند. بندي

و رأس كار دستورِمتنظي را براي»فعاليبررسيموضوعات برا انتخابِ استيس« تعبير) 4-1997:3(7كاب

 
1. Problematization          2. Issues          3. Coates 

(تأس. جهت تميز بين اصول4 (Constitutive Rulesيسي و قواعد تنظيمي (Regulative Rules مراجعه شود به (Searle (1964) ؛

Rawls (1966).
5. Collective Puzzling         6. Agenda Setting         7. Cobb And Ross (1997) 
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كهستينيتعارضات دستور كار فقط مربوط به موضوعات«كه دادندنشانهاآننيهمچن. كننديماستفاده
م م؛ بلكهآن اقدام كند بر اساس تا كنديدولت انتخاب تفدر وياسيس مسائل در مورد قيبر اسيرورد

ازيهاينيب جهان ا».دهنديم، تفسيري به دستهاآنمستتر در هر كدام بهفي، تعرجيرا كرديرونيدر مسئله
ميانداز تنظ در چشميبه نوع موضوعنيا؛ بلكهشودينمطرح خوديجداگانه به خود سؤالِكيعنوان 
عبشوديمتركيب كاردستور  انتخابِ استيس دركي سازلهئمسنقطه كانوني اين نوع ازترقيدقارت؛ به

 است. موضوعات
يساز مسئله.استدر پاسخ به هر دو سؤال واجد اثري حياتيمسئلهفي، تعرجيبرخالف تصورات را

تغ هر آنچه بايد حفظ شوددركيبرايمفهومي،چارچوب،انتخاب مسئلهبافيردهم  ييرو هر آنچه نيازمند
.دهديماست، در اختيار قرار

، در طول زمان دچار تحوالتي شده است كه در مرحله دهنده سازمانبه عنوان يك مفهوم مسئلهتعريف
براي سازي مسئلهمفهوم رسديمبسيار حائز اهميت است. به نظر سازي مسئله2و سياست1وتحليل تجزيه

و محققان گرانِليتحل ي يك سياست خاص،هانهيزمدر متخصصانو همچنيني عموميها استيسسياست
و در نتيجه سردرگمي و مفيد است. با اين وجود اين مفهوم نزد اغلب محققان معاني متفاوتي دارد بسيار كاربردي

(هانشيبدرباره   ).Vesely, 2007، متفاوت افزوده شده است
كها مرحله سازي مسئلهمنظور از سياست از طرف جامعههاتيوضعبرخي»ليبه طور حداق«ي است

ي مشترك كه شايسته توجه عمومي اندازها چشمياها ارزش؛ انحرافي از شونديمتشخيص داده» پروبلماتيك«
درشديمناميده» تنظيم دستور كار«و مداخالت بالقوه است. اين فرآيند آنچه را كه به طور سنتي .رديگيبرم،

و الدر «كننديمياد» دستور كار نهادي«با عنوان ) از آن86 :1983(3كاب مجموعه مواردي كه به صراحت:
و جدي  ) دستور 3 :1984(4داننگيكبه طور مشابه،».رديگيممعتبر قرار رندگانيگميتصممورد توجه فعال
«كنديمكار را اين چنين تعريف  و افراد: ازفهرستي از موضوعات يا مشكالتي كه مقامات دولتي دولت خارج

جد،دارنديارتباط تنگاتنگهاآنكه با  ميدر هر زمان مورد توجه اشاره شد كه به طور حداقلي ». دهنديقرار
. معناي حداقلي بودن آن است كه توصيف كامل از چگونگي يا چرايي مسائل به كنديماين تشخيص ظهور 

و همچنين چگونگي تعريف اين مسائل عمومي در ظاهرترطيبسوترقيعممطالعاتي عنوان مشكالت عمومي
 ).Weiss, 1989:118; Baumgartner and Jones, 1993:28–29; Dery, 2000( شوديم

در سازي مسئلهاشاره به نقش محوري سازي مسئله وتحليل تجزيهمنظور از در تحليل سياست است.
وظيفهنيترياتيحو ترين مهم، يا تعيين مشكل به عنوان مسئلهتعريف مفهومكانتكست تحليل سياستي، 

و به طور خالصه بايد گفت كه تحليلگران سياستي به خوبي آگاه هستند شوديمتحليلگر سياستي در نظر گرفته 
و (هاآنكه مسائل سياستي به طور عيني آن بيرون وجود ندارند تا تحليلگري پيدا شود  Reinرا شناسايي نمايد

and Schon, 1977; Wildavsky, 1979; Lindblom and Cohen, 1979; Schon, 1983; Dery, 1984; Dunn, 
1988; Weiss, 19891983:40(5). به تعبير شون» و آماده در برابر تحليلگر قرار ):  رنديگينممسائل به طور حاضر

 ساز شكلميي كه معمايي،هاتيوضعي بروبلماتيك براي ساخت مسائل استفاده شود؛هاتيوضعبلكه، بايد عناصر
گريزي نيست زيرا مسئلهكه از تعريف دهنديمتحليلگران به خوبي تشخيص ». هستند نانياطم عدميا همراه با

 
1. Analytics          2. Politics          3. Cobb And Elder          4. Kingdon           5. Schon 



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 49 يشنهادهاو

حل مسئلهتعريف يا درك خاصي از يا بهبود اوضاع مسئلهبه طور ضروري در پسِ هر تالشي است كه براي
درهمسئلاجتماعي نهفته است. تحليلگران يا به طور واضح تعريفي از  يا مسئلهدارند يا ريسك گرفتار شدن

ا. خرنديمناروشن را به جان منياز هرفيتعريدر مورد انتخاب خود برا،استيس گرانِليكه تحل روديرو انتظار
و با روشيساز مشكلتيوضع و علت مسئله انعكاسيمشخص ي خود را توجيه نمايند.ها انتخابرا تعريف كنند

آنهايت اينكه خدمت به منافعاييرفاه اجتماعشياست كه به دنبال افزايعملتيهداهاآنزهينجا كه انگ، از
يكديبا مسائلفيكه تعار دهنديمصيتشخ استيس لگرانِياست، تحليعموم باشد»رييتغ نظريه«مبتني بر

.دهدبهبود پاسخ ارزيابيويسنج امكانيارهايكه به مع
جو سياست، وتحليل تجزيه هستند. السول در تعريف علم سياست سازي مسئلهدر امردهيتن درهم نبهدو

 كنديماشاره2دانش در فرآيندهاي تصميم عموميو1دانشِ فرآيندهاي تصميم عموميبه دو تعبيرِ 
)Lasswell, 1971:1 (دانشِ سياست) به تحليلگران سياستي اجاره  دهديم). درك چگونگي عملِ فرآيند سياست

(دانش در سياست) را ارائه دهند. موقعيت و تحليل  خودشان در ارائه نتايج تحقيقات علمي
معاني روشني توانيمبا چالشي مشترك نيز روبرو هستند: چگونه سازي مسئلهو سياست وتحليل تجزيه

و رويدادها كه  و زمانهماز ميان دريايي از حقايق ؟، مستفاد كردكننديميي ايجادها امكانموانع
(» معماسازي جمعي از طرف جامعه«به تعبيري، فرآيند گذاري سياست ). در Heclo in Skocpol, 1985:11است

و آنچه صرفاً مسئلهاين ديدگاه، يك  وميخواهيمشكاف بين آنچه هست باشد، نيست. شكاف وضعيت فعلي
در طول عمل نيز دچار تحولو رنديگينموضعيت مطلوب سيال است؛ اهداف به راحتي راهنماي عمل قرار 

«Weick, 1995:89–91( كننديمو تغيير شونديم رفتار انتخابي انسان در حداقل حالت فرآيندي است براي ).
كه طور همان)؛ March 1980:573; Cohen and March, 1986(هاآنكشف اهداف جهت عمل بر مبناي 

آنها پرسشميتوانينم را» چيست مسئله«پاسخِ پرسشِميتوانينمپاسخ دهيم،ي يك تحقيق را قبل از انجام
ازترشيپ  برسد، تبيين كنيم. مسئلهاز فرآيندهايي كه قرار است به تعريفي روشن

و قرابتدگيتن درهمشواهد ارائه شده درباره درك دهديمنشان سازي مسئلهو سياست وتحليل تجزيهي
به عنوان فرآيندي سياسي نيست. اين دو جنبه از تعريف سازيلهمسئسنتي از تحليلِ سياسي قادر به توضيح 

در مسئله باها سازهسياسي، مسائل وتحليل تجزيهتمايزهايي دارند. ي از جنس تحليل هستند؛ در سياست اما
و سياسيها سازه هر سروكاري اجتماعي (از طرف دولت) در ، نتيجه فرآيندييا مسئلهداريم. تعريف رسمي

ا . تحليلگران در مقامديآيمبه عنوان ورودي فرآيندها به كارگرليتحليك مسئلهست اما تعريف سياسي
و آزمايش ابتدايي«، با وتحليل تجزيه (» يي براي بهبودها فرصتجستجو، خلق ) اما Dery, 1984سروكار دارند

بر كنندگان مشاركت هستند شانيها انتخاباي در فرآيند سياسي به طور ابتدايي به دنبال جلب پشتيباني
)Stone, 1988 و شناس شناختي هنجارها). براي اطمينان از اين تمايزها كافي است تائيد كنيم كه ي سياسي

( وتحليل تجزيهعقالنيت سياسي، مشابه هنجارهاي انجام يك تحقيق يا  ;Barber, 1984:166–173نيست

Dery, 1990:65–66; Diesing, 1962 .( 
و فناوريبه طور خاص در از، پژوهشو در اين حوزه پژوهش آن دسته از مسائل سياستي، منظور

و نوآوري را دچار نقصان كرده ، دستيابي به اهداف كالن را با مسائلي است كه عملكرد نظام پژوهش، فناوري

1. Knowledge Of          2. Knowledge In 
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ميهاآنو برنامه سياستي به منظور برطرف كردن كند مشكل مواجه مي و تدوين ن بنابراي؛ شود طراحي
و جامع مسائل يكي از مي ترين مهمشناسايي دقيق  آيد. مراحل تدوين برنامه به شمار

در تمايز پيش بر آن بوده است كه با دقت  زمانهمسازيو امر مسئلهها چالشگفته احصايدر ادامه تالش
در نظر داشتن مقوله در روش تحليل تدوين شود. با و مقوالت برآ با روشنگري از تحليل بندي پيشيني مده پس

در پژوهش، اساسي نظام مسائل،ها داده و و نوآوري شناسايي .اند شدهمختلف با ذكر مصاديق ارائه جداولفناوري
و آور جمعي شناس روشبه همين منظور در ابتدا مباني پژوهش شامل وها مصاحبه وتحليل تجزيهي

شد چارچوب ها مسئلهيبند صورتي بند جمعه است. سپس با تحليلي پژوهش مبتني بر مقوالت پيشيني ارائه
و همچنين گروه،ي موجودها چالشو  هاي هدف مرتبط راهكارهاي پيشنهاد شده توسط خبرگان در هر موضوع

درسينوشيپتدوين ناسب با فرآيند آورده شده است. نتايج برآمده نيز مت پژوهش، حوزهبرنامه هفتم توسعه
و   است. نوآوري ارائه شدهفناوري

 شناسي روش.2-2
در مسير جمع و بخش پژوهش، فناوري، نوآوري مسائل احصايآوري اطالعات از طريق انجام مصاحبه با خبرگان
در زمينه پژوهش، فناوريهاگروهشوندگان كه شامل فهرست مصاحبه انجام شده است. نفعان ذي ي ذينفع يا خبره

و نهادي درو نوآوري در سطوح متفاوت سازماني در نيزها مصاحبهپروتكل، آورده شده است.1-2 جدول، بود
در مركز الزم به ذكر است كه انجام مصاحبه ارائه شده است.1پيوست ها توسط تيم پژوهشي برنامه هفتم

ن خانم( تحقيقات سياست علمي كشور از متون پياده)يو شهره نصريردائ يلوفرها در اين فصل و سازي انجام شده
و تحليل استفاده شده است.ه مصاحبهشد  هاي مزبور جهت كدگذاري

كه يكي از1در اين پژوهش، تحليل اطالعات حاصل از مصاحبه با خبرگان با روش تحليل مضمون
از برآمدههاي مضمون در اكثر مواقع دادهليتحلدر روش رويكردهاي كيفي پركاربرد است انجام شده است. 

ك مصاحبه ميهاي عميق مورد مي)Alvesson and Ashcraft, 2012(گيرد نكاش قرار در، اما از اين روش توان
هاي ) از اين روش در تحليل پاسخ2000(2هاي ديگر نيز استفاده كرد. به عنوان مثال كنت تحليل قالب

و مطمئناً انواع ديگر داده مي پرسشنامه استفاده كرده است سي قرار داد كه توان با اين روش مورد برر ها را نيز
و اطالعات مطالعه در اين پژوهش منحصر به تحليل اطالعات بدست آمده از مصاحبه  هاي موردي است. ها

(مديريت داده ) معتقد است كه در همه تحقيقات كيفي، مارپيچ تحليل داده2009(3كرسول و ها ها، مطالعه
و طبقهبردار ادداشتي و تفسير، ارائه بصري) ي، توصيف و محقق بندي جهت رسيدن به خروجي طي خواهد شد

هاي تحليلي مواجه است. همه تحقيقات با يك فرايند خطي ثابت مواجه نخواهد بود بلكه با فرايند گذار از حلقه
ي وتحليل شش كار اساسي شامل مديريت داده كيفي در مرحله تجزيه و و نوشتن برداري؛ ادداشتها، خواندن

مي ي، تفسيربند طبقهتوصيف،   دهند.و در نهايت ارائه بصري را انجام
و از Nvivo 10افزار ها از نرم داده مديريتدر اين پژوهش، جهت كدگذاري استفاده شد. هر كدام

و در قالب فايل مصاحبه در هاي ورودي در نرم ها به دقت مكتوب گرديد افزار ثبت شدند. قابل ذكر است كه
و بررسي كتابخانهها، مشاهد حين مكتوب كردن مصاحبه ازمي صورت زمانهماي كه به طور ات گرفت،

ي از آوري داده هاي حين جمع بهره برديم تا بينش4يسينو ادداشتتكنيك دور نگاه داشته نشود. نظرها

 
1. Thematic Analysis         2. Kent         3. Creswell         4. Memoing          
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و به تدريج مضامين در چارچوب تجزيه يتر كاملوتحليل اوليه بر اساس مقوالت چارچوب تحليل انجام شد
شده سازمان دري و اشاره به مراحل پيگيري اين رويكرد د. در ادامه، مروري كوتاه بر رويكرد تحليل مضمون

 پژوهش حاضر انجام شده است.

 شوندگان مصاحبهفهرست-1-2 جدول

سمت اسامي رديف
و مطالعات فرهنگي رئيس پژوهشگاه علوم انساني ينعلي قباديدكتر حس 1

و مهندسي زلزلهشالمللي زلزلهرئيس پژوهشگاه بين ناسي دكتر محمدكاظم جعفري 2
رئيس پژوهشگاه رنگ دكتر زهرا رنجبر 3

و فناوريرئيس سابق مركز تعامالت بين المللي علم دكتر علي مرتضي بيرنگ 4
رئيس پژوهشگاه پليمر دكتر مهدي نكومنش 5

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت دكتر جعفر توفيقي 6
و انرژيرئيس سابق پژوهشگاه موا و رئيس فعلي مركز ساخت داخل، صنايعد

و تجهيزات وزارت صمتينماش سازي
دكتر سيد محمد مهدي

هادوي 7

 رئيس پژوهشكده مطالعات فناوري رياست جمهوري
اهللادكتر سيد حبيب
طباطبائيان 8

و شكوفاييدانشگاهعلميهيئتعضو و رئيس سابق صندوق نوآوري كاشان نيدكتر بهزاد سلطا 9
و رئيس مركز همكاري المللي وزارت عتفهاي بينقائم مقام وزير دكتر حسين ساالر آملي 10

ويركل دفتر برنامهمد وگذاريسياستريزي امور پژوهشي معاونت پژوهش
فناوري وزارت عتف  11 دكتر محسن شريفي

و فناوري وزارت عتف مديركل دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهش محمد سعيد سيفدكتر 12
و فناوري وزارتمديركل وقت دفتر برنامه ريزي امور فناوري معاونت پژوهش

عتف  13 دكتر مهدي كشميري

و فناوري وزارت عتف مشاور معاون پژوهش زادهنقيدكتر رضا 14
مدير امور ستادهاي دبيرخانه شوراي عالي عتف دكتر مهدي پاكزاد 15

و توسعه و دبير سابقمعاون آموزش مركز توسعه مديريت صنعت نفت
و نوآوري شوراي عالي عتفكميسيون هماهنگي امور علمي، فناوري  16 دكتر فرهنگ فصيحي

و فناوري دانشگاه صنعتي شريف رئيس پارك علم پورمهندس مجيد دهبيدي 17
و تحقيقاتي اصفهان رئيس شهرك علمي دكتر جعفر قيصري 18

نشگاه عالمه طباطبائيرئيس مركز رشد دا زادهدكتر محمد نقي 19
و فناوري رياست جمهوريگذاريسياستمديركل دفتر معاونت علمي دكتر ميثم نريماني 20

وسرپرست مركز شركت و فناوريدانشمؤسساتها بنيان معاونت علمي
رياست جمهوري

دكتر محمدصادق
خياطيان 21 

رياستفناوريوعلميمعاونتبنيان،شدانمؤسساتوهاشركتمركزمعاون
جمهوري  22 زاده دكتر سعيد منجم

فرهنگيانقالبعاليشورايفناوريوعلمستادارزيابيونظارتمديركل دكتر يونس محمدي 23
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 بر رويكرد تحليل مضمون اجمالي مروري.2-2-1
ا«كند:مي تعريفرا به اين صورت مضمونليتحل) 2012(1كينگ اي است كه بين ساختاريز تحليل زمينهنوعي

در فرآيند تحليل داده و انعطاف با پيچيدگي باال در جهت مطابقت با نيازهاي پژوهشي خاص هاي متني پذيري
».كند توازن برقرار مي

و داده تحليل مضمون، فرايندي براي داده و متنوع را به داده هاي متني است و هاي پراكنده هايي غني
ميپربار تب ( ديل  ). به طور كلي تحليل مضمون روشي است براي:Braun and Clarke, 2006كند
 ديدن متن،•
و درك مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط،•  برداشت
 تحليل اطالعات كيفي،•
و يا فرهنگ، مشاهده نظام•  مند شخص، تعامل، گروه، موقعيت، سازمان
.)Boyatzis, 1998(هاي كمي هاي كيفي به داده تبديل داده•

و در هر مرحله از كدگذاري مسئلهدر اين پژوهش، با تمركز بر اصلي همواره سؤال پژوهش مدنظر قرار داشت
و سپس دسته با پرسششديمهر گزاره جديدي كه استخراج  مي هاي پژوهش تطبيق شد. در انجام اين بندي

و مصاحبههاي توصيفي برآمده از مشاه بسياري با گزاره مسائل سياستيمهم  مي ها عنوان دات با گذاري شد.
شناسايي شده مسائلبندي كاملي از مقوالت تحليل بدست آمد. در اين مرحله انجام چندباره اين فرآيند، دسته
و زمينه نيز كنكاش شد. چارچوب تحليل در بخش دومهاآنهاي علي به وجود آمدن با همديگر بررسي شد

 اين فصل تشريح شده است.
، مقوالت چارچوبي شناسايي شدند كه حاوي يك خط داستاني،ها رساختيز، مسائلين با تعابير مضام

و مفاهيم اصلي بودند.  زيرمفهوم
 در تبيين مراحل اجرايي تحليل مضمون، سه گام اصلي انجام شد:

 تجزيه متن،•
 تشريح متن،•
 تركيب متن.•

ميهاآندر ادامه به هر يك از مراحل مذكور خود شامل چند فعاليت اصلي است كه  Braun and(شود اشاره

Clarke, 2006(.
 تجزيه متن

 آشناشدن با متن مورد بررسي•
(درصورت لزوم)، سازي داده پياده�  ها
و مطالعه مجدد داده�  ها، مطالعه
 هاي اوليه، نوشتن ايده�

1. King 
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و كدگذاري•  ايجاد كدهاي اوليه
 پيشنهاد چارچوب كدگذاري،�
 تر،ككوچ هاي بخشتفكيك متن به�
 ها، هاي جالب داده كدگذاري ويژگي�

و شناسايي مضامين•  جستجو
 تطبيق داده كدها با مضامين بالقوه،�
 شده متن، كدگذاري هاي بخشاستخراج مضامين از�
و بازبيني مضامين،�  پااليش

 ترسيم شبكه مضامين•
و كنترل همخواني مضامين با كدهاي استخراج شده،�  بررسي
 مرتب نمودن مضامين،�
و فراگير،انتخا� ب مضامين پايه، سازنده
 هاي مضامين، ترسيم نقشه�
و�  ها، شبكه تائيداصالح
 متن تشريح

 تحليل شبكه مضامين•
و�  مضامين،يگذار نامتعريف
و توضيح شبكه مضامين،�  توصيف

 تركيب متن

 تدوين گزارش•
و صريح مضامين،� و بيان مختصر  تلخيص شبكه مضامين
و مورد استخراج نمونه�  ها، توجه از داده هاي جالب
و مباني نظري،�  مرتبط نمودن نتايج تحليل با سؤاالت تحقيق
و تخصصي از تحليل نوشتن� ها گزارش علمي

مي در عمل خروجي و شبكه مضامين ارائه نمود. شبكه هاي اين سه مرحله اصلي را توان در قالب جداول
مي را نظام قابل شناسايي هاي مضمونيك رويه مشخص انواع بر اساسمضامين  از مند كند. در واقع بعد

و استحصال مضامين، مجموعه مضمون مي شناسايي سه شوند. مضمون ها به صورت يك شبكه ترسيم ها در
 بندي هستند: سطح قبل دسته

و نكات كليدي موجود در متن هستند، مضامين پايه:•  كدها
و تلخيص دهنده: مضامين سازمان•  مضامين پايه هستند، مقوالت به دست آمده از تركيب
 مضامين عالي در برگيرنده اصول حاكم بر متن به عنوان يك كل هستند. مضامين فراگير:•
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و روابط در ترسيم شبكه تار عنكبوتي از مضمون بههاآنها ، مضامين برجسته در هر يك از سه سطح مذكور،
ت تحليل يا ارائه نتايج پاياني تحليل اي براي تهيه مقدما . شبكه مضامين به عنوان رويهآيندمينمايش در

و برجسته روشن در درون متن است. ساختار و يافتن نكات معقول نيست، بلكه تكنيكي براي شكستن متن
 نشان داده شده است.1-2 شكل نمادين يك شبكه مضمون در 

 شبكه مضامينيده سازمان-1-2 شكل

 چارچوب تحليلي پژوهش.2-2-2
ذي اين پژوهشه شد كه گفت طور همان و از تحليل نظرات خبرگان به دنبال پاسخ به اين پرسش نفعان با استفاده

و نوآورياست كه اهم مسائل حوزه پژوهش، فن بنديبر اين اساس، الزم است چارچوبي جهت دسته كدامند. اوري
بر دسته در ادامه به آن اشاره شده است. عالوه درگروه بندي مسائل، مسائل تعيين شود كه هاي هدف مورد تمركز

و همچنين راهكارهاي پيشنهادي مطرح شده توسط مصاحبه در قالب ابزارهاي سياستي، شوندگانهر مسئله
و گزارش شده در كدگذاري از اين عناصر معرفي شده است. ادامه، چارچوباند.  هاي تحليلي هريك

 سياستيمسائل احصاي موضوعيچارچوب.2-2-2-1
م ميشناسايي پذيرد سائل سياستي در حوزه مزبور، اغلب بر اساس تحليل كاركردهاي نظام ملي نوآوري صورت

(نظير كمك  و نوآوري و علل نقصان در اين كاركردها در راستاي دسترسي به اهداف غايي توسعه علم، فناوري
و رقابت مي پذيري) در كشور ريشه به رشد اقتصادي و مسائل، شناسايي  شوند. يابي
هاي مختلفي كه از كاركردهاي نظام نوآوري انجام شده است، در اين پژوهش بندي با توجه به دسته

و براي كدگذاري، ابعاد موضوعي بر اساس كاركردهاي نظام ملي نوآوري معرفي شده توسط سازمان توسعه
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المللو روابط بين سازي اند. با توجه به اهميت بحث شبكه بندي شده)، دسته1999(1هاي اقتصادي همكاري
هاي اثر وزارت اين موضوع به عنوان موضوعي مجزا در نظر گرفته شده است. با توجه به تمركز اصلي بر حوزه

و  و ارتقاي كارآفريني، تحت عنوان مسائلعلوم و«احصا شده، دو كاركرد انتشار فناوري ارتباط با جامعه
الزم به ذكر است با توجه به اينكه آورده شده است.»نهو فناورايپژوهشيدستاوردهايسازيتجارو صنعت

و برخي مسائل در  و فناوري كشور محدود به مسائل بخشي نبوده گستره مسائل پيش روي حوزه پژوهش
و فرابخشي وجود دارند كه علي هاي سياستي در محدوده برنامههاآنرغم اينكه برطرف كردن سطح كالن

و فناوري نيست ول يك نيز تصوير روشني از وضعيت موجود ارائه نميهاآني عدم اشاره به حوزه علم دهد،
رو موضوع با عنوان شرايط چارچوبي نيز در كنار موضوعات كاركردي، جهت دسته و تحليل مسائل پيش بندي

در افزوده شده است.  آورده شده است.2-2 شكل موضوعات مدنظر در اين پژوهش

 ضوعي احصاي مسائل سياستيموچارچوب-2-2 شكل

 هاي هدف بندي گروه چارچوب دسته.2-2-2-2
را خواهدهاآنروي تأثيرگذاريها قصد هايي هستند كه برنامه ها يا نهادهاي هدف، هويت منظور از گروه

و منابع در راستاي نيازهاي فرديده سازماني بهتر برايها راهاين تعبير نوآوري فرآيند اكتشافدر داشت. ي
و ارتباطاتيها شبكهو بازيگران ديگر كه در درون مؤسساتاجتماعي است. اين فرآيند توسط ي يادگيري

و بازيگران اصلي در اين نظام شامل موارد زير استها نقش.رديپذيمحضور دارند، جهت يادگيري انجام
)UNCTAD, 2019:( 

1. OECD 

)فرابخشي(شرايط چارچوبي

و نوآوري و ارزيابي پژوهش، فناوري سياستگذاري، هماهنگي، نظارت

و توسعه و تحقيق اجراي پژوهش

و فناورانه و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و صنعت ارتباط با جامعه

و نوآوري تأمين مالي پژوهش، توسعه فناوري

و بين المللي و فناورانه ملي و همكاري هاي پژوهشي شبكه سازي

و فناوري و توسعه منابع انساني پژوهش تامين
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وي يـادگيري، جـ هـاتيقابلكه واجدو كارآفرينان: مؤسسات.1 و سـازيتجـار ذب، نـوآوري ي دانـش
ي جديد با نقطه اثر نوآورانه هستند.هايفناور

و پژوهش:.2 و توسعههاتيقابلكه واجد نظام آموزش ي كـاربردي جديـد هـا دانـشي يادگيري، جذب
و نقش  منابع انساني در نظام نوآوري را بر عهده دارند. تأمينهستند

و ساز شبكهيهاتيقابلكه واجد نهادهاي ميانجي:.3 و هماهنگي ي هـا دانـشي شناسـاييهاتيقابلي
و (شامل پارك، مركز رشد، دفاتر انتقـالهاتيقابلمرتبط، پشتيباني از انتقال دانش ي مديريت هستند

و ...).  فناوري
وهاتيقابلكه واجد/كاربران:كنندگان مصرف.4 و هـايفنـاوريريكـارگبهي يادگيري، آزمون ي جديـد

 هستند. مند نظامجهت پشتيباني يا حدگذاري تغييراتهاتيفعالتغيير
و شهروندان:.5 و هـاتيـ فعالدر بـه چـالش كشـيدنييهـاتيقابلكه واجد جامعه مدني ي غيرفراگيـر

و به واسطه اتحادهايي براي تغيير البي و دارنـديوامـ، نوآوري را بـه تحـرك كننديمناپايدار هستند
 هستند.حل راهسرآمدان ارائه

، هـاتياولومنابع عمومي به سمت دهي جهتي نوآوري، بندتياولويي برايهاتيقابلكه واجد ولت:د.6
و ايجاد ارتباطات در نظام نوآوري، از ميان برداشتن موانع نوآوري، اثرگـذاري بـريبانيپشتيهاتيقابل

وها مشوقساختار و استانداردها و اعمال قوانين شرايط چارچوبي بـه براي بهبود گذاري هدف، تعريف
ي عمومي هستند.ها استيسواسطه 

و با توجه به اينكه تمركز اصلي در انتخاب مصاحبهيبند دستهبر اساس و پرسش فوق هاي مطرح شوندگان
و نوآوري به تولي شده بر گروه هاي گري وزارت علوم بوده است. گروه هاي هدف مرتبط با پژوهش، فناوري

 اند: هاي زير تقسيم شده ها به گروه اي مصاحبههدف در تحليل محتو
 نهادهاي حاكميتي•
 پژوهشي مؤسساتوها دانشگاه•
و ...) نهادهاي حامي تجاري• (شامل پارك، مركز رشد، دفاتر انتقال فناوري  سازي
(شامل بنگاه• و ...)انيبن دانشها ، فناور، زايشي
(شامل• و صنايع مختليها وزارتخانهطرف تقاضا )فتخصصي

(ابزارهاي سياستي) چارچوب دسته.2-2-2-3  بندي راهكارها
س مييابزارهاي سياستي كه گاهي نيز وسايل از است يا ابزارهاي حاكم ناميده هاآنشوند تدابيري هستند كه

ميبراي به ثمر رساندن اهداف ها، مستلزم انتخاب ابزار يا ابزارهاي شود. اعمال سياست سياست استفاده
و برآورده كردن اولويتمناسبي  مي است كه در تعامل با يكديگر منجر به دستيابي به اهداف شوند هاي مربوطه
و همكاران،(قاضي مي1394نوري بندي بندي ابزارها را تحت سه جريان دسته توان دسته ). در يك نگاه كلي

و مبتني بر سازوكاري كه ابزا ر بر اساس آن مسائل نظام مبتني بر منطق مداخله، مبتني بر مخاطب هدف
 نمايد بررسي نمود. نوآوري را برطرف مي

( در اين پژوهش با استناد به مقاله نصيري زير به منظور تعيين ابزارهاي بندي دسته) از 1398و ردائي
يشامل چهار دسته ابزارها بر اين اساس، راهكارهاي پيشنهاد شده توسط خبرگان، سياستي استفاده شد.
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يريگ متمركز بر شكليطرف تقاضا، ابزارهاكيمتمركز بر تحريطرف عرضه، ابزارهاكيتحرمتمركز بر
و ابزارها روابط نظام زيساز  مدنظر قرار گرفت.يگذارو مقررات رساختيمتمركز بر

و ردائي، بندي ابزارهاي سياستي دسته-2-2 جدول (نصيري و نوآوري )1398علم، فناوري

 ابزار تمركز

ط  رف عرضه نوآوريتحريك

هاي دولتي بنگاه
و نوآوري تأمين مالي مستقيم تحقيق، توسعه

و توسعه مشوق مالياتي تحقيق
و سهام ضمانت وام

و مهارت آموزي آموزش
و نوآوري حمايت خدماتي از فناوري

 تحريك طرف تقاضاي نوآوري
خريد با محوريت دولت

تحريك تقاضاي خصوصي
ان نهايي محصوالت فناورانهتحريك كاربر

 گيري روابط نظام ساز شكل

و صنعت حمايت از همكاري علم
سازي شبكه
سازيخوشه
گري ميانجي

هاي رشد برنامه
جايزه نوآوري

نگاري آينده
و مقررات گذاريزيرساخت

ها نتايج حاصل از كدگذاري مصاحبه.2-3
و روشي كه ذي متون مصاحبهپيشين ارائه شد، بخشدر بر مبناي چارچوب تحليلي مضامين معرفي شدهلها،

مسائل سعي بر آن بود است كه تعابير ارائه شده براي بندي گرديد. در اين مسير، هاي فوق، دسته در چارچوب
از سياستي، و نيازي به توضيحات بيشتر نداشته باشند؛ اما جزئيات هر كدام ن در مضاميمسائل خودبسنده باشند

 مستخرج روشن است.
و پيوند بين مفاهيم نشان از چند،يپرداز مفهوممبتني بر مضامين، تعابيري جهت توسعه يافته است

و چگونگي تحليل آن  جهته بودن ارجاعات مضامين دارد. نقطه كانوني توجه در هر كدام از مصاديق مضموني
و تدوين  و برنامهنقانوسينوشيپابعادي هستند كه در تحليل نهايي هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوري

معرفيها با ارجاعاتي به متون مصاحبه،مسائل شناسايي شده ذيل هر دسته در ادامه،.نديآيمنوآوري به كار 
بعد، گزارش با گروههاآنشده، ارتباط  و راهكارهاي پيشنهادي مطرح شده توسط خبرگان، ذيل هر هاي هدف

 شده است.
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2-3-1.)  فرابخشي)مسائل شرايط چارچوبي
به مسائلتوضيح داده شد كه چارچوب موضوعي احصاء پيش،در بخش مقوله از نظر خواهد گذشت.7عطف

آورده شده است. پيش از ورود به مصاديق مسائلنتايج اين بررسي به تفكيك موضوعات در قالب فهرستي از 
ضروري است. موضوع شرايط چارچوبي امري فراتر از ساختاراي مضموني هر كدام از موضوعات توجه به نكته

و نوآوري سازي نهادي است. فراتر از روابط بين نهادها يا موضوعاتي شبيه تجاري  مسائل. فهرست فناوري
و نوآوري در  آورده شده است.،3-2 جدول شناسايي شده در زمينه شرايط چارچوبي پژوهش، فناوري

و دانشگاهي مصاحبهبا توجه به سطوح مديريت اشاره داشت. مسئلهمضامين متعددي به اين شوندگان،ي
هاي ملموس از واقعيت موجود است. به عنوان اي از پنداشت نمونه صرفاًبايد توجه كرد كه اين جامعه آماري 

مي مثال يكي از مصاحبه و فناوري ارائه د شوندگان فهم خود را از توسعه يا نظام پژوهش ر ضمن توصيف دهد.
و مفاهيم تكرار مي كه برخي مضامين ميديمؤشوند توان به طور مضمون توسعه داده شده است. در اين مورد،

و حداكثر صورت اندازِ توسعه ارائه داد اما آنچه اهميت دارد هاي نوعي متنوعي از روشن نبودن چشم حداقل
 واقعيت موجود است.

(فرابخشي) شناسايي شده مسائل-3-2 جدول  در زمينه شرايط چارچوبي

 ارتباط با گروه هدف مسائل سياستي مقوله

شرايط
چارچوبي

(فرابخشي)

توسعهاندازچشمروشن نبودن•

ها همه گروه

و توسعه صنعتييهااستيسعدم هماهنگي• و فناوري علم

و نوآورييپردازهينظرفقدان• بومي در امر پژوهش، فناوري

توسعهيهابرنامهت بودجه ساالنه باعدم مطابق•
و بروز مشكل در پيگيري تغييرات اساسي• عدم ثبات مديريتي

و نوآوريايو ارائه سياست در حوزه وتحليل تجزيه با مفاهيم بنيادين پيوند دارد. ضرورتاًمانند پژوهش، فناوري
و ادعان تدقيق مفاهيم بنيادينتوان مفاهيمي چون پژوهش، فناوري يا نوآوري را بدو چگونه مي تر توصيف كرد

به نمود كه مي توان برنامه عملي با اضافه شدن ابعاد ديگر به نام طرح سياستي ارائه كرد؟ پاسخ اين است كه
مي واسطه مصاديق مضموني از مصاحبه توان نشان داد كه در نهايت هر كدام از بازيگران، نهادها، كارگزاران ها

مي يا گروه و برنامه سخن (گفتماني كه قابل تحقيق باشد) در زمينه توسعه يا هاي ذينفع با چه گفتماني گويند
و تدقيق هر كدام به طور زنند. دست به تغيير واقعي جهان موجود مي و فناوري تفكيك ساحت علم، پژوهش

مي انگاره مجزا برخي پيش  كند. هاي نظري را روشن
و علمدر تفكيك ساحت• (توسعه) ترسيم بحران علم براي بهبوديچارچوبآيا منظور از برنامه تغيير

و در نفي تخصصي شدن علوم  آن است يا ادعا داريم كه بنا به تفسيري وحدت علوم راهگشاست
ريزي را در زمينه پژوهش، موضع سرآمدان مدعي امر برنامه سؤاالتتالش كنيم؟ پاسخ به اين 

و نوآوري روشن  كند.مي فناوري
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ميكهنيانيز با تدقيق پژوهشدر تفكيك ساحت• شود آيا پژوهش با رويكردي پراگماتيستي انجام
مي يا از موضعي انتقادي به امر پژوهش مي  هاي بنيادين پي برد. فرض توان به پيش پردازد،

مي فناوري در زمينه• از صرفاًيا كنيم نيز آيا از موضعي فلسفي به عنوان پروبلماتيك مطرح پرسش
و فناوري به مثابه مخزن درآمد نگريسته مي  شود. كارايي اقتصادي است

شناسايي شده در اين پژوهش نيز در يك شبكه مسائل طبيعي است كه با روشن شدن اين سه ساحت بنيادين
 گيرند. معنايي قرار مي

 توسعه انداز چشمروشن نبودن•
در پژوهشبه تكرار در منابع متعددي آمده است. در اين انداز توسعه تعبير روشن نبودن چشم نيز

مي مصاديق مختلفي مصاحبه در شوندگان به ابعاد متفاوتي اشاره كردند كه بدون دقت در پيشينه نظري مستتر
و،اظهارات از گزاره صرفاًغيرقابل فهم خواهند بود هايي جدا افتاده تلقي خواهند شد. در موارد متعددي

و حبهمصا و نوآوري كدگذاري شده مسئلهها شكاف نظري در زمينه نظريه توسعه توسعه پژوهش، فناوري
مي است. به عنوان مثال يكي از مصاحبه  دهد كه: شوندگان توضيح

. هستند آزادياقتصادها مالها دواژهيكلنيا تمام هستند، آزاد اقتصاديكشورهامايها رفرنس تمام«
نمياميكن ادهيپيدولت اقتصادتورا اونهاميخواهيمكه استنياميدارما فقطكهياشتباه حاال
 خودممن االنها دواژهيكلنيا نشود خارجيدولتي بستهكليسنياازما اقتصادتايعني. شودينم

 هاي شركتبا سروكارم تمام بودم گازو نفت ستاد مسئول بودم معاونتتو سال4 چون دارم اطالع
يتكنولوژ كرديم،يمتيحمايعني شدنديم مستأصلهاآنيهايليخنيبب. بود گازو نفتانيبننشدا

 ها)(از متون مصاحبه».كردنديمريگ رانيا بازاربه وروددريول دادنديم توسعه

هش، نشان دادن الگويي از نوع شناخت در نظام علم، پژو،ها در يك پژوهش علمي ذكر مصاديق از مصاحبه
و نوآوري است. به واسطه نشان دادن اين چنين الگويي، مي توان توصيفي از واقعيت ارائه داد. فناوري

مي پيش رود. بدين معنا كه عبارات فرض آن است كه اين پژوهش محدود به روش، تا مرحله توصيف پيش
و در عين حال توصيف و مسائلگر، به عنوان فهرست مفهومي در پژوهش، فناوري ،ها دانشگاهنوآوري

و نهادهاي حامي با توجه به موضوعات روشن، ارائه شود. مؤسسات  پژوهشي، نهادهاي واسط
ايميترسييوقتاكييعني؟يفناور كدومو علم كدومميرويمميدار كجاميدانينميوقتمادينيبب«

يطرفنيا اگرايميرويم غلطميدار نجاياما آقاكه دهديم نشانمابه دورتر افقكيازيآگاه
 ها)(از متون مصاحبه».ميرسيم زودترميبرو

مي نمونه و نوآوري اجماع نظر در زمينه هاي مضموني نشان دهد در سطح كارگزاران نظام پژوهش، فناوري
 شود.هاي پيشيني گفته شده وجود ندارد؛ آن نوع از اجماعي كه به برنامه عمل منتهي مفاهيم يا انگاره

و فناوريهااستيسيعدم هماهنگ• يو توسعه صنعتيعلم
و فناوري به طور اعم حاصل شناخت سياست هايي است. اين شناخت به واسطه گذاران سياستهاي علم
و در طي اين مسير منافع كوتاه مخدوش مي و مدت، ميان شود مي بلندمدتمدت هم تنيده در نهادها در و شود
به نبود يك نظام مييعدم هماهنگحقوقي شفاف  شود. سياستي منجر
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و در واقع كامالًعلمي بوده است. اين توسعهصنعتي مستقل از مدل توسعهببينيد در ايران مدل« روشن
و فناوري توسعهصنعتي ايران مدل توسعهواضح است يعني مدل   هاي شركتصنعتي با اتكا به دانش

و فناوري داخلي شده است. چون دوتايازينيبشه موجب خارجي بوده است درسته؟ اين همي به دانش
و تجهيزات كشور با دو مدل مجزا از هم  و يكي صنعت كاال مدل، دوتا صنعت يكي صنعت علمي كشور

ها شما بينيد يعني همين االن كه حاال به خاطر تحريم رشد كردند. همين االن هم شما اين را مي
از بينيد كه بخش مي مي عارضهصنعت كشور دچار هايي ده شود. چرا؟ چون اين جدي چي ها ها سال

و فناوري توسعههاآن توسعهبودند؟ اصالً مدل  و شما هاي شركتمبتني بر دانش خارجي بوده است
بينيد. يعني در واقع همين االن اگر يك جايي مثل پژوهشگاه يك فناوري اين را به وضوح هم مي

ميعرضه كند به يك صنعت  و اون صنعت هنوز شما بينيد كه جا پاي اون شركت خارجي اونجا هست.
)ها مصاحبه(از متون» دهد كه نيازش را از اون شركت خارجي در واقع بگيرد. ترجيح مي

 نقش شود،يم كمتر دارد درآمدآن شوديم موجب كننديمگريهمدباهانياكهييدعواها خاطربه«
كه است شده باعث نامناسب كارميتقسنيابه مربوطمن نظربهنيا. شوديمفيتضع داردها آن

بيآس خانوادهنيابه شدتبه داردنياو نشود جاديا كشوريفناور خانوادهدرييهمگرااي اجماع
 ها)(از متون مصاحبه».زنديم

مي در بخش ديگري يكي از مصاحبه  كند كه: شوندگان اظهار
برهيتكوستين همراه روزيهايفناورباكهيصنعت كنم،يم عرضكهنايبن دانشريغ صنعت«

 اصالً بودن،يسنت مثالًليدلبهكهيصنعت دارد، واقعدر خودشي گذشتهي دهه چنديهايفناور
كيمن نظربه همههانيا. ندارد توسعهوقيتحقيها رساختيز ندارد، R&Dيها رساختيز

 ها)(از متون مصاحبه».كننديم جاديا بازار كششدر ضعف واقعدركه شونديميمسائلازيا منظومه

و همين متأثرشود. كارگزاران نيز عدم هماهنگي در عمل به انحاي مختلفي ظاهر مي از اين وضعيت هستند
مي گيري تشتت به نتيجه  شود كه شايد از نظر شاهد بيروني امري محال به نظر برسد. هايي منجر

ازنيا.ميهست كشوريفناورو علمينهادها عملكرددريبحرانكي دچار ذاتهيفما مثالً«
 هفتم برنامهدررايادار نظاميناكارآمدنياميتوانيمما حاال. هست رانيايادار نظاميناكارآمد

نياشب فرداميبخواهماكه است نشده جادياكه امشبيناكارآمدنيا كنمينم فكرمنم؟يكن حل
نيا. ببرمنيباز ساله پنج مثالً بخواهممنكه است نشده جاديا سالهشش پنج،اي. ببرمنيباز را

 ها)(از متون مصاحبه».هستيناكارآمد

و نوآوريبه گواه شواهد بدست آمده نظام با پژوهش، فناوري و عدم مسائلدر كشور بسياري مواجه است
ها در اين ساحت منتهي خواهد شد. توضيح آنكه عامالن انساني اين بحران توجه به اين واقعيات به تشديد
ميهاآناي هستند كه از تجربيات هر روز عرصه هر كدام صاحب انديشه گيرد؛ لذاست كه چنين نشات

مي گيري نتيجه  رسد. هايي طبيعي به نظر
يو نوآوريدر امر پژوهش، فناوريبوميپردازهينظر فقدان•

در علم پردازي محال خواهد بود.، نظريههاآنمدرن استوار بر بنيادهايي است كه بدون دقيق شدن
از پردازي در اين حوزه اشاره كرده پژوهشگران متعددي به فقدان نظريه به نحوهاآناند اما معدودي

كه نظريه و نوآوري منج به نظريه متعاقباًپردازي  اند.ر شود، اشاره كردههايي در باب پژوهش، فناوري
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كي فرهنگ،تو سرشكيو است اقتصادتو سرشكي واقعدري است كه نظامينوآور نظام«
بر مبناي صرفاًنميشه دارد مختلفيجاهايتوكهييسرها اون خاطربه است، صنعتيتو سرش

 همهانيجر ست،ايكيايدنيجا همه جاذبهييد بگو توانيدمي شماتجربه يه جاي ديگه عمل كرد. 
 اصالًيانسان بحثتويول. استيكيايدنيجا همه اوندرنيا حاصلضرب است،يكيايدنيجا
 زننديمتيبرا دستوديزنيمجاكييحركتكييفرهنگ لحاظبهديرويم شماستينيطورنيا

پسستاينطوريايوقت. اصالً شوديميتلقنيتوهيكنيمگهيدطيمحكييتورا حركت همان
مي. كردتيريمد،شكلكيبه شودينم جا اصل تمام اين حرفايي كه ما هاي ديگر به نتيجه زنيم در

 ها)(از متون مصاحبه».كنيم رسيده يا نرسيده. ما داريم از روي اونها كار مي

 شوندگان مستتر است: هايي از مصاحبه هاي اين فقدان در نشانه برخي ريشه
هميرنجكي« مهاتيفعالنيايهكه ا برديدارد ننيمال ما.يها بحثستياست كه كاركردگرا
كپكي جوكياست، محوريمقدار يزيچكيجو هست،يزيچكيامروز مثالًاست محور مقدار
دنياصطالحكي،يكتابيتويزيچكيمقاله است،يتو همجيراايدر و ما دنباله مثالًشده است

ه كه ما دنبالشيكاركرد خاصيعنيبود محور . اگر كاركردستين محور كاركرديول مثالًيمسترو
بايسركي ستميسكيدريكاركردكيم،يهست رو فتديبديكاركرد اتفاق ديباهاآنيكه ما اول

 ها)(از متون مصاحبه».ميداشته باشيتوافق اصول

مي هاي تاريخي برخي ديگر به ريشه با تر اشاره و به وجود امكان كنند هاي بسيار از نوعي از فقدان صحبت
 آيد: ميان مي

پ40ما« ازمينفت فروش بودشيسال ازميسال هم نفت فروش هست40بعد يسال هنوز وقت40. بعد
م م كننديقهر م شانيپايا عدهكي رونديو چميپول هم دار رونيب كشنديرا ميهم دارزيو همه
آخوابديمكارمان مي ما در برنامهاي. اميسيبنويجورميتوانيتوسعه مييسال، بگو5نيكه نه حاال تو
د5تا10الاقل تا شده است؟ دانشمنديطورنيا. چراميرسيمميكارها را بكننيايوقتگهيسال

 ها)(از متون مصاحبه»م؟يآدم متخصص نداشتم؟يآدم باسواد نداشتم؟ينداشت

سا عدم•  توسعهيها برنامهالنه با مطابقت بودجه
از مصاحبه را شوندگان تلقي عمومي از برنامه يكي در نهادهاي دولتي هاي برنامهفيردهمهاي توسعه

در كنار ساالنه جاري خواند كه خواه ناخواه اجرا خواهند شد كه برنامه ميهاآنهاي توسعه و همان گنجانده شوند
خرويها گزارش مي جي برنامهعملكرد به عنوان مي هاي توسعه ارائه دهد كه ميان شود. همين تلقي عمومي نشان
روش بودجه يا تأمينهاي ها، د:وجود ندار هاي توسعه منابع مالي نهادها، پيوستاري روشني با برنامه اساساًمالي

اياالن برا« و كارنيما بودجه مهم است. االن بودجه مگر بر اساس انيبرنامه است جانيدارد كه
ايچ آبينوشته است كه در بودجه برايزيچجانينوشته است. اگر و بيما نان يريخد،ياياز آن در

م ولد،يآياز آن در چيقبول است نميزياگر نياي همه ها،نياي چون آخر همهديآياز آن در
بام،يبه كربال بروديداستان، با .نديبنشيزيچكيويفيردكي ند،يبنشيزيچكيدر بودجهديآخر
ا برنامهنياي اگر همه و ا استيسنيها و احياصالً ترج فتد،ينيدر بودجه اتفاقهانيكالن نيمن

س پ استياست كه در ايشنهاديكالن هم و بانيندهم و من مثالًم. در برنامهيبدهديبد است اسم
ا و فقط بخوي بودجه من بتوانم بروم بودجهامينباشد  ها)(از متون مصاحبه.» كنمترشيد را
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مي آفت اين نوع از جزئي و نگاه ناپيوستاري در توزيع منافع ظاهر و هر كارگزاري به دنبال افزايش نگري شود
 هاي توسعه يا اهداف آن پيوندي وجود داشته باشد: سهم بودجه است بدون اينكه با برنامه

ا« مهانيبودجه پژوهشگاه به صورت حقوق به نكند داردايخانم كار بكنداياون آقايعني شوديداده
م هرديگيحقوقش را و مياون منابعيكه ما به ازاستينيالزامچي. يخروجديدهيكه شما بهش

م مثالً انديگويپژوهش انجام بدهد بعد م نكهيكه خب ديباميكنهشپژوديخواهيحقوق ما بود اگر
ايپژوهشي بودجه هديگرَنت به من بدهيختيار من بگذاردر نيايعنيستينينطورياايدنيجاچي.

 ها)(از متون مصاحبه» است.وبينظام مع

مد عدم• پيتيريثبات ياساس راتييتغيريگيو بروز مشكل در
ميبه روشني، انداز همچون سند چشم كشور باالدستياسناد و راهبري ارائه د تصويري از هدايت ر دهند اما

به احكامي منتهي شده است كه به ايجاد صرفاًهاي توسعه، هاي پيشين در برنامه عمل با توجه به سياست
در مسير مشخص به داليل مبرهن عدم ثباتها منحصر است. ها در سامانه هاي اطالعاتي يا ثبت پژوهش شبكه

و دولت سياسي روي مي مي ها فارغ از امكانات در زنجيره تسلسل دهد  شوند: وار تكرار از نو شروع كردن گرفتار
ويسامانكيها دكتر برومند به مجمع پژوهشگاهيآقارياخةدر دور راًياخ« آنيتياهمكيدادند به

و جلسات ماهانه منظم و آقايدادند رحيگذاشتند ميميدكتر كه دهنديهم االن دارند آن كار را انجام
دريخوباريكار بس شكليتجمعكيو تندگرفياساسيجانكيها سال گذشته واقعاً پژوهشگاه3است.

هم،يما حركت را از خودمان شروع كرديعنيگرفت،  هم از ستاد وزارتخانهيتوقعچيستاد وزارتخانه
دميديچون ما خودمان فهمستين نمميهم بمانگريكه اگر صد سال به توانديستاد وزارتخانه نسبت
بااهپژوهشگ نكهيا ميموقتنديآيمكهيچون كسانرديبگميچه بكنند، تصمديها و تا نديآيهستند

 ها)(از متون مصاحبه» از نو.يدوباره روز از نو روزديآيمگريديكيشدند،ضيبفهمند تعو

ل گردد بدون اينكه سهمي براي خود قائ بديهي است وضعيتي اين چنين منجر به اعتراض به وضع موجود مي
مي شود. بديهي است كه هر آن صاحب و صاحب عمل در اين حوزه موضعي انتقادي به خود  گيرد: نظر

د« پگهيپژوهش نمي توسعهيشانيدر مرديگيكشور قرار همينيتضمزيچ مثالًكيبه روديو و بعد
ميدائم توسط كسان ميعني شود،يانتقاد ازيليخ كه خودشون منشأ شوديبه پژوهش كشور حمله

ز ماتياون تصم ب رساله خورد،يميها به چه درد مقاله دانند نميهستند. ربناهايدر اون يچه دردهها
كسيعني خورنديميبه چه دردها دانشگاهنيا خورد،يميپژوهشگاه به چه دردنيا خورد،يم يمثل

م دانديكه ارزش خودش را نم و فقط در واقع انتقاد كندينمهمتيو حما كنديو بعد فقط هم انتقاد
(از متون مصاحبهكنديم  ها).

و ارز،يهماهنگ،گذاري سياست.2-3-2 يو نوآوريپژوهش، فناوريابينظارت
مي،اين موضوع گذاري، عدم گيرد. مضاميني مانند ضعف در اولويت گستره وسيعي از عناوين كالن را در بر

و باالدستي،  از جمله موضوعاتي هستند كه در اين زمينه شناسايي شد. ضعف در توجه به اسناد پيشيني
و فناورانه در توسعه آموزش عالي شاهدي از ضعف در برنامه اولويت از گذاري پژوهشي ريزي است كه يكي

و در برخي موارد بنگاه و اهداف اصلي آن هماهنگي است. اين موارد در سطح نظام حكمراني  مؤسساتها
 هستند. پژوهشي مطرح
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از مسئلهشواهدي براي اين با ترين مهمارائه شده است. پراكندگي نقاط تصميم يكي علل آن است.
گذشته تالش بسياري شده است تا متوليان امور در اين حوزه در سطح كالن مشخص هاي سالوجود اينكه در 

د وانهاده شود. هر كارگزاري در النفس افرايرأشود اما به نظر فقدان حقانيت يا مرجعيت اين متوليان به 
مي تاريخي منقطع سكان هدايت مجموعه و در نتيجه پس از سال اي را بر عهده در گيرد و تالش ها مجاهدت

 اين حوزه هنوز نظامي متعين شكل نگرفته است:
و فناوري مجموعه« و ساالر معلوميبه اصطالح علم يخالصه مدعيندارد. هركسيكشور صاحب

ك ااست پا گاهيجاكي نجايه ا گاهيو و مصنيدارد. و آخرييهابتيهم از به اصطالح ياست كه هست.
ا و فناور نكهيهم س تأثيرتحتيليخيآموزش عالي به طور خاص حوزهيعلم ياسيبه اصطالح نگاه

س و مسائل م نجاياطيشرايليخياسياست و ضعف به آن  ها)(از متون مصاحبه».دهنديرا شدت
مي به نظرم كشور از فقر يك مركزي كه بايد براي آن برنامه« ما االن برد، ريزي پژوهشي بكند رنج

چه مان برنامه نداريم، نمي هاي علمي براي هيچ كدام از رشته و دانيم برنامه كشور در فيزيك چيست؟
و كجا بايد برويم؟ نقش  وها دانشگاهبايد باشد؟ در مكانيك چيست؟ در الكترونيك كجا هستيم

و كجا بگويمبايد پليمرها چيست؟ من به عنوان جزء كوچك پژوهشگاه پژوهشگاه كجا هستيم
 ها)(از متون مصاحبه» خواهيم برسيم. مي

و گذاري سياستشناسايي شده در زمينه مسائلفهرست كامل و ارزيابي پژوهش فناوري ، هماهنگي، نظارت
.آورده شده است جدول زير نوآوري در

و نوآوريگذاري سياستشناسايي شده در زمينه مسائل-4-2 جدول و ارزيابي پژوهش فناوري ، هماهنگي، نظارت

ارتباط با گروه هدفمسائل سياستيمقوله

،گذاري سياست
،يهماهنگ

و نظارت
يابيارز

پژوهش،
ويفناور
ينوآور

و نوآوريتداخل تقسيم كار در سطوح مختلف حكمراني نظام پژوهش، فناوري•

 نهادهاي حاكميتي
oو فاصلهگذاريسياستگري چندگانه در بخشتولي و نوآوري پژوهش، فناوري

اجرا از قانون در اين خصوص
oتداخل تقسيم كار بين دستگاهي به ويژه در خصوص نهادهاي متولي

سازي پژوهشو فناوريتجاري
و فناوري از منظرهايضعف در اولويت• گوناگون نظير عدم توجه بهگذاري پژوهش

و ضرورت مسئله و اجتماعي گرايياسناد آمايش سرزمين، حوزه علوم انساني

 مؤسسات،ها دانشگاه
و بنگاه ها پژوهشي

oوتوجهي به اسناد آمايش سرزمين در اولويتبي و فناوري گذاري پژوهش
توسعه آموزش عالي در سطح كشور

oدمشخص نبودن اولويت ودهي به فعاليتر جهتهاي اصلي هاي پژوهشي
فناورانه

oكاربردي در حوزه علوم انسانيهايپژوهشفقدان تعريف
دهيبنيان در عين لزوم جهتدانشهايشركتبندي در حمايت ازنبود اولويت•

و محوري، فناوري ها بر اساس ابعادي نظيري مسئله هاي اين شركت فعاليت محوري
محوريظرفيت

هابنگاه
 هاي شركت(

 بنيان) دانش
و ماهيت نهادهامأموريتارزيابي عملكرد متناسب بايهاشاخصعدم وجود• ، ظرفيت

و مراكز رشد) پژوهشي، پارك مؤسسات،ها دانشگاه(شامل و فناوري  هاي علم
مؤسسات،هادانشگاه

و نهادهاي پژوهشي
سازيحامي تجاري

و فناوريشاخصوجود نقاط ضعف گوناگون در خصوص• هاي پايش وضعيت علم
بهيها شاخصكشور نظير توجه صرف به و برون داد، توجه كمتر مربوط به درون داد

و عدم توجه به آثار سياستي؛ كمي بودن تمامي  ازها شاخصدستاوردها و عدم استفاده
و عدم توجه به آمايش سرزمينيهايارزيابي كيفي

 نهادهاي حاكميتي
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ن در در تمام سطوح به معناي تخصيص نابهينه منابع است. اين امر به نوبه خود نقصان ظام ارزيابي عملكرد
مي امكان از منابع با پيكربندي مديريت قابليت بهره،كند؛ موضوع هايي محتمل را منتفي  هاي متمايز است: گيري

و اين نظام بودجه« ي عملكرد نيست كه بايد باشد، بر ها بر مبناي ارزياب ريزي اهداي اعتبارات دانشگاه
مي مثالًگيرند نيست كه بايد باشد، مبناي كاري كه بر عهده مي آب بگويد آقا من خواهم مشكل
مي10 مثالًكشور را حل بكنم، آب كشور  من ميليارد دارم، علمي هيئتتا10خواهد. تو چيكار داري

آن 10 درصد باشد. بخشي از بودجه را تعيين30 مثالً دانشجو دارم يا هزار تا اون هم باشد ولي سهم
)ها مصاحبه(از متون» چيز را. همهبكند تعداد دانشجويان نه 

شونده ديده عدم توجه به اسناد باالدستي مقتضي در اجراي برنامه از شواهدي است كه در توضيح مصاحبه
و اشتغ مي  التحصيالن: الِ فارغشود؛ پذيرش دانشجو بدون توجه به اسناد آمايش سرزميني

باز در آن بحث آمايش آمده است. آمايش آموزش عالي كه االن آموختگان دانشبحث اشتغال«
آموختگان بيكار هستند. االن امروز هم ديدم كه وزير علوم دانيد چيزي حدود چهل درصد، دانش مي

و كساني كه مقطع كارشناسي دارن يك چيزي در مورد كارشناس د كه عدد آن هم عجيب ها گفته بود
)ها مصاحبه(از متون»و غريب بود.

به مسئلهپژوهشي نيز اين مؤسساتدر سطح و تشكيالتيعدم هماهنگنبود معيارهاي عملكرد ساختار
و در ادامه اجراي برنامهتهمن و اسناد باالدستي را نيزي شده است  كرده است: متأثرهاي توسعه

دا اكثر پژوهشگاه« ميها مانند مي نشگاه اداره مي دانشجو كنند، شوند، استادها پروژه تعريف خواهند، هم
كنند كه ما دانشجو نداريم چه بايد بكنيم؟ بودجه دانشجو هم كم شده است االن دارند سروصدا مي

پژوهشي هم خيلي كم است، كار پژوهشي هم كم است. از آن طرف چرا اين پايه نگرفته؟ چرا 
ها كاري ندارد، پروژه نبودند؟ علتش اين است كه هيچ كسي به پژوهشگاه كنندهفيتعرها پژوهشگاه
ايجاد شده است يك انيسيتويي ايجاد كردند بدون اينكه به آن بگويند چه بكنيد زده شتابگويم اينكه مي

مي نامه فقط طبق مرسوم هر ساله به آن بودجه دادند، اين آئين سرسري هم گرفتن ها ابالغ و د، همه شود
مي چيزهايي كه به پژوهشگاه )ها مصاحبه(از متون» دهند. ها

و ارز،يهماهنگ،گذاري سياستمصاديق مضموني ديگر از موضوع يو نوآوريپژوهش، فناوريابينظارت
مي مسائلشامل موارد زير است كه  دهند: را پوشش

و فناور« خبيطراحكيكشورينظام علم و طرفكيمجدد بشود. االن شوراي وزارت علوم هست
ا عالي عتف وي هم باالخره تو حوزهگهيديها هست، دستگاهيسمت معاونت علمكيهانيو علم

نمييادعاكييفناور بهيكه به صورت انحصارميگويدارند. ايكيحاال وهانياز يكيداده بشود
دو21سال كار كردم،22من باالخرهيولسيرئبشود )ها مصاحبه(از متون» لت بوده است.سال آن تو

تو« ب نقشفيباالتر خود گفتم تعرهيالكييحاال باز و ارتباطات وزارت علوم،،يشغل فرهنگ مثالًنيها
و فناوريها معاونت هاي بخش،ي، معاونت علمشوراي عالي عتف وزارت مثالًها، مثل وزارتخانهيپژوهش

ا و بيركافيتعركي زهايچ نطوريبهداشت اهك المللنيبشود. حاال بالخصوص تو بحث كهنيبا وجود هم
خببيتصو سنداون  يآن خالصه سر ناسازگاربياول تصويكه از همون روزهايياز جاهايكيشد

ا اليقانون تشك مثالًباريسند مغانيگذاشت خود وزارت علم بود. كه اصالً و از  هاست حرفنيوزارت علوم
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بهو ايفرهنگ شوراي عالي انقالببه با مكات منجر حتهانيو علومريوزخاطر هم فكر كنم همينبهيشد.
كهيا مكاتبه جمهورسيرئبا  اياجرا سندنيا مثالًكرد و نيا مثالً.هانيآن به وزارت علوم سپرده بشود
تعيياز اون جاهايكي )هاهمصاحب(از متون .» بشودفيتكلنييهست كه الزم است بابت آن

در ابزارهاي سياستي احصاء شده مرتبط از مصاحبه  خالصه شده است.5-2 جدول ها

و ارزيابي پژوهش، گذاري سياستابزارهاي سياستي موضوع-5-2 جدول ، هماهنگي، نظارت
و نوآوري به تفكيك گروه هدف  فناوري

و راهكارها مقوله  گروه هدف ابزارها
1بندي سطح دسته

 ابزارها

بندي دسته
2سطح
 ابزارها

گذاري، سياست
هماهنگي،
و نظارت
ارزيابي
پژوهش،
و فناوري
 نوآوري

ولزوم مسئله محوري در برنامه ريزي
گذاري سياست

نهادهاي
حاكميتي

ومقررات گذاري
زيرساخت

-

لزوم توجه به حكمراني چند سطحي
اي)(منطقه

نهادهاي
حاكميتي

ومقررات گذاري
زيرساخت

-

و نگار ندهيآ ي علوم پايه بر گذارتياولوي
هاي مرتبط اساس ميزان ارتباط با فناوري

 موردتوافقبا كاركردهاي

نهادهاي
حاكميتي،

و دانشگاه ها
مؤسسات
پژوهشي

گيري روابط شكل
 ساز نظام

 نگاري آينده

 نظام حكمراني يكپارچهنييتب
نهادهاي
حاكميتي

ومقررات گذاري
 زيرساخت

-

ولزوم توجه بنيادي به علوم انساني
هاي كالن كشور ريزي اجتماعي در برنامه

نهادهاي
حاكميتي

ومقررات گذاري
زيرساخت

-

ي مؤسساتگذارارزشاصالح نظام
و فناوري بر پايه و پژوهش آموزش عالي

و ارتقاي  (شامل جذب افزايش اثربخشي
ي، جذب دانشجو، تخصيص علمئتيه

و ...)بودجه، ارزيابي عمل كرد

و دانشگاه ها
مؤسسات 
 پژوهشي

و مقررات گذاري
 زيرساخت

-

و ساماندهي نظام نگاشت نهادي
و نوآوري حكمراني پژوهش، فناوري

نهادهاي
حاكميتي

ومقررات گذاري
 زيرساخت

-

و تحقياجرا.2-3-3 و توسعهقيپژوهش
و تحقياجراموضوع مسائل شناسايي شده در با عمدتاً،و توسعهقيپژوهش  مؤسسات،ها دانشگاهمرتبط

( بنگاهدر برخي مواردويپژوهش زا ان،يبن دانش هاي شركتها و  مسائلاست. فهرست كامل)يشيفناور
و توسعه در و تحقيق  آورده شده است.6-2 جدول شناسايي شده در زمينه اجراي پژوهش
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و شدهشناسايي مسائل-6-2 جدول و توسعه در زمينه اجراي پژوهش  تحقيق

 ارتباط با گروه هدف مسائل سياستي مقوله

ياجرا
و پژوهش

وقيتحق
 توسعه

پژوهشي به داليلي ازمؤسساتوهادانشگاهامنايهيئتنقصان كاركرد•
جمله انتخاب سياسي اعضا

 مؤسساتوها دانشگاه
 پژوهشي

و تشكيالت• و چابك نبودن ساختار پژوهشي درمؤسساتعدم تناسب
با گرايي مأموريتاستاير و تشكيالت ها دانشگاهو مشابهت ساختار

و آموزش(مانند تعريف گروه )محورهاي غيركاربردي
و برخوردمؤسساتگيريعدم حمايت از شكل• (پيشرو) پژوهشي سرآمد

پژوهشيمؤسساتگير با كليهيكسان نهادهاي تصميم
و توسعه در• و سهمسساتمؤوهادانشگاهتمركز تحقيق پژوهشي دولتي

و توسعه در بخش وكاركسبپايين تحقيق
و برداشت• و توسعه هاي متفاوت در هزينه كردعدم تعريف دقيق تحقيق

هادستگاه
مؤسسات،هادانشگاه

ها پژوهشي، بنگاه
بنيان، دانش هاي شركت(

و زايشي)  فناور
و تجهيزاتگاهها، كارهاي پژوهش نظير آزمايشگاهضعف زيرساخت• ها

تحقيقاتي
و جامع در حوزه پژوهش،• و اطالعاتي به روز فقدان وجود منابع آماري

و نوآوري ها همه گروهفناوري

مؤسساتوهادانشگاه وضعيت نامناسب تقلب علمي•
پژوهشي

و در موار مؤسساتييامنائتيهمترتب بر ساختار مسائلبه عنوان مثال در زمينه كهها دانشگاهدي پژوهشي
ميهاآنمانعي بر سر راه عملكرد بهينه و توسعه به شمار و تحقيق به مصاحبهآيد، در زمينه پژوهش شوندگان

يا جنبه پژوهشي نيز مصاديق مؤسساتيامنائتيه مسئلههاي متعددي اشاره كردند. در زمينه انتخاب سياسي
 متعددي كدگذاري شده است:

م« بامنائتيهاالنماديآيبه نظر بيسور شتريمون و فالني مناقصهيها كنندهنييتع شتريهستند
وليسور كامالًييها بحثنيهمچايبوده  توياست دن هاي شركتيشما را كه نگاهايبزرگ

خديكنيم م تأثيرگذاريلياون بردشون هست كه كهيالتيكه تو اون باز تشكديآيهست كه به نظر
بب امنائتيههست اگر )ها مصاحبه(از متون».مينيرا نقشش را پر رنگ

مي مثالًچرا يك پژوهشگاهي« افتد؟ همين قضيه رو من تو دانشگاه هم داشتم يك دفعه به ضرردهي
خنثي هستند. خوب بشود، بد بشود هيچ كاري كامالًشون امنائتيهها دانشگاهكردم گفتم مطرح مي

جايامنائتيه عضو اصالً )ها مصاحبه(از متون»ي.شناسينمرا فالن
كه اصالً وقت ندارند فقط اسمشون بزرگندهاي سياسي هست ما كساني كه گذاشتيم يك سري آدم«

گذارند اونجا وقتي هم بيايند فقط دو ساعت اونجا هستند چند تا برگه امضا هست وقت هم نمي
مي مي و ها، آيد كه نه فقط بايد پژوهشگاهميروند. تو اون بحث تشكيالت به نظر من اين كنند

)ها مصاحبه(از متون.»طور هميندانشگاه هم 
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و به مسئله،پژوهشي به دانشگاه مؤسسات تشكيالتيمشابهت ساختاري بهينهصيعدم تخصديگري است كه
و نوآوري را با مشكل مواجه كرده است: و نظام پژوهش، فناوري  منجر شده است

م اكثر پژوهشگاه« ميها مي انند دانشگاه اداره مي دانشجو كنند، شوند، استادها پروژه تعريف خواهند، هم
كنند كه ما دانشجو نداريم چه بايد بكنيم؟ بودجه دانشجو هم كم شده است االن دارند سروصدا مي

پژوهشي هم خيلي كم است، كار پژوهشي هم كم است. از آن طرف چرا اين پايه نگرفته؟ چرا 
ها كاري ندارد، پروژه نبودند؟ علتش اين است كه هيچ كسي به پژوهشگاه كنندهفيتعراه پژوهشگاه
چهيتايجاد شده است يك انيسيت زده شتابگويم اينكه مي ويي ايجاد كردند بدون اينكه به آن بگويند

مي نامه بكنيد فقط طبق مرسوم هر ساله به آن بودجه دادند، اين آئين و سرسري ها ابالغ هم شود
مي گرفتند، همه چيزهايي كه به پژوهشگاه )ها مصاحبه(از متون» دهند. ها

مي« ميها دانشگاهكنيم شبيه دانشكده است مثل اساسنامه آن را كه نگاه شود، همان اداره
ها آدم بايد وقتياصالً بعضدارد،يعلمئتيهها را دارد، بعد ها را دارد، حتي همان گروه پژوهشكده
در وقتچيهاي را از مملكت باز بكند، پژوهشگاه قرار است چه گره فكر كند گفته نشده، فقط گفتند

هم زمينههيكل و پليمر كار كنيد، اين كه در دانشگاه هم بوده است! بيشتر و تكنولوژي هاي علوم
و بعد هم آمدند يك  و بعد هم استاد دورههمان نقش را دادند و دكتري دادند ها رفتند كارشناسي ارشد

)ها مصاحبه(از متون»و تقريباً يك دانشگاه شدند.
مي« مي يك ايرادي كه من هميشه به همكاران خودم در مراكز پژوهشي كه گيرم گويم بابا شما هم

ميها دانشگاهداريد كار  كنيد، داريدمييا نامهانيپاكنيد، شما هم كه دانشجو گرفتيد كارهاي را تكرار
ميا كارهاي رساله و رساله نامهناكنيد. خب كارهاي پايي و3تا1ي هاTRLهاآنها تجمع اي اين اي

مي عمدتاًها هست اين كه دقت يك مثالًكنيد. به ندرت من سراغ دارم در TRLدكتري رسالهاز هفت
)ها مصاحبهن(از متو» نوآوري اتفاق افتاده باشد. مثالًآمده باشد يا يك محصولي به بازار رفته باشد، يا 

دهه از ظهور مفاهيم مدنظر اين پژوهش وضعيتي پيچيده را نشان2شناسايي شده پس از حدود مسائل
از مي جدولدركه طور همانسطحي روشن از تحليل را شامل شود. مسائل دهد. سعي شده است هر كدام

و بنگاه مؤسسات،ها دانشگاه، مشخص است،2-6  ا پژوهشي را در خود محمل دارند. مسائلز ها بخش اعظمي
و وجود آزمايشگاه به عنوان مثال زيرساخت و تجهيزات تحقيقاتي از ضروريات ها، كارگاه هاي پژوهش ها

و پس از دهه بسياري از رشته و برنامه ها سرمايه هاي دانشگاهي است  ريزي بايد در سطح معقولي باشد: گذاري
هاي مثل زيرساخت مثالًپژوهش كه ديگه خيلي عادي شده است. هاي چيزهايي هم هست تو چالش«

ها ديگه يعني اينقدر بديهي است كه ديگه آدم ها، اين، مثل كارگاهها شگاهيآزماپژوهشي، مثل 
مي فراموش مي تو همين مثالًكنيم كند بگويد. يعني ما چيزهايي كه االن خودمان داريم لمس

سال گذشته است،40هم وصل هست تجهيزات ما االن مال پژوهشگاه كه تازه به يك صنعتي 
مي30تجهيزات ما مال  و سال گذشته هست. يعني ييهايتكنولوژخواهم بگويم خود ابزار پژوهش

)ها مصاحبه(از متون»است. تأثيرگذارالعاده كه در ابزار پژوهشي آمده است فوق

 ره دارند:اشا مسائلديگر در اين زمينه به همين مصاديقبرخي
تك« و تك تكها وزارتخانهكساني كه دغدغه دارند، نياز دارند به اين اطالعات خيلي هم هستند. ،

و اين مؤسساتتك ها كساني هستند كه متولي اين قضيه هستند يعني واقعاً نياز دارند به اين دولتي
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و و بعد هم بحثم اين است كه من نيازي ندارم يك موسسه خودش بنشيند تحقيقات انجام بحث
تواند نياز را پيدا بكند بعد بدهد به بخش خصوصي تحقيق بكند، بخش خصوصي بدهد. خودش مي

و اين فارغ از دغدغه و حقوق گرفتن مي هاي دولتي بودن )ها مصاحبه(از متون» كند. ها دارد كار

در ابزارهاي سياستي احصاء شده مرتبط از مصاحبه ا6-2 جدول ها  ست.خالصه شده

و توسعه-6-2 جدول و تحقيق  هاي هدف به تفكيك گروه ابزارهاي سياستي موضوع اجراي پژوهش

و راهكارها مقوله  گروه هدف ابزارها
بندي دسته
 ابزارها1سطح

بندي سطح دسته
 ابزارها2

اجراي
و پژوهش
و تحقيق
 توسعه

ها توسطههزينه آزمايشگا تأمين
و ها به صورت تعريف پرو دستگاه ژه
هاآننيازهاي

وه دانشگاه ها
 پژوهشي مؤسسات

تحريك طرف
 عرضه

مالي تأمين
و توسعه تحقيق

و نوآوري

و اعطاي اعتبار مالياتي طراحي
براي تشويق بخش خصوصي به 

و توسعه افزايش هزينه  كرد تحقيق

(شامل بنگاه ها
، فناور، بنيان دانش

و ...)  زايشي

هاي مشوق
 مالياتي

معافيت مالياتي در خصوص تعريف
 ناظر بر رفع نياز كشور هاي پژوهش

(شامل بنگاه ها
، فناور،انيبن دانش

و ...)  زايشي

هاي مشوق
 مالياتي

وها دانشگاهلزوم تعيين نقش
 گرايي مأموريتپژوهشي، مؤسسات

و ارزيابي و تخصيص بودجه
 عملكرد بر آن اساس

وها دانشگاه
 پژوهشي مؤسسات

اليم تأمين
و توسعه  تحقيق

و نوآوري

 RTOو ATIيها نقشتخصيص
 پژوهشي مؤسساتبه RTIو

وها دانشگاه
 پژوهشي مؤسسات

و مقررات گذاري
 زيرساخت

-

و مؤسساتشناسي نوع پژوهشي
 مأموريتبازتعريف 

وها دانشگاه
 پژوهشي مؤسسات

-

شناسايي يا ايجاد چند مركز
پژوهشي پيشرو در كشور

- پژوهشياتمؤسس

و تجار.2-3-4 و صنعت و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيارتباط با جامعه
و تجاردر زمينه موضوع و صنعت شناسايي مسائلو فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيارتباط با جامعه

 آورده شده است.7-2 جدول شده در 
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و تجارموضوع ارتباط با جامعه بر تمام گروهو فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيو صنعت هاي هدف را در
با مي از مواجه مسائليگيرد. هر كدام در نقش نهادي خود و در اين بخش تالش شد تا هر كدام  مسائلاند

.تصويري روشن از سطح تحليل روشن ارائه دهند
به عنوان نمونه در ادامه آورده شده است. فقدان نظام مالكيت فكري مسائلمصاديق مضموني مربوط به

 برانگيز است: در وجوه مختلفي چالش
در« و فناوري واقعيت اين است كه مالكيت فكري اگر نظامش توسعه پيدا نكند به نظر من نظام علم

اي، ببينيد وقتي بتوانيد چيزي را كه براي حل مسئله آيد. شما بايد نهايت از توي آن هيچي در نمي
مي ارزش، يك موقع هست داريم خاله بازي مي مي كنيم كه داريم و يك مقاله كنيم، چيزي اي نويسيم

مي چاپ مي و يك ارتقايي مي كنيم و دو زار حقوق اضافه و از اين حرف گيريم (از متون» ها. شود
)ها مصاحبه

مي است. اين در آينده پررنگها دانشگاهو معنوي موضوع مالكيت فكري« شود. يك عضو تر هم
مي علمي هيئت مي كه در واقع در دانشگاه دارد كار و به يك محصول فناورانه را كند در مثالًرسد، اين

مي شركت مي مي آيد تجاري كل كند، نگاه دانشگاه بايد چگونه باشد؟ اين سؤال است كه آيا گويد كه
و خود او برود تجاري كند يا اين مالكيت » كه نه آن متعلق به دانشگاه است. معنوي براي استاد است
)ها مصاحبه(از متون

و هاي ثانويه روشن نبودن چشم تهي شدن مفاهيم از كاركردهاي اصلي خود نيز آفت انداز پژوهش، فناوري
 نوآوري است:

اال ببينيد االن شما ساده« گوييم دانشگاه كارآفرين. ببين استاد همانن مگه نميترين مثالش را بزنم
سال پيش خودم را بكنم40شود كه من رفتار سال پيش است كي بايد كارآفريني كند؟ نمي40استاد 

بعد بگويم دانشگاه كارآفرين است. يعني من بايد بازآموزي بشوم، من بايد تربيت بشوم، من بايد 
)ها مصاحبه(از متون»د دقت بشود.آموزش ببينم، تو استخدام من باي

نه عدم توجه به طرف تقاضا، تسلسل در جريان تصميم دهاي پژوهش،اگيري، فقدان پيوند ارگانيك بين
و شركتها دانشگاه  برانگيز رسيده است: ها، از جمله مواردي هستند كه به وضوح به سطح چالشو صنايع

و مديريت كار مچ كردن آينده« همهاآنپژوهان خيلي مشكل است، ما احتياج داريم در اين قسمت
و پيدا كنيم كه روي چه زمينه گذاري كنيم كه قطعاً جواب موردنياز ما است هايي سرمايه كمك شويم

َشود ولي صنعت ما االن دانش آن را ندارد يا دنبال آن نيست يا مسائلي كه عرض كردم باعث مي
)ها مصاحبهمتون(از» توجه باشند نسبت به آن بي

كه« هاي هاي ما در كشور شايد به دليل اينكه از بودجهو پژوهشگاهها دانشگاهحاال حرفم اين بود
و دولتي برخوردار هستند چندان مأموريت مي نيستند. دارند عرضه تقاضامحورمحور و محور كار كنند

همو پژوهشگاهها دانشگاهاين يك نقص كلي است كه شامل  )ها مصاحبه(از متون» شود.ميهاي با
و صنعت برقرار نيست. تقاضامحورموضوع« بودن يا عمالً بگوييم كه ديالوگي كه االن بين دانشگاه

و اين خيلي موضوع پيچيده و مقاله و همايش و روي اين موضوع كنفرانس ها برگزار شده اي است
ب و اين را بايد ه عنوان يك چالش بايد بپذيريم كه با آن است ولي واقعاً چالشي هست كه وجود دارد
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و هم دانشگاه صنعت را متهم مي و موجود است از االن مواجه هستيم كند كه تو استفاده كننده
و هم بالعكس. )ها مصاحبه(از متون»محصوالت من نيستي

مي« خواهيم همان مسائل را داشته باشيم بعد ما هم اين وسط مانديم يعني ما از يك طرف
شود ديگه، يعني كارآفريني اصالً ببينيد مفهوم را تو اقتصاد نفتي داشته باشيم. نميهاآنخواهيم مي

و تربيت كارآفرين مال كشوري است كه تو فضاي  و اين رتبه وكار كسبكارآفريني و دوم را اول ها
نه 120 رتبهدارد نه  ت را. نمي 110 رتبهرا،  100 رتبه وكار كسبو شود شما شعار كارآفريني بدهيد ولي

شود شما صحبت از نظام ملي نوآوري بكنيد ولي يك بازار سنتي دنيا باشيد. نمي95 رتبهدنيا باشيد،
)ها مصاحبه(از متون»داشته باشيد.

 هرحالبهديگري كه به نظر من اگر بشود توي برنامه هفتم به اصطالح تلطيفش كرد مسئله«
كهگذ گيري اين است نظام ارزش جهت بگويند مثالًاري است. يعني حاال دوستان خيلي اصرار دارند

مي نامهنيآئ كه ارتقا ولي من يك گذاري است. اين نظام ارزش نظام ارزش كالًخواهم بگويم گذاري
ما نامهنيآئفرض كنيد مثالًجاهايي از آن  درصد10فرض كنيد دانشجوي مثالًارتقاء هست خب؟

مي گوييم بدون اول را مي گذاري است ديگه. تواني بروي مقطع بعدي اين يك ارزش كنكور شما
مي10شد جزو مثالًهركي كه  تواند برود چيز بشود. براي اينكه يك دانشجوي كارآفريني درصد اول

مي داشته باشيم اين موقعي كه مي مي خواهيم شو بدهيم اين را سن آوريم سر صف گوييم بيا تو باالي
ميچيز كن، موقع ميي كه ها يك جور نظام گوييم برو تو ته صف. اين خواهيم حلوا پخش كنيم ديگه

به فرض كنيد كه در بين استادها هست. به نظر من نظام ارزش مثالًگذاري است توي ارزش گذاري
و جهت مجموعهاصطالح  گيري آن اثربخشي باشد. مؤسسات آموزش عالي ما بايد به كل عوض شود

ا و اين اثربخشي كجاست؟ حاال اگر يكي هم مثل من فرض كنيد كه كه كي چقدر ثربخش است؟
هم هاي او باعث شده است كه يك اعتبار بين سايتيشن است. ولي اثربخشالمللي براي ما باشد اون

مي چي هست؟ اينجا تعريف نمي مثالًياثربخش همه دونم شود. يكي ديگر هم يك به اصطالح چه
يك يك فناوري را توليد » فرض كنيد اثري را توليد كرده است كه چيز شده است. مثالًكرده است،

)ها مصاحبه(از متون
هاي ديگه هاي آن را آماده كنيم. پارك سال طول كشيده است تا ما پارك ابوريحان رو زيرساخت10«

بچرامانده استيطورنيهمها سال پروژه5سال،15سال،10يطورنيهم رنامه؟ چون سازمان
مي5 مثالًسالي  مي ميليارد تومان مي دهد دوتا كار انجام و تمام و سال شود شود دوباره بايد بنشيني

)ها مصاحبه(از متون» ديگه رئيس عوض بشود.
فناوري رو بايد باز كنيم. توسعهدهيم جلوي ما ضمن اينكه ساختارهاي حاكميتي جديد را توسعه نمي«

هم هاي شركتتوسعه پيدا كنند، يعني اجازه بدهيم فناوري بخش خصوصي هم بزرگ بشوند
مي20 برنامهتعدادشون زياد بشه، اشتغال بره باال، اون چيزي كه تو برنامه اومده است  گويد ساله كه

هزارتا داريم باهاش خيلي فاصله6داشته باشيم. االن حدود بنيان دانشهزار تا شركت50ما مثالً
جلوي اون رو باز كنيم ولي تشكيالت سازماني جديد ايجاد نكنيم حتي اون داريم خب ما بايد 

)ها مصاحبه(از متون» تشكيالت قبلي رو يك خرده بايد انقباضي برويم جلو.
كه بر اساسمدل سايِنس پوش مطرح شده است يعني بر اساسهايمان بيشتر ما پارك« مدلي هست

ميآيد فناوري از دان سايِنس از دانشگاه مي مي شگاه ها، شود به فناوري در پارك آيد بعد تبديل
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ميمييسازيتجار و ما شود به اينكه يك ايده بر اساسرود تو بازار. يعني اي رو داريم تبديل كنيم
. اين ايده چرا شكلش اينطوري هستش يك مقدار محصول شكل گرفته است پارك هايمان اصوالً

و يك مقد برمي (از متون» اري پرديس دانشجويان پرديس تهران پارك پرديس.گردد به ما تو شهرك
)ها مصاحبه

از« و نوآوري به نظر من ضعفرهيزنجمشكالت پژوهش يا تو همين ترين مهميكي پژوهش، فناوري
منها محركدر كشش بازار است. يعني يكي از  من توسعهي به نظر و نوآوري حاال پژوهش، فناوري

ميها را تو يك زنجي اين هم ره در واقع بينم ضعف در كشش بازار هست. حاال ضعف در كشش بازار
كنم. چون خودش داليلي دارد يعني من كشش بازار را به عنوان محرك دارم در واقع عرض مي

و نوآوري يك محرك در واقع الزم دارد يا محرك در باالخره هر حركتي مثل پژوهش، فناوري هايي
مت» واقع الزم دارد. )ها مصاحبهون(از

ميهاينوآور سازي تجاريبحث« مي يي كه مد نظرش هست را انجام را دهد. يعني آيد نياز بازار
مي مثالًكند تحقيق مي كنيد، مركز تحقيقات ايران خودرو فرض كنيد شما توي ايران خودرو داريد كار

مي مي حاال مثالًبرقي خودروهاي آتي آينده با خودروهاي رانندهكند كه خودروهاي بدون آيد نگاه
مي ها چه ويژگي كار كند اين6بخواهد با سوخت يورو  دانيد مركز تحقيقاتي هايي نياز دارند؟ يعني

مي نمي (از متون» ميل لنگ بسازم چطوري ميل لنگ بسازم؟ مثالًخواهم آيد بشيند كه من
)ها مصاحبه

در ابزارهاي سياستي احصاء شده مرتبط از مصاحبه  خالصه شده است.8-2 جدول ها

و تجاري-8-2 جدول و صنعت و فناورانه ابزارهاي سياستي موضوع ارتباط با جامعه  سازي دستاوردهاي پژوهشي
 به تفكيك گروه هدف

و راهكارها مقوله  گروه هدف ابزارها
بنديدسته
 ابزارها1سطح

بنديدسته
 ابزارها2سطح

ارتباط با جامعه
و و صنعت

سازييتجار
دستاوردهاي
و پژوهشي
 فناورانه

لزوم بازنگري در مدل توسعه
با پارك و فناوري هاي علم

الگوگيري از مدل مديريت
با در نظرها دانشگاهاي منطقه

گرفتن مالحظات آمايش سرزمين
نهادهاي حامي

(شامل تجاري سازي
پارك، مركز رشد،
دفاتر انتقال فناوري

و ...)

و مقررات گذاري
 زيرساخت

-

و پتانسيل هايارزيابي عملكرد
هاي قوي ها، تمركز بر پارك پارك

هايو تخصصي، انحالل پارك
و بدون آينده ضعيف

ومقررات گذاري
زيرساخت،

گيري شكل
ساز روابط نظام

 هاي رشد برنامه

هاپاركبه ارزيابييبخشتنوعلزوم
هاآن مأموريتبا توجه به

ومقررات گذاري
 زيرساخت

-

هاي همكارياندازي پلتفرمراه
و صنعت دانشگاه

و مؤسساتدانشگاه
پژوهشي، نهادهاي

گيريشكل
روابط نظام ساز

حمايت از
و همكاري علم
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و راهكارها مقوله  گروه هدف ابزارها
بنديدسته
 ابزارها1سطح

بنديدسته
 ابزارها2سطح

سازيحامي تجاري
(شامل پارك، مركز
رشد، دفاتر انتقال

و ...) فناوري

صنعت

و تأمين الزام پيمانكاران به فناوري
هاي داخل يرهمحصول از زنج

 كشور

(شامل طرف تقاضا
هاي اجرايي دستگاه

و صنايع مختلف)

ومقررات گذاري
زيرساخت،

تحريك طرف
 تقاضا

-

هاي تجميع لزوم وجود مكانيسم
و جامعه در  تقاضاي صنعت، دولت

 تأمين

(شامل طرف تقاضا
هاي اجرايي دستگاه

و صنايع مختلف)

تحريك طرف
 تقاضا

خريد با
لت محوريت دو

و تحريك 
تقاضاي
خصوصي

 مؤسساتبرقراري ارتباط بين
و  تخصصي هاي وزارتخانهپژوهشي

و مؤسساتدانشگاه
و طرف پژوهشي

(شامل تقاضا
هاي اجرايي دستگاه

و صنايع مختلف)

گيري شكل
 ساز روابط نظام

حمايت از
و همكاري علم

 صنعت

ارتقا جهتنامهآئيناصالح
وها دانشگاهكشوربه حل مسائل دهي ارزش

 پژوهشي مؤسسات

ومقررات گذاري
زيرساخت

-

(نهضت) تعريف ايجاد ظرفيت
مسئله

گيريشكل
ساز روابط نظام

 گري ميانجي

ويدهشكل به نظام استاندارد
براي محصوالتيگذار ارزش

فناوري باال به منظور ترغيب بخش 
خصوصي

(شامل بنگاه ها
، فناور، بنيان دانش

و ...) زايشي

و مقررات گذاري
 زيرساخت

-

و اثربخشي قانون ارزيابي عملكرد
بر دانش و اصالح قانون بنيان

شده كسباساس تجارب

و مقررات گذاري
 زيرساخت

يو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمين.2-3-5
در تأمينشناسايي شده در زمينه مسائل و نوآوري آورده شده است.9-2 جدول مالي پژوهش، توسعه فناوري

و كافي نبودن سهم پژوهش از توليد ناخالصرسد به نظر مي نبود تمركزو عدم رشد بودجه پژوهشي
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و پراكندگي آن در قالبها بودجه ترينو نهادهاي مختلف، از جمله كليديها سازمانبودجهي بخش پژوهشي
 مسائل در اين مقوله باشند.

يو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأميني شده در زمينه شناسايمسائل-9-2 جدول

ارتباط با گروه هدفمسائل سياستيمقوله

پژوهش،يمال تأمين
ويتوسعه فناور
ينوآور

و تنوع• كمبود منابع مالي، شيوه تخصيص بدون توجه به عملكرد
در تأمينهاي پايين شيوه و در نتيجه قدرت پايين دولت مالي

به جهت و پژوهشگاه از اين طريق دهي  رفتار دانشگاه

 مؤسساتوها دانشگاه
 پژوهشي

oمؤسساتعدم دسترسي به بودجه خارج از پژوهش در
و چالش پرداخت حقوق نيروي انساني بر آن اساس  پژوهشي

oومؤسساتتخصيص مالي به بدون توجههادانشگاهپژوهشي
 به عملكرد پيشين

oمؤسساتوهادانشگاهماليمينتأهايتنوع پايين شيوه
پذيري هايي از جمله آسيب پژوهشي كه منجر به بروز چالش

گو نبودن روساي دانشگاه شديد از شرايط اقتصادي دولت، پاسخ
از در مجموعه با امنائتيههاي خارج و كاهش ارتباط دانشگاه

مي صنايع، دستگاه و يا عموم مردم،  شود. هاي دولتي
و• ساختار نامتناسب صندوق پژوهشگران به عنوان حامي سايز مالي

(ناكافي بودن گرنت هاي پژوهشي در خصوص توسعه توسعه
ي پايين)هاTRLفناوري در

 مؤسساتوها دانشگاه
 پژوهشي

و كافي نبودن سهم پژوهش از توليد• عدم رشد بودجه پژوهشي
 ناخالص

 مؤسساتوها دانشگاه
 پژوهشي

و پراكندگي مديريت بودجهنبود نظام يكپارچه• هاي بخش پژوهشي
و نهادهاي مختلف آن در قالب بودجه سازمان  ها

 نهادهاي حاكميتي

مالي تأمينگيري يا كاركرد ضعيف ابزارهاي نوين عدم شكل•
و نوآوري نظير سرمايه  مالي جمعي تأمينگذاري خطرپذير

( بنگاه  هاي شركتها
و زايشي) دانش  بنيان، فناور

و شكوفايي بر مرحلهز عمده حمايتتمرك• هاي مالي صندوق نوآوري
در تجاري و در نتيجه دانش هاي شركتسازي فرآيند نوآوري بنيان

و زايشي هاي شركتضعف در دسترسي به منابع مالي در ريغفناور
 در مراحل اوليه فرآيند نوآوريانيبن دانش

( بنگاه  هاي شركتها
و زايشي) دانش  بنيان، فناور

با مصاديقبرخي  به شرح زير هستند: مسائلمضموني مرتبط
از« . اين شوديمهمان درصدي است كه براي بخش پژوهش هزينهشيها نقصانبرنامه ششم يكي

بهانهيهز صرفاًدرصد پژوهش يكسري مباحث در آن هست اينكه  شاملميدهيمها دانشگاهي كه ما
ما شاملش هستها شركت R&D. شودينمآن  را اصالًكه هست كه در واقع R&D.مينيبينمآن
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منها دستگاهي كه براي بخش پژوهش،ا بودجهمراكز دولتي ما چگونه لحاظ دانمينمي اجرايي
)ها مصاحبه(از متون» شركت خصوصي. R&Dو چند درصدش است. عرض كردمميكنيم
ي منابع دروني ما باشد از ساز متنوع. يا بايد دهندينمي هم كه تصويب كنند تخصيص قدرنيهم«

و مقررات اينجا خيلي سخت است. يا بايد كه بودجهطريق طرح كارفرمايي. قوانين كافي داشته باشد
خارج پژوهشي بودجهها پژوهشگاه. اآلن بيشتر دهندينماوالً ندارد ثانياً همينقدري كه تصويب كنند 

)ها مصاحبهمتون(از .» دهنديمندارند. به زور دارند حقوق 
 مسئله. سال گذشته فاجعه بود. بنابراين، در بودجه هميشهميريگينمهيچ سالي ما تخصيص كامل«

كنيم اما انجام اعتبارات پژوهشي در قالب تأمينوجود دارد. اما اگر بشود ما حقوق پايه را از آن طريق
ي1 ك دانشگاه قرار بگيرم بعد دانشگاه درصد اما مشخص باشد. نه اينكه من بجنگم بعد در رقابت با

)ها مصاحبه(از متون»نيست. محور اولويت داشته باشد. زيرا فرهنگ ما به سمت پژوهش
هم مثالًاگر بتوانيم در كنار صندوق نوآوري يك صندوق«  حوزهپژوهش فناوري هم داشته باشيم كه

ميفناوري را ساپورت كند به نظر توسعهبه اصطالح حوزهپژوهش هم كند. حاال ديگه برايم كفايت
شود. ما االن مشكلمان اين است كه يك صندوق چيز فناوري يك دونه، چون اين مجموعه بسته مي

صندوق نوآوري، مثالًنداريم، صندوق پژوهشگران داريم ولي اين واقعاً اشل آن اشل ملي نيست مثل 
ت. ولي حتي همان را هم كه نگاه كنيم بين اون ساختاري هيچ كدام چيز نيس نه سايز مالي، نه از نظر

زوركي با اين گرَنت مثالًو صندوق نوآوري يك فضاي خالي به اصطالح وجود دارد ديگه كه حاال
)ها مصاحبه(از متون»فناوري سعي كرديم يك مقداري از آن را چيز كنيم.

نم« توانيد نقش آن را عوض كنيد.يمادامي كه پژوهشگاه همچنان محتاج اعتبارات دولتي باشد شما
گيرد من وزارت هم يك ريال ولي اگر گفتيد كه اعتبار پژوهشگاه به ازاي هر ريالي كه از صنعت مي

)ها مصاحبه(از متون» همين انستيتوهايي است كه هستند. تجربهگويم به آن خواهم داد. اينكه مي
يا« و پژوهشگاه فرض كنيد مؤسسات فناوري ما باشد. يك:الًمثشايد حاال اين مشترك بين دانشگاه

و فناوري اصالً جايگاه آن توي به اصطالح كل مباحث كشور خب،  در مخصوصاًعلم توي مباحثي كه
و به اصطالحزير برنامهمقام  و اين تخصيصي يك منابع ها هست يك جايگاه ضعيفي است. اين

و نميد به اصطالح برنامهگيرهاي ارش چيز، يعني واقعاً نگاه به اصطالح تصميم و اين ريز دونم چي.
يك گرفتاري خيلي جدي توي سازمان برنامه به اصطالح وجود دارد به نگاه مديريت برنامه ريز كشور،

مي حوزهجورايي به اصطالح منابع  و فناوري را هزينه دانند گذاري نمي دانند، اصالً نگاه سرمايه علم
)ها مصاحبه(از متون» اين يك موضوع است.

و اين نظام بودجه« بر ريزي اهداي اعتبارات دانشگاه ها بر مبناي ارزيابي عملكرد نيست كه بايد باشد،
مي مثالًگيرند نيست كه بايد باشد، مبناي كاري كه بر عهده مي آب بگويد آقا من خواهم مشكل
مي10 مثالًكشور را حل بكنم، آب كشور  دارم، علمي هيئتتا10ي من خواهد. تو چيكار دار ميليارد

آن 10 را30 مثالًدانشجو دارم يا هزار تا اون هم باشد ها ولي سهم درصد باشد. بخشي از بودجه
)ها مصاحبه(از متون»چيز را. همهتعيين بكند تعداد دانشجويان نه 

در ابزارهاي سياستي احصاء شده از مصاحبه  خالصه شده است.، 10-2 جدول ها
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و همكاري ابزارهاي سياستي موضوع شبكه-10-2 جدول  مليو فناورانه هاي پژوهشي سازي
 المللي به تفكيك گروه هدفو بين

و راهكارها مقوله  گروه هدف ابزارها
بنديدسته
1سطح

بنديدسته
2سطح

و شبكه سازي
هاي همكاري
و پژوهشي

و فناورانه ملي
 المللي بين

لي پژوهش بهمنابع ماتأمينمنوط كردن
(صنعت يا دولت) رفع نياز طرف تقاضا

وهادانشگاه
پژوهشيمؤسسات

تحريك
طرف
 عرضه

مالي تأمين
و تحقيق
و توسعه
 نوآوري

و غيردولتي در تقويت بخش خصوصي
ها بنگاهاعتبارات پژوهشتأمين

اعطاي گرنت رقابتي توسط صندوقي
متمركز

وهادانشگاه
پژوهشيمؤسسات

مؤسساتسازي منابع ماليلزوم متنوع
هاي كاهشي پژوهشي با توجه به بودجه

پژوهش

وها دانشگاه
 پژوهشي مؤسسات

پژوهشي به سمت كاهشمؤسساتهدايت
وابستگي مالي به دولت از طرقي نظير
تخصيص بودجه مشروط به درآمدزايي

وها دانشگاه
 پژوهشي مؤسسات

و همكار شبكه.2-3-6 و بينيسازي و فناورانه ملي  المللي هاي پژوهشي
و همكاري شبكه شناسايي شده در زمينه مسائلفهرست و بين سازي و فناورانه ملي در المللي هاي پژوهشي
از 11-2 جدول شناسايي شده، مسائل آورده شده است. توجه به اين نكته ضروري است كه جنبه مهمي
با اي قبل تحقيق دارند. تحقيقات دقيق ها سابقهم از اين گروههاي هدف مخاطب هستند. هر كدا گروه تر

و اكنون اين گروه مي مسائلهاي هدف به فهم ابعاد توصيفي واقعي از موجوديت  كند. كمك

مليپژوهشيهايو همكاريساز شبكهزمينهدرشناسايي شده مسائل- 11-2 جدول بيو فناورانه يالمللنيو

 ارتباط با گروه هدف سياستيمسائل مقوله

يساز شبكه
و
يهايهمكار

ويپژوهش
يفناورانه مل

ب يالمللنيو

و پژوهشگران بهعلميهيئتالملل اعضايمحدود شدن ارتباطات بين•
و بروكراسي نابسامانداليلي همچون اوضاع نرخ ارز، مالحظات امنيتي

و ارتباطات خارجي اعضاي و علمي هيئتزائد حاكم بر تبادالت
(مانند رويه الملليو تعامالت بين وآمد رفتهاي پيچيده پژوهشگران

اساتيد)

 مؤسساتوها دانشگاه
 پژوهشي

و اختيارات• و آزادي عمل آكادميك درهادانشگاهابهامات در استقالل
المللبراي چاالكي در حوزه بينهاآن

مؤسساتوهادانشگاه
پژوهشي

ارتقاء اعضاينامهنييآدرالمللنيبيهايهمكارعدم توجه به•
ودانشگاهعلميهيئت پژوهشيمؤسساتهاي

مؤسساتوهادانشگاه
پژوهشي

و مديريتيعدم آمادگي زيرساخت• هاي فرهنگي، سياستي، حقوقي
و پژوهشي در راستاي همكاري مؤسساتوها دانشگاه هاي پژوهشي

و الملليبينفناورانه ملي

 مؤسساتوها دانشگاه
 پژوهشي
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 ارتباط با گروه هدف سياستيمسائل مقوله

و تشويقي همكاري• وهايشركتضعف زيرساخت قانوني كوچك فناور
و دانش و اكتساب) هاي شركتبنيان (به طور خاص در مورد ادغام  بزرگ

(بنگاه هايشركتها
وانيبن دانش ، فناور، زايشي

 صنايع بزرگ)
و صادراتضعف در ارتباطات بين• (يكدانشهايشركتالملل ي ازبنيان

بنيان هاي دانش داليل اين امر عدم ورود صنايع بزرگ به حوزه ترين مهم
و ارتباطات بين و بنيه توليد قوي برخوردارند) است كه از اعتبار  الملل

( بنگاه  هاي شركتها
 بنيان) دانش

و نظام• و نهادهاي متناظرمؤسساتمند بينضعف پيوند نهادي پژوهشي
(پروژه بين م المللي و ...) نامه شترك، تفاهمهاي  هاي همكاري

مؤسساتوهادانشگاه
 پژوهشي

مؤسساتوهادانشگاهبه جذب دانشجوي خارجيسازيالملليتقليل موضوع بين•
 پژوهشي

و همكاري شبكهمصاديق مضموني موضوع و بين سازي و فناورانه ملي  در ادامه آورده شده است: المللي هاي پژوهشي
و فناوري نداشتيم واقعيتش اين را خود حتي در دورا«  مثالًن غير تحريم هم ما ديپلماسي علم

مي بعضاًمسئولين وزارت خارجه هم مي صحبت گويند. يعني شما اگر ديده باشيد در بهترين كنيم
دوستانه هم داريم در همين شرايط رابطهشرايط همين االن هم اگر نگاه كنيم با كشورهايي كه 

ميتحريم روابط  كه ما يا اقتصادي است يا نظامي هست يا امنيتي است. يعني كمتر شما با مثالًبينيد
 عمدتاًدوست ما هست از مسيرهاي دولتي شما بحث ديپلماسي علمي ببينيد. مثالًكشور عراق كه

و اين چيزها. ارتباطاتي هم كه دانشگاه و اقتصادي هست هاي ايران دارند خيلي بحث نظامي هست
و بد تا دانشجوي عراقي گرفتن، به اين ما نمي4 مثالًتوك خودشان تك گوييم همكاري فالن حاال

)ها مصاحبه(از متون» نيست ولي خودشان در حد ديپلماسي نظام مطرح نيست.
مي« تو مثالًها استفاده كنيد، توانيد از اين فرصت يعني شما در اثر يك همكاري بلند مدت پي ببري كه

مي دنيا االن و كه نمييطورنيهمتوانيد ياد بگيريد. چه تكنولوژي هست، چطوري شود با يك قرارداد
هايي ها يك پروژه گويد براي چي بايد منتقل كنم؟ يعني اين با يك تلفن آقا اين را منتقل كن طرف مي

مي است كه بايد آدم باشد توي اين محافل كه بتواند از مزاياي آن استفاده كند. وگرنه قطع هي كه شود
و اين موردي مي و رفاقت )ها مصاحبه(از متون» ها است. شود، فقط در حد سالم عليك

و توك خارجي هاي بين االن تو اين كنگره« مي المللي اگر ديده باشيد تك هم ها شركت كنند. اونها
ميهاآننگران هستند يعني  مي هم از فضا نگران هستن كه بيايند وانيم بيايم؟ اگرت پرسند حتي آقا

مي بيايم چي مي صحبتت را بگو. بنابراين اين مثالًبرند؟ آقا از خيرش بگذر همون مجازي شود؟ كجا
هم كامالًولي تو بعضي محافل كليدي اين ديدگاه،زهايچگويم هم فضاي عمومي نمي هست، بيان

مي مي و مؤاخذاتي صورت مي شود و تكاليفي كه گيرد ميالًاص علمي هيئتدهد كه از خير آن گذرد
)ها مصاحبه(از متون»بخواهد در واقع اين كار را بكند.

هاآنهم براي Patentفايده دارد در قسمتهاآناي كه براي ها حاضرند چون عين مقاله خارجي«
تواند اين برود، دست امثال من نميهاآنفايده دارد ولي به شرطي كه از طرف ما يك دستي به سمت
مي15كار را ايجاد كند، يعني من اگر بخواهم اين كار را بكنم  كشد ولي شايد از طرف سال طول

بدهند بعد كار نمونه تري برود صحبت بكند، يك مركزي را ايجاد بكنند، وزارتخانه يك جاي قوي
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و يك روابط بين مؤثرتواند بكنند در اين قسمت به نظرم خيلي مي ي را ايجاد المللي پايدارِ خوب باشد
)ها مصاحبه(از متون» كند. بكند كه به لحاظ تكنولوژيكي هم كمك مي

مي« هاي همكاري مشترك منزوي كنم كه در اين عرصه ايران خيلي دارد روي بحث من واقعاً فكر
و يورو واقعاً اعضاي كند. حتي شركت در كنفرانس عمل مي  علمي هيئتها االن با اين وضعيت دالر

كنم كه هيچ استطاعت مالي در اين زمينه ندارد كه بتوانند در چنين مجامعي شركت كنند. من فكر مي
خواستم در كنفرانسي شركت كنم، يك نشستي بود. طرف خود من به شخصه چند وقت پيش مي

مي مقابل به من مي مييشدنحلها گفتم كه با اين گفت كه پنجاه يورو. و فكر كنم در اين نيست
)ها مصاحبه(از متون» هايي داشته باشيم. تياج داريم كه يك سياستزمينه هم اح

المللي نگاه توطئه هست، حاال هاي بين گيري در ايران نگاه به همكاري در بعضي از محافل تصميم«
ميها احتمالگويم مي كه منظورم اين است كه، يعني يك فضاي فكري براي پژوهشگران ايراني ايجاد شود

. يعني يك نفر كافي است يك كنفرانسهاآند به سمت آن نروند چون هزينه دارد براي دهن ترجيح مي
المللي شركت كند بايد بيايد پاسخگو باشد، بايد بيايد پاسخ بدهد كه كجا رفتي؟ با كي صحبت كردي؟ بين

ن ايراني،م تفكيك بكنيم يعني اينكه پژوهشگرايچيكار كردي؟ البته من مخالف اين نيستم كه هوشيار باش
روابط فكر كنند يك چيز است ولي روش توسعهدانشمندان ايراني هوشيار باشند ولي در عين هوشياري به

)ها مصاحبه(از متون» يك جوري باشد كه ملت از خير آن در واقع بگذرند. سازي هوشيار
مياستاد دانشگاه« اانياگر با دانشجو دانديدر بروكسل نشسته است بهكا نجايمن در ر بكند

مشنيكيپاپل ميو برا شوديآخر سال او دو تا اضافه م كندياو صرف يميتحرچيه دهد،يو انجام
ن از جانبيتالش نكهياياست براشيمشترك ما رو به افزايهاشنيكيتعداد پاپل ست،يهم مزاحم ما

اهاييانجام شود، اروپا خواهديما نم منيخودشان ولكننديكار را را انجاميا پروژهمير بخواهاگي.
فنميده ا عتاًيطبميمشترك برسيكه به دانش ا مسئلهنيدر و به تماميعنينديآينميراحتنيدارند
فننيهمهاآنيايدن پيدانش و پولداياست كه آيكردند مناست كه از يو به راحت آورنديبه دست

پركهيمگر در موارد گذارند،يبا ما به اشتراك نم )ها مصاحبه(از متون».ميداشته باشيما دست
مكيسفريبرا فقط« ب گذراندياستاد دانشگاه كه ده تا مرحله را و  اد،يبخواهد پنج روز به خارج برود

ربيوزارتخانه تصوديحتماً با و بعد وزارتخانه در وبيتصويجمهور استيكند پروندهكيكند
تيادهيچيپ و و آمد ميالمللنيبعامالت است كه رفت بامل. لذا تعااندازديرا در سكته كيهاآنما

مايچالش جد اميهستليهست. لذا ميامناي هيئتدانشگاه،كهنيبا توجه به بخشنيا شودياداره
ميامناي هيئت. رنديبپذتيهم مسئولهاآنو خود رنديبگميرا دانشگاه خود تصمهيقض  شود،يهم اداره

ايايامن هيئت و از سنيآن هم گزارش بدهند مشيپالقانون حدود چهل كسديگويكه يهر
با خواهديم رديايبديبه خارج از كشور برود بگيجمهور استياز منيا رد،ياجازه زميخواهيرا رياز

ب امياوريبار آن در و چالش دوم بود.ني. )ها مصاحبه(از متون» مورد دوم
و ترك از پروژهيسركي االن« اگريديو جاهاهيها با آلمان م شانيرا دارند ا دهنديانجام كهنياما
بننياميگويم بايعنياست رفتهيصورت نپذياديكار درنهينهاد سازييالمللنيبنيا قدرنياديما

بيدكترايآن دانشجوايپژوهشگرايما شود كه آن استاديها پژوهشگاهايها دانشگاه ه ما بتواند
ما راحتم،يبرقرار كند. چه طور كه ما خارج از كشور كه درس خواند الوگيدميصورت مستق

م.گريديكشورهاانيبا همه دانشجوميرفتيم يخارجيمن دانشجوجانيا كنميمن تعجب
)ها مصاحبه(از متون.»نميبينم
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در ابزارهاي سياستي احصاء شده از مصاحبه  است. خالصه شده 12-2 جدول ها

مليپژوهشيهايو همكاريساز شبكهابزارهاي سياستي موضوع- 12-2 جدول يو فناورانه
ب  به تفكيك گروه هدفي المللنيو

و راهكارها مقوله  گروه هدف ابزارها
بنديدسته
1سطح
 ابزارها

بنديدسته
2سطح
 ابزارها

يساز شبكه
و
هايهمكار

يپژوهشي
و فناورانه

ويمل
يلالملنيب

تسهيلگري وزارت علوم در خصوص شناساندن
 پژوهشي مؤسساتو برقراري ارتباط

وها دانشگاه
 مؤسسات
 پژوهشي

گيريشكل
روابط
سازنظام

 سازي شبكه

هايفراهم كردن امكان تدريس به زبان
در بين ها دانشگاهالمللي

تحريك
طرف عرضه

و آموزش
آموزي مهارت

المللي بهت بينگيري تعامالواگذاري تصميم
امناهيئت

گذاريمقررات
و زيرساخت

 سازي شبكه

ويهاپروژهتعريف مشترك همكاري داخلي
پژوهشيمؤسساتخارجي در

گيري شكل
روابط 

 ساز نظام

 سازي شبكه

همكاري فناورانه بين صنايعيهاپلتفرمايجاد
بنياندانشهايشركتو

 سازي شبكهها بنگاه

و ساتمؤسالزام اجرايييها دستگاهپژوهشي
 پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهبه همكاري با 

وهادانشگاه
 مؤسسات
پژوهشي

 سازي شبكه

دولت جهت حضوريسازنهيزمنياز به
يالمللنيب

نهادهاي
 گري ميانجي حاكميتي

به هاي بين افزودن معيار همكاري المللي
مي آئين و محاسبه زان بودجه نامه ارتقا، گرنت

 پژوهشي مؤسساتوها دانشگاه

وها دانشگاه
 مؤسسات
 پژوهشي

گذاري مقررات
_و زيرساخت

الملل حمايت از گسترش ارتباطات بين
با مسئله محور در راستاي حل مسائل مشترك

 كشورهاي منطقه

وهادانشگاه
 مؤسسات

و پژوهش ي
هابنگاه

گيري شكل
روابط
 ساز نظام

 سازي شبكه

ن سازي سند جامعظر گرفتن الزامات اجراييدر
و فناوري در برنامه هفتم ديپلماسي علم

نهادهاي
حاكميتي

 سازي شبكه

الزام همكاري با مراكز پژوهشي تخصصي در
 قراردادهاي انتقال فناوري

وهادانشگاه
 مؤسسات
پژوهشي

گذاري مقررات
_و زيرساخت
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و فناورپژيو توسعه منابع انسان تأمين.2-3-7 يوهش
در مسائلفهرست و توسعه منابع انساني تأمينآورده شده است. 13-2 جدول شناسايي شده در اين زمينه

و فناوري در سطح و مؤسساتپژوهش هاي هدف در عين قابل طرح است اما اين گروهها دانشگاهپژوهشي
ازريرپذيتأث، تأثيرگذاري آ مسائلنيز هستند. يكي مار باالي مهاجرت نخبگان است كه از عوامل شناسايي شده

و مسئلهپذيريد. فارغ از اينمي تأثيرمتعددي  وهاتيموجودي متخصص اينهايورودمنابع انساني ثابت
و تشكيالت از اهم موارد چالش انطباق در ساختار پژوهشي، مؤسساتزاست. پذيرش يا عدم پذيرش دانشجو

و ارتقاء نيروهاي متخصص در اين، توجه به عملخدمتآموزش حين   مؤسساتكرد، يكسان بود ساختار تربيت
 است كه در اين سطح شناسايي شد. مسائلياز اهم

و فناوري توسعهو تأمينشناسايي شده در زمينه مسائل- 13-2 جدول  منابع انساني پژوهش

 ارتباط با گروه هدف مسائل سياستي مقوالت

و توسعه تأمين
يمنابع انسان

و فناور يپژوهش

و نبود سازوكارمؤسساتبالتكليفي• پژوهشي در پذيرش دانشجو
 پژوهشي مؤسساتمناسبي براي حل آن

و• يريكارگبهمتناسب جهتيهاهيروفقدان ساختارها
هايي مانند پژوهشگر، دانشجويان تحصيالت تكميلي در جايگاه

و آموزشي دستيار پژوهشي

 مؤسساتوها دانشگاه
يپژوهش

(مؤسساتساختار معيوب منابع انساني در• زمانيهمپژوهشي
و ... بدون تعيين، پژوهشگرعلمي هيئتوجود اعضاي هاي آزاد

و اثربخشي در تحقق پژوهشي)مؤسساتهايمأموريتنقش
 پژوهشي مؤسسات

و• ساختار معيوب نظام جبران خدمت پژوهشگران شامل اساتيد
پژوهشگران

و تمؤسسادانشگاه
پژوهشي

و ارتقاء اعضاي• مؤسساتعلميهيئتساختار سنتي جذب
 مؤسساتوها دانشگاهپژوهشي بدون توجه به تفاوت ذاتي

و همچنين تناسب با مقتضيات  مؤسساتوها دانشگاهپژوهشي
پژوهشي مختلف

 پژوهشي مؤسسات

و اثربخش• در طولعلميهيئتعدم توجه به آموزش كاربردي
عمر سازماني

مؤسساتوهادانشگاه
پژوهشي

هادانشگاهدانشگاهيآموختگاندانشآمار پايين اشتغال•
هاهمه گروهآمار باالي مهاجرت نخبگان از كشور•

و فناوري در ادامه آورده شده است: تأمينبرخي مصاديق مضموني مرتبط با موضوع و توسعه منابع انساني پژوهش
و« او به اين است كه به صنعت كشورش كمك كند، نتايجقهعالپژوهشگري كه تمام عشق

مياشيپژوهش و استفاده كنند بيند كه خريداري به دستاوردهاي او نيست، يا كم هست، را ارائه بدهد
و لذا حالت انزوا پيدا مي ها اشاره كردم كه يكي از داليل كند. من بارها تو بحث يا ضعف هست

آن اقتصادي هم نيست. بخشي از آن مال همه قطعاًسياسي نيست،آن همه قطعاًمهاجرت نخبگان 
او اين است كه پژوهشگر احساس مي كند در يك دنياي ديگري طالب او هستند، خريدار نتايج كار

و توسعه مي )ها مصاحبه(از متون» دهند. هستند، به او فرصت رشد
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كه« و فضاي اشتباه كردن در اختيار شود. شما بايد فضاي كه شكوفا نمييجورنيهماستعداد تست
و يك پلتفرم يا يك  و احساس كند كه چنين استعدادي دارد دانشجو قرار بدهيد. يعني دانشجو بداند
و اگر اشتباهي كرد، آسمان به زمين نيامده است  فضايي بايد باشد كه من در اختيار او بگذارم كه او برود

ب آنو اتفاقي نيفتاده است. تو اصالً قرار به وده است كه بروي و اشتباه كني. بنابراين اين موضوع هم جا
مي مورد توجه نظر من كمتر )ها مصاحبه(از متون» آن هم خيلي متنوع هست. دامنهگيرد. حاال قرار

مي« مي من ايرادي كه به پژوهشگاه كنند، خودشان گيرم اين است كه خودشان دارند پذيرش دانشجو
ببينيد من اين را يعني يكي از مسائلي كه هميشه بحث كرديم ببينيد منِ عضو درگير كالس هستند. 

مي دانشگاه پژوهش نمي علمي هيئت كنم. يعني وقتي شما دانشجوي من هستيد، كنم مديريت پژوهش
كنيد، ديگه خودتان تجربه كرديد كه استاد راهنماي دانشجوي دكتراي من هستيد، شما داريد پژوهش مي

ميشما چيكار  مي دارد مي سؤالكند، كند. دارد كار شما را مديريت پرسيد، ممكن است ماهي داريد از او
مي گذاريد، مقاله يك بار باهاش يك جلسه مي مي اي داريد )ها مصاحبه(از متون» كند. خواند، اديتش

وق اند كه جلسات معاونت آموزشي گذاشته ها انقدر دانشجو گرفته پژوهشگاه« تي بيايي اينجا اند، اصالً
و بعد ديگر مسئله و شبيه دانشگاه شده مي بودجهي چون تقاضامحورمحوري از مكفي دارند گيرند

هاي ما را تبديل به دانشگاه ديگر اولويت اول نيست. اين فضا داشت پژوهشگاه الاقلشان دولت، همه
)ها مصاحبه(از متون» كرد. مي

هم يك چيزي كه ما نسبت به وزارت بهداشت« خيلي عقب هستيم، حتي پرفسورهاي وزارت بهداشت
هر بينند، آموزش آموزش مي سال يكبار بايد5،6 مثالًزماني دورههاي اجباري دارند، هر پزشكي در

به نظرهاآنهاي كنند، حتي گاهي آموزش نمي تائيدبرود يك آموزشي را ببيند وگرنه مدرك او را 
مي مسخره مي ما آيد ولي به محض اينكه استاد شديم ديگر آموزش تمام شد، ما بايد آموزش روند.

ببينيم، چرا نبايد مركز شما جلودار باشد كه مراكز رشد بايد چنين اهدافي را داشته باشند؟ حتي براي 
رها هستند، استاد دانشگاه با استادً كامالًاهداف پژوهشي ما نبايد جايي داشته باشيم؟ بعد استادهاي ما 

)ها مصاحبه(از متون» شگاه هيچ تفاوتي ندارد، بايد يك مقداري بايد در اين مسائل كار كرد.پژوه
در مأموريت آموزش عالي،در نظام« نيروي انساني است، يك چيز قطعي است، اگر تأمينما

را دستيارهاي پژوهشي كنار يك استاد حرفه دماني كه بايد باشد در آن مركز پژوهشيناي نباشند، آن
از نيست، اين دستيار پژوهشي مي شود. بنابراين تأمين، يا پسادكتري يا دانشجو سبد كارشناستواند

آن را عرض بعداًبيش از اينكه بحث گرفتن دانشجو توسط پژوهشگاه موضوعيت داشته باشد كه 
مي مي بخ كنم ازشتواند يك اين است كه حتماً كنار جنبهي از آن موضوعيت داشته باشد، بيشتر

يك پژوهشگر ارشد در يك سيستم مي علمي هيئتيا كند، حتماً از اين سبد ارشد دارد كار پژوهشي
تعدادي دانشجو كنار يك استادي باشند مثالًشود بايد نيرو داشته باشد كه كار درست انجام بدهد، نمي

و بعداً مي كه گوييم استاد خودت كار پژوهشي را انجام بدهيد، آن مثال مسافركشي مرسدس بنز است
من قرار نيست استاد تراز اولم را پشت كامپيوتر بگذارم يا در آزمايشگاه برود صد تست انجام بدهد يا 

و جمع ديتا كار ميداني بكند، نه اين كار در بد استفاده كردن از آن مجموعه در ميدان اندازه گيري
و يك جامعه )هابهمصاح(از متون» اي بايد به او كمك كند. است

و دانشجو به نظرم« كه بايد از آن استفاده كرد. كارشناسيهر طوراين سبد كارشناس، پسادكتري
شود نيروي رسمي بشود، نيروي استخدام سازمان است قاعدتاً خيلي توصيه نمي عمدتاًهم چون 

ميكنديمكند، حالت اداري پيدا رسمي مشكل پيدا مي ج، كارمند و غيره. بنابراين امعه دانشجويي شود
يك پويا، ديناميك در زمان مشخص مي مشخص برسد، مدرك باالتر بگيرد، پركار مأموريتخواهد به

و بي وو پرتالش )ها مصاحبه(از متون» دنيا اينطوري است. همهنظير است
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 شده است. الصهخ14-2 جدولدر منابع انساني تأميندر خصوص مقولهها ابزارهاي سياستي احصاء شده از مصاحبه

و فناوري به تفكيك گروه هدف تأمينابزارهاي سياستي موضوع- 14-2 جدول و توسعه منابع انساني پژوهش

و راهكارها مقوله  ابزارها
گروه
هدف

1بندي سطحدسته
ابزارها

بنديدسته
ابزارها2سطح

و تأمين
توسعه منابع
انساني

و پژوهش
 فناوري

واصالح نظام پذيرش دانشج و دكتري ويان ارشد
افزايش شاخص استاد به دانشجو

ها دانشگاه
و

مؤسسات
 پژوهشي

و تحريك طرف عرضه آموزش
آموزيمهارت

و پژوهشي در جذبمؤسساتهمكاري دانشگاه
دانشجو

ومقررات گذاري
-زيرساخت

و ارتقاسازوكارسازيشفاف مدل پذيرش
طپژوهشيمؤسساتدانشجويان در و رف عرضهتحريك آموزش

آموزيمهارت
دهندهتسهيل دسترسي به نيروي انساني انجام

پژوهشي از طريق مؤسساتپژوهش در
پسادكتري، دستيار پژوهشي، همكار تحقيقات، 

و ... فرصت مطالعاتي

و مقررات گذاري
- زيرساخت

 بندي جمع.2-4
اي تعريف مسئله به عنوان يكي مفاهيم پايهو سازي مسئله در اين فصل تالش شد تا ضمن مروري بر اهميت

مسائل پيش روي نظام پژوهش، ترين مهمهاي سياستي، به شناساييل طراحي برنامهمراح ترين مهماز 
و نوآوري كشور  ذي از طريق تحليل مضمون مصاحبهفناوري و نفعان حوزه پژوهش هاي انجام شده با خبرگان

كو فناوري،  و راهكارهايي در خصوص موضوعات مورد بررسي، پيشنهاد شوندگان مصاحبهه توسط پرداخته
(مقوالت) مختلف به 15-2 جدول شده بود نيز، مورد اشاره قرار گرفت. ، مسائل احصا شده ذيل موضوعات

ميريرپذيتأثهاي هدف همراه گروه  دهد. از هر يك از مسائل را نشان
و دسته طور همان مس كه گفته شد، شناسايي ائل سياستي به شفاف نمودن وضعيت موجود كمك بندي

حل كند. نكته مي حائز اهميت در اين قسمت آن است كه با توجه به وابستگي برخي مسائل به يكديگر، امكان
و الزم است نگاهي جامعهاآنجداگانه  نگر در خصوصشان اتخاذ شود. براي مثال مسائل مربوط موجود نبوده

به مؤسساتو ساختارتمأموريبه متمايز نبودن  و همچنين برخورد يكسان با كليهها دانشگاهپژوهشي نسبت
و هاي بسيار متمايزي دارند، مسئله پژوهشي كه ويژگي مؤسساتانواع اي است كه ذيل موضوع اجراي پژوهش

و توسعه هايهمالي نيز به شكل عدم تناسب شيو تأمينبه آن اشاره شده است. اين چالش در موضوع تحقيق
و در موضوعهاآنو عملكرد مأموريت، متناسب با مؤسساتمالي تأمين و توسعه منابع تأمينخود را نشان داده

هم؛ مزبور متبلور شده است مؤسسات علمي هيئتانساني، در مسائل مربوط به ارتقاي اعضاي بنابراين با كنار
و ذيل آن هاي گيري توان به يكي از جهت گذاشتن اين جنس مسائل مي سياستي برنامه دست يافت

و وضعيت موجود، تنها پيش گيري به تدوين احكام پرداخت. جهت نياز تعيين با اين وجود، شناسايي مسائل
بر گيري جهت و الزم است تحليل از وضعيت آينده نيز در اين خصوص مد نظر قرار گيرد. هاي سياستي نبوده

ش و ترين مهمناسايي اين اساس در فصلي كه گذشت، تنها به مسائل مورد اشاره توسط خبرگان بسنده گرديد
در گيري بندي مسائل حائز اهميت ذيل جهت جمع و با كمك كتابفصل چهارم اين هاي سياستي اصلي

 تكميلي در اين خصوص صورت خواهد پذيرفت. هاي پژوهشتحليل اطالعات حاصل از
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ها مصاحبهپيوست: پروتكل.2-6
برها مصاحبهتوضيح: در ابتدا برخي و نيمه بسته جهت تمركز بيشتر مبتني بر اساس مقوالت شناسايي شده

و به ترتيب از مصاحبه شونده پرسيده سؤاالت و توضيح مختصري در زمينه پژوهش. پس از معرفيشديمزير
در سؤال و اصلي اين پژوهش پس از طرح پرسشي كلي زمينه مسائل سياستي بخش پژوهش، فناوري، نوآوري
درشديمزير پرسيده سؤاالتي، المللنيبيهايهمكار وها مصاحبه. ي ديگر با توجه به نقطه كانوني تخصص

و پست .شديمبه صورت باز پرسيده سؤاالت،هاآنتجربه
 مرتبط با مسائل: سؤاالت

و مسائلنيترياساس.1 م نوآوري حوزه پژوهش، فناوري يبرا توانيكه در طول دوره برنامه هفتم
 كدامند؟ كرديريگ هدف حلشان

كه.2 ازو پژوهشگاهها دانشگاهاز نظر شما چه انتقاداتي به نقش غالبي هاي كشور به عنوان دو دسته
مي ترين مهم و فناوري ايفا كنند وارد است؟ نقش مطلوب اين نهادها از نظر بازيگران نظام پژوهش
و چقدر فاصله داريم؟ش  ما چيست

درو پژوهشگاهها دانشگاهبا توجه به نقش مطلوبي كه براي.3 ها تصوير كرديد نياز به اصالح جدي
و حكمراني اين نهادها مي  بينيد؟ ساختار

و مشكالت در خصوص ترين مهم.4 و فناوري چيست؟ تأمينمسائل و مديريت منابع مالي پژوهش
ا  ين خصوص كدامند؟راهكارهاي پيشنهادي در

از نظر شما كدامند؟ عملكرد پارك مسائل مربوط به تجاري ترين مهم.5 و فناوري، سازي فناوري هاي علم
در اين خصوص را چطور ارزيابي مي و ساير نهادهاي واسط چه مراكز رشد كنيد؟ براي بهبود وضع موجود

 توان كرد؟ مي
و دانشگاه ترين مهم.6 و ارتباطات بين شبكهمسائل پيش روي ارتباط صنعت چه سازي الملل از نظر شما

 مواردي هستند؟
و ارتقاي اعضاي ترين مهم.7 بهها دانشگاه علمي هيئتمسائلي كه در خصوص جذب و پژوهشگاه

مي نظرتان مي  دهيد؟ رسد چه مواردي هستند؟ براي مقابله بر اين مسائل چه راهكارهايي پيشنهاد
و شاخصنظر شما در خصوص رويه فعلي ارز.8 و يابي و ارزيابي پژوهش هاي روتين موجود در پايش

 دانيد؟ فناوري چيست؟ آيا اصالحاتي در اين زمينه را ضروري مي
مي.9 و فناوري و مقررات پشتيبان پژوهش  بينيد؟ چه نقاط ضعف يا خالءهايي در قوانين

و فناوري: سؤاالت  مرتبط با نقد برنامه ششم توسعه در حوزه پژوهش
و تجربهدهما.10 آن اي در ميان مواد برنامه ششم توسعه بوده كه به طور خاص با آن مواجه شده اي در

 خصوص داشته باشيد؟
و فناوري برنامه ششم توسعه مايل به اظهار نظر در كدام مورد هستيد؟.11  از ميان مواد بخش علم

و اجرايبه محتواييچه نقدها• اسيماده (در صورت مواجهه) وارد ؟تآن
 كنيد؟ آيا اين ابزار را براي برنامه هفتم نيز توصيه مي•

 بندي: جمع
نويس احكام برنامه هفتم در حوزه پژوهش، اي خاص در زمينه تدوين پيش در نهايت در صورتيكه توصيه

و نوآوري داريد مطرح بفرماييد .فناوري





 فصل سوم

 بر آینده تأثیرگذارروندهای و تحلیل شناسایی
 ش، فناوری و نوآوری کشورنظام پژوه

چ،2، مشكات اسدي1نرگس نراقي 4كيبيتورج اله وردو3اپركعلي

 كانديداي دكتراي مديريت تكنولوژي، دانشگاه عالمه طباطبائي.1
و تحقيقات دكتراي جامعه.2  شناسي سياسي، دانشگاه علوم

 پژوهي، دانشگاه تهران آينده دكتراي.3
و تحقيقاتكارشناسي ارشد فلسفه علم.4 ، دانشگاه علوم

 چكيده

و در نهايت، با استفاده از روشپژوهشدر اين هاي تحليل روند، تحليل آثار متقاطع روندها
) و نوآوري در5مورفولوژي، سناريوهاي آيندة پژوهش، فناوري هاآنسناريو) استخراج شدند كه

و هاي پيشِ رو براي تدوين سياست آينده  نوآوري مشخص شود. هاي پژوهش، فناوري
روندهاي استخراج شده ذيل موضوعات اقتصادي، علمي، فناورانه، اجتماعي، هنجاري،-

( سياسي، قانوني، زيست  روند).38محيطي استخراج شد
از- آثار متقاطع روندها در راستاي تقليل تعداد روندها انجام شد تا در نهايت آن دسته

د (روندهايي كه اثرگذاري بيشتري دارند  روند).12ر مرحلة بعدي پژوهش به كار برده شوند
آثار اين روندها بر هر يك از موضوعات پژوهشي مرور شد تا براي آيندة هر موضوع-

 از روندهاي نامبرده به دست آيد. متأثرپژوهشي، يك روايت 
در بر اساس روايت- هاي به دست آمده براي هر موضوع چند بديل سياستي پيشنهاد شد كه

 ليست شد. گذار سياستاقدامات پيشِ رويها آن



آيروندهاليتحلوييفصل سوم: شناسا92  كشوريو نوآورينظام پژوهش، فناور ندهيتأثيرگذار بر

و معرفي بر اساس سازگاريِ دروني ميان بديل- هاي معرفي شده، سناريوهاي آينده ترسيم
)  سناريو).5شدند

 سناريوهاي آينده در پنج حالت ممكن به قرار زير استخراج شدند:
و- و هم مال تأمينسناريوي پاشنة هميشگي؛ كه در آن هم وضعيت حكمراني ي پژوهش

و نيز دانشگاه كارآفرين مشابه وضعيت امروزي گذاري سياستوضعيت در ارتباط با صنعت
و نهادهاي تجاري و دانشگاه كارآفرين است: دانشگاه با پژوهشگاه مرز مشخص نداشته سازي

و مؤسسات پژوهشي مدامها دانشگاهمحور ندارند. همچنين ماهيت هدف گذاري سياستنيز 
و به يكد مي كمرنگهاآندر گرايي مأموريتيگر نزديك شده هاي بارز اين شود. ويژگي تر

و ناكارآمدي در هدايت  و چه براي جامعه، سناريو كاهش مشروعيت دانشگاه چه براي صنعت
و سردرگمي در مديريت منابع مالي است.   پژوهش

و سناريوي كُنج دنج؛ آينده- و فناوريينتأماي است كه در آن وضعيت حكمراني مالي پژوهش
و تغيير جدي نداشته است اما دانشگاه توانسته است در اين  و نوآوري به شيوة امروزي بوده

و دانشگاه براي نهادهاي حامي تجاري حكمراني پر اختالطوضعيت سازي، ارتباط با صنعت
و هاي متناسب با وضعيت را پياده كارآفرين سياست و مؤسساتها دانشگاه مأموريتسازي كند

سازي نقش پررنگي تا اين مؤسسات بتوانند در تجاري گرديدهپژوهشي نيز از يكديگر تفكيك
 هاي پژوهشايفا كنند. در اين سناريو ويژگي اصلي حركت دانشگاه به سمت مرجعيت براي 

و عمومي است؛ البته به قيمت غفلت نسبيِ دانشگاه از آموزش.  خصوصي
و كاركردهاي محوله براي سناريوي پاكسازي سرچشمه- ؛ كه در آن وزارت عتف كلية وظايف

و و نوآوري را زير چتر خود گرفته و توسعة فناوري نيز تأمينعلم، فناوري مالي پژوهش علمي
هاي ارتباط با صنعت، واحد سياست گيرند اما در آنِ از طريق سازوكارهاي متمركز صورت مي

و  هنسازيتجاركارآفريني و هدفي دانشگاهي كه محور به خود نگرفته وز شكلِ اصولي اند؛
گيري اين امر را سبب شده است. ويژگي اصلي در اين سناريو شكل وزارتخانهبزرگ شدن بدنة 

و نهادهاي حامي، پژوهشگاهها دانشگاهرقابت ميان  ي در برخورداري از سازيتجارها
 دها مرز مشخصي نيست.هاي متمركز است؛ چراكه مرز ميان فعاليت اين نها گرنت

را- سناريوي طرحي نو؛ سناريويي است كه در آن وزارت عتف كلية وظايف از علم تا نوآوري
و توانسته تأمينبر عهده داشته،  مالي ناظر بر كل زنجيره را با سازوكارهايي متمركز نموده،

را هاي ناظر بر تجاري است از سوي ديگر سياست و كارآفريني دانشگاهي بهسازي صورت نيز
و همچنين هدف خود هاي مأموريتها را به سمتو پژوهشگاهها دانشگاهمحور پيش ببرد

سوق دهد. آنچه در اين سناريو محوريت دارد اهميت جلوگيري از بروز فساد در توزيع 
و پژوهشيِ دانشگاه است. گرنت و همچنين جلوگيري از غفلت از نقش آموزشي  ها

از پژوهش؛ سناريويي است كه در آن تجاريسناريوي حياط خلوت- و نوآوري سازي فناوري
و اين  و قدرت بيشتري براي تمركز بر علوم وزارتخانهوزارت علوم منفك شده است فرصت

و نيز  ها دانشگاهمالي متمركز، دارد. تأمينغيرفني، از مجراي صندوق هاي پژوهشكاربردي
ر هاي مأموريتهاو پژوهشگاه ميمختص خود و اجتماعات علمي قويا پيگيري از كنند تر

و علم به هاي جديدي كه مرز خصوص در رشته پيش هستند. ايجاد شكاف ميان فن
 هاي اين سناريو است. نيست از ويژگيزييتم قابلهاآنمشخصي ميان 
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همقدم.3-1
مي برنامه دا توان در زمرة سياست هاي توسعه را هاي تدريجي را مدلها آن1يهايي قرار دارند كه توماس
(داي، مي و عمدتاًهاي تدريجي)؛ مدل1995نامد و زمان تداوم رفتار گذشته هستند كه به دليل حجم زياد

در تعديل صرفاًمنابع اندك،  درهاآنهايي و مبسوط و تحوالت عميق ساده نيست.هاآنصورت گرفته است
رخ دهند، ديگر تواناييِ پاسخ دادن به انتظاراتي كه از سياست كه تحوالت بنيادين اما اين روش در زماني

دي مي و بايد در آن تحوالت جدي اعمال نمود. و نقشجرود را نداشته و همه يتاليزيشن آن آفرينيِ سريع جانبة
و روح حاكم بر برنامه و علمي يك تحول بنيادين است كه نظم  هاي توسعه را دچار تحوالت در توسعة فناورانه

و عميق به برنامه جدي مي به كند. از همين روي نگاهي انتقادي بر خصوص در حوزه هاي توسعه، هايي كه ناظر
و نوآوري هستند، تبديل به يك ضرورت شده است.   علم، فناوري

و فناوري كشور اين است كه ورودي از سوي ديگر يكي از ويژگي (مشتمل بر مقاله هاي نظام پژوهش ها
و تحسين بوده اما اين وروديو انتشارات  و تحقيق ها به خروجيو غيره) در آن قابل قبول (اختراع هاي مقتضي

(آنكتادو توسعه صنعتي) منجر نمي مي1395-شود ي جست مختلفهاي توان در حوزه ). چرائيِ اين موضوع را
(بهميهاآنكه يكي از سر تواند نگاه انتقادي به آموزش عالي و فناوري چشمهعنوان يكي از هاي شريان علم

و فناوري نه به يك در كشور) باشد. در اينجا منظور از نگاه انتقادي، نگاهي است كه به موضوع پژوهش عنوان
كه پديدة مكانيكي بلكه به كه متأثرعنوان يك سوژة ارگانيك و متعددي است از نيروهاي بيرونيِ متنوع

و فناوري را تشكيل داد تاروپود و غيره.هپژوهش  اند؛ نيروهاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي
و ضرورت مي در كنار موارد هاي توسعة پيشين برخي موارد كه براي شود در برنامه هاي عنوان شده، گفته

و فناوري نقش ايجابي دارند،  به تناسب سياستجملهمنسياست علم و فناوري، توجه ها با بلوغ نظام علم
ك و تعامالت، در برنامه نار ابزارهاي سياستيِ مالي، توجه به شبكهابزارهاي سيستمي در هاي هاي تخصصي

و همكاران،  (گودرزي  ). 1393توسعة پس از انقالب غايب هستند
هاي نياز براي برنامة هفتم توسعه در خصوص سياست عنوان مطالعات پيش با اين مقدمه، اين پژوهش به

و اجرا و نوآوري طراحي و اجراي آن نگاه به گستردگيِ علم، فناوري و تالشِ غالب در طراحي شده است
و نوآوري كشور اثرگذار هستند. همچنين براي  و نيروهايي است كه بر آيندة نظام پژوهش، فناوري عوامل

به هاي گسترده به سياست جلوگيري از تقليل اين ورودي عنوان خروجي اصلي اين پژوهش، سناريوهاي آينده
به هاي روايت شده در هر سناريو بستهد تا در دل آيندهتعيين شدن  طور ضمني مرور شوند. هاي سياستي

 اند، عبارتند از: گزارش را نيز تشكيل داده بندي بخشهاي پژوهش، كه پيكرة براي اين منظور گام
به مروري بر روش- و ابزارهاي پژوهشيِ  كار رفته در پژوهش شناسي
و نوآوري كشور مروري بر روندهاي آيندة-  اثرگذار بر نظام پژوهش، فناوري
و استخراج روندهاي اثرگذار-  تحليل آثار متقاطع روندهاي آينده
-) و نوآوري كشور از روندهاي متأثرتوصيف آيندة هر يك از موضوعات نظام پژوهش، فناوري

 اثرگذار)
 هاي سياستي ذيل هر يك از موضوعات تعيين بديل-

1. Thomas Dye 
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(روش وهاي آينده بر اساس سازگاري درونيِ بديلتعيين چارچوب سناري- هاي مستخرج
 مورفولوژي)

-)  سناريو)5روايت سناريوهاي آينده

 شناسي پژوهش روش.3-2
كه ضمن مرور مفاهيم مورد استفاده در پژوهش، روش،در اين بخش ازبهايي مورد استفادهها گامراي هر يك

و در ادامه تصوي قرار گرفته و اهداف اين ري كالن از مأموريتاند مرور شده  ارائه شده است. پژوهشها

و عبارات.3-2-1  مفاهيم

 روندهاي آينده.3-2-1-1
از تغييراتپژوهشدر اين از روند عبارت است كه، منظور از ارادةمحيطي (نظام سيستم مورد بررسي هستند خارج

و نوآوري) بر روي سيستم پژوهش، فناوري بولي كه راي استخراج اين روندها، علياثرگذارند. رغم برخي تعاريف
مي صرفاًاي روند را مقوله در كمي بر تغييراتي در آن روندها مشتمل انگارند، اين رويكرد مد نظر قرار داده شد كه

 كيفيت ماهيت اين سيستم هستند. براي تدوين اين روندها برخي قيدها به قرار زير مد نظر قرار داده شد:
و نوآوري كشوري بينروندها.1 المللي در صورتي گزارش شدند كه ردي در نظام پژوهش، فناوري

 داشته باشند. 
(ميان5افق براي مطالعة روندها.2 تري مد نظر قرار داده شد: روندهايي كه در افق طوالني مدت) ساله

 مطرح بودند، گزارش نشدند. 
شد.3 موضوعي را عنوان كند كه با ساير موضوعات، روندها متناسب باشد: هر روند»بندي دانه«تالش

 باشد. از جهت وسعت اثرشان، متناسب
به برخي كالن.4 و پاندمي كرونا، عنوان يك روند مجزا روندها، مانند اقتصاد ديجيتال، هوش مصنوعي

 اند. روندها بوده هاي اين كالن بررسي نشدند؛ چراكه اغلب روندها امتداد تكانه
ر.5 و مشخص باشد يك روند به كدام دسته تعلق دارد؛ هرچند تالش شد مرز ميان وندها رعايت شود

 در برخي روندها اين مرز بسيار باريك بود. 

و نوآوري.3-2-1-2  نظام پژوهش، فناوري
و همچنين فقدان يك چارچوب نظريِ مورد توافق، براي ار ئة تعريفي از نظامابه دليل گستردگي موضوع

و نوآو و فناوري مطرح گذاري سياستري، به ارائة يك افراز از موضوعاتي كه در پژوهش، فناوري پژوهش
يشنهاديپ احكام بانيپشت سند عنوانبه پژوهشنياياصل تمركزطهيحبه توجهباهستند اكتفا شده است. 

، 1999در سال OECD ي، معرفي شده توسطنوآوريمل نظاميكاركردها توسعه، هفتم برنامهدر عتف وزارت
و در شده انجاميها مصاحبهيكدگذاراز حاصل( عتف وزارت تمركز مورد موضوعات اساسبر مبنا قرار گرفته

اين كاركردها با وضعيت نظام،)ينوآورويفناور پژوهش، نظاميروشيپ مسائل سياستيييشناساريمس
و فناوري كشور تطبيق داده شده ن ديگر، موضوعات مستخرج از . به بياشدند استخراجريز قراربهو علم

اند؛ كه اين موضوعات به قرار زير هاي جزئي قرار گرفته جاري مورد بازنگري پژوهشبراي OECDگزارش
 شوند: گزارش مي
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و نوآوري-1-3 جدول  موضوعات سياستي ناظر بر نظام پژوهش، فناوري

زيرموضوعات سياستيموضوعات سياستي
،گذاريسياست
و نظارت هماهنگي،

 فناوري پژوهش، ارزيابي
نوآوريو

 نوآوريو فناوري پژوهش، نظام حكمراني سطحدر كارميتقس
 نوآوريو فناوري پژوهش، گذاري اولويت
 نوآوريو فناوري پژوهش، ارزيابيو پايش

و تحقيق اجراي  پژوهش
 شامل( توسعهو

 اي، پايه هاي پژوهش
)اي توسعهو كاربردي

پژوهشيمؤسساتوهادانشگاهساختاروحكمرانيشيوه
 پژوهشي مؤسساتها دانشگاه مأموريت

)كيفي توسعه مقابلدر كمي توسعه( جديد پژوهشي مؤسساتياها دانشگاه تا سيس مجوز
(شامل آزمايشگاه، كارگاه، تجهيزاتو پژوهش هاي زيرساخت و قاتيتحقفناوري ي

و اطالعات )روزبهدسترسي به آمار
تقلب علمي

 صنعتو جامعهبا باطارت
 سازي تجاريو

و پژوهشي دستاوردهاي
 فناورانه

خدمتحينهايآموزشوصنعتدرعلميهيئتاعضايمأموريت
به مربوط مالحظات( پژوهشي مؤسساتوها دانشگاه علمي هيئت اعضاي ارتقايو جذب

)صنعتبا ارتباطو سازي تجاري اهميت
 رشد مراكزويفناورو علم هاي پارك تا سيس مجوز
 فناوريو علم هاي پارك ساختارو حكمراني شيوه

 حامي نهادهاي سايرو رشد مراكز فناوري،و علم هاي پارك مختلف انواع مأموريت
 سازي تجاري

(نظام جامع مالكيت فكري)وپژوهشهايزيرساخت فناوري

 پژوهش، مالي تأمين
 نوآوريو فناوري توسعه

درگيريتصميم/ماليتأمينهايروش(پژوهشيمؤسساتوهادانشگاهماليتأمين
)پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهاز درصدييا كامل حمايت خصوص

اي توسعهو كاربردي بنيادي، شامل پژوهش مختلف انواع مالي تأمين
)درآمدزايي/اي بودجه حمايت( فناوريو علم هاي پارك مالي تأمين
)دانشگاهيزايشيوفناوربنيان،دانشهايشركت(ورينوآوفناوريتوسعهماليتأمين

و سازي شبكه
و پژوهشي هاي همكاري
 المللي بينو ملي فناورانه

مختلفياموردراستقاللميزان(پژوهشيمؤسساتودانشگاهساختاروحكمرانيشيوه
)اساتيد المللي بين ارتباط همچون
)المللي بين هاي همكاريبه توجه لحاظاز( علمي هيئت اعضاي ارتقاي

فناوريوپژوهشهايزيرساخت

 منابع توسعهو تأمين
و پژوهش انساني

 فناوري

وهادانشگاهدربورسيهوپسادكتريدكتري،دانشجويانالتحصيليفارغوپذيرششيوه
 پژوهشي مؤسسات

 پژوهشي مؤسساتوها دانشگاه ساختارو حكمراني شيوه
و دكتري دانشجويان شامل( پژوهشگرانو علمي هيئتياعضا خدمات جبران نظام

)پسادكتري
 پژوهشي مؤسساتوها دانشگاه علمي هيئت اعضاي ارتقايو جذب

 خدمت حين هاي آموزشو صنعتدر علمي هيئت اعضاي مأموريت
پژوهشيمؤسساتوهادانشگاهدرافزاييمهارت
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 هاي مورد استفاده در پژوهش روش.3-2-2

 تحليل روند.3-2-2-1
از اواخر دهة»بر روند تأثيرروش تحليل« و استقبال قرار گرفت. افزايش موردتوجه شدتبه1970روشي است كه

و ناكارآمدي روش برنتمببيني هاي پيش وابستگي به نفت روش، منجر به شكل»1تحليل روند«ي هاي گيري
در پيش در نويني مي پيشبيني شد. تحليل روند كه روشي قديمي بر پاية اين پيش بيني محسوب فرض شود،

در پيش و تعميم آن به آينده،ابزاري كارآمد مي شكل گرفته بود كه بر پايه شناسايي روند گذشته با بيني تلقي شد.
و فرض مورد باز تغييرات سريع جهاني اين پيش تغيير يافت.»بر روند تأثيرتحليل«روش صورتبهبيني قرار گرفت

ميدر اين و چگونگي رگذارنديتأثشود تا عوامل مختلفي كه بر روندها روش تالش اين عوامل تأثيرشناسايي شده
هاي تاريخي را به آينده،بر روند، يك رويكرد ساده براي مطالعه آينده است كه داده تأثيرنيز شناخته شود. تحليل 

مي برون مي كند. اين روش به تحليل يابي تاگر اجازه را طورهبدهد سيستماتيك اثرات رويدادهاي محتمل آينده
بر روندي كه برون مي كه ممكن است مي يابي و مطالعه نمايد. اين رويدادها تواند شامل تغييرات شود، بررسي

و مسائل ارزش و قديري، فناورانه، سياسي، اجتماعي، اقتصادي (ناظمي ).1385محور باشد
س هاي سنتي پيش روش را ازآنجاكههاي زماني يا اقتصادسنجي،ريبيني مانند نيروهاي سازنده آينده

و رويداد همان نيروهاي سازنده گذشته مي مي ها غافل دانند، لذا در مقابل بسياري از تغييرات شوند. در روش گير
مي تأثيرتحليل  جاد پايگاه باشد. اين امر از طريق اي2گيري اي بدون غافل شود تا آينده، آينده بر روند تالش

و اي از رويداد داده مي تأثيرهاي بالقوه كليدي، احتمال مربوط به هر رويداد در هر رويداد ايجاد شود. پژوهشگر
و وضعيت اصالح كند.ابي برونكند اين روش سعي مي و درك خود از شرايط ي روند را با توجه به انتظارات خود

ميبيترتنيا به و نظر خبرگان را نيز بر تحليل تأكيدهاي كمي بر داده شود كه اين روش تنها آشكار هاي نكرده
 افزايد. كمي مي
كه مي آنيتر شده شناختهواژة روند توان اذعان داشت است، روندها در اغلب انديشي يندهواژة حوزة

م روش ب گيرند،يها مورد استفاده قرار تش انديشي يندهآيتبخش از فعالينمباحث اول يشتردر و دهند،يميلكرا
آهاآنشناسايييها برا روشينتر ساده حالنيدرع از: است عبارتمنظور از روند انديشي يندهوجود دارد.در

(سياسي، PESTهاي اين روندهاي در دسته عموماً». در خالل زمانها يدهپدياها منظم در دادهاتتغيير«
و فناورانه)، يا در عي، فناورانه، اقتصادي، زيست(اجتما STEEPاقتصادي، اجتماعي و سياسي) يا محيطي

مي-ة ارزشيعالوبه(موارد مطروحه STEEPVRبندي ترين دسته منفصل و قانوني) ليست شوند. دنبال هنجاري
مي كردن اين دسته در كند تا روندهاي حوزه بندي كمك و ادعاي رصد كلية روندها هاي مختلف از قلم نيفتاده

و مستند باشد. ادع اين پژوهش،  ايي قوي

 تحليل كميِ آثار متقاطع روندها.3-2-2-2
) ها است. اين اي از ايده ) ابزاري است كه هدف آن ساختاردهي به مجموعه1994گوده، تحليل ساختاري

يك تحليل از ماتريسي استفاده مي و در كند كه در آن اجزاء سازندة يك سيستم با يكديگر تركيب شده
ميساختار، مع هم بر سيستم اثرگذارند، رفي و هم از سيستم اثرپذيرند شوند. در اين روش، متغيرهاي اصلي كه
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ازو بنابراين براي ارزيابي سيستم ضروري هستند، شناسايي مي شوند. اين تحليل با تشكيل يك كارگروه
و خبرگانِ حوزة مربوطه انجام مي و با اين وجود، صاحب بازيگران هاي ديگر در آن كنار نظران حوزه شود

درهاآنشوند. اين روش سه فاز اصلي دارد كه عبارتند از شناسايي متغيرها، توصيف رابطة ميان گذاشته نمي و
[مكفي] . نكتة مهم در خصوص اعتبار اين روش اين است كه نهايت، معرفي متغيرهاي كليدي نرخ پر شدن

 % است.20براي جدول حدود 
تدر نهايت،  اثرپذيري عبارتند از:- عريف شده در نقشة اثرگذاريفضاهاي

)1994(گوده، اثرپذيري- موقعيت انواع متغيرها در نقشة اثرگذاري-1-3 شكل

(نام1بخش يك: متغيرهاي روشنگر.1 و متغيرهاي بافتي) كه شرايط تأثيرگذارهاي ديگر: متغيرهاي؛
سييرهايمتغكنند. سيستم را مشخص مي و هستند كه از و ناچيزي داشته يستم اثرپذيري اندك

به اتكاباهاآنآيد، كه از نام اين متغيرها برمي طور همانبر آن بسيار اثرگذارند. حالنيدرع
و كمترين اثرپذيري را از سيستم دارند. و زمينة سيستم را تعريف كرده  اثرگذاريِ بااليشان بافتار

(نام ديگر:2بخش دو: متغيرهاي بازتاب.2 كه؛ دربي ذاتاًمتغيرهاي ريسك) و هر تغييري ثبات هستند
ميها آن هم و در نهايت ثبات سيستم را بر هستندييرهايمتغزند. به سمت خودشان بازتاب داشته

و هم از آن اثرپذيري باالئي دارند. از آنجائيكه اين متغيرها بر  هم بر سيستم اثرگذار هستند كه
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و نظم سيستم بر هم سيستم اثرگذارند، تغييرِ هر يك از اين متغيرها منجر به واكنش سيستم شده
و از سوي ديگر، خود اين متغيرها نيز از سيستمِ جديد، يعني سيستمي كه به تعادلِ ثانويه مي خورد

و مجدداً تغييرِ رسيده اثر مي ييهاآنتواند سيستم را تغيير دهد. بنابراين اين متغيرهاميهاآنپذيرند
و بنابراين تغييره هم بزنند پرميهاآنستند كه پتانسيل آن را دارند كه تعادل سيستم را بر تواند

 ريسك تلقي شود.
و متغيرهاي بازتاب هستند. اين تأثير؛ كه تحت1بخش سه: متغيرهاي هدف.3 متغيرهاي روشنگر

و تحليل  داد طبيعي يا مصنوعيِ سيستم تواند برونميهاآنمتغيرها اثرپذيري باالئي از سيستم دارند
ميگريدانيببهباشد.  و پايشِ رفتار اين متغيرها، كه، با تغيير سيستم چه« توان اين موضوع اين تغيير

مي»تأثيري بر سيستم داشته است توانند شاخصي را مورد ارزيابي قرار داد. بنابراين اين متغيرها
و نسبتاًرها اثرگذاريِ باشند براي سنجش سيستم. ضمن اينكه اين متغي كمي بر سيستم داشته

و را چندان متحول نميهاآنبنابراين تغييرِ سيستم  ، مانند متغيرهاي ريسك نيستندگريدانيببهكند
 بر هم بخورد.هاآنكه تعادل سيستم با اعمال تغييرات بر

مي كنندهنييتع؛ كه2بخش چهار: متغيرهاي مستقل.4 و آناز تحليلراهاآنتوان نبوده ها حذف كرد.
و  و در نهايت از سيستم و نه از آن اثرپذيرند دسته از متغيرها هستند كه نه بر سيستم اثرگذارند

 تحوالت آن استقالل دارند.
نيز4بيني نيستند. از اين متغيرها با نام متغير تنظيمي؛ كه قابل پيش3بخش پنج: متغيرهاي بالتكليف.5

 ياد شده است.
ب هاي حدوديتميكي از ميهاين روش و همچنين طبيعت انتزاعي متغيرهايي كه در فاز اول استخراج شوند،

مي بازميهاآنبه ارتباط ميان  دهد. اين گردد؛ كه اين موضوع اهميت گردآوريِ نظرات خبرگان را نشان
براي بررسيِ استيرابزاگردد كه تحليل ساختاري حقيقت نيست، بلكه انتزاعي بودن به اين حقيقت بازمي

[از خبرگان] كمك مي و سوگيري كند تا ايده حقيقت. اين ابزار به اين گروه هم قرار داده هاي ها را در كنار
 ناپذير را كاهش دهند. اجتناب

 سناريونگاري به روش مورفولوژي.3-2-2-3
از يا مورفولوژي شناسي تحليل ريخت وآتمطالعادر شده استفادهكمتريها روش يكي حوزه هاي پژوهشينده
ميها پاسخازاين روش براي شناسايي دامنه وسيعياز.مديريت است كهو احتماالت ممكن استفاده شود
با تحليل ريختدر.عادي مغفول واقع شوندطيشرادرممكن است از شناسي اندازي زبان رياضي چشم استفاده

مي پيشيهانهيگز از ا.شود رو شناسايي و حالتبراي به ين كار الزم است ابتدا متغيرهاي تحليل هاي مربوط
از هر مي تعداد معموالًكه،ها مشخص كردن تركيب متغير مشخص شود پس ،شود آن عدد قابل توجهي
و اعدادبااين روش هرچند)2008(گوده، هاي مناسب رسيد موارد ناسازگار را حذف كرد تا به پاسخ توان مي

د و خبرگان استيها قضاوتبرارد اما مبتني ارقام سروكار از. كيفي كارشناسان در اين روش، براي هر يك
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(در اينجا موضوعات سياستي) تعدادي بديل در نظر گرفته مي به عوامل كليدي تصميم و سپس صورت شود
مي روشمند ها از سايرلهاي هر موضوع سياستي با كدام بدي شود كه هر يك از اين بديلو سيستماتيك تعيين

گري دستوري با دانشگاه كارآفرين سازگاري موضوعات سياستي سازگاري دروني دارند. براي نمونه تنظيم
و اين دو بديل سياستي نمي توانند در كنار يكديگر در يك بستة سياستي قرار بگيرند. با اين روش، دروني ندارد

از مي هاي متعدد سياستيِ ذيل انتخاب بهينه از ميان گزينههانآتوان تعدادي سناريو ارائه نمود كه در هر يك
 هر موضوع انجام شده است. 

و پرسش.3-2-3  هاي پژوهش تصوير كالن
سه پژوهشبا توجه به آنچه كه بيان شد، اين  اصلي تشكيل شده است. گاماز

و نوآوري استخراج گامدر- با نخست، روندهاي اثرگذار بر آيندة نظام پژوهش، فناوري و سپس شده
بر ساير روندها كمتر از سايرينهاآناستفاده از روش كميِ تحليل آثار متقاطع، روندهايي كه آثار 

و روندهايي كه اثرگذاريِ تقويت بود از ادامة تحليل كننده بر ساير كننده يا تضعيف ها حذف شده
 روندها داشتند انتخاب شدند. 

و نوآوري گزارش آثار روندهاي منت پژوهشدوم گامدر- خب بر موضوعات نظام پژوهش، فناوري
و اين  و بنابراين مشخص شد كه هر يك از اين موضوعات از كدام روندها اثرپذيري دارند شده

(چگونگي اثرپذيري).  اثرپذيري چه كيفيتي دارد
ه گامدر- و نهايي، با توجه به آثاري كه هر يك از موضوعات مشاهده خواهند كرد، براي ر يك سوم

هر بديلهاآناز و سپس تحليل شد كه در هر بستة سياستي، ذيل هاي سياستي تدارك ديده شده
و با يكديگر سازگاري دروني دارند. موضوع، كداميك از بديل  ها قابليت اجرا داشته

 عنوان فازهاي پژوهش بيان شد در شكل زير به تصوير كشيده شده است. آنچه به
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و نيز سناريوهايي براي احصاء جه به آنچه كه بيان شد، اين پژوهش با هدف ارائة بديلبا تو هاي سياستي
و نوآوري تدوين شده است، به اين پرسش سياست  ها پاسخ خواهد داد: هاي نظام پژوهش، فناوري

و نوآوري كدام.1  ها هستند؟ روندهاي اثرگذار بر آيندة نظام پژوهش، فناوري
كه.2  ها هستند؟(تقويت يا تشديدكننده) بر ساير روندها بيشتر است كدامهاآنآثار روندهايي
و نوآوري چه اثراتي خواهند.3 هر يك از روندهاي اثرگذار، بر موضوعات نظام پژوهش، فناوري

 داشت؟ 
و نوآوري از مجموعة روندهاي نامبرده چگونه اثر.4 هر يك از موضوعات نظام پژوهش، فناوري

 خواهد پذيرفت؟
مي چه بديل.5  توان ارائه داد؟ هاي سياستي براي مواجهة اثربخش با تحوالت براي هر موضوع
چه اين بديل.6 ميمنطقها با  توانند در كنار يكديگر قرار بگيرند؟ي

 اي از روندهاي مستخرج خالصه.3-3
مي بيان شد كه روندهاي آينده در گسترده م توانند در يك دسته ترين حالت شتمل بر علمي، بندي جامع،

و زيست و آنچه در اين فناورانه، اقتصادي، اجتماعي، هنجاري، سياسي، حقوقي  پژوهشمحيطي استخراج شوند
اي از هر يك از روندهاي مستخرج ذيل خالصه بخشبندي بوده است. در اين مبنا قرار گرفته نيز همين دسته

، براي فراهم بودن محلي براي ارجاع برايخشبهر دسته ارائه شده است. الزم به بيان است كه در اين 
اي از هر روند ارائه شده است. فقدان اند، خالصه خوانندگاني كه گزارش تفصيلي روندها را در اختيار نداشته

و در اين بخش به دليل خالصه متني درون دهي مرجع  هاي در گزارشاين موارد، سازي مفاد روندها بوده
ازپشتيبان براي هر در مراجعدر دسترس هستند. هرچند مجموعه روندها دسته مورد استفاده در روندها

 اند. شده گزارش نيز اين فصل پيوست

 روندهاي علمي.3-3-1

 بنيادين هاي پژوهشبه نسبت كاربردي هاي پژوهشبر تمركز افزايش.3-3-1-1
كه در يك دهه آينده به نظر مي تمركز بر هرچه بيشتر به سوي المللي در عرصه بينها دانشگاهرسد

 تأثيرهمچنينو 2008سال مالي حركت كنند. اين موضوع نه تنها حاصل بحران كاربردي هاي پژوهش
هايي است كه ازنظر ها در حوزه گذاري دولت، بلكه بيشتر حاصل عدم رغبت سرمايهها دانشگاهويروس كرونا بر

بهكاربرد ملموسي ندارد. آنان  و اين امر از نسل سوم به نسل چهارم اهميتها دانشگاهيژه براي گذار طور
فن هاي پژوهشيابد. بخشي از اين گذار نه تنها منوط به گسترش مي و هايي است آوري، بلكه يافتن راه علمي
.موردنظر در عرضه اجتماعي كاركرد داشته باشند هاي پژوهشكه 

 انسانيو فني، اجتماعيف علومو تضعي تجربي علومبهها دانشگاه گرايش.3-3-1-2
و ساير1هاي مهندسي در كشور در حال افزايش است هاي پزشكي نسبت به رشته شود عالقه به رشته گفته مي

ركورد بيشترين كاهش جمعيت دانشجويان به رشته ها نيز شاهد كاهش در تعداد دانشجويان هستند: رشته
 
1. https://www.eghtesadonline.com/ يپزشك-از-ريغ-به-ييدانشجو-خبنداني-عصر-30/377923-يعموم-بخش
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و دامپزشكي با كاهش باق دارد. پس از آن گروهدرصدي تعل3/41كشاورزي و مهندسي 9/34هاي فني
با6/25درصد، علوم پايه با و علوم انساني هاي جمعيتي خود درصد بيشترين كاهش را در گروه1/21درصد

و مشاهدات،.1اند تجربه كرده نحيفيتوجه قابلها در طول دهة گذشته به شكل بسياري از رشتهبنا بر آمارها
و اين شده مياند . جدي وارد كنديها صدمات تواند به پژوهش در اين حيطه امر به خودي خود

 پژوهش در دنياو علم نهاددر انتقادي هاي گفتمان نفوذ افزايش.3-3-1-3
و فناوري رشد قابل توجهي داشته اخير جنبش هاي سالدر و فمنيسيتي در پژوهش و نگاه هاي انتقادي اند

(ه اي به برخي تبعيض ريشه و مسائلي از اين دست به زنان، اقليت مثالًاي ساختاري و جنسيتي) هاي ديني
و همچنين در توسعه فناوري يافته هم در دپارتمان حضور بيشتري در پژوهش هاي اند. اين موضوع رد خود را

هم در دپارتمان مرتبط با سياست و و همچنين در طرح درس هاي عمومي در هاي ارائه هاي علوم انساني، شده
 هاي مطرح بر جاي گذاشته است. دانشگاه

 باز منبعو باز دسترسي روندهاي اثرو نقش افزايش.3-3-1-4
و در سطح جهاني تيمزكياست. شدهجيرااريسب)OA( آزاديدسترس صورتبهمقاالت انتشاردر حال حاضر

كستواند ديده شدن بيشتر باشدمي دسترسي آزادعمدة كردهدايپيند آزادانه به متن كامل دسترستواميي. هر
(دانلود)و  و قابل مشاهده در دسترس. اين قابليتي است كه نتيجة كار يك پژوهشگر را كند آن را بارگيري تر تر
و همچن مي در حال نيز OA صورتبه انتشار كتاب حتي استنادات مقاله شود.شيمنجر به افزا تواندمينيكند
استفادهاي مقايسهليتحلنيمنتشر كرد كه در آن اوليگزارش 2017در سال Springer Natureاست.شيافزا
غ OA هاي علمي كتاباز  ا OAريو اززينها كتاب،يمطالعه نشان داد، همراه با مقاالت ژورنالنيارائه شد.

مي بهره OAانتشار ، OAريغيها كتاباز شتربيارجاع٪50و شتريب دانلودبار7با OAيها كتابوشوند مند
با . دادههستندمنبع باز در علميها روشنيز نتيجة باز علومد. دارنيعملكرد باالتر  دستبهبا زمانهمديها

از منتشر شوندهاآنآوردن مفيريجلوگيكار دوبارهتا و تعامل به به حداكثر برسد. پژوهشگراننيبديشود
مي نظر مي ازر بايست برنامه رسد و حمايت و ايجاد بستر هاي پژوهشيزي براي به سامان كردن منبع باز

و نظام پژوهش ريزي مناسب براي انتشار مقاالت دسترسي باز در افق برنامه جدي صورتبههاي آموزش عالي
 لحاظ شود.شيازپشيبو 

اي رشته-فرا- چند- ميان هاي پژوهش افزايش.3-3-1-5
و ماهيت فناوري و موضوعاتي كه در از پيِ هاي نوين آيد، براي نمونه مسائل حقوقيميهاآنهمچنين مسائل

و زيست ازهاآنمحيطيو/يا آثار اجتماعي ياد3مشكالت چغريا2هاي بزرگ چالشبا عنوانهاآنكه گاهي
مي هاي جديدي كه حوزه شود، در كنار گسترش حيطه مي ع هاي دانشيِ نوين را شكل (مانند لوم شناختي دهند

اي در پژوهش محبوبيت بسياريي يا چندرشتها رشتهنيبيا اقتصاد رفتاري) سبب شده است كه موضوعات 
و توجه دانشگاه  هاي جهان را به خود جلب كنند. يافته

1. https://www.mizan.news/fa/news/660757/ يدانشگاه-التيتحص-به-عالقه-كاهش-ليدال
2. Grand Challenges           3. Wicked 
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 دنيادر جغرافياييو نهادي فردي، مختلف سطوحدر پژوهشي هاي همكاري افزايش.3-3-1-6
و فناوري و هاي پژوهشي در سطوح مختلف را براي كشورها، شركت هاي نو همكاري پيچيدگيِ علوم ها

بهها دانشگاه مي نحوي ضروري كرده است؛ و خدمت شود در حيطه كه گفته هاي فناورانة نو، مرز ميان محصول
و صنعت از ميان خواهد رفت چراكه فعاليت و ها همگي درهمو همچنين مرز ميان دانشگاه تنيده شده

از ها ميان نهادهاي نمايندگييهمكار ضروري خواهد بود. از عوامل ديگري كه بروز اينهاآنكنندة هر كدام
مي روند را پشتيباني مي و توان به تحوالت بنياديني اشاره كرد كه برخي فناوري كند هاي نو به همراه دارند

هاي نيازمند همكاري ميان صنعتهاي يك سيستم تغيير كنند؛ كه اين امر شوند كه كلية ماژول سبب مي
و كاركردهاي متقابل اين ماژول و نيز خودروي مختلف براي حفظ استانداردها ها است؛ لجستيك ديجيتال

 برقي دو نمونه از تحوالت بنيادين هستند. 

 روندهاي فناورانه.3-3-2

 پژوهشدر نوين هاي فناوري كاربردو نفوذ افزايش.3-3-2-1
هاي ديجيتال در ادبيات جا افتاده است. اينو فناوري 4.0است كه پيرو رشد صنعت روندي 4.0پژوهش
و تحليل داده ها از دو جهت در پژوهش اثرگذار هستند؛ از يك سو فناوري فناوري هايي چون هوش مصنوعي

و مرور ادبيات مي و از سوي ديگر، فناوري در گردآوري، تصفيه يي چونها توانند به پژوهشگران كمك كنند
هايي كه پيش از امكان اينترنت اشياء با سنسورهاي متصل به خود اين قابليت را دارند كه براي پژوهش

(نمونة آن مطالعة دادههاآنهاي دقيق براي گردآوري داده به ممكن نبود، داده گردآوري كنند هايي مربوط
و سطح آب است كه در مطالعات جغرافيايي استفاده آب و دما  شود).مي وهوا

)ها پروژه اندازةو عمر چرخة شدن كوتاه نمونه براي( دنيادر توسعهو تحقيق ماهيت تغيير.3-3-2-2
و توسعه نيز مانند بسياري روندهاي ديگر در موج ديجيتاليزه شدن رخ داده است. بنابر آنچه كه اين تحقيق

وو توسعه ماهيتاً نرم هاي تحقيق اند، بسياري پروژه هاي ديجيتال رقم زده فناوري و/يا خدماتي شده افزاري
و فناوريهاآنتمركز اصلي  هاي جديد، پيشران اصلي در پروژههاي سنگين نيست. همچنين بر روي تجهيزات

و  ارزشِ درك شده توسط مشتري است؛ امري كه توسط ردپاي ديجيتال مشتري به سهولت قابل دسترسي
و زودبازده مدت تر، كوتاه ها ماژوالرتر، ارزان بنابراين اين پروژهتحليل است.   اند. تر شده تر

)نوآوري پارادايم تغيير( نوآوري محيطي زيستو اجتماعي جوانببه توجه افزايش.3-3-2-3
و انگيزه اين تغيير پارادايم با تكانه از ها فاصلةهاآن ترين مهمهاي متعددي در حال رخ دادن است كه يكي

(كه  و ديگري آسيبطبقاتي و چه در داخل كشورها) بوده و زيست ميان كشورها محيطيِ منبعث هاي اجتماعي
مي اقدام ترين مهماز نوآوري. از جمله  پايدار سازمان توسعة كنند اهداف هايي كه بروز اين روند را پشتيباني

و نوآوري1ملل خواه مسئوالنه، نوآوري تحول است. البته روندهاي ديگري نيز، مانند نوآوري اجتماعي، پژوهش
و ثبات بيشتري يافته هاي سالو مواردي از اين دست نيز در  مي اخير قوام و بروز اين روند را پشتيباني  كنند. اند

1. Sustainable Development Goals 
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)مجازي آموزش تقاضاي سمت( دنيادر مجازي هاي آموزش بازار رشد.3-3-2-4
داشته است؛ اين رشد چه از نظر محتواهاي اخير رشد قابل توجهي هاي سالبازار آموزش از راه دور در

و چه از نظر تعداد مخاطبين هاي ارائه ها، چه از نظر تعداد پلتفرم(عناوين) اين دوره درهاآندهندة اين خدمات،
به هاي سال و  اي را شاهد بوده است. خصوص پس از پاندمي كرونا رشد فزاينده اخير

) مجازي آموزش عرضة سمت( دور راهاز آموزش وايمحتو بازيگران تنوع افزايش.3-3-2-5
و فروش دوره با گسترش نفوذ اينترنت، كسب هاي آموزشي روي وكارهاي متعددي به ارائة خدمات آموزشي

و در اين موج  و فروش بسياري را با خود همراه كرده هاي شركتو همچنينها دانشگاهآورده اند. بنابراين ارائه
م دوره جازي در ميان بسياري از دارندگان دانشِ كاربردي باب شده است. به بيان ديگر، دانش هاي آموزشي

و قابل انتقال كردنِ آن، كاربرديِ قابل فروش توسط دارندگان اين دانش ها، در صورت توانايي براي كُد كردن
 شود. توسط بازيگران متعددي ارائه مي

 روندهاي اقتصادي.3-3-3

 چهارم انقالب عصردر يافته توسعهو توسعه درحال اقتصادهاي ميانفشكا افزايش.3-3-3-1
هاي قوي براي اقتصادهاي توسعه يافته، با وجود تغيير در پارادايم توليدي در جهان، با تشكيل دادن البي

و تنظيم استاندارد، در حال پيشي گرفتن از اقتصادهاي كوچك و در حال توسعه هستند. الب توسعة فناوري ته تر
مسيچالش اصلكه  ديردر ن يجيتال،تحول د يستفناوري مناسب و مهارت در يجيتالبلكه كمبود فرهنگ

مسييها سازمان مينايراست كه در  اكتسابها در امر . بنابراين آنچه كه تفاوت شركتندكنيتحول حركت
مي فناوري نه هاي نو را رقم  نهادي اين كشورهاست.دسترسي به فناوري، بلكه ساختار لزوماًزند،

 چهارم انقالب عصردر مهارتي- طبقاتي شكاف تشديد.3-3-3-2
هم از جهت پرستيژ شغلي، اين توانايي را دارد كه به قطبي بودن و انقالب صنعتي چهارم هم از جهت درآمدي

يا هاي بازار كار دامن بزند. بدين صورت كه مشاغل موجود در اين پارادايم، يا نيازمند مهارت بسيار هستند
و بنابراين شكاف ميان اين دو دسته مشاغل در معرض افزايش خواهد بود.   ماهيتاً اپراتوري هستند

 اقتصادي كنشگريِ جهتها دانشگاهبر فشار افزايش.3-3-3-3
و وروديها افتهي دستسازي با وجود روندهايي كه از تجاري ميهاآنپژوهشيِ دانشگاهي كنند، به بازار حمايت

ها دانشگاهگيري است كه به كشورهاي در حال توسعه نيز رسيده. اين موج حاكي از عبور موجي در حال شكل
و پيوستن به نسل سوم دارد كه در آن دانشگاه حل از نسل دوم و/يا به بايستي قدم در مسير كارآفريني گذاشته
و آكادميك كردن مشكالت جامعة پيرامونيِ خود بپردازد. اين روند الب ته توسط بسياري از نيروهاي دانشگاهي

 مورد نقد است ولي اين نقدها مانع از فشارِ نامبرده بر دانشگاه نبوده است. 

 اخير هاي سالدر كشور اقتصاد شدن كوچك.3-3-3-4
و نيز كاهش نرخ برابري ارز كشور با ارز مرجع از جمله روندهايي هستند كاهش نرخ رشد اقتصاد، افزايش تورم

و بيكاري كه اين موضوع را پشتيباني مي كنند. اين روند با موضوعات ديگري همچون افزايش فقر، نابرابري
و نوآوري  و قابل بررسي در نظام پژوهش، فناوري نيز همراه است كه در مجموع يكي از مسائل پراهميت

 كشور است. 
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 عالي تحصيالت شدن كااليي.3-3-3-5
ميكااليي شدن تحصيالت هاي سازي شود؛ موقتي عالي نيز روند جهاني است كه در كشور نيز مشاهده

و اساتيد دانشگاه تا كوچاندن  بههاآنقراردادهاي استخدامي معلمين و ملي آموزش از بخش عمومي
به هاي بخش و و غيرانتفاعي طور كلي، واگذاري امر آموزش به منطق بازار همگي از اين روند خصوصي

 كنند.مي پشتيباني

 روندهاي سياسي.3-3-4

 المللي بين هاي تحريم اثردر المللي بين پژوهشيو علمي مناسبات كاهش.3-3-4-1
درهاتحريم قدرتو ميزان اما است، قرارگرفته تحريم مورد همواره گذشته سال چهلاز بيشدر ايران اگرچه
ا يافته چشمگيري افزايش گذشته سال پنج خالل و بر مياست توان اذعان داشت كه حتي ساس روال گذشته

تا در صورت حذف تحريم -تحريمكه گفت توانمي خالصه طوربه. سال آتي تداوم خواهد داشت.5ها، آثار آن
 كشور اصلي هايدانشگاه بودجه آنكه نخست. دهدمي قرار تأثير تحترا آوريفنو علم نظام جهتدواز ها

 اركان تمامبر امر اين شود،مي مشكل دچار خود هايدرآمددر دولتكه زمانيو شودمي تأمين دولت توسط
 داراي ايران تحقيقاتي مؤسساتو اساتيداز بسياري آنكه، ديگر. گذاردمي تأثير دانشگاه ويژهبهو جامعه

 شوند، چالش چارد ارزي هايپرداخت حوزهدر ها، تحريم وجود دليلبهكه زمانيو هستند الملليبين ارتباطات
يپژوهشيها پروژهفيتعر راهسربريمانعهاميتحرن،يابر عالوه.شودمي مواجه مشكلباهاآن ارتباطات
.شد خواهديالمللنيبيهاهينشريبرخدريرانيا پژوهشگران مقاالت چاپ بعضاًو مشترك

 يافته توسعه كشورهايدر گيرانه سخت مهاجرتي هاي سياست تقويت.3-3-4-2
گيرانه براي ورود به كشورهاي شاهد افزايش مقررات سختبا ازدياد شمار مهاجران زمانهمدر يك دهه آينده

و  شاهد متحده اياالتپردرآمد هستيم. اين موضوع البته در حال حاضر نيز وجود دارد كه به شكل ويژه در اروپا
و فن ميآ آن هستيم. اين امر از آن جهت براي نظام پژوهش بايد قادر وري حائز اهميت است زيرا چنين نظامي

و رقابتي براي جلب نخبگان باشد. منظور از نخبگان در اينجا، نه تنها دانشجويان  به ارائه سياستي يكپارچه
و پژوهشگراني است كه از توانايي باال در حوزه مطالعاتي خود برخورد هاي مهاجرتي ند. سياستاربلكه اساتيد

و نوآوري كشورها خواهد گذاشت تأثيردر درجه نخست بيشترين گيرانه سخت . را در نظام پژوهش، فناوري
را در جلب نخبگان با مشكل مواجه خواهد كرد بلكه در ميانها دانشگاهعدم توجه به اين موضوع، نه تنها

 هاي فراواني به قدرت اقتصادي كشورها خواهد شد. مدت منجر به آسيب

 پژوهشبه دهي جهتدر بازار نهاد نفوذ قدرت افزايش.3-3-4-3
 همواره بلكه باشد پيداكرده اهميت اخير هاي سالدركه نيست موضوعي پژوهش حوزهدر بازار نهادبه توجه

 هاي نهادبا مقايسهدر بازار نهاد. است بوده مدنظر دانشگاهي هاي پژوهش محرك موتوراز بخشي عنوان به
 نشان خوداز بيشتري انطباقو واكنش قدرت شرايط،با برخورددر لذا است برخوردار بيشتري چابكياز عمومي

با مقايسهدر بازار نهادكه آيدمي نظربه مختلف، هاي شاخهدر فنّاوري رشد زياد سرعتبه توجهبا. دهد مي
 برخوردار هاييژهپرو ارزيابيو هماهنگي شناسايي، براي بيشتري قدرتاز دولت، بخصوصو عمومي هاي نهاد
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 مانند(عمومي مسائلبه پرداختن مدت طوالنيدر است ممكن هرچند. دارد فراواني مالي منفعتكه است
 اين زيرا شود خارج پژوهش هاي اولويتاز...)و بنيادي هاي پژوهش عمومي، خدمات محيطي،زيست مسائل
 گذشته، دهه چنددر.ستين جذابيت رايدا بازار نهادو خصوصي بخش برايو است دولت وظايف جزء حوزه
را موضوع اين عللاز يكي. است شده مندعالقه عالي آموزشدر گذاريسرمايهبه ازپيش بيش بازار نهاد
 ويژه شكليبه»رفتاري اقتصاد« همچون جديد دانشگاهي هايرشتهكه جست واقعيت ايندر توان مي

.است كرده متمركز افراد گيريتصميمدر ناخودآگاه هايوگيريسو مردم خريد هايشيوهبررا خود مطالعات

 توسعه حالدر كشورهاي پژوهشي موضوعات تعييندر محلي گرايي مسئله نقش افزايش.3-3-4-4
 اجتماعي، طبيعي، عوامل مند نظام ارزيابي معنايبهكه است گرايي محلي همان آمايش منظور از مسئله

 هايي گزينه انتخابدر برداران بهره جامعهبه كمكو تشويق براي راهي يافتنرمنظوبه فرهنگيو اقتصادي
در جامعه نيازهاي برآورد جهتدر سرزميني توان پايداريو افزايش براي مناسب است. موضوع آمايش

نان يافته از اهميت بيشتري برخوردار است. در اين كشورها دولت همچ توسعه يا اخيراً توسعه كشورهاي درحال
و بخش عمده و نوآوري بازي كرده اي از بودجه پژوهشي نقش مهمي در حوزه نظام پژوهش، فناوري

و نوآوري كشور جهت، دولت كند. ازاينمي تأمينراها دانشگاه ها خواستار اين هستند كه نظام پژوهش، فناوري
و واقعي باشد كه آن دولت بخصوحل در پي يافتن راه ص با آن مواجه است.مسائل انضمامي

 پژوهشي نوظهور هاي حوزهبه وروددر توسعه حالدر كشورهاي پتانسيل افزايش.3-3-4-5
كه نوظهور برخوردارند درحالي هاي آوريفنكشورهاي در حال توسعه از قابليت بيشتري در تطابق خود با

و نظام پژو هاي شيوهبهكشورهاي توسعه يافته بيشتر وابسته . يعني در هشي كالسيك هستندقديمي
مي خود كمتر به فناوري هاي پژوهش و بالغ تمركز و بيشتر بر موضوعات قديمي . كنند هاي نوظهور پرداخته

بسياري بر اين عقيده هستند كه الگوي رشد اقتصادهاي نوظهور تفاوت فاحشي با الگوي رشد اقتصاد صنعتي
و باليدند، با اين حال اقتصادهاي صنعتي در نبود هيچ رقيب دارد. اقتصاد هاي بزرگ دست به فعاليت زده

و اكثراً در كشورهاي در حال توسعه رشد كرده نوظهور از دل اقتصاد ها در بدو امر اند. اين اقتصاد هاي صنعتي
و يافتن مجبور بوده نو راه اند براي بقاء خود با رقباي سرسختي مقابله كنند. رقابت دائم ين براي كارهاي

گيري الگوي رشد متفاوتي با اقتصاد كشورهاي صنعتي اند منجر به شكل مشكالت كشورهايي كه از آن برآمده
و نظام  شده است. عالوه بر اين بايد توجه داشت كه گسترش اقتصادهاي نوظهور اغلب بر بستر فناوري

ري شده اما در خالل زمان با نيازهاي يافته الگوبردا پژوهشي است كه هرچند در ابتدا از كشورهاي توسعه
 كشورهاي در حال توسعه انطباق يافته است.

 روندهاي اجتماعي.3-3-5

 توسعه حالدر كشورهايدر نخبگان مهاجرت افزايش.3-3-5-1
اند، هرگز در چند دهة گذشته بخش قابل توجهي از دانشجوياني كه براي ادامة تحصيل به خارج از كشور رفته

و اند. همچنين تعدادي از افرادي كه تحصيالت تكميلي خود را در كشور به پايان رساندهن بازنگشتهبه ايرا اند
اند. اين روندي است اند، به خارج از كشور مهاجرت كرده سابقة تحصيلي، پژوهشي درخشاني هم داشته عموماً
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و تحت شرايطي مي هم ادامه دارد بيشتري ادامه پيدا كند. اگرچه آمار بسيار تواند در آينده نيز با شتاب كه هنوز
با متفاوتي از ميزان مهاجرت نخبگان ارائه مي و اين موضوع تحليل دقيق عوارض مهاجرت نخبگان را شود

و مشكل روبرو مي و مورد پذيرش است اين است كه تعداد دانشگاهيان كند، اما واقعيتي كه تا حدودي شهودي
مي اخير از كشور خارج شده هاي سالپژوهشگران ايراني كه در  رسد به كيفيت اند به حدي است كه به نظر

و چنانكه اين روند در دهه و پژوهش در كشور صدمه وارد كرده است هاي پيش رو نيز ادامه پيدا كند، آموزش
و نوآوري در كشور وارد خواهد كرد.ريناپذ جبرانصدمات  ي را به نظام آموزش عالي، پژوهش، فناوري

)جمعيت شدن پيرو جمعيتي تغييرات( دموگرافيك تغييرات.3-3-5-2
مطابق با پژوهشي كه در پژوهشكدة آمار انجام گرفته است جمعيت كشور در دهة آينده در كمترين حالت به

به 91.2حدود  و در بيشترين حالت هاي با افزايش جمعيت در دههميليون نفر خواهد رسيد. 94.5ميليون نفر
به احتمال قوي بحران(حتي در صورت كاهش نرخ رشد باروري در شديدترين سناريوي ممكن) پيش رو
در تأمين و آب كه و مديريت چنين وضعيتي حاضر نيز بحراني جدي است عميقحال مواد غذايي تر خواهد شد

. از طرف داشتها در اين حيطه خواهد، براي به انجام رساندن پژوهششايستهيياه گذاري نياز به سرمايه
ديگر، چنانكه كاهش رشد نرخ باروري در بدترين سناريوي ممكن را در نظر بگيريم، ممكن است با مشكل 

و مهم در شدنريپتر از آن درصد افراد مسن يا همان پير شدن جمعيت نيز مواجه شويم. افزايش تعداد  جمعيت
وجامعه، از جمله بازارها هاي بخشتمام و خدماتيبرا كار، تقاضاي مالي ، ونقل مانند مسكن، حمليكاالها
بايو اجتماعياقتصاد راتييتغيبرايآمادگني. بنابراو غيره اثرگذار خواهد بودياجتماعتيحما مرتبط

 است.يضرورتيجمعيسالخوردگ

ها آكادميسين اجتماعي ارتباطات تحولو ديجيتاليزيشن.3-3-5-3
نويسي، پادكست، يادداشت توئيت دانشگاه: فرهنگبر اجتماعي هاي شبكه منظور از اين روند غلبة فرهنگ

و ...  و گسترش شبكهي پژوهش دانشگاهيجابهنويسي برهاآنهاي اجتماعي، است. با ظهور از دو طريق
هاي اجتماعي به فرهنگ دانشگاهي. فرهنگ دانشگاهي اثر گذاشتند: اول از طريق اشاعه فرهنگ شبكه

و ار در هاي اجتماعي سلبريتي زش فرهنگي بارز شبكهمشخصه و يك مسابقه و ديده شدن به هر طريق گرايي
هاي اجتماعي نظام هنجاري شبكه تأثيرها تحت ميزان ديده شدن است. دانشگاهيان نيز با ورود به اين شبكه

و اين باعث سقوط سطح و ديده شدن ارزشي فراتر از علمي بودن پيدا كرده علمي مفاهيم مطرح قرار گرفته
شده توسط دانشگاهيان به سطح مخاطب عامه گرديده است. اين روند به دليل دو روند ديگر؛ يعني انتظار از 
و همچنين روند خواست به عهده  و مشاركت بيشتر در حوزه عمومي و دانشگاهيان جهت حضور دانشگاه

و اقتصادي توسط دانشگاهيان  به ده است. البته نميشزينديتشدگرفتن نقش اجتماعي توان تنها با ديد منفي
 تأثيرها به جامعه شده است. نحوه دوم آن نگريست، چراكه از طرفي هم منجر به نزديك شدن آكادميسين

: بدين معنا كه با توجه به هستهاي اجتماعي هاي اجتماعي بر فرهنگ دانشگاهي مرتبط با مديوم شبكه شبكه
و همچنين از متون بلند به متون كوتاه، تغيير ذائقه مخاطبان از مت به در شبكه نوعاًن به تصوير هاي اجتماعي

و اين نيز تهديد از بين رفتنها استداللدليل محدوديت تعداد كلمات امكان بسط  و مفاهيم وجود نداشته
و شواهد تجربي را به همراه دارد.  فرهنگ دانشگاهي مبتني بر استدالل



آيروندهاليتحلوييفصل سوم: شناسا108  كشوريو نوآورينظام پژوهش، فناور ندهيتأثيرگذار بر

 تكميلي تحصيالت دانشجويان مياندر فرديو اجتماعي هاي آسيب افزايش.3-3-5-4
بيشتر افرادي كه دوران تحصيالت است. اعتياد استرس، اضطراب، افسردگي، عمدتاًها منظور از اين آسيب
و موارد ديگر پايان موقعبههاي ناشي از امتحان، تحويل اند با انواع اضطراب دانشگاهي را گذرانده نامه يا تز

ي دارند. اما دانشجويان تحصيالت تكميلي، در حال حاضر با گونة ديگري از اضطراب نيز درگير هستند آشناي
و عدم كه بسيار مخرب هم اضطراب ناشي از باال رفتن سن و آن تر از اضطراب در موارد عادي ذكر شده است

و پيدا كردن شغل دستيابي به خواسته و مواردي از اين دست هايي نظير رسيدن به وضعيت مالي پايدار ي مناسب
هاي تحصيالت تكميلي است چنين اضطرابي است. با توجه به اينكه پژوهش بخش اصلي تحصيل در دوره

از تأثيرها را تحت پژوهش در اين دوره،حداقل از دو منظر قرار خواهد داد. نخست از اين منظر كه در برخي
اصيجابهدهد موارد دانشجو ترجيح مي به نسبتاًيل كه نيازمند صرف زمان پژوهشي قابل توجهي است

تر كند تر كه در مدت زمان كمتري قابل ارائه هستند بپردازد تا دوره را از نظر زماني كوتاه سطحي هاي پژوهش
پ هم اينكه در طول دورة پژوهش دائماً درگير و از اين نظر يامدهايو دوم ناشي از اين اضطراب خواهد بود

هايي كه بر روي برخي از پژوهش براي به انجام رساندن پژوهشي دقيق را از دست خواهد داد. تمركز الزم
و شيوع آن در بين دانشجويان انجام شده نيز نشان از شيوع  و توجه قابلاعتياد اعتياد در بين دانشجويان دارد

 كند. تمركز بيشتر براي مديريت اين معضل را الزامي مي

 پژوهشيو علمي هاي فعاليتدر زنان اركتمش افزايش.3-3-5-5
كل به و در سطح جهانيطور دريوقتي و عدم تقارن شود،مي پژوهشصحبت از مشاركت زنان با نابساماني

كهزنانتعداد. شويم روبرو مي هستند در ارشديو كارشناسيكارشناسيها طور فعال در حال گذراندن دورهبهي
و تقريباًز مرداناشيببسياري از نقاط دنيا  را درصد فارغ53است ميالتحصيالن هاآن تعداداما شود. شامل

مييطور ناگهان به ( ناگهان، دانشو ابدي در سطح دكترا كاهش . رنديگمييشپي زناناز)٪57آموختگان مرد
مي گران نيز پژوهشسطحبه،اختالفنيا بهابدي گسترش هايد از جايگاهدرص72اي كه در حال حاضر گونه،

ب لزوماًيعالالتيزنان در تحصيباال تعداد،نيبنابرا اند. پژوهشي را مردان اشغال كرده در شتريبه حضور
(يونسكو، به دليل روند تمايل بيشتر زنان به مشاركت در زمينة . اما1)2015بخش پژوهش منجر نشده است

و نوآوري، دولت و پژوهش ح نيز گذاران سياستها و به  نوآوريمايت از مشاركت بيشتر زنان در زمينة پژوهش
ز 2000اروپا از اواسط دهههياتحاداند. روي آورده قيتحقيادغام پژوهشگران زن در استراتژيبراياديتالش

احتماالً با مديريت زنان بر بخشي از نظام در سطح مديريت كالن پژوهش نيز خود انجام داده است.يو نوآور
به نس پژوهشج،پژوهش تري از قبيل خشن هاي پژوهشعنوان نمونه شايد ها تا حدودي تغيير خواهد،
و رنگكم نظامي هاي پژوهش محيط زيستي بخش بيشتري از تحقيقات را به خود هاي پژوهشتر شوند

.اختصاص دهند

)شغليو سني تنوع( غيرسنتي دانشجويان سهم افزايش.3-3-5-6
مي24تا18به جوانان»دانشگاهيدانشجو«، اصطالحيطور سنت به كرد كه بالفاصله پس از اتمام ساله اشاره

دريهاي زندگنهيهز تأمينيبرااين دسته از دانشجويان. كردندمي نام ثبت، در دانشگاه رستانيدبالتيتحص

1. https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_is_the_gender_gap_narrowing_in_science_and_engineering.pdf 
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و در اما از حدوند.شدميتيحماهاآنطرفازايكردندمييخود زندگنيدانشگاه با والد د يك دهة پيش
التيتحصتياز آن زمان به بعد، اهمدر آمريكاي شمالي وضعيت تغيير كرد.ژهيوبهبرخي از نقاط جهان

بهيشگاهدان يافرادجهيدرنت. نيز قرار گرفتكاريروين موردتوجه شغلي،ندةيآيبرايبه آمادگازينيطوركلو
وها كالجبه- بازنشستگانو سرپرستان،ني، والدوقت تمامدان كارمن- ها بودندتياز مسئوليانبوهريكه درگ
باايدهندشيتا مهارت خود را افزا وستندپيها دانشگاه د.برخوردار شونديالتراز مهارت ،گرياز طرف

و مدل استيس،مؤسسات تغيها ها ،2015تا سال.كمك كننديسنتريغانيدادند تا به دانشجورييخود را
ويسنتريغدانشجويان متحده اياالتهايو كالجها دانشگاهيمقطع كارشناساندانشجوي٪40 حدود شدند

در كشور ما نيز شواهدي از تنوع.در حال افزايش استنيآنالآموزشي هاي به لطف ظهور برنامهاين تعداد 
بديهير در اين زمينه است. تر نيازمند پژوهش بيشت شود. اگر چه تحليل دقيق سني در دانشجويان مشاهده مي

ت به غييراتياست چنين ريزي نظام پژوهش را نيزو برنامه خواهد بود تأثيرگذارطور عام بر روي آموزش عالي
و نظام آموزش عالي تأثيرتحت  و نيازهاي متفاوتي دارند قرار خواهد داد. يادگيرندگان متفاوت مالحظات

 آموزش عالي مد نظر قرار دهد. گذاري سياستت را در سطح بايست مالحظات مرتبط با اين تغييرا مي

 روندهاي هنجاري.3-3-6

)زندگي سبكو هنجارها( اساتيدو دانشجويان نسل تغيير.3-3-6-1
و سبك گذاري نسل نام يك زندگي هاي جديدي كه هنجارها شان با نسل پيش از خود متفاوت است، بيش از

و به قرن است كه در آمريكاي شمالي در تا حدودي در اروپا سابقه دارد. اين موضوع، به متحده اياالتويژه
و شناخت نسل گذاري صرف محدود نمي نام و تحليل از شود هاي مختلف، موضوع تعداد قابل توجهي

و ديسيپلين پژوهش و دگاهيد هاي ديگر است. بسياري بر اين باور هستند شناخت ها در عرصة علوم اجتماعي ها
و بهره،مختلفيها نسليها ارزش و همكاروري، عالوه بر افزايش كارآمدي هاي مختلف بين نسليارتباط

و فعال شدن را نيز تسهيل خواهد كرد. از اين منظر طبيعي است كه وارد شدن نسل هاي جديد به آموزش عالي
پيها آن تا امدهايدر عرصة پژوهش، و خاصي را در پي داشته باشد. در كشور ما كنون توجهي جدي به نيازها

و اند يا در آينده هنجارهاي نسل جديدي كه وارد دانشگاه شده اي نزديك وارد دانشگاه خواهند شد، نشده است
و ارزش رسد نسل جديد تفاوت با اينكه به نظر مي ها با نسل پيشين خود هاي قابل توجهي در سبك زندگي

مورد تحليل قرار نگرفته است. اين موضوع ممكن است كارآمدي نظاميخوببهداشته باشند، نيازهاي اين نسل 
در تأثيرآموزش عالي در آينده را تحت  هم متحده اياالتقرار دهد. تعدادي از مراكز آموزش عالي اكنون از

مي را آغاز كردهzحركت به سمت ايجاد هماهنگي بيشتر با مالحظات مرتبط با نسل  رسد شناخت اند. به نظر
و تر گرايشر چه دقيقه و شناخت بيشتر به كارآمدي آموزش عالي و نيازهاي اين نسل ضروري خواهد بود ها

و نوآوري كمك خواهد كرد.   نظام پژوهش، فناوري

و دانشگاهييزدا تقدس( دانشگاهو كاهش نسبي اعتبار علم.3-3-6-2 )از علم
،يعقالنويسنتويخيتار صورتبه دانشگاهآن تبعبهو علمكهيمسائلبا رابطهدريريگميتصم مرجعرييتغ

دريريگميتصم مرجعرييتغ. است كننده نگراناريبسيا مسئله است، بودههاآن مورددريريگميتصم مرجع
 اظهارايويتيامنوياسيسيها حوزهبه مربوطه متخصصانويپزشك علوميها دانشگاهاز كرونا واكسن مورد
ي پروژهازرياخييها نمونه مرتبطريغينهادها توسط كرونايماريبازيناشيهانهيقرنطردمودر نظر
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تيتقورا دانشگاهازيياعتبارزداياجتماع روند اما هستندياسيسييروندها اگرچهكه اند دانشگاهازيياعتبارزدا
يكي عنوانبه. داد گسترشزينرهيغوياجتماع علوم اقتصاد،يهاطهيحبه توانيمراستيل اين. اند كرده

النيالتحص فارغتيكميروبر شتريب تمركزبه توانيم دانشگاهازيياعتبارزدا روند تداوم عواملازگريد
 تعدادشيافزاآنيجهينتكه كرد اشارهيدكتر مقطعدر ويژهبه) دور چنداننه هاي سالدر(يدانشگاه

 عدمو نقادانه نگاهازيبرخوردار عدم،يپژوهشگر آداببا آشناريغن،ييپايياستانداردهابايالنيالتحص فارغ
زد دامن دانشگاهازيياعتبارزدابه خودةنوببهكه خواهد بود جامعه معضالتحلدرييتوانا  منزلتو خواهد

.خواهد كشيد چالشبهراانيدانشگاهو دانشگاهياجتماع

 دانشگاهدر علمي فرهنگبر ايدئولوژيك هاي گاهنو سياسي غلبة مناسبات.3-3-6-3
 اثرگذارزين ندهيآ سال5درو بوده تأثيرگذار رانيادر جامعه مختلف شئونبر ربازيدازكيدئولوژيايها نگاه

 نظام وجود. گذارديم اثرزينينوآورويفناور پژوهش، نظام مختلف ابعادبرها نگاه نوعنيا وجود. بود خواهند
 علمي هيئتياعضايارتقاو جذببه متمركز نظامنيا بسطو كشوريها دانشگاهيرؤسانييتعدرزمتمرك

ليپتانس،يدكترانيدانشجو متمركزرشيپذيحتو جذبئتيه متمركز نهاد جادياقيطراز دانشگاه
يتيامن مالحظاترينظييهانهيزمدرياسيس مناسباتن،يابر عالوه. دهديمشيافزارا مزبور روند تأثيرگذاري

 تأثيرگذارزينيموضوعيهايگذارتياولووهايگذار استيسيبرخايو علمي هيئتياعضا المللنيب روابط
.داشت خواهد ادامهزين ندهيآ هاي سالدرياثرگذارنياو بوده

 علمي تقلباز شده مشاهده موارد افزايش.3-3-6-4
در هستند كه رواج تقلب علمي اينةدهند نشان آمارهاي ارائه شده از ميانگيندر ايران حد قابل توجهي بيشتر

بر روي آن جهاني است.  و سياسي و عوامل متعدد رواني، اقتصادي، اجتماعي علت چنين رواجي تك عاملي نبوده
ا علمي تقلب.دهستن اثرگذار پ تأثيرتحت رانيدر و  ستميسيرهااي مانند كمبود مهارت، فشادهيچيعوامل مختلف
ويآموزش پيتيشخصيهايژگي، ويآگاهشيافزا [...]و عدم نظارت است.يقانونيها، شكاف1يفنيها شرفتي،

زمانيمهارت دانشجو نفيقاتيتحقيو كارهايسينو مقالهنهيدر در محققان،يو خودكارآمدس، بهبود اعتماد به
و فروشيژگيكاهش و معريهاي فخر در محققان تواند به محققانميو موارد سرقت علميميمفاهيفو رقابت

از تقلب  هر روي كنند.يريجلوگ علميكمك كند تا ميبه در نوشتن رسد باال بودن آمار تقلب علمي به نظر
از آن فرهنگ پژوهشو مهمبر روي كيفيت پژوهش مستقيمي تأثير،مقاالت و ايندر كشور ما خواهد داشتتر

از سوي موضوعي است كه  به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد. گذار سياستبايد

و حقوقي.3-3-7  روندهاي قانوني

 اساتيد ارتقاءو جذب دانشجويان، پذيرش درسي، برنامه نظير اموريدر دستوري گري تنظيم تشديد.3-3-7-1
و آزادي هرچه گري دستوري در سطح بين اگرچه تنظيم و فناوري المللي در راستاي استقالل بيشتر نهاد علم

گري دستوري در ايران عمالً به وابستگي بيشتر نهاد دانشگاه به دولت حال، تنظيم منجر شده است، بااين
و فناوري در ايران در سه زمينه پذيرش دانشجو، انجاميده است. افزايش نقش تنظيم گري دستوري نهاد علم

 
و يا تغيير متن از طريق نرم فني مانند ترجمه نرمهاي . منظور گسترش ظرفيت1  افزارهاي اين حوزه است. افزاري



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 111 يشنهادهاو

ن و و ارتقا اساتيد در ظارت دستوري در محتواي برنامهمداخله در فرآيند جذب آينده منجر هاي سالهاي درسي
نهيزمدراي كه به قطع با قوانين باالدستيو نهادهاي آموزشي خواهد شد. نتيجهها دانشگاهبه كاهش استقالل 

 در تناقض خواهد بود.ها دانشگاهاستقالل

 فناوري حقوقي نظام موضوعات تنوعو تغييرات سرعت افزايش.3-3-7-2
و نظام فناورانه بايد در راستاي يكديگر حركت كنند تا بتوانند اثربخشي در اقتصاد با توجه به اينكه نظام حقوقي

و براي بررسي  و نوآوري اهميت خاصي داشته داشته باشند، بررسي نظام حقوقي در كنار نظام پژوهش، فناوري
جد جانبه نمي همه ا نمود. به بيان ديگر، در صورتيكه نظام حقوقي قادر نباشد پا توان اين دو مقوله را از يكديگر

به پاي رشد فناوري حركت كند، ساختارهاي اجتماعي قابليت پذيرش اثربخش فناوري را نخواهند داشت. با
با هاي سالوجود اينكه نظام حقوقي همواره از رشد فناوري سرعت كمتري داشته است، اين فاصله در  و اخير

و سرعت رشد فناوريگسترش تنو  هاي نوين، سرعت بيشتري به خود ديده است.ع

 دنيادر دانشگاهي هاي پژوهشدر تكثرگرايانه قوانين افزايش.3-3-7-3
و اساتيد يكي از شايع است كه در آينده نيز بر اهميت در دنيا ترين روندهاي حال حاضر تكثر ميان دانشجويان

ت كهآن افزوده خواهد شد. در اينجا از طبقات اجتماعي، قوميت، برآمده كثر به معناي فراواني افرادي است
و باورهاي مختلف هستند. اين تكثر  سي جهانياز يك سو حاصل مليت، جنسيت شدن تحصيالت تكميلي در

و  هاي عدالت اجتماعي است. اگرچه بسياري از مراكز عالي رشد روز افزون جنبشاز سوي ديگر سال گذشته
و حفظ اين تكثر به كار گرفته سازوكارهاي حقوقيدر حال حاضر آموزشي  اند، در يك دهه آينده را براي ايجاد

و پيچيده .خواهيم بود در دنياها تر شدن اين مكانيزم شاهد افزايش

 دنيادر دانشگاهيان رواني سالمتبه دانشگاه حقوقي نظام توجه افزايش.3-3-7-4
هاي حقوقي اصلي پيشاو دانشجويان حوزه تحصيالت تكميلي، يكي از چالش توجه به سالمت رواني كاركنان

درها دانشگاههاست. به شكل سنتي كارويژه روي دانشگاه و محصل رسيدگي به سالمت رواني افراد شاغل
باها آن و لذا نظام حقوقي آموزش عالي نيز هرگز به جد اين موضوع را مورد بررسي قرار نداده است. اين نبوده

از حال، با توجه به رشد روزافزون نابساماني و اساتيد، بسياري ها دانشگاههاي رواني در ميان دانشجويان
و كارويژه مسئوليت اند. امروزه هاي نويني را براي رسيدگي به اين موضوع در دستور كار خود قرار داده ها

س بسياري از دانشگاه ميهاي تراز اول دنيا خود را موظف به حفظ و كاركنان خود دانند المت رواني دانشجويان
و مسئوليتو از همين رو نظام حقوقي جامعي را فراهم كرده در هاي بخشاند كه وظايف مختلف دانشگاه را

 كند. برخورد با چنين مسائلي تعيين مي

 محيطي روندهاي زيست.3-3-8

)غيرهو خاك،آب اقليمي، تغييرات( محيطي زيست تهديدهاي افزايش.3-3-8-1
به موضوعات محيط توان مدعي خصوصي نيست. در اين شرايط هيچ كشوري نمي زيستي محدود به جغرافياي

و جغرافيايي خود را عاري از اين پيامد ها حفظ كند. اگرچه مسائل شود كه قادر است مرزهاي سياسي
به زيست از است، اما اين موضوع را نميعنوان يك چالش فراملي تمام كشورها را درگير كرده محيطي توان دور
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سازي فناوري، ورود با تأخير به فرآيند هاي در حال توسعه به داليل متعددي از جمله بومي نظر داشت كه كشور
و عدم وجود مناسب دولت، ويژگي گذاري سياستصنعتي شدن، عدم  هاي اقليمي از جمله كمبود آب

محيطي، با مشكالت مضاعفي روبرو هستند. به همين سبب توجهتهاي عمومي نسبت مسائل زيس حساسيت
و نوآوري در اين كشورها نسبت به مسائل زيست محيطي ممكن است با تناقضاتي در عرصه نظام علم، فناوري

 عملياتي مواجه باشد. 

 جوامع بيندر محيطي زيست هاي آگاهي افزايش.3-3-8-2
تات به مسائل زيستدر افق پژوهش افزايش آگاهي عمومي نسب مسائلها دانشگاهمحيطي باعث خواهد شد

و  به خود قرار دهند. چنين اولويت هاي پژوهشزيست را در اولويت بر محيط تأثيرگذارمربوط بندي همراه
و اجراي پروژه هاي پژوهشي، طرح اختصاص بودجه به هاي تحقيقاتي، وضع قوانين نوين نوعي هايي است كه

فن رو، در آينده نظام زيست متمركز است. ازاين بط انسان با محيطبر بهبود روا و آوري تالش هاي پژوهشي
و المللي متنوع، بيشو نهادهاي بين خواهند كرد تا با تشكيل كنسرسيوم ازپيش به رعايت قوانين

در ن، دولتزيست است. همچني آورند كه در درجه اول خواستار حفاظت از محيط هايي روي دستورالعمل ها
 زيست خواهد بود. هاي اصلي آن، حفاظت از محيط راستاي توسعه پايدار قدم خواهد گذاشت كه يكي از ستون

 اقليميو محيطي زيست تغييراتاز ناشي اجباري مهاجرت افزايش.3-3-8-3
و مسائلي ديگر نظير فقدان امنيت، مهاجرت اج با بروز مسائلي چون تغييرات اقليمي باري مخصوصاً در هاي

و ساير كشورهاي در حال توسعه در حال افزايش است. اين موضوع البته  روندي لزوماًكشورهاي خاورميانه
و برون  در قالب روندهاي داخلي نيز مشهود است. بعضاًمرزي نبوده

 تحليل آثار متقاطع روندها.3-4
و ورودي و خروجي در خصوص روش تحليل آثار متقاطع ن ها قسمت، افزار مطالبي عنوان شد. در اينرمها

و سپس خروجي و تحليل داده بوده مي هاي كليدي نرم تمركز بر شيوة گردآوري  شوند. افزار گزارش
از روند كه خالصه38پس از احصاء در سرفصل پيشين عنوان شد، ماتريس ورودي برايهاآناي

م افزار ميك نرم و براي پر كردن آن مركز علمي هيئتاز اساتيد مشتملاتريس يك پانل مك تهيه شده
و اقتصاد تحقيقات سياست عملي كشور كه در امر آينده ، نظام پژوهش، دانشگاهنگاري، دانشگاه كارآفرين

و فناوري صاحب و نيز فلسفة علم و نوآوري نظر هستند، تشكيل شد. اسامي اساتيد پانليست در پيوست فناوري
و تحليل 120ماتريس ورودي پس از حدود ذكر شده است. اين فصل پر شده و مذاكره نفرساعت مباحثه

در ترين خروجي نرم اثرپذيري اصلي- افزاري انجام شد. ماتريس اثرگذاري نرم و تفسير آن افزار است كه تحليل
 هاي قبلي بررسي شده است. سرفصل
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:اند هاي ماتريس در ادامه عنوان شده ها بر روي خروجي ترين تحليل عمومي
ح- و دوم مثلثاتي، كه در از ميان عمدتاًقيقت روندهاي اثرگذار بر سيستم هستند، روندهاي ربع اول

و علمي در ميان روندهاي  و روندهاي اجتماعي، فناورانه، حقوقي و سياسي بوده روندهاي اقتصادي
گر اين حقيقت است كه در آيندة نظام نيمة بااليي ماتريس تعداد زيادي ندارند. اين امر نشان

و نوآوري كشور، نه و شرايط اقتصادي پژوهش، فناوري روندهايي كه علمي يا فناورانه، بلكه محيط
 كنندگيِ بااليي دارند.و سياسي هستند كه تعيين

در ربع چهارم عمدتاًهمچنين نكتة جالب توجه ديگر در ماتريس اين است كه روندهاي علمي-
و اند؛ يعني بخشي از ماتريس كه در آن اثرگذاري مثلثاتي قرار گرفته ها حداكثر اثرپذيري ها حداقل

دهنده به آيندة نظام هستند. بنابراين روندهاي علمي اين قدرت را ندارند كه ساير روندهاي شكل
و نوآوري كشور را تحت و پژوهش، فناوري و در آنِ واحد، خود اين روندها الشعاع قرار دهند

رو سمت (اغلب و شدت وقوعشان بستگي به ساير روندها و نيز سرعت و وسو ندهاي سياسي
و دوم) دارد.   اقتصاديِ ربع اول

به روندهايي كه از دايرة تحليل- و عنوان روندهاي مستقل شناسايي شدند نيز روندهايي ها خارج شده
( هاي حقوقي بين ناظر بر جريان عمدتاًهستند كه  توجه نظام حقوقي به سالمت رواني مثالًالمللي

ح و دانشجويان يا تنوع موضوعات نظام (مانند افزايش  شدنريپقوقي)، مسائل اجتماعيِ كالن
گيرانه در كشورهاي هاي مهاجرتي سخت جمعيت يا افزايش مشاركت زنان افزايش سياست

 اند. محيطي يا روندهاي آموزشي بوده يافته)، يا روندهاي زيست توسعه
به ترين بهره اصلي- يك غربال براي روندهاي عنوان برداري از خروجي اين ماتريس استفاده از آن

هاي آيندة نظام پژوهش، آينده است: از آنجائيكه تعداد روندهاي مستخرج براي تعيين سياست
و حجم داده و نوآوري بسيار باال بوده از فناوري و انبوه، استفاده ميهاآنهاي نامفيد با را دشوار كند،

ذاري بااليي دارند به مرحلة بعديِ پژوهش اثرگ صرفاًاستفاده از روش اثرات متقاطع، روندهايي كه 
اند. اند انتخاب شده روند به قراري كه در شكل نشان داده شده12راه خواهند يافت. از اين ميان 

و با عنوان12از اين روندهاي متأثراثرات  »ساز روندهاي تصميم«گانه در ادامة همين سرفصل
و پژوهش را يك گام پبهبررسي شده ميسمت جلو  برد. يش

و آثار12اما پيش از آنكه اين روندهاي ازهاآنگانه بر موضوعات سياستي بررسي شوند، يكي ديگر
مك بررسي خواهد شد. اين خروجي، كه نماي گرافيكيِ ديگري از همان محاسبات هاي كليديِ ميك خروجي

و هر  دار اثرگذاري با يك يالِ فلشپيشين است، گراف اثرگذاري است كه در آن هر متغير با يك نقطه
 مشخص شده است. 

و روندهاي هدف: خروجي.3-4-1  هاي سيستم گراف اثرگذاري
و غيرمستقيم را از ساير، تمركز اصلي تحليلدر اين بخش ها بر روندهايي است كه بيشترين اثرپذيري مستقيم

بااليي از سيستم داشته ولي اثرگذاري عنوان شد كه اين دسته متغيرها، كه اثرپذيريترشيپروندها دارند. 
به نسبتاًها آن مي عنوان متغيرهاي هدف يا خروجيكم است، در هاي سيستم شناخته شوند. چراكه اين روندها
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گيريِ ساير در جهتهاآنكه ساير روندها رخ بدهند دچار تحول شده ولي رخ دادن يا ندادنِ خود صورتي
هستند كه در صورتييهاآنگر، روندهايي كه اثرپذيري بااليي از سيستم دارند روندها اثري ندارد. به بيان دي

مي بروز ساير روندها فعال و بههاآنتوان تر شده در را عنوان روندهايي شناخت كه خروجيِ سيستم هستند.
و بررسي شده است چهارادامه  كه اين روندي كه بيشتري اثرپذيري را از ساير روندها دارند انتخاب شده

اند. هدف از بررسيِ جنس اثرگذاري ميان روندها ارائة روندها از كدام روندهاي ديگر چه اثرات بزرگي پذيرفته
و  در گذار سياستدركي از پوياييِ سيستم است كه به خواننده كمك كند در خصوص تحوالتي كه اين سيستم

. آينده شاهد خواهد بود، تصويرهايي پويا در ذهن داشته باشد

و زيست.3-4-1-1  محيطي فناوري افزايش توجه به جوانب اجتماعي
مي روند نامبرده، يعني تغيير پارادايم نوآوري، روندي است كه طبق تحليل ميك در مك تواند با تغييرات رخ داده

س يستم داشته سيستم تشديد يا تقويت شود. به بيان ديگر، اين روند نسبت به ساير روندها اثرپذيري باالتري از
و شدت رخ دادنِ ساير روندهاي سيستم مي و شدت رخ دادن اين روند تعيينو زمان كنندگي تواند در زمان

محيطيو زيست دهي به پژوهش، مسائل اجتماعي داشته باشد. براي نمونه، با افزايش نقش نهاد بازار در جهت
م كه جذابيتي براي بازار ندارند، از توجه پژوهش و از سوي ديگر، در صورت مسئوليتگران پذيريِ حروم شده

بهگذار سياست و حوزه، ممكن است اين مسائل هاي پژوهشيِ مكمل را تشكيل دهند. طور جداگانه تعريف شده
هاي دهي به اين پارادايم اثرِ منفي دارد بدين صورت كه اولويت همچنين كوچك شدن اقتصاد نيز در شكل

و افق ديد در اين شرايط كوتاه تن نمياقتصاد در حالِ آب رف تر مدت تواند به مسئلة پايداري تمركز داشته باشد
محيطي اولويت داده شود. افزايش فاصلة اقتصادهاي شمالي از اين خواهد بود كه به مسائلِ اجتماعي يا زيست

ميهاي اصلي در خيزشِ تغيير پارادايم نوآوري استو جنوبي نيز، كه خود يكي از محرك تواند بروز اين روند،
و نه در اقتصادهاي دنباله صرفاًرا تسريع ببخشد؛ البته احتماالً   رو. در اقتصادهاي پيشرو

و ورود آن به نسل (كه تمركز بر امر پژوهش دارد) از سوي ديگر، در صورت عبور دانشگاه از نسل دوم
(كه تمركز آن تجاري اج سوم  هاي پژوهشوسوي تماعي است)، سمتسازيِ دانش در راستاي نيازهاي

را هاي پژوهشتواند تغيير كند؛ بدين صورت كه يا تمركز بر تقاضاي بازار دانشگاهي نيز مي دانشگاه نسل سوم
يا جهت تمركز بر نيازهاي اجتماعي كه در حالت اول عبور از پارادايم سودمحور در نوآوري دهي خواهد كرد

و در حالت دوم  و همراهيِ نهاد دانشگاه همراه خواهد شد. يكي ديگر از دشوار خواهد شد اين عبور با سهولت
تواند بروز اين روند را تحديد يا تشديد كند، افزايش گفتمانميبيبه ترتروندهايي كه عدم بروز يا بروز آن 

و پژوهش است. اين روند نيز اين قدرت را دارد كه توجه آكادميسين را انتقادي در نهاد علم به سمت ها
در جنبه و توسعة فناوري هدايت كند كه و زيستهاآنهاي از پژوهش محيطي نيز مورد توجه مسائل اجتماعي

و  مي نتيجة سودآور از نوآوري انتظار نمي صرفاًهستند شود كه اين روند، خود توانايي اين را ندارد رود. يادآوري
ا تأثيركه روندهاي ديگر را تحت   ثرگذاري نسبيِ آن بر سيستم پايين است. قرار دهد؛ چراكه

و پژوهش افزايش نفوذ گفتمان.3-4-1-2  هاي انتقادي در نهاد علم
توان انتظارِ رخ دادن اين روند نيز از جمله روندهايي است كه در صورت بروز ساير روندهاي سيستم مي

مي سريع و شديدترِ آن را انتظار داشت. اين روند نقش نهاد تأثيركوچك شدن اقتصاد يا تحتاز متأثرتواند تر
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مي دهي به اولويت بازار در شكل  تحتشود كه گسترش گفتمان انتقادي هاي پژوهشي باشد. بنابراين مشاهده
و به بياني به نظر نمي دهنده شكلنيروهاي اقتصاديِ تأثير رسد كه حتي در صورت به پژوهش بوده

و دستوري حمايت و ساختاري (در بتوان آن را هدايت نمود. به بيان دقيقهاي نهادي تر، نيروهاي اقتصادي
و نيز حاكم شدن منطق بازار) تواناييِ اين را خواهند داشت كه بر  صورت حركت به سمت كوچك شدن اقتصاد
و برعكس: روندهاي اقتصادي  و آن را به تعويق بياندازند (گفتمان انتقادي در پژوهش) اثر گذاشته اين جنبش

ميكهيورتدرص هاي انتقادي در پژوهش را تقويت كردند قادر بودند نفوذ گفتمان در خالف جهت فعلي حركت
و كاهش نقش نهاد بازار در شكل دهي به پژوهش، هر دو فضا را براي كنند؛ چراكه باز شدن فضاي اقتصادي

گري دستوري اثرگذاري دارد، تنظيم تر خواهند كرد. روند ديگري نيز كه بر اين روند تنفس تفكر انتقادي گشوده
و صلب بودن مقررات  وها دانشگاهاست؛ بدين صورت كه از يك سو زياد بودن در امر پذيرش دانشجويان

و ارتقا  و مواردي از اين دست علمي هيئتجذب و تصويب موضوعات پژوهشي و همچنين در خصوص تدوين ،
و به مينحوي است كه اين امكان را از دانشگاه كند كه بتوانند پيرامون موضوعات از نهاد پژوهش سلب

مي انتقادي حركت كنند. از سوي ديگر، همين تنظيم تواند در افزايش گري يكي از بازوهاي كليدي است كه
در اين دست پژوهش اها دانشگاهها لبته بيان شد كه نيروهاي اقتصادي نيز در نقش اهرمي را بازي كند؛ كه

و قادر خواهند بود اين نيروي تنظيم سوي ديگرِ اين گري را خنثي نمايند. يادآوري اهرم قدرت بااليي داشته
شود كه روند افزايش گفتمان انتقادي قدرت اين را ندارد كه در ساير روندها تحديد يا تشديد ايجاد كند؛ مي

و بيش از آنكه بر آن اثرگذار  باشد، از آن اثرپذير است. روند چراكه اين روند اثرگذاري كمي بر سيستم داشته
ميكم كه قدرت ديگري كه بر اين روند اثر دارد، كااليي شدن آموزش عالي است: اين روند مانع از اين شود

و سبك تك تنوعِ ساليق و بنابراين و بازتعريف مفاهيمِ موجود هاي زندگي به فضاي آكادميك راه يابند صدايي
 در دانشگاه تقويت خواهد شد. 

اي فرا رشته-چند- ميان هاي پژوهشافزايش.3-4-1-3
تك هاي پژوهشمشابه گفتمان انتقادي، افزايش و رشته غيرِ اي نيز از روندهاي اقتصادي اثرپذيري بااليي دارند

و/يا قدرت بازار را افزايش دهد، سبب خواهد شد كه اين دست  هر آنچه كه اقتصاد كشور را در انزوا قرار داده
و برعكس، اگر اين روندها در سمتها پژوهش مي از اولويت خارج شوند به وسوي متفاوتي حركت كردند اميد
و به شكلي اثربخش زمان كوتاه ها در مدت گيري اين دست پژوهش شكل مي تر بود. از ديگر روندهايي تر بيشتر

مي كه افزايش اين دست پژوهش در پژوهش است. اين موضوع هاي نوين تواند رونق ببخشد، نفوذ فناوري ها را
( اي در ميان شاخه رشته هاي بينهم نيازمند همكاري هم نيازمند مثالًهاي مختلف فني بوده اينترنت اشياء

افزارهاي براي سنسورها، هم نيازمند تهية مواد مناسب براي شرايط محيطي، هم نيازمند سختيسينو كد
هم نيازمند توجه به مسائل حقو و و قانونيِ فناوري. بنابراين اين دست فناوريمقتضي است) ها قي، انساني

مي رشته غيرتك هاي پژوهشماهيتاً  كنند. اي را مطالبه
گيريِ اين گر در شكل مشابه روند قبلي، يعني افزايش گفتمان انتقادي در پژوهش، نقش نهادهاي تنظيم

و مقررات و تصلبِ قوانين هم تعدد مي روند نيز نقشي پررنگ است؛ هم مانع از بروزِ شايستة اين روند و شوند
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گري اين قدرت را خواهد داشت، در صورت تحديد نشدن توسط نيروهاي اقتصادي، كه با وضع مقررات تنظيم
و آگاهي  اي را در كشور رونق بخشد. چندرشته-ميان- ها فرا بخش انجام پژوهش تشويقي

و دانشگاه.3-4-1-4 و دانشگاهييزدا قدست(كاهش نسبي اعتبار علم )از علم
و38اثرپذيرترين روند از ميان روند بررسي شده در اين پژوهش، روندي است كه حاكي از اعتبارزدائي

و دانشگاه است. يكي از پررنگ تقدس ها از كوچك شدن اقتصاد است. اين ترين اين اثرپذيري زدايي از علم
به اثرپذيري مي هم هم تواند و ازبه صورت مستقيم هاي اين اثرگذاري شيوه ترين مهمصورت غيرمسقيم باشد.

در مي و تجهيزات مورد نياز (اساتيد) و نگهداري نيروي انساني اشارهها دانشگاهتوان به كاهش كيفيت تربيت
نمود كه سبب شده است خروجي دانشگاه امري غيراثربخش تلقي شود. همچنين اقتصاد كوچك كه در كشور 

و اين با شرايط بستة سياسي همراه است، روحية محافظه عمدتاًما  كاري در ميان اساتيد دانشگاه را افزايش داده
و نتواند بازتابي حقيقي از آن چيزي باشد صرفاًشود كه آكادمي امر سبب مي به بازتعريف وضع موجود بپردازد

از كه در جامعه مي كه ترين مهمگذرد. عالوه بر اين، يكي در روندهايي و اخير مطرح شده هاي سالدر دنيا
و تقدس و تجاري است و دانشگاه را تشديد نموده است، ورود گفتمان دانشگاه كارآفرين سازي زدايي از علم

و بنابراين قداست مرتوني در امر توليد صرف علم را  دانش است: دانشگاه به سمت يك بنگاه اقتصادي گرويده
آ و جامعه را دچار كادميسينندارد. تغيير ارتباطات ها در فضاهاي مجازي نيز ارتباط قُدسي ميان دانشگاه

و سبب شده است زبان علم به زبان عاميانه نزديك مي تحوالتي نموده تواند يك اثر تر شود كه اين امر البته
عل منزلة تضعيف يكي از كليدي دوگانه داشته باشد: تضعيف زبان علمي به م است؛ اما از ترين نهادهاي رشد

و جامعه را بهبود ببخشد. سوي ديگر ورود مباحث علمي به جامعه مي تواند رابطة پوياي ميان نهاد علم
و همچنين غلبة مناسبات ايدئولوژيك نيز از جمله ساير روندهايي هستند كه  گسترش گفتمان انتقادي

مي تقدس مي زدايي از دانشگاه را دامن شك زنند: روند نخست ميتواند گذرد را با آنچه اف ميان آنچه در پژوهش
و روند دوم به اين شكاف دامن مي زند. در مجموع بايد گفت كه اين روند يك روند جامعه انتظار دارد پر كرده

و نوآوري كشور يك روند اثرگذاري تلقي نمي شود ولي روندهاي جهاني است كه در نظام پژوهش، فناوري
د جاري، اغلب مي  هاي بااليي داشته باشند.ر تشديد يا تحديد اين روند اثرگذاريتوانند
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و روندهاي تصويرساز.3-4-2  گراف اثرگذاري
و نوآوري توسط نيروهايي كه در قالب روندهاي گفته شد كه آين گانه ترسيم شده38دة نظام پژوهش، فناوري

و تقويت مي و يكديگر را تشديد كنند؛ است؛ ولي اين نيروها در مسيرهاي مستقل از يكديگر حركت نكرده
نه نحوي به تواند يك نيرو برايميهاي سازندة آينده بوده، بلكه در آنِ واحد يكي از المان صرفاًكه يك روند

تغييرِ ساير روندها نيز باشد. روندهايي كه بيشترين اثر را بر ساير روندها دارند، روندهايي هستند كه بيش از 
ميهاآنسايرين قابليت تبيينِ آينده را دارند. بنابراين بررسي  توانند بر ساير روندها داشته باشندو اثراتي كه

ميتواند نشان دهد كه كدا مي و چگونه (آنهايي كه اثرپذير هستند) توانند در نهايت آينده را شكلم روندها
و آثار  بر ساير روندها، مورد بررسيهاآندهند. در ادامه سه روندي كه بيشترين اثرگذاري را بر سيستم دارند،

مي قرار گرفته است. همان ي خارج شده است كه هاي متعدد شود، از اين نودها يال گونه كه در گراف مشاهده
و غيرمستقيم هستند؛ اما در اين بخش تمركزِ بيشتر بر تحليل شيوة مشتمل بر هر دو نوع اثرگذاري مستقيم

ميهاآنتري هاي ضخيم اثرگذاري ميان دو نودي است كه يال  كند. را به يكديگر وصل

در.3-4-2-1  اخير هاي سالكوچك شدن اقتصاد كشور
اي ترين مهم و غيرمستقيم، بر روي افزايش مهاجرت نخبگان، كند كردن تغيير اثرات ن روند، اعم از مستقيم

و كاهش گفتمان انتقادي در كشور پارادايم نوآوري، كمك به تغيير ماهيت پژوهش به سمت كاربردي شدن
و خواهد بود. همچنين اين روند اين قدرت را دارد كه مسئله هاي همكاريگرايي محلي را به تعويق انداخته

 پژوهشي را نيز كاهش دهد. علمي
رسد دانشگاه كارآفرين روندي است كه از سرريزهاي دانشيِ با وجود اينكه در ادبيات به نظر مي

هاي عنوان روندي براي جبران كسريبه بعضاًشكل گرفته است، اما در كشور ما دانشگاه كارآفرينها دانشگاه
و بودجه ميا متأثراي در دانشگاه شود. با همين استدالل، يعني كسري بودجه،ز كوچك شدن اقتصاد شناخته

 اين روند كااليي شدن تحصيالت عالي را نيز از پي دارد. 

 افزايش فشار بر دانشگاه جهت كنشگري اقتصادي.3-4-2-2
از ترين مهماز و نوآوري دارد اين است كه و دانشگاه آثار مخربي كه اين روند بر نظام پژوهش، فناوري علم

مي تقدس و اعتبارزدايي و كساني زدايي به شود. بدين صورت كه وجهة علم براي علم مخدوش شده كه
و تدريس علم مي از تحصيل و اين قداست ميهاآنپردازند به كارگزاران بازار تبديل شده شود. همچنين سلب

و اين در اگر منطق بازار بر مناسبات پژوهشي حاكم شود، ممكن است تغي ير پارادايم نوآوري به تعويق بيفتند
در حالي (و نه بازار) بگذارد، ممكن است اين مأموريتست كه اگر دانشگاه سوم تمركز خود را بر روي جامعه

و اين مسير را سريع مأموريتتغيير پارادايم در راستاي  تر طي كند. به بيان ديگر، خود حركت كرده
 با اين تغيير پارادايم خواهد شد. راستاهمدانشگاهي هاي پژوهشمحوريِ جامعه

گري است؛ بدين صورت كه با وجود ورود دانشگاه به فضاي از ديگر آثار اين روند، افزايش تنظيم
و تنظيم تجاري و بر طبق سنت حاكم در كشور مبني بر نقشِ باالدستي در مقررات گري، مقررات سازي،

و اين امر تنظيمبيشتري مورد توجه دانشگاه خوا گري را تشديد خواهد كرد. البته كه اين موضوع با ذات هد بود
دانشگاه كارآفرين در تعارض بوده چراكه دانشگاه كارآفرين بايستي سطحي از خودمختاري در تصميمات را 
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و پژوهش در كشور رخ داده است، توان نميداشته باشد. اما با توجه با آنچه كه تاكنون در فضاي آموزش عالي
 تفويض اختيارات بسيط به دانشگاه كارآفرين را چنان باورپذير دانست. 

و همچنين افزايش با بروز اين روند همچنين همكاري و مشاركت زنان  هاي پژوهشهاي پژوهشي
مي اي اين شانس را دارند كه تسريع شوند؛ چراكه انگيزه چندرشته توانند دانشگاه را به سمتي هاي كسب درآمد

و متنوع سوق دهند كه شبكة خود را گسترده  تر كنند. تر

و ارتقاء تشديد تنظيم.3-4-2-3 گري دستوري در اموري نظير برنامة درسي، پذيرش دانشجويان، جذب
 اساتيد

و چهارم اين روند نيز بر ساير روندها تأثيرات پررنگي دارد. اين روند مي تواند فشار بر دانشگاه نسل سوم
و جامعه(دانشگاه  مي كارآفرين و چه منفي) تواند با قوانين تبعيض محور) را تسريع يا تحديد كند، (چه مثبت آميز

گري همچنين قادر است با القاي ساختار هاي انتقادي در پژوهش نيز اهرم اثر باشد، تنظيم گفتمان نفوذدر امر 
و كمك به بازتعريف وضع را يت موجود، تقدسو همچنين القاي باورهاي خاص به دانشگاه زدايي از دانشگاه

و هاي جامعه را بازتاب دهد، نمي كه دانشگاه قادر نباشد ارزش نيز سبب شود؛ چراكه در صورتي تواند اعتبار
گري همچنين در اموري نظير گرايش به پژوهش تنظيمرود پاسداري كند. قداستي را كه از نهاد علم انتظار مي

اين روند بر مهاجرتميرمستقيغتوان اهرمي قوي براي اثرگذاري باشد. اثرمي كاربردي يا پژوهش بنيادين
و  نخبگان نيز امري قابل بررسي است: با كاهش توجه به علوم انساني يا علوم بنيادين، با كاهش پذيرش زنان

از دايرة هاي بسياري از مخاطبين دانشگاه هاي علمي، گروه هاي ايدئولوژيك بر ارزش با غالب كردن ارزش
و مهاجرت را انتخاب مي  كنند. توجه حذف شده
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و روندهاي تصميم- ماتريس اثرگذاري.3-4-3  ساز اثرپذيري
اند، ساز استخراج شده افزاري با عنوان روندهاي تصميم هاي نرم روندهايي كه در بخش تحليلدر اين بخش

و محوريت بحث را بر دوش دارند؛ منظور از روندهاي تصميم ساز روندهايي هستند كه در حيطة اختيارات
ف و و ماهيت سياسي و فناوري كشور قرار داشته و ساير بازيگران علم و در عامليت وزارت عتف رابخشي ندارند

باالتر از حد متوسط قرار دارد. بدين صورت كه آثار اين روندهاي اثرگذار بر موضوعاتهاآنآنِ واحد اثرگذاري 
و ادبيات اند.، مورد بحث بودهفصلي اين سياستيِ مطروحه در ابتدا الزم به بيان است كه اين آثار از متون

و سپس با  و تكميل شده به مصاحبه اتكااستخراج شده در اند. اسامي مصاحبه هاي خبرگاني تقويت شوندگان
 پيوست گزارش شده است. 
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آيروندهاليو تحلييفصل سوم: شناسا136  كشوريو نوآوريهش، فناورنظام پژو ندهيتأثيرگذار بر

 استخراج چارچوب سناريوها.3-5
استخراج خواهد شد تا با اتكا بيان شد كه در اين فاز از پژوهش اثراتي كه هر يك از روندها بر موضوعات دارند

هاي سياستيِ پيشِ روي هايي كه با هر يك از اين روندها پيش خواهد آمد، گزينه به تهديدها يا فرصت
هاي زير طي گرديد تا در نهايت براي هر موضوع خود را نمايان كنند. براي اين منظور گام گذار سياست
و بديل ة نگارش سناريوها نزديك شود: به مرحل پژوهشهاي سياستي استخراج شده

 نفرساعت جلسة كارشناسي60در قالب گانة اثرگذار بر موضوعات سياستي12بررسي آثار روندهاي-
]2-3[خالصة گزارش شده در جدول

و تهية بديل- رو تهية روايت آيندة هر يك از موضوعات؛ مبتني بر آثارِ مستخرج هاي سياستيِ پيشِ
و فرصتبراي هر يك از موضوعات   100در قالبها هاي ترسيم شده در روايت بر اساس تهديدها
.نفرساعت جلسة كارشناسي

و تهية چارچوب تعيين سازگاري دروني بديل- نفرساعت40در قالب هاي ناظر بر سناريوهاي آينده ها
.جلسة كارشناسي

و متن سناريوهاي مستخرج- .جلسة كارشناسي نفرساعت80در قالب تهية منطق حاكم بر سناريوها

 هاي سياستي ذيل هر موضوع بديل.3-5-1
و از پيِ آن بديل بر آنچه كه عنوان شد، روايت بنا هاي سياستي ذيل هر موضوع به قرار هاي آيندة هر موضوع

ساله بوده است،5 اين پژوهشاند. الزم به بيان است با توجه به اينكه قلمرو زماني مد نظر زير استخراج شده
با هاي معرفي شده با اين قيد كه در اين بازة زماني قابل استحصال باشند نگاشته شدهيلبد اند. به بيان ديگر،

و در كل قيد قابل  ها ممكن خواهد بود. تري براي بديل سازي بودن، تنوع گسترده پياده حذف قيد زماني

 نوآوريو فناوري پژوهش، ارزيابيو نظارت هماهنگي،،گذاري سياست.3-5-1-1
واي بودجه هاي اولويتدر گرفتن قرار براي بااليي شانس مستخرج روندهاي اثردر پژوهش عام، طور به

 نيزو نگهداري هاي هزينهو ندارد) خصوصيو توليدي بخش كرد هزينه سبددرچهو بودجهدرچه( كرد هزينه
 ميزاناز مستقل. هستند پژوهش براييفعل باريك هاي بودجه كميندر) امروزاز بيش( فسادو رانت
ييوسو سمتدر مستخرج روندهاي اثردر نوآوريو فناوري پژوهش، گذاري اولويت شده، جاري هاي بودجه
 جذبو شده فناوري توسعةدر STI هاي سياست جايگزين DUIوييهمپا سياستكه كرد خواهد حركت
در نيز صنعت نياز مورد هاي زيرساخت نيزو صنعت آوريابت.شد خواهد تبديل حياتياي مقولهبه نيز دانش
نخواهند منابع ايناز استفاده براي شانسي چندانها دانشگاه بنابراينو هستند پژوهشي هاي بودجه جذبِ صف 
در بازيگر نهادهاي ميان اختيار جنگ سبب) صنعت سمتبه پژوهش اولويت سوگيريِ( موضوع اين. داشت
 همراه جديد معضالتو امروزي معضالتباراهاآن ميان كارميتقسوشد خواهد نيز فناوريو پژوهش امور

 امري نيز)ها دانشگاه ادارةبر حاكم دستوريِ اصول(= روزمره اموردرها دانشگاه استقالل فقدان. كرد خواهد
 عام طوربه عتف وزارتاز وريفنا توسعةو پژوهش براي اثربخش اقدامات امكان بنابراينو بوده علتبر مزيد

ريپ مانند( صنعتي هاي اولويتجز هايي اولويتكهست حاليدر اين. شودمي زدوده خاص طوربه دانشگاهازو
هاآنبه آكادمي نهاد پرداختنو داشته قرار كشوردر فناوريو پژوهش پاي پيشِ)آب بحرانو جمعيت شدن
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در دانشگاه زنيِ چانه قدرت افزايش برايكه فرصتي. است همراه موانعياب حكمراني هاي پيچيدگي دليلبه نيز
حل براي نوين پژوهشيِ ابزارهاياز استفاده براي دانشي پتانسيلبه دسترسي دارد، قرار علوم وزارت اختيار
 هاي پژوهش براي اشياء اينترنتاز استفاده نمونه براي است؛ قديمي اما دار اولويت مشكالت كردن
. محيطي زيست
 خواهندرا فرصت اين علوم وزارتدر مستقر پژوهشيِ نهادهاي ديجيتالي،و فناورانه تحوالت وجود با
 صنعتبهو دانشگاهبه اندازهيكبهكه هايي فناوري رشد يعني بزرگ، نسبتاً فرصت پنجرة اينازتا داشت
 زمان البتهكه كنند؛ نزديك هستند روندها اينبا مرتبطكه صنايعيبهرا خودو كرده استفاده هستند، نزديك
را خود نيازهاي صنعتو خصوصي بخش چون است كوتاه بسيار پنجره ايناز عبور برايها دانشگاه براي

. نشست نخواهد خود پژوهشيِ نيازهاي تأمين براي دانشگاه انتظارِبهو كرد خواهد برآورده درهرصورت
 نيز حاضر حالدركه نيز، نوآوريو فناوري پژوهش، ارزيابيويشپا است محتمل راستا همين در
 نتواندو ببازد بازارو صنعت طرفاز شده تكليف معيارهايبهرا خود معيارهاي ندارد، سامانيبه وضعيت

 پيشاز بيش ارزيابيو نظارت بنابراين. كند نهادينهرا پژوهش خواه ترقيو دموكراتيك متعالي، معيارهاي
 باشد، نظرمد بازارپسند پژوهشيِ معيارهايچهو آكادميك پژوهشيِ معيارهايچه،درهرصورت. گرددمي واردش
. كرد خواهند حركت تساهل راستايدر معيارها اين رسدمي نظر به

 كنند، تحميل آكادميبه پژوهش ارزيابي براي است ممكن صنعتو بازاركه معيارهايي كناردر همچنين
و داشت خواهند پژوهش ارزيابي معيارو اولويت معياربه شدن تبديل براي بيشتري پتانسيل اسيسي مسائلِ

تر نزديك ويتريني ايدئولوژيكو جانبي هدفبهو كرده دورتر) توسعه(آن اصلي هدفازرا پژوهش امر اين
و كندمي تغيير) ساالنه معموالً( كوتاه زمانيِ فواصلدر) پژوهش گرِ هدايت ايدئولوژيِ( نيز امر اينكه كند؛ مي
. شودمي پژوهشي هاي اولويتو پژوهش سرِبر مدت بلندو واحد سايةيك تداومِاز مانع

 نظربهكه شود تلقي پژوهش براي بخش نجاتيك قاموسِدر تواندمي ارزيابي استقاللِ حالتي چنين در
كه باالاز شده تكليفو دستوري معيارهاينهو كشنديم دوشبررا ارزيابي اين اصليِ بارها رسانه رسد مي

 دارندرا قدرت اين بينانه خوش حالتيكدر همچنيناي رسانهو مجازي ارتباطات. اند نبوده اثربخش معموالً
.دهند قرار گذار سياست ميز روي پرداختن برايرا هايي مسئلهيا برسانند گذار سياست گوشبهرا مطالباتي كه

ا مي ساس آنچه كه عنوان شد، بديلبر  شوند: هاي سياستي براي اين حوزه به قرار زير پيشنهاد

و فناوري (تداوم وضع موجود): حكمراني اختالطي علم
و نوآوري ربطذيدر حال حاضر نهادهاي و بعضاًبه علم، فناوري در هر سة اين مقوالت ردي دارند

اي اين بهگونه نيست كه متوليِ هر كدام از و نوآوري اين ابهامن سه مشخص باشد؛ خصوص در زمينة فناوري
از عهده هاي سازمانشدت بيشتري دارد. تداخل وظايف در ميان  و نوآوري سبب شده است كه دار علم، فناوري

و از سوي ديگر توسعة فناوري نيز به (و توليد علم) از معناي خود تهي شود طور متعالي رخ ندهد. يك سو علم
مي به بايست داللت بر افزودن دانش به دانشِ بشري باشد، به توليد مقاالتي بيان ديگر، توليد علم كه قاعدتاً

و از سوي ديگر توسعة درون و نوآوري در كشور رخ نمي كه اغلب كاربردي هستند منجر شده دهد. زاي فناوري
و هر حوزه با تداوم حكمراني اختالطي فرهنگ بازار بر نهاد علم غلبة بيشتري در خواهد يافت اي كه
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و/يا حوزه كوتاه هايي كه جذابيت ايدئولوژيك دارند مورد توجه جامعة علمي قرار مدت تقاضاي بيشتري دارند
و نتيجتاً حوزه مي گرفته بوده در هاي بنيادين، كه موتور توسعة فناوري باشند، مغفول واقع بلندمدتتوانند

و عدم اتخاذ يك سياست بديل، حمايت از فناوري شوند. از سوي ديگر در صور مي ت تداوم وضع موجود
و صورتمستقل از سودآوري فناوري در بازار از فناوري صرفاًگرفته مي TRL 4هايي كه كنند موفقيت عبور

و قلمداد مي با نيست كه فناوري گونهنياشوند م TRL 9هاي زيادي توليِو آمادة ورود به بازار از اين نهادهاي
و نوآوري خارج شوند.   فناوري

 عتف وزارتدر نوآوريتا علم زنجيرة تجميع
و همچنين گذاري سياستنهادهايي كه در امر هاي مأموريتدر اين بديلِ سياستي، مرزهاي ميان

و فناوري مشخص سازيِ سياست پياده و مسئوليت تر شده هاي علم و دستگاه اند نيز ربطذيهاي هاي وزارت علوم
(در كنار مسئوليت اصلي يعني توسعة علمي) مشخص و نوآوري تر خواهد شد. در چنين براي توسعة فناوري

و تجاري حالتي طبق نص قانون، تولي و سازي فناوري را عهده گري پژوهش، توسعه فناوري دار شده معاونت علم
و صنعت به ايفايو نهادو تقاضاو عرضه كنندة هماهنگ نقشدر فناوري رياست جمهوري اسط ميان دانشگاه

و تجاري و پژوهشي به داخل وزارت عتف منتقل خواهد شد. نقش خواهد پرداخت  سازي دستاوردهاي علمي

ديجد نهاددرآن تمركزِو عتف وزارتةطيحازيسازيتجاروينوآورةمقول حذف
و نوآوري در كشور، در نهايت اين موضوع، يعني عبور از حكمراني اختالطي در نظام پژوهش، فناو ري

و وزارتخانههاي فناورانة(و كلية فعاليت وزارتخانهتواند به حذف واژة فناوري از عنوان(در حالت حدي) مي (
و دانشگاه بر عهدة دانشگاه و فناوري بيانجامد. در نهايت، رابطة ميان صنعت حذف عنوان علم از معاونت علم

و  (غلبة هايشپژوهجذابيت صرفاًنبوده دانشگاهي است كه راه ورود صنعت به اين نهاد را باز خواهد كرد
دانشگاهي). در صورت اتخاذ اين سياست، علم هاي پژوهشمحوري براي نگاه تقاضامحوري بر نگاه عرضه

و از فناوري كه  مي ذاتاًيك كاالي عمومي تلقي شده شود؛ بنابراين فرهنگ كاالي عمومي نيست تفكيك
منديِ بازاري نهاد صنعت مخدوش نخواهد شد. هاي وزارت علوم توسط دغدغهو معرفتيِ دانشگاه علمي

و نيز براي توسعة مثالًتواند صورت بگيرد: همچنين ارزيابي نيز با معيارهاي متفاوتي مي براي علوم كاربردي
مي فناوري، رسانه ساية ايدئولوژيِهاآنهر چه بيشترِ توانند نقش ارزياب را بازي كنند؛ كه در صورت آزاديِ ها

و غيره) معيارهايي به جز1حاكميتي نيز از پژوهش زدوده خواهد شد (بنيادين، انساني . براي علوم غيركاربردي
معيار ارجاعات به مقاالت منتشر شده. بنابراين بديل مثالًتوليد مقاالت علمي بايستي مد نظر قرار داده شود؛ 

و فناوري قابل ارائه است، جداسازيِ سومي كه براي تسهيل  تعارضات مربوط به حكمراني در سياست علم
و نوآوري از دانشگاه است؛ بدين صورت كه دانشگاه الزامي در  و اجراي گذاري سياستتوسعة فناوري

و تحقيق سياست و كارآفريني نداشته باشد؛ كه البته اين بدين ها در امر ارتباط با صنعت معنا وتوسعة صنعتي
دانشگاهي از كمك به توسعة فناوري منفك شوند بلكه بدين معناست كه وزارت علوم هاي پژوهشنيست كه 

) و بودجه گذاري سياستمتولي بهو مجريِ سياست) براي اين امر نباشد. اين بديل دانشگاه هاي دانشگاه را

 
مي1 و نقش پررنگ رسانه . نمونة اين موضوع را  ها در جلوگيري از تبليغ آن. توان در توسعة فناوري مستعان در تشخيص كرونا ديد
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آهاآنكالسيك مأموريت و معيارهاي ارزيابي براي بهبود نچه دانشگاه متوليِ آن است، بازگردانده
اتر خواهند شد. گيرانه سخت به راه براي آكادميسين نكهيكما هايي كه تمايل به نزديك كردن مطالعات خود

(براي نمونه كنسرسيوم  هايي كه دانشگاه يك سمت آنهاست)، مهيا خواهد بود. بازار دارند، از طريق مجراهايي

 نوآوريو فناوريعهتوس پژوهش، بودجة1تخصيص.3-5-1-2
يا كامل حمايت خصوصدر گيري تصميم/مالي تأمين هاي روش( پژوهشي مؤسساتوها دانشگاه مالي تأمين

: بود خواهد روبرو بسياري هاي چالشبا آيندهدركه استاي مقوله) پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهاز درصدي
و) جهاني هاي شبكهبههاآن پيوستگي( وينن هاي فناوري ملزومات شدنِ سياسي اقتصاد، شدن كوچك
بهها دانشگاه وابستگي كناردر حقيقت اين. ارزي هاي گرنتوها سرمايه جذباز كننده ممانعت هاي تحريم
وها تعارضبارا دانشگاه پژوهش هدايت مسئلة بودجه، كرد هزينه براي هايي دستورالعملبه همچنينو بودجه

.كرد واهدخ مواجه هايي دشواري
و بوده بنيادين هاي پژوهششد خواهد كاسته بيشتر سهمشاز آنچه روندها، اينباكه است بديهي

 كاربردي هاي پژوهشكه مخصوصاً شد؛ خواهند مواجه مالي تأمين بحرانباهاآنازپس كاربردي هاي پژوهش
تا كنند تالشو شده مالي تأمين دانشگاه مشتريانِو بازار مجرايازكه دارندرا شانس اين) حالت بهتريندر(
 بازار بودنگرم( خود حدي حالتدر روند اين البته. كنند جدا دانشگاهي هاي بودجهازرا خويش راهلهيوسنيبد

 سازي تجاريو صنعتي هاي پروژه اخذ براي(ها دانشگاه ميان رقابتبه است ممكن) دانشگاهي هاي پژوهش براي
. گرفت خواهد فاصله خود متعالي هدفاز پيشاز بيش دانشگاه صورتآندركه شود ختم) پژوهش

 نيزراهاآن كيفيتو دانشگاهي هاي پژوهش آيندة پرداز شهريه دانشجوي جذب افزايشكه افزود بايد
 ديگر سويازو ندارد دانشگاه براي دانشي نشستته منبع جذبِ اينسويكاز چراكه كند؛مي تهديد

 براي مشتري جذب( بازار مجراياز مالي تأمين كناردر. انداخت خواهد كيفيتازرا پژوهشي هاي خروجي
 است ديگري مجراي ايدئولوژيك نهادهاياز مالي تأمين پرداز، شهريه دانشجوي جذب مجرايازيا) دانشگاه

 خواهد دانشگاهي پژوهشو دانشگاه روح براي مخرب روندي البتهكهشد خواهد مطرح احتماالً آيندهدر كه
 اين اينكه ضمن. بزند دامن تواندمي فسادو رانت توزيعبه نيزو دانشگاهو علماز اعتبارزداييبه چراكه بود

 مقابل،در. كرد خواهد ساقط توجه حيثازرا مهمي هاي مسئلهو موضوعات گرنت، براي مجراها دست
 نمونه براي كنند؛مي صحبت نيز مالي تأمين جديدايمجراه خصوصدر موضوع اينبر ناظر آتيِ روندهاي

يا. هستند انجام حالدر محلي هاي دانشگاهدركه محلي هاي پژوهش براي اوقافو محلي هاي خيريه جلب
 موضوعات پيرامونِ صنعتبا قمارگونه پژوهشيِ هاي همكاريدر دانشگاه مشاركت صورتدر همچنين

. داشت اميد چشم آتي هاي پژوهش براي ماليبعمنا جذببه توانمي آتيه، خوش
از يكي بودجهكه بگيرد صورت مختلفي طرقاز تواندمي نيز فناوريو علم هاي پارك مالي تأمين

 عنوانبا موضوع اينبر روندها اثراتكه پرداخت نكتهناي ذكربه بايد سياستي موضوع اين آيندة تفسيربه وروداز پيش.1

و نوآوري اهميت امر براي نهايتدر آنچه اينكهبه نظر اما شدند؛ بررسي فناوريو پژوهش مالي تأمين  نظام پژوهش، فناوري

.ندا شده استخراج اساس همينبر نيز پيشنهادي هاي بديلو داده عنوان تغيير موضوع اين است، شده تأمين منابع تخصيصِ دارد
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 امر اين البتهكه كند روانهها پارك اينبهرا محلي منابع تواندمي محلي گراييِ مسئلهكه گرديد بيان آنهاست؛
.مالي منابع جذب شيوةدر البتهو اداره شيوةدرها دانشگاه اختيار افزايش: دارد نياز پيشيكبه نياز

 هاي پيشنهادي براي اين مقوله عبارتند از: بنابراين بديل

يفناورو پژوهشةبودجيپراكندگ(وضع موجود):
به تأميندر حال حاضر و نوآوري و جز صندوق مالي در پژوهش، فناوري كه صورت نامتمركز بوده هايي

و با خط مشيِ تثبيت به مي شده در امور تجاري طور مشخص و سازي فعاليت (مانند صندوق نوآوري كنند
و نيز سامانه و توزيع مجدد بودجه شكوفايي) مي هايي كه به گردآوري، تجميع (مانند هاي پژوهشي پردازند

و صندوق پژوهشگران) ساير منابع1سامانة ساتع، قانون  ي متمركز نيستند. بنابراين دنبال كردن مال تأمين%
به اولويت و تخصيص منابع و نميهاآنها و قياس دشوار بوده ها پذير ميان خروجي فعاليت توان ارزيابيِ متمركز

كه تأمينهاي سياست نامتمركز براي نيز ارائه داد. از جمله ديگر محدوديت و فناوري اين است مالي پژوهش
(فعاليتبر حسب شرايط ممكن  تر) سوق داده شود هاي كاربردي است خط مقسم ميان اين دو به سمت فناوري

و ويترين به دور هستند قابل   نباشند. تأمينو منابع مورد نياز براي برخي علوم كه از كاربرد

 متمركز صورتبه منظوره عام نوظهوريهايفناورةتوسعو پژوهشيمال تأمين
و فناوري انگيزهاين بديل ناظر بر اين حق مي يقت است كه پژوهش توان همين هاي مختلفي دارند كه

و كافي براي تفكيك  مالي دانست: پژوهشِ صرف نيازمند جذب منابع از بودجة تأمينموضوع را انگيزة الزم
مي ذاتاًعمومي است تا به توليد كاالي عمومي منجر شود اما فناوري  د.شو در راستاي كسب سود توسعه داده

و تضمين تأمينبنابراين مي مالي متمركز تا شده براي علوم از اهميت بااليي برخوردار خواهد بود كه توان با
و صندوق مالي فناوري به مكانيزم بازار تأمينهايي به آن اقدام نمود. در اين بديل سياستي سيس سازوكارها

و تقاضاي پژوهش كاربردي) سپرده مي و فناوري هاي پژوهششود اما(عرضه منظوره بودجة ها عام نوظهور
مي ها از اين صندوق خود را در قالب گرنت (پايان هاي پژوهشكنند. البته ها دريافت ها) در صورت نامه آكادميك

(يعني در صورتيكه  و بازار و با مشتريِ دست به نقد نباشند) هاي پژوهشفقدان پشتيبانيِ صنعت كاربردي
كه تأمين هاي مشتمل بر صندوق نامبرده يا به تقويت بنيان هاي پژوهشمالي علمي خواهند بود؛ با اين منطق

علم در دانشگاه كمك خواهند كرد كه بودجة پژوهشي دانشگاه از منبع صندوق متمركز براي توسعة 
مي هاي پژوهششود. تأمينمنظوره، هاي نوظهور عام فناوري صنعتي توانند داراي اسپانسر آكادميك همچنين

اي به جز علم براي دانشگاه خواهند داشت. در اين بديل سياستي صندوق متمركز يا بيروني باشند كه آورده
و براي نمونه هر منطقه از كشور صندوق مربوط به خود را داشته نامبرده مي تواند متمركز براي كل كشور نبوده

ا از طرف صرفاًز پي دارد كه منابعي مانند خيريه، كه باشد. اين قيد در سياست پيشنهادي اين مزيت كليدي را
مي كساني ارائه مي و شهر خود تعصب دارند،  تواند براي مصارف علمي نيز هزينه شود. شود كه به اقليم

يساماندهو متمركز صورتبه منظوره عامو نوظهوريهايفناورةتوسعو پژوهشيمال تأمين
 منظوره خاصيهايفناور توسعهو تقاضامحوريها پژوهشيمال تأمين

و خرج كردن منابع مالي در اين سياست آنچه كه دنبال مي شود اين است كه تالش شود مجراي جذب
و تجاري براي كلية فعاليت و هاي پژوهشي سازي براي نهادهاي متولي مشخص باشد؛ چه نهادهاي متولي علم
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و عاميچه نهادهاي متولي فناوري. با اين توضيح كه فناور هاي منظوره، كه نياز به حمايت هاي نوظهور
مي پيش و ساير توانند گرنت رانندة دولتي دارند، هاي مورد نياز خود را از مجراهاي متمركز دريافت كرده

هاي متمركز خود را داشته باشند. طبعاً منظوره نيز مكانيزم هاي خاص تقاضامحور يا توسعة فناوري هاي پژوهش
و سامانه تنوع صندوق ها (=سازوكارها) براي هر كدام از اين دو در اين سياست مورد استقبال قرار دارد؛ تنها ها

با در صورتيكه مشخص باشد كه هر يك از سامانه و و از چه منبعي منابع را گردآوري كرده ها با چه هدفي
و مأموريتي  ميهاآنمنطق ا را توزيع ز اين جهت اهميت دارد كه دنبال كند. اين تمركز در هدايت منابع هم

مي كردن اولويت هم از اين جهت اهميت دارد كه ارزيابيِ قابل مقايسه ميان موضوعات ها را تسهيل و كند
پي مختلف را ممكن مي كند. در اين سياست، تنوع رويكردهاي سازوكارهاي متمركز مختلف اين مزيت را از

و موضوعات دارد كه شاخه ميهاي متنوع علوم را مختلف فناوري هر يك متناسب با ماهيت خود توانند منابع
اي است رشته آزمايشگاه هوش مصنوعي نيازمند تشكيل يك تيم ميان هاي پژوهشدريافت كنند. براي نمونه 

هاي بزرگ نيازمند اين هستندي خرج خواهد كرد؛ يا برخي فناوريدرستبهتا بتواند تضمين كند منابع مالي را 
و اشتراكي ميان صندوقهاآنمالي براي مينتأكه  و بازار بوده هاي يك به چند براي با مكانيزم مثالًها

 دريافت منابع اقدام كنند. 

)اي توسعهو كاربردي اي، پايه هاي پژوهش شامل( توسعهو تحقيقو پژوهش اجراي.3-5-1-3
و) جهاني روندهاياز متأثر(زا برون والتيتح پتانسيل آيندهدر پژوهشي مؤسساتوها دانشگاه مأموريت

با بازيگران شدن همراه(زا درون  نزديكاز عبارتند روندها اين. داردرا) خودظنبايكهر ها، موج اين داخلي
 بازاربه آكادمي شدن نزديك همچنينو) ديجيتال هاي الخصوص فناوري علي( آكادميبه فناوري شدنِ

 دانشگاه براي درآمدزايي سودايو كردهتر بازار نزديكو صنعتبهرا پژوهش موضوع اين). كارآفرين دانشگاه(
.نمايد مخدوشرا دانشگاهيانو دانشگاه ذاتو هويت تواندميكه اتفاقي دارد؛پياز را

 دارد قرار بالتكليف وضعيتيدر نيز پژوهشي مؤسساتوها دانشگاه ساختارو حكمراني شيوه اساس همينبر
هاعرف ولي نيست ممكن باشد مشتريو بازار شناخت هايژن دارايكه مديريتيباجز كارآفرين دانشگاه اكهچر
 وكاري كسب مديرانِبه دانشگاه مانند نهادي سپردناز مانع كشوردرها دانشگاه ادارةبر حاكم هاي ايدئولوژيو

.كندميدور خود) پژوهش(دومو) آموزش(لاو مأموريتازرا دانشگاه تصميمي چنين اينكه ضمن شود؛ مي
به قافله باختنِو كشور،در بنيادين پژوهش پيشِاز بيش رفتنِ محاقبهبر ناظر آينده روندهاي كلية
 شمالي كشورهاياز فزاينده طوربهرا جنوبي كشورهاي فاصلة تواندميكه امري هستند؛ كاربردي هاي پژوهش

دركه جهاني، پژوهشيِ روندهايكه دارد وجود خطر اين نيز، كاربردييها پژوهش امردر. كند زياد
و شدهمد آكادميدر) علمي توليدات افزايش انگيزةبا عمدتاً( ندارند موضوعيت توسعه حالدر كشورهاي

در اينفلوئنسريبهها آكادميسينو پژوهشگران عالقة. شوند رانده حاشيهبه كشورها ايندر جاري مسائلِ
. زندمي دامن روند اينبه نيز مجازي فضاي

 آيندهدر حياتي امري مراكز اين مأموريتدر بازنگرييا جديد، پژوهشي مؤسساتياها دانشگاه تأسيس
 يعني روندها، اينبا مقابلهبه نياز نيزو محور مسئلهو كاربردي علوم پيرامون جاري روندهاي چراكه بود؛ خواهد
 تواناييِ بازار،درهرصورت. كنند تكيهها دستگاه اين مأموريتبر توانندميدوهر دين،بنيا علومبر تمركز
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 روحِ شدنِ حاكمو بازار غلبةاز جلوگيري برايو دارد پژوهشبه دهي جهتدر) گذشتهبه نسبت( بيشتري
. شودمي ضروريهاآن مأموريت احيايوها پژوهشگاهكه هست نيز پژوهشبر سودمحوري

 كارگاه، آزمايشگاه، شامل( فناوريو پژوهش هاي زيرساخت آينده، براي مستخرج روندهايبا ابقمط
 دارند؛ قرار تهديدو تحديد معرضدر پيشاز بيش) روزبه اطالعاتو آماربه دسترسيو تحقيقاتي تجهيزات

وتر گران جديد ژوهشيِپ ملزوماتو تجهيزات ديگر سويازو شده كاسته كشور خريد قدرتسويكاز چراكه
 موضوعات خوردن گرهبا نيزو پژوهشي موضوعات تنوعبا اينكه ضمن. هستندتر حساس سياسي لحاظ از

 حاكمها دانشگاه نياز مورد هاي زيرساختبر بسياري تنوع محلي، جوامع نيازهاييا بازار نيازهايبا پژوهش
. است تعارضدر) باالدستي نظارت(ها دانشگاه دستوريِو مركزي هدايتبا امر اينكه بود خواهد
دو يعني عالي، تحصيالت شدن كاالييو دانشگاه فعاليت شدنِتر تجاري ها، پژوهش شدنتر كاربردي با
 حالدر كمااينكه دارد؛ افزايش پتانسيل كشوردر علمي تقلب هستند، موضوعات اين آيندةبر ناظركه روندي
. است شده نهادينه دانشگاهي امري پژوهششفروو خريد امر نيز حاضر

 هاي گروه اختياردر صرفاً اند، شده كااليككه دانشگاهي، پژوهشو دانشگاه است ممكن همچنين
 بازتعريفبه صرفاً هنجاري هاي پژوهش بنابراينو گرفته قرار خاص ايدئولوژيك هاي گروه نيزو اقتصادي

 برخي ديگر، بيانبه. شوند جامعهدر ساختاري هاي تبعيضبه زدن دامن سببِو پرداخته موجود وضع
.ندارند بخشي تحول قدرتو داشته شده تعيين پيشاز پاسخِ آكادميك فضاي شدنِ صداتك دليلبهها پژوهش

 هاي پيشنهادي براي اين موضوع به قرار زير هستند: بر اين اساس بديل

هاو پژوهشگاهها دانشگاه(ادامه وضع موجود): فقدان مرز مشخص ميان
ها تشابه بسياري به يكديگر داشته هاي كشور از جهت ذات فعاليتو پژوهشگاهها دانشگاهدر حال حاضر

(كه آن نيز در بازه مي هايي براي پژوهشگاهو جز در امر جذب دانشجو و سپس مجدداً مجاز شود) ها منع شده
ميتفاوت چنداني با يكديگر ندارند. اين موضو از شود هم پژوهشگاهع سبب به گرايي مأموريتها و دور شده

(يا فروش خدمات پژوهشي يا جذب دانشجوي شهريه هم درآمدزايي و توازن ميانها دانشگاهپرداز) بگروند
و پژوهش را از دست بدهند. در صورت تداوم اين سياست جاري، پژوهشگاه ها بار پژوهش دانشگاهي آموزش

و در بلندمدت براي دانشگاه از پژوهش چيزي باقي نمي را كمرنگ مي ( نامه ماند جز پايان كنند،  هاي پژوهشها
و مسئله مي محور به پژوهشگاه كاربردي و در نهايت دانشگاه به سمت آموزش ها سپرده محوري شوند)

و بازگردانده مي تكاملِ آموزش از شود اين در حاليست كه پژوهش دانشگاهي براي آموزش نيز اهميت دارد
هاي فعلي، يعني قائل نبودن حاصل از پژوهش در دانشگاه مقدور است. همچنين سياستيبازخوردهاطريق 

به سمت بازار، جذب دانشجويهاآنهاي اين دو نهاد سبب خواهد شد هر دوي مرز ماهوي ميان فعاليت
و شهريه و از مأموريت المجموعثيحمناي، و تقويت درآمدزايي كشيده شده (آموزش هاي پايه اصيل خود

و  و پژوهش و معرفتي براي دانشگاه از طريق آموزش و كاربردي براي پژوهشگاه هاي پژوهشعلمي ) علمي
ها هاي موجود در پژوهشگاه دور شوند. در نهايت نيز اين حالت ممكن است به انحصارگري در زيرساخت

و زيرساختبينجامد؛ يعني استفادة استيجاري از تجهي راها دانشگاهها. در صورتيكه اگر زات بار اصلي پژوهش
از بر دوش مي  توانست عموميت بيشتري داشته باشد.ميهاآنداشتند، استفاده
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و واحدهاي پژوهشي براي پژوهشگاه گرايي مأموريت ها دانشگاهها
و اين سياست و پژوهشگاه بوده مي اين بديل قائل بر تفكيك ميان دانشگاه كند كه نهادهاي را دنبال

(به جز  كهها دانشگاهمتولي علوم بنيادين و ذاتاً) را كمي بيشتر به سمت علومي كاالي عمومي تلقي شده
و ته ، در بلندمدت به توسعةهاآننشست جذابيتي براي بازار ندارند سوق دهد تا با تداوم تحصيل اين علوم

هايي كه دور از اين سنخ از علوم هستند نيز بايدي پژوهشگاهفناوري كمك كنند. در اين بديل سياست
و تمركز فعاليت هاي مأموريت بر شفاف داشته باشند ها بگمارند؛ براي نمونه برخي پژوهشگاههاآنهاي خود را

(مشابه و انساني وها دانشگاهبر توسعة علوم بنيادين و برخي هاي پژوهش)، برخي بر توسعة فناوري  كاربردي
گذارهاي حوزة مربوطة خود متمركز شوند. اين بديل سياستي در بلندمدت تغذية سياست مأموريتديگر با

و نشست ته و پژوهشيِ دانشگاه در حيطة عمومي كه جذابيتي براي بازار ندارند افزايش خواهد داد هاي دانشي
به ها نيز با مأموريت پژوهشگاه شدهاآنهايي كه در قالب مسائل ه است خواهند توانست در حل مسائل محول
(كه و نوآوري ندارد) گام بردارند. لزوماًكشور  نيازي به توسعة علمي

و جز پژوهشگاه در اين حالت، به و بنيادين تمركز داشته ازهاآن مأموريتهايي كه بر علوم انساني
در TRLها بايستي در محدودة فناوري به دور است، ساير پژوهشگاه و بهترين حالت با شريك مشخص

(پژوهشگاههاآنمشخصي كه در توسعة فناوري در كنار  و حضور دارد ديگر، صنعت، دولت، غيره)ها دانشگاهها
 در اين مسير گام بردارند. 

 فناورانهو پژوهشي دستاوردهاي سازي تجاريو صنعتبا ارتباط.3-5-1-4
 ختم كارآفرين دانشگاهبه حالت ترين متعاليدركه( نشگاهيدا هاي پژوهش سازيِ تجاري شدن باببه توجه با

 قابل پژوهشي مؤسساتوها دانشگاه علمي هيئت اعضاي ارتقايو جذب زمينةدر هايي سياست،)شود مي
 ماهيتاز دانشگاه شدن دوربه است ممكنها سياست اين اينكه خصوصدر نيز مباحثي اما. هستند بيني پيش

و اساتيد ميان رقابت علمي، تقلب افزايش،)دانشي كاركنان عنوانبه( اساتيديگانگيازخودبد،خو اصيلِ هويتو
 بنابراين. هستند مطرح شود، ختمها پژوهش سازي تجارييا/و صنعتي هاي پروژه جلب برايها دانشگاه بعضاً

. نيستند قوي اتكاي محل چندان خصوص ايندر باالدستي هاي گري تنظيمو عمومي هاي سياست
را) سازي تجاريو پژوهش آموزش،( خويش وظايف همة مديريت توانايي دانشگاه اينكهبر فرض با
و اقتصادكه داشت يادبه همچنان بايد كند، فراهم دانشي كاركنان برايرا تعادل نقطة بتواندو باشد داشته
 ممكن موضوع اين. باشد دانشگاهي هاي ژوهشپ براي خوبي بازار بتواندكه ندارد قرار موقعيتيدر ايران بازار
 فناوريو بازار تعيينبا تواندمي چالش اين البتهكه كند مواجه ساختاري دشواريِبارا سازي تجاري مقولة است

 مانند فرصت پنجرهيك انتخاب نمونه براي شود؛ مديريت درست، استراتژييك اتخاذ يعني مناسب،
را سازي تجاريكه ديگري خطر. هستند نزديك اندازهيكبه صنعتو انشگاهدبهكه ديجيتال هاي فناوري
 راه بازاربه نهايتدركه چيزي: است ويترينيكبه دانشگاه پژوهشي هاي خروجي انتقال كند،مي تهديد

لتبدي كندمي تهديدراها فعاليت دست اينكه بعدي خطركه البتهو. كرد نخواهد سودآوريو يافت نخواهد
. است رانت توزيع هاي دستگاهبه دانشگاه كارآفرينيِ برايها تالش

(بازاريا/و صنعتبه دانشگاهاز[ فناوري انتقال نهادهاي اندازي راه مقولة اينجا در  تا سيس نمونه براي]
ازچهو مأموريت جهتازچه. بود خواهد بحث براي جالبي محل نيز) رشد مراكزو فناوريو علم هاي پارك
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 مورد نهادهاي تقويت برايها سياست ماهوي، هاي ويژگي اينبر عالوه.هاآن ساختارو حكمراني شيوه جهت
يا فكري، مالكيت جامع نظام نمونه براي( جديد شرايط ايندر فناوريو پژوهش براي زيرساختيو نياز

و ساختاريا اداره هاي شيوهدر تنوع.بود خواهند اثربخش هاي سياست جملهاز)اي شبكه ميان اجتماعي سرمايه
 دنيادررا خود آزمايشكه است امري نيز داد خواهند پاسخكه مسائلي اساسبرها پارك اين هاي مأموريت

 ضمن. نمود دفاعآن لزوماز توانمي نيز ايراندر محلي مسائلِو اقليمي هاي ويژگيبه توجهباو داده پس
از بسياريدر) سياسيو اقتصادي جملهمن متعددي داليلبه( نيز رشد مراكزوها پارك مانند نهادهايي اينكه

. نرسد مقصود منزلبه مجدداً است ممكن رفته راه اينو اند شده تبديل محتوابي هايفُرمبهها دانشگاه
 نشجويانِدا پذيرش افزايش احتمال است، بررسي قابل موضوع اينبر ناظر روندهايدركه ديگري مقولة

 براي اساتيدبهها بخشي انگيزه وجودباو دانشگاه، براي بازاريو صنعتي فعاليت شدنِ باببا: است پرداز شهريه
در پذيرش براي عمدتاًكه) مسن دانشجويان مثالً( غيرسنتي دانشجويان جذب،بازارپسند هاي پروژه انجام

 براي نيز افزايش اين البتهكه. يافت خواهد زايشاف دارندرا شهريه پرداخت استطاعت تكميلي تحصيالت
 نگاه تقاضاو عرضه منطقبه بنا دانشجو پذيرش مقولةبه نيز دانشگاه باشد بنا اگرو بوده خاص هاي رشته
 دانشجويان اينكه ضمن.شد خواهد صنعتبه نزديك هاي رشته فدايها رشتهاز بسياريدر پذيرش كند،

نيز درگذشتهالبته اين مقوله. كنند برآوردهرا انتظار مورد هاي كيفيت بود نخواهند قادر لزوماً نيز شده پذيرفته
 مشاهده شده است ولي روندهاي تحصيل شده حاكي از تداوم آن هستند. 

دو بديل هاي ناظر بر توسعة اند: يكي بديل استخراج شده دستههاي پيشنهادي براي اين موضوع در
بهساز نهادهاي حامي تجاري و و ديگري مواجهة دانشگاه با دانشگاه كارآفرين طور خاص درآمدزايي دانشگاهي

 ها به قرار زير هستند:ي دانش. اين بديلسازيتجاراز مجراي 

 سازي(تداوم وضع موجود): تمركز بر توسعة عام نهادهاي حامي تجاري
و عناويني از اين كارخانهها، مراكز رشد، با عناويني چون پارك عمدتاًاين نهادهاي ميانجي هاي نوآوري

ميها دانشگاهو چه در خارج دست چه در داخل و وظيفة اصلي رشد كه تجاريهاآنكنند سازي دانش است
مي ماندهيباقهاي آنان در مرحلة ارائة خدمات پلتفرمي البته فعاليت ازو با اندكي اغماض توان گفت شماري

و تجاري يعني خلق ثروت از تجاري اين نهادها وظيفة اصلي خود، درهاآنسازي براي سازي را فراموش كرده
اي باشد براي توسعه. بنابراين تداوم وضع موجود سياستي است قالب يك هدف بروز يافته است نه اينكه وسيله

و به ترتيبي كه روايت شد، اين نهادها در اي ن حالت كه در آن توسعة اين نهادهاي ميانجي، عمومي بوده
و يكپارچه توسعه خواهند يافت. به  صورت دستوري

 سازي توسعة هدفمند نهادهاي حامي تجاري
هم در اين بديل سياستي، نهادهاي حامي تجاري و شكل بلكه بر اساس سازي نه به صورت عمومي

و ويژگي مي امكانات نوع خاصي از گيرند. در اين حالت براي نمونه اگر مسائل محلي هاي هر دانشگاه شكل
يك نهاد حامي تجاري سازي را ايجاب كند، دانشگاه اين اختيار را دارد كه با الگوي منحصر به خود در تا سيس

تشكيل كنسرسيوم با يك مركز پژوهشي كاربردي يا يك نهاد صنعتي. بنابراين مثالًمركز رشد اقدام كند؛ 
كه دانشگاه ن هاي مأموريتهايي (از توانند به شيوهمي مأموريتوع اين مشخص دارند، بر حسبِ هاي مقتضي
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و غيره) در مسير تجاريمأموريتنظر ترين خروجي از تشكيل اين سازي گام بردارند تا بهينه، مديريت، نظارت،
نهادها حاصل شود. در صورت اتخاذ اين سياست، بايستي انجام مطالعاتي ابتدايي در دستور كار باشد كه در آن 

بازارمحور در دانشگاه معين شود؛ براي نمونه ممكن است هاي پژوهشت نهادهاي بازويي براي شيوة مديري
و دهنده نتيجة اين مطالعه اين باشد كه سياست همكاري با شتاب بر صرفاًهاي بيرون دانشگاه نظارت دانشگاه

درها آن د تا سياست تا سيس اين تري براي دانشگاه باش تجربة موفقهاآنو گردآوريِ دانش اندوخته شده
مي مراكز با تكيه بر توانمندي از هاي مديريتيِ دانشگاه. در نهايت آنچه در اين سياست دنبال شود جلوگيري

و ساير نهادهاي ميانجي است. همچنين حمايت بودجه سرنوشت پارك ايِ صرف از اين ها براي مراكز رشد
(كه در حال حاضر سياست غالب است) محلي از ترديد دارد؛ چراكه در اين صورت انگيزة نهادهاي حامي نيز

و مقيمانِ  و استقالل چندان تضمين نخواهد شد.هاآنمديران  براي رشد

و هدايت ): موجود وضع تداوم( به هاي پژوهشواسپاري تعريف ها دانشگاهدرآمدزا
دا در اين بديل آن چيزي كه بيش از هر چيزي دنبال مي (و حتي هر شود اين است كه هر نشگاه
و نيز سرمايه ة خود در طول زمان،شد انباشتههاي اجتماعيِ دانشكده) با توجه به نهادهاي شكل گرفته در آن

دانشگاهي هاي پژوهشخود از مجراي پژوهش بزند. بنا بر اين سياست،ييدرآمدزاهاي دست به طراحي برنامه
به مي هاي توسط دانشگاه حمايت مالي شوند كه البته يكي از مكمل جز دريافت بودجه با منابع جذب شده توانند

كه كليدي در اين بديل سياستي تدوين بودجه به نحوي است كه انگيزة كافي براي دپارتمان هايي
مي هايشان به تجاري فعاليت به سازي قرابتي ندارد مهيا باشد. اين سياست تواند در صورت پياده شدنِ اصولي

(كه دانشگاهي با محوريت جامعه توسعة كارآفرينيِ ياد4و ورود به نسل3عبور از نسل عنوانبه بعضاًمحوري
نه شود) صورت بگيرد. دانشگاه جامعه مي (و با لزوماًمحور دانشگاهي است كه به مسائل محيط پيرامونيِ خود

و ميهاآنهدف سودآوري) اهميت داده ميه دهد؛ نمونه را محور مطالعات خود قرار توان ايي از اين مطالعات را
بي در مسائلي چون باال بودن خودكشي در برخي شهرها يا فناوري آبي در مناطق كويري هايي براي مواجهه با

(و نه استقالل جست. اين مقوله البته نيازمند قائل شدن استقالل براي دانشگاه در امر اولويت هاي پژوهش
و هرگونه تشويق يا آي  نامه در اين خصوص ممكن است اين سياست را به ضد خود تبديل كند.ينمالي) بوده

 هاي كارآفرين دانشگاهاز آموزشي هاي دانشگاه تفكيك
و دانشگاه كارآفرين هر سه را. البته با اين قيد حياتي كه دانشگاه پژوهشي آموزش را نيز در بر دارد

را دريافت خواهد كرد كه شايستگي خود براي همچنين با اين قيد كه دانشگاهي برچسب كارآفرين بودن
هاي فعلي كه گواهي است بر وجودييدريافت اين نشان را بتوانند ثابت كنند؛ براي نمونه با اتكا درآمدزا

و مزيت، يا زيرساختهاآنينيكارآفرنهادهاي الزم براي  و مواردي از اين دست. هاي منحصربه ها فرد دانشگاه
اما در اين(كه نوآوري در آن محوريت دارد) نيست كارآفريني معنايبه لزوماً دانشگاهيييدرآمدزاالبته كه 

و نه  نوآوري. با اين سياست چند پژوهشكده يا دپارتمان نيز لزوماًبديل تمركز اصلي بر سودآوري دانشگاه است
بهعنوان مراكز حيات براي علوم بنيادين مد نظر قرار خواهند گرفت كه از بازا به و صورت دستورير به دور بوده

پردازند. در صورت اتخاذ چنين سياستي امكان جلوگيري از كااليي شدنو با بودجة عمومي به پژوهش مي
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و پژوهش مقدور خواهد بود چراكه دانشگاه (كه آموزش گرِ استقالل تداعي عمدتاًهاي كمي برچسب كارآفريني
د و مجبور به  رآمدزايي از منبع شهريه نخواهند بود. مالي دانشگاه است) داشته

 المللي بينو مليو فناورانه پژوهشي هاي همكاريو سازي شبكه.3-5-1-5
 براي. بود خواهند مواجه) امروز مشابه( آيندهدر متفاوتي موانعبا مليو المللي بين پژوهشي هاي همكاري
 بودن دور،)ها تحريم( خارجيو) سياسيذنفوبه حساسيت( داخلي سياسي هاي ممانعت خارجي هاي همكاري
 پژوهشي، هاي اولويتو زباني موانعِ اساتيد،و دانشجويان خارجي اقامت براي اقتصادي مشكالتو جغرافيايي

 سرماية فقدان نيز داخلي هاي همكاري براي.شد خواهند تشديد نيز آيندهدركه هستند موانعياز همگي
را آيندهكه هستند موارديها همكاري براي تخصصبر ايدئولوژيك ارهايهنجوها ارزش غلبة اجتماعي،

. دهندمي شكل
 امردر چرخشي باعث است ممكنكهشد خواهد مواجه تحوالتيبا آيندهدر نيزها همكاري جنس

 پژوهشيِ موضوعات اينكه شود؛) داشت صنعتباو خارجبا دانشجو تبادلبر ناظر صرفاًكه( گذاري سياست
 مختلف هاي رشته ميانها همكاريبه نياز پژوهشي همكاريو نگنجيده قديمي مرزهايدر ديگر جديد دنياي
 تدوين تجاري، قانوني، فني، اخالقي، موضوعات چون متنوعي مسائل( متنوع مسائلبه پاسخگويي براي

بههمهاآن بودنِ نزديك جهتاز همكاري، براي نوين هاي فناوري هاي پتانسيل. دارد) امنيتو استاندارد،
 فناورانهو پژوهشي هاي همكاريبركه است آينده دنياي هاي ويژگياز ديگر يكي صنعت،بههمو دانشگاه
. است اثرگذار

به عنوان بديل بر اين اساس پيشنهادات ارائه شده به  خواهند بود:ريز قرارهاي سياستي اين موضوع

 سازي شبكهدر گري(ادامة وضع موجود): تنظيم
هاي دستوري سازي با مشوق هاي موجود باشد، شبكه در صورت اتخاذ سياستي كه در امتداد سياست

و سبب خواهد شد هدف از شبكه هاي بين منوط شدن ارتقا به فعاليت مثالً( سازي المللي يا داخلي) انجام شده
 سازي از ديد خارج شود.و خود فعلِ شبكه ها دست يابند اين باشد كه اساتيد يا دانشجويان به آن مشوق صرفاً

و تقويت اجتماعات علمي تسهيل  گري
و تغييرات در امر شبكه و بهبود آن نه بر اساس سياست مطابق اين بديل سياستي، تحوالت هاي سازي

و دستوري، بلكه  با تقويت هنجارهاي علمي، تقويت اجتماعات علمي، به رسميت شناختن صرفاًتشويقي
و منوط نكردنِ اموري چون ارتقاء بر اين دست همكاريها دانشگاهالل استق هاي ها، شبكه براي خالقيت عمل،

گيري ها وجود دارد كه به شكلي اين شبكهريگ شكلهايي نيز براي گيرنده تقويت شوند. پيشران خودشكل
و بين شبكه  المللي خواهد انجاميد. هاي ملي

a.با هاي درون همكاري هر-»ها دانشگاههاي دانشيِ نشستته«تكيه بر پيشرانِ دانشگاهي
و علي يك از دانشگاه و قوي، در خصوص الخصوص دانشگاه هاي كشور، هاي بزرگ

و سابقة فعاليت نشست ته كه هاي دانشي و پژوهشيِ خود اين قابليت را دارند هاي دانشي
كاي را تشكيل دهند كه شيوة شكلا رشتهنيبمؤسسات  و به صرفاًهاآنركرد گيري متعلق
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و براي ساير ها قابل كاربرد نيست. چراكه عالوهو دانشكدهها دانشگاههمان دانشگاه بوده
و آكادميسين نشست بر ته هاي مختلف نيز ها در دانشكده هاي دانشي، شيوة تعامل اساتيد

و بنابراين نمي و آيين مشابه يكديگر نبوده ي به تشكيل اينا نامه توان به شكل دستوري
 ها اقدام نمود. دست همكاري

b.ها دانشگاههاي تجارب سابق نشستته«دانشگاهي با تكيه بر پيشرانِ هاي برون همكاري«-
هاي مختلف دانشگاهي براي دانشگاه هاي درون ها نيز مشابه همكاري اين دست همكاري

و هر دانشگاه سابقة همكاري منحصربه كا فرد هستند رنامة خود دارد كه با تكيه هاي دار در
ازببر تجار درميهاآنحاصل و/يا مشاركت  هايي همكاريهاوميكنسرستواند به تشكيل

ها نيز در صورت به رسميت شناختنِ مباردت ورزد. بنابراين اين نوع همكاري پژوهشي
(منظور استقالل  هاريدهي به اين نوع همكاي است) دانشگاه در امر شكلرماليغاستقالل

و مي بهها دانشگاهتواند منجر به تحوالتي در برنامة درسي بوده هاي اي كه برنامه گونه شود
 هاي پژوهشي باشند. هايي قوي براي اين دست همكاري درسي پشتوانه

c.افزايش-»اي هاي منطقه تمركز بر مزيت«المللي با پيشران هاي بين تمركز بر همكاري
و هاي بين همكاري مي منطقهالمللي و عمدتاًتواند اي نيز بر اساس مزيت جغرافيايي، تاريخي

و  را بدين سمتها دانشگاهنيست كه بتوان كلية گونهنيااجتماعيِ هر دانشگاه شكل بگيرد
يك المللي را با مشوق سوق داد كه فعاليت بين و دستوري پيش بگيرند. براي نمونه هاي دست

و/يا برندينگ دانشي باشد موفق است،ر بر مزيت منطقهاگر دانشگاهي در اموري كه ناظ اي
هاي ديگري كه در آن امور مزيت دارند وارد تواند با اختياراتي كه در دست دارد با دانشگاه مي

همكاريِ متقابل شود. به بيان ديگر، اگر وزارت علوم به دنبال اين باشد كه همكاري 
يك بين و المللي و فرصت مطالعاتي نباشد، بايد زمين ناظر صرفاًطرفه نبوده بر اعزام دانشجو

و با نگاه غيرامنيتي هايي كه داراي مزيت بازي را براي دانشگاه هاي نامبرده هستند باز بگذارد
 ها باشد. گيري براي اين دست همكاري در تصميمها دانشگاهپذيراي استقالل 

ريفناوو پژوهش انساني منابع توسعهو تأمين.3-5-1-6
 كشوراز خروج برايهم آيندهدر) دكتري دانشجويانو آموختگان دانش اساتيد،از اعم( دانشي انساني نيروي
به ورود برايهمو) زندگي سبك فقرو مناسب خدمت جبران نظام فقدان( داشت خواهد كافي هاي انگيزه

 صورتبهكه دارندرا سيلپتان اين جديد مشاغل اينكه ضمن). منطقه كشورهاي حتي( ديگر كشورهاي
يا دانشگاهجز جايي كارمند نيز نكرده مهاجرت دانشي كاركناناز بخشي بنابراينو شوند؛ انجام دوركاري
و مشاغلِبهيا نيز بازماندگاناز بسياري درصدو. بود خواهند ايراني صنعت (براي نمونه مشاوره صنعتي موازي

يكياو آورده روي مديريتي) در حتي در در توانايي عدماز افسردگي شرايط حالت حدي، برخي از ايشان
. برد خواهندسربه مهاجرت

و داشته تفاوت سنتي هاي رشته مرزهايبا نوين هاي فناوري دنيايدر مهارتكه افزود بايد همچنين
 اهميت وضوعم اينكه است مختلف هاي رشته ميان مشاركت نيازمندها فناورياز دست اين هاي فعاليت
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 خواهدپياز نيزرا تيمي هاي فعاليت دشواريِ حالت اين البتهو دهدمي نشانرااي رشته ميان هاي آموزش
به نسبت تري كوتاه زمانيِ هاي چرخهدر اساتيد دانشِشد خواهند سبب همچنيننو هاي فناوري اين. داشت
. كنند مضاعف تالش خود دانش داريِ زنگهروبه براي باشند داشته نياز اساتيدو شود منقضي گذشته

و روشن آيندة چندان اقتصادي شرايط دليلبههم نيز صنعتي هاي پروژهبه اساتيد پرداختن
و مديريت بازار، دانش فقدان بنابراين اند؛ نشده تربيتها فعاليت گونهنيا براي اساتيدهمو ندارداي شده تضمين
 هاي شاخه البتهكه كرد خواهد مواجه دشواريبارا صنعتبههاآن فنيِ دانش انتقال امكان اساتيد براي صنعت
 مواجه كمتر محدوديت اينبا) است شدهتر باريكهاآندر صنعتو دانشگاه ميان مرزكه( جديد فناورانة
. بود خواهند

 نيزهاآن خدمت رانجب نظامو دانشجويان التحصيلي فارغو پذيرش شيوه اساتيد، ارتقايو جذب بنابراين
 خواهد) بازار شناختبه نيازواي رشته ميان هاي توانمنديبه نياز دانشي، نيروي كمبود( ساختاري تحوالت شاهد
در نمونه، براي. است پژوهشي مؤسساتوها دانشگاه ساختارو حكمراني ابعاداز يكي صرفاً مقوله اينكه بود

يكدر است ممكن نشجودا پذيرشبر بازار منطق صدارت صورتدانشجو پذيرشازها دانشگاه حدي حالت 
 دانش ارتقاي راهدر جدي موانع امر اينكه كنند خودداري هستند دوربه سودآوريازكه هايي رشته براي

 رشد( افقي نابرابريو) متمول طبقة بيشتر رشد( عمودي نابرابري همچنينو كرد خواهد ايجاد بخش رهايي
.شد خواهد تشديد) دانشگاهبه محور ايدئولوژيو رانتي ورودو فني،و سازولپ هاي رشته

) اساتيدو دانشجوياناز اعم( دانشي نيروهاي ارتقاو نگهداريو پذيرشدر اختياركه آيندهاز حالتي در
 هاي مسئله اسِاسبرو مأموريت اساسبر انساني منابع مديريت شيوةدر تنوع باشد، شده تفويضها دانشگاه به

 شغليك عنوانبه پژوهشگري است ممكن نمونه براي داشت؛ خواهد تغيير پژوهشگاهو دانشگاههر ميزِ روي
در حالت اين. شود لحاظ دانشگاه مراتب سلسلهدرو شود شناخته رسميتبه) استادو دانشجواز مستقل(

.استتر تملمح بازارمحورو پژوهشي هاي پروژهبه دانشگاه نزديكيِ صورت
 هاي پيشنهادي به قرار زير خواهند بود: براي اين منظور بديل

و نگهداشت پژوهشگران (وضع موجود): نظام يكپارچة جذب، ارتقاء
و اعضاي (دانشجويان دكتري مطابق سياست حاكم در خصوص اين موضوع، كاركنان پژوهشي دانشگاه

و دستمزد اعضاي ) به انگيزش از طريق نظام جبران خدمت علمي هيئت نياز دارند كه موضوع جبران خدمات
در علمي هيئت مي وزارتخانه(و نه انگيزش براي دانشجويان دكتري) در دست بررسي تواند است. اين موضوع

و غير عميق به سياست يك نگاه تك بر بعدي در انساني در دانشگاه باشد كه به نظر نمي منابعهاي ناظر رسد
م و مواردي از اين دست را حل كند. يكي عضالت ازخودبيگانگي اساتيد، مهاجرتبلندمدت بتواند دانشگاهيان

هاي، منوط كردن اين امر به جذب پروژهعلمي هيئتهاي فعلي براي ارتقاء هاي منفي در سياست ديگر از جنبه
و همچ ذاتاًدرآمدزا براي دانشگاه است كه  ميبا روحيات نيروهاي دانشي در تعارض بوده تواند هنجارهاي نين

ي نامطلوبي هدايت كند. وسو سمتعلمي را به 

و نگهداشت پژوهشگراناز عبور  نظام يكپارچة جذب، ارتقاء
هاي دورة دكتري آورد كه بتواند در سياست اين بديل سياستي براي دانشگاه اين امكان را به همراه مي

جد خالقيت و بدين وسيله بتواند مسائل هاي جديد به بوتة پژوهش يد دنياي جديد را با شيوههايي داشته
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(و و رشته موضوعات ميان عمدتاًبگذارد. براي نمونه اختيار براي جذب دانشجوي دكتري بر اساس موضوع اي)
كه در دنيا اين نه بر اساس رشته امري نيست كه سياست جذب فعلي بتواند پاسخگوي آن باشد در حالي

در موضوع سال ميها دانشگاهبسياري هاست كه و پرداختن به آن نيز امري رشته شود. موضوعات بين دنبال اي
هاي پيشين هاي دستوري طبق تجربه هاي واسپاري مقدور نخواهد بود چراكه سياست است كه جز با سياست

سيها دانشگاه معموالً و اق را به يك شكل هدايت خواهد كرد در صورتيكه هر دانشگاهي براي خود سبك
و نمي ها را با يك سياست ثابت به يك هدف مشخصو حتي همة دانشكدهها دانشگاهتوان همة خاصي دارد

خود را بر اساس علمي هيئتسوق داد. همچنين دانشگاه در اين بديل قادر خواهد بود نظام ارتقاي اعضاي 
و معيارهايي تنظيم كند كه براي آن دانشگاه خاص ارزش تلقي مي باها دانشگاهنباشد كه همةورطنياشود

 خود را ارتقاء دهند. علمي هيئتيك معيار اعضاي
ترين گرفته در آن، بهينه تواند با تكيه بر نهادهاي شكل اين سياست ناظر بر اين است كه هر دانشگاه مي

و اين سياست سبك و نگهداشت نيروي انساني طراحي كرده به ها را براي جذب و منعطف مورد طور ها را مدام
و همچنين از ساحت علم بازنگري قرار دهد. اين موضوع مي تواند سبب بهبود كيفيت زندگي اساتيد شده

به صيانت كند؛ چراكه با نيروي دانشي به مثابه نيروي نظامي كه بايد مراحلي از پيش تعيين شده را طي كند تا
و سياقِ پژوهشيِ ني و سبك و خالقيت وي در امر نوآوري در مرحلة بعدي برسد برخورد نشده روي دانشي

و پژوهش به رسميت شناخته خواهد شد. اين سياست ممكن است به سياست هاي مكمل نيز نياز داشته باشد
بههاآنهايي كه متقاضيِ توسعة آن اينكه براي رشته و صورت اندك است، وزارت علوم دست به كار شده

و/يا تشويقي اين رشته را دستوري را) تقويت نمايد. در اين بديل رشته مثالً( ها و انساني هاي علوم بنيادين
و ساير  و براي نمونه براي منابعسياستي دانشگاه مختار خواهد بود بودجه دريافتيِ خود را مديريت كرده
و حقوق بپردازد؛ يا سرفصل و مهارتي ارائه دهد؛ يا طرح درس دانشجويان دكتري بيمه ايه هاي جديد درسي

و در نهايت با استفاده از كلية اين موجود را بر حسب استراتژي هايي كه براي خود تعريف كرده است تغيير دهد
 ابزارها براي خود هويت پژوهشيِ مستقلي تشكيل دهد.

ها منطق حاكم بر انتخاب بديل.3-5-2
در در اين مرحله از پژوهش نياز است تا طبق روش مورفولوژي، بديل بخش قبلي ذيل موضوعات هايي كه

اند اما با يكديگر ناسازگار هستند شناسايي شوند. بنابراين منطق حاكم بر سناريوها مختلف استخراج شده
مي(چارچوب و نگارش متن سناريوها آغاز و مالحظات موجود شود. ناسازگاري هاي سناريو) شناسايي شده ها

 براي اين امر به قرار زير تعيين شدند: 
ميدو موض- و تخصيص يا هر دو در وضع موجود باقي مانند يا هر دو از وضع موجود وع حكمراني

 كنند. عبور مي
و تجاري- سازي نيز، يا هر دو در وضع موجود باقي سه موضوع اجراي پژوهش، ارتباط با صنعت

مي مي  كنند. مانند يا هر دو از وضع موجود عبور
در دو موضوع شبكه- و نيروي انساني (از خود شكلسازي دهي به سناريوهاي آينده نقش نداشته

و بنابراين در دل سناريوها بررسي  و به ساير موضوعات وابسته هستند) و عامليت ندارند استقالل
 خواهند شد. 
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درهاآنشود كه فضاي بنا بر اين سه منطق، پنج فضاي سناريو براي آينده معرفي مي و نيز روايت هر سناريو
 مرور شده است. سرفصل بعدي

و نوآوري كشور.3-6  سناريوهاي آيندة نظام پژوهش، فناوري
كه در سرفصل پيشين در خصوص بديل تواند براي هر موضوعِ سياستي انتخاب نمايدمي گذار سياستهايي

و عنوان شد كه برخي از تصميمات از سوي  ها در برخي(انتخاب برخي بديل گذار سياستصحبت شد
ال كه جرم با انتخاب بديلموضوعات) تواند نمي گذار سياستهايي از ساير موضوعات همراه است؛ بدين معنا

برخي تصميمات را بگيرد مگر آنكه پيش از آن تصميمات ديگري پيرامون ساير موضوعات گرفته باشد يا اينكه 
و دنياي واقعيكيتئورگيري يك موضع صرفاًپس از آن تصميمات ديگري بگيرد. البته كه اين موضوع  بوده

بدين شكل قابل تبيين نيست؛ اما همين منطق براي شكل دادن به سناريوهاي آينده به تيم پژوهش كمك 
و در نهايت  و نوآوري كشور معرفي شد. بنا بر اين5كرده ، منطقسناريو براي آيندة نظام پژوهش، فناوري

هايي كه در سناريوت كه در آن خانة مربوط به بديلپيش از پرداختن به متن سناريوها يك جدول ارائه شده اس
. با سايه تيره مشخص شده است، داددرخ خواهن

يشگيهمةپاشن:1سناريوي.3-6-1
3بديل2بديل1بديلموضوع سياستي

هماهنگي،،گذاريسياست
 پژوهش، ارزيابيو نظارت

نوآوريوفناوري

):موجودوضعتداوم(
و علم اختالطي حكمراني

فناوري

تجميع زنجيرة علم
تا نوآوري در وزارت

عتف

ومقولة نوآوريحذف
از تجاري  وزارت حيطة سازي

و تمركزِ آن در نهاد جديد عتف

 پژوهش، بودجة تخصيص
 نوآوريو فناوري توسعه

): موجود تداوم وضع(
بودجة پژوهش پراكندگي

و فناوري

و تأمين مالي پژوهش
هاي توسعة فناوري

منظوره عام نوظهور
 صورت متمركز به

و توسعيمالتأمين ةپژوهش
ويهايفناور نوظهور

به عام و منظوره صورت متمركز
يمال تأمينيسامانده
ويها پژوهش تقاضامحور

يهايتوسعه فناور
منظورهخاص

وتحقيقوپژوهشاجراي
 شامل( توسعه
 اي، پايه هاي پژوهش
)ايتوسعهوكاربردي

): وجودم وضع تداوم(
 ميان مشخص مرز فقدان

ها پژوهشگاهوها دانشگاه

برايگراييمأموريت
وها پژوهشگاه

 پژوهشي واحدهاي
هادانشگاه

-

و صنعتبا ارتباط
 دستاوردهاي سازي تجاري

 فناورانهو پژوهشي

):موجودوضعتداوم(
 عام توسعةبر تمركز

 حامي نهادهاي
سازيتجاري

 هدفمند توسعة
ميحا نهادهاي
 سازي تجاري

-

):موجودوضعتداوم(
 هدايتو تعريف واسپاري
به درآمدزا هاي پژوهش

هادانشگاه

 هاي دانشگاه تفكيك
از آموزشي

هاي كارآفرين دانشگاه
-
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و فناوري در اليه گذاري سياستكاري در حوزه موازي و علم تعارضات موجود بعضاًهاي متعددي مشهود بوده
بر تري به خود گرفتهة حقوقيِ جدينسبت به گذشته جنب و نظارت بنيان، حمايت دانش هاي شركتاند؛ هدايت

و ايده از كسب از هاي نو، حمايت از نهادهاي حاميِ تجاري وكارها و نوع حمايت هر كدام سازي، ميزان
رهاي تعارضات در الية حكمراني هستند. نهادهاي دولتي از توسعة فناوري، برخي از سرفصل استاي رقابت در

وهاآنميان نهادهاي نامبرده، هر يك از  در صدد اقداماتي برآمده است كه قانوناً در حيطة اختيارات
و مسئوليت و سرمايه هاي بودجه با هدف جلب سرمايه صرفاًهاي ايشان نبوده مي اي  شود. هاي نمادين انجام

و الگوي فشار علم براي توسعة فناوري و نظريات خطي توسعه و نوآوري همچنان بر پژوهش غالب است
و حتي همين امر سبب شده است كه و فناوري نتواند نظام حقوقي، نظام اجتماعي، محيط زيست پژوهش

نه هاي پژوهشمواجه است نه توسطهاآنصنعت را با خود همراه كند. مشكالتي كه جامعه با  و فناورانه
آن هاي پژوهشتوسط  و كه مورد انتظار گروهگونه كاربرديِ ديگر (فعاالن محيط زيست، زنان، هاي اجتماعي

در غيره) است مورد بررسي قرار نمي برو پژوهشگاهها دانشگاهگيرد. موضوعات پژوهشي ها بيشتر متمركز
و نه روندهايي كه به حل مسائل جاري كمك  روندهايي است كه پتانسيل بيشتري براي انتشار مقاله دارند

و دانش هايتشرككنند.  هاآن هاي پژوهشبنيان هم در بهترين حالت به مرحلة تسلط بر بازار جزئي رسيده
مي در مراحل ابتدايي تجاري بعضاً دو سازي باقي و صمت) در خصوص راه وزارتخانهماند. ميان هاييحل(عتف

 مشترك باشد ارتباطات تخصصي وجود ندارد.هاآنتواند بين كه مي
ميو پژوهشگاهها دانشگاهتر، رقابت ميانيدر الية جزئ عيتوزيپراكندگ وجودباخورد. ها نيز به چشم

وةبودج بهصيتخصتياولوو محل بودن نامشخصپژوهش ، هر يك از اين دو مجموعه در صدد شبيه شدن
و ديگري ورينظ گوناگونياز منظرهاست. اين دو نهاد بيش از هر زماني ديگري به يكديگر شبيه شده جذب

و تشكدياساتيارتقا ها بدون در پژوهشگاه علمي هيئتياعضا. وجود نداردهاآنتفاوتي ميانالتيو ساختار
م مأموريتتوجه به  و كتب فراهمهاآنيو ارتقاعيتا امكان ترف پردازنديو رسالت پژوهشگاه به انتشار مقاالت

و كاركردي، بودجهيِلاصوعيتوزوصيتخصيبرايمحل وجود بدون. شود عمق بحران در ماهيت وجودي
و نزاعي ميان پژوهشگاه بههاآنها بيشتر آشكار شده ويژه تحصيالت تكميلي در گرفته براي جذب دانشجو،

كهها دانشگاهبر همين منوال، است.  و پژوهشي، و نمي لزوماًبه فروش خدمات آزمايشگاهي توان نوآورانه نبوده
و پژوهشگاه نامه ياد كرد، خو كرده عنوان اسپانسرهاي پايانبههاآناز  ها نيز در راستاي گرفتن دانشجو اند

و(ترجيحاً دانشجوي شهريه مي بعضاًپرداز . در مواردي مشاهده شده است كه كنند در مقاطع پسادكتري) تالش
و سياسيِ افراد حاضر در رأس پژوهشگاه وهاآنها بسته به سرماية اداري و قابليت، هاي نه بر اساس رزومه

و حضيض مي  شوند. خود، دچار اوج
و كنترل مي عمدتاًنيزها دانشگاهالگوي پايش كند؛ هرچند اين الگو نيز از الگوي سياستي آمايش پيروي

در صرفاً و رد سازيِ آن مشاهده نشده است. در تحليل اخير گواهي بر پياده هاي سالبر روي كاغذ بوده و هاي
كه بدل شده ميان منقدين، گفته مي بهها دانشگاهشود و شبه دولتي شباهت بيشتري دارند تا به ادارات دولتي

و از حداقل كاركردي كه از اين نهاد انتظار مي بي دانشگاه اند. از سوي ديگر، با تغيير هرم جمعيتي بهره رود نيز
و بسياري از هاي غيرانتفاو همچنين سبك زندگي نسل جديد دانشگاه و آزاد با كمبود تقاضا روبرو گشته عي
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و/يا ادغام شده هاي سالدرها آن اند چراكه حتي با كمك دولت نيز توان پرداخت حقوق اساتيد اخير تعطيل
 خود را نداشتند. 
در تجارييحامينهادهايتمركز اصل و وابستگها دانشگاهسازي بهيبا توجه به درآمدزا نبودن عمده

زيكيزيفزيكماكان بر تجه،يدولتيها دجهبو و نه ارائهي(به معنيرساختيو و امكانات) است و برق آب
و حما ازيهاتيخدمات بريمبتن همچنين به دليل فقدان نظام پايشهاآن. مستقر هاي شركتاثربخش
اجيبودجه به نتايو عدم وابستگي،عملكرد واقع و نيز فقدانشيپانيحاصل از گذاري، از جهت نظام اولويت،

همچنين تحتها دانشگاهها ارائه بدهند معاف هستند. اينكه خروجيِ قابل قبولي در ازاي دريافت اين بودجه
و تأثير و كوچك شدن اقتصاد كشور به لحاظ بودجه در مضيقه قرار گرفته با اين زمانهمشرايط اقتصادي

و توسعه مسئله گسترش گفتمان تجاري را به سمت فروش بيشتر آموزشهاآن، بنيان دانش هاي شركتسازي
و بازار سوق داده است. البته به دليل تمركز نهادهاي  بر گذار سياستو مراودات تجاري با نهادهاي اقتصادي

و از نديدن جنبه زمانهمالگوهاي فشار علم و فناوري، خروجي چنداني و سياسي توسعه علم هاي اجتماعي
بهاين اقدام  ويژه در حوزه توسعه فناوري نصيب كشور نشده است. ات

و هنجارهاي علمي، مند شدنِ مفاهيمي چون تجاري گرايش به بازار، ارزش و دوري از فرهنگ سازي
و عدم توسعه  سبب گسترش تقلب علمي در كشور شده است. حاكميت با رويارو شدن با عدم كاركرد نهاد علم

و ظيمفناوري، راهكار را در تن و تمركزگرايي و توسعه فناوري ديده و دخالت بيشتر در دانشگاه گريِ عام
هاي تبعيضي در جذب را افزايش داده است. بدين صورت كه براي نمونه سياستها دانشگاهبوروكراسي در 

ا رشته و جذب دانشجويان دختر براي بسياري ز ها، حتي در سطح كارشناسي نيز، افزايش محسوس داشته است
از رشته بهها دانشگاهها يا جذب دانشجويان غيربومي براي بسياري و از باال ها دانشگاهتوسط قوانين متمركز

 شود. تكليف مي
در با غلبة بيشتر نگاه و همچنين افزايش فشارهاي مالي بر دانشجويانها دانشگاههاي ايدئولوژيك

و گما و اساتيد، طبق آمار غيررسمي در زنينهتحصيالت تكميلي (چه ها، تعداد زيادي از افراد با روحية علمي
و چه در سطح دانشجويان تحصيالت تكميلي) ترجيح به ترك دانشگاه گرفته اند. بخشي از اين سطح اساتيد

و بخشي ديگر به روي آوردن به مشاغل غيردانشگاهي هاي سالمتاركه، مطابق روند  گذشته، به ترك كشور
از هاي پژوهششده است. در همين خصوص، يعني نااميدي از تعريف در داخل كشور منجر  و همچنين اصولي

هاي اجتماعي به راه افتاده اثربخشي كه در صدد حل مسائل باشند، جديداً پويشي در شبكه هاي پژوهشانجام 
و آسيب به است كه به ازخودبيگانگي و افسردگي در ميان دانشجويان هاي اجتماعي، دكتري، تمركز ويژه اعتياد

و محقق ساختن پتانسيل دارد. و پژوهش در استفاده و ناتواني نظام علم هاي موجود در ميان ضعف توان علمي
 نيروي جوان، از جمله داليل بروز اين مسائل عنوان شده است.

و دانش ها سرانة آموخته عالوه بر قوت گرفتن نگاه ايدئولوژيك به پژوهش، به دليل كثرت دانشجوها
به امكانات تعلق و از ميان اين انبوه دانشجويان تحصيالت تكميلي، عدة قابلهاآنيافته كاهش چشمگير داشته
و درآمد محقر ناشي درآمد اغناءكننده در شُرف مهاجرت هستند. كمبود بودجه تأمينتوجهي براي  هاي تحقيقاتي

(در مقايسه با مشاغل ديگر)، موج بات عدم رضايت از شرايط كشور را براي بسياري از فعاليت آكادميك در كشور
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فراهم كرده است. نخبگان جوان ايراني كه به كشورهاي ديگر مهاجرت–ويژه نخبگان جوان به–از نخبگان
كه در نظامي آموزش ديدههاآناند؛ زيرا اكثر قريب به اتفاق هاي جديدي مواجه شده اند نيز با چالش كرده اند

و اين در حاليست كه در كشورهاي توسعه يافته، نظام هايهشپژوتمركز آن بر  غيركاربردي بوده است
و صنعت قرار دارد.  مطابق گذشته، نخبگان مهاجر پس از تثبيت شدن دانشگاهي در خدمت رفع نيازهاي جامعه

ميتمامبهدر كشور مقصد، يا  (در بهتريي ارتباط خود را با جامعه علمي ايران قطع و يا ن حالت) به شكل كنند
كه گري درمي نظاره مي در همايش بعضاًآيند و رويدادهاي علمي شركت بي ها و مسئوليت كنند آنكه تعهد

 شاخصي بر عهده بگيرند.
در رشته هاي ميان دپارتمانسيتأساقدام وزارت علوم در خصوص از هاي سالاي اخير نيز يكي ديگر
و پژوهشگران اقدامي ناموفق قلمداد شده است؛ دليل ناموفق بودن اقداماتي بوده است كه به باور تحليل گران

هاي زيرمجموعة خود تدارك ديده نامة عام براي تمام دانشگاه يك آيين وزارتخانهاين اقدام اين بوده است كه 
سوها دانشگاههايي مانند ارتقاء، همةو در قالب آن، با اتكا به اهرم و را سمت تا سيس اين مؤسسات ق داده

يكهاآنبراي همة و اداريِ از بيني كرده است. اين در حالي شكلي را پيش ماهيت حقوقي ست كه بسياري
و نيز شاخة ميان اساتيد معتقدند بر حسب رشته و رشته هاي ميزبان اي كه در نهايت شكل خواهد گرفت،
 و دپارتمان شدهنهينهادهمچنين بر حسب ارتباطات و اداريِ اينها ميان اساتيد ي مختلف، ماهيت حقوقي

با اين وعده كه ارتقاء تسهيل خواهد صرفاًهاآنتواند تنوعِ بسياري داشته باشد. ضمن اينكه تا سيس مراكز مي
 رقم نخواهد زد.هاآنشد، هدف متعالي را براي 

و همكاري شبكه عم هاي بين سازي ازدهالمللي فناورانه تا حد محدودي وجود دارند. بخش اي
هاي تحقيقاتي مشخص باشد، هاي پژوهشي در راستاي پروژه المللي بيش از آنكه همكاري هاي بين همكاري

و اغلب هزينه گزافي برايفن- هاي علمي توافقاتي است كه در آن طرف ايراني دريافت كننده يافته آوري است
و ايجاد باور به افزايش پرستيژ بين هايي براي طرف ايراني آن پرداخت شده است. كاربرد چنين همكاري المللي

سازي ملي، همچون هاي تحقيقاتي است. شبكه خوراك تبليغاتي براي مصرف داخلي جهت كسب بودجه
و  ميها دانشگاهگذشته تقويت شده هاي نزديكي با يكديگر داشته كنند كه در سطح ملي همكاري تالش

و انگيزهه باشند؛ با اين حال، به دليل كمبود بودجه ها در سطح كوچك هاي كمرنگ، همكاري اي تحقيقاتي
 هاي خارجي نيست. باقي مانده است كه قابل ارائه/رقابت با طرف

و تجاري و وزارت عتف در جهت خواست حاكميت مبني بر توجه به مسئله اقتصاد سازي پژوهش،
تري به مقوله است ورود جدي همچنين كمبود بودجه به دليل كوچك شدن حجم اقتصاد كشور، تالش نموده

سازي داشته باشد. براي اين منظور اين وزارتخانه با حمايت نهادهاي حاكميتي در راستاي احياي برخي تجاري
اين مسئله باعث هاي خويش كه پيش از اين در قانون نهفته بود اقداماتي جدي را اتخاذ كرده است. مسئوليت

و اين دو آشكارا به نقد يكديگر رشد فزاينده درگيري ميان وزارت عتف  و فناوري شده و معاونت علم
و تداخل مسئوليتو پردازنديم و نوآوري فعاليت رقابت ها ميان نهادهايي كه در حيطة علم، پژوهش، فناوري

و تقويت است. مي و در حال تشديد  كنند وجود داشته
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 دنج كُنجِ:2سناريوي.3-6-2

3بديل2بديل1بديلموضوع سياستي

 هماهنگي،،گذاري سياست
 پژوهش، ارزيابيو نظارت

 نوآوريو فناوري

): موجود وضع تداوم(
و علم اختالطي حكمراني

 فناوري

تجميع زنجيرة علم تا
 نوآوري در وزارت عتف

ومقولة نوآوريحذف
از تجاري  حيطة سازي
آن وزارت و تمركزِ عتف

در نهاد جديد

 پژوهش، بودجة تخصيص
 نوآوريو فناوري توسعه

): موجود تداوم وضع(
بودجة پژوهش پراكندگي

و فناوري

و تأمين مالي پژوهش
هاي توسعة فناوري
منظوره نوظهور عام

 صورت متمركز به

ويمالتأمين پژوهش
يهايفناورةتوسع

و عام منظوره نوظهور
و به صورت متمركز

يمال تأمينيسامانده
ويها پژوهش تقاضامحور

يهايفناورتوسعه
منظورهخاص

وتحقيقوپژوهشاجراي
 شامل( توسعه
 اي، پايه هاي پژوهش
)ايتوسعهوكاربردي

): موجود وضع تداوم(
 ميان مشخص مرز فقدان

ها پژوهشگاهوها دانشگاه

 براي گرايي مأموريت
 واحدهايوها پژوهشگاه
ها دانشگاه پژوهشي

-

و صنعتبا ارتباط
 دهايدستاور سازي تجاري

 فناورانهو پژوهشي

):موجودوضعتداوم(
 عام توسعةبر تمركز

 حامي نهادهاي
سازيتجاري

 نهادهاي هدفمند توسعة
- سازي تجاري حامي

):موجودوضعتداوم(
 هدايتو تعريف واسپاري
به درآمدزا هاي پژوهش

هادانشگاه

 هاي دانشگاه تفكيك
هاي دانشگاهاز آموزشي

 كارآفرين
-

و درآمدزايي را از قبل داشته خصوص دانشگاهبه-ها دانشگاهتر ورود جدي مثالً -اند هاي كه سابقة كارآفريني
ها در چند دانشگاه كشور به رقباي جدي مستقر در پارك هاي شركت است شدهسازي سبب به مقولة تجاري

و تعارض بنيان تبديل شوند كه اين موضوع تنش دانش هاي شركتبراي  اتيحماي در خصوص هاي ها نياز
و دانشگاهمراكز (وزارت علوم هايي كه ميزبان را به همراه داشته است بدين صورت كه هر يك از سه نهاد
و حمايت پارك و فناوري و مراكز نوآوري هستند از يك سو، معاونت علم از ها و غيرمادي آن هاي مادي

و نيز حمايت صندو شركت و مراكز رشد از يك سو، و شكوفايي از ها بنيان از سوي دانش هاي شركتق نوآوري
نوآور، شانس خود براي بزرگ هاي شركتديگر) تالش دارند با گسترده كردنِ مرزهاي خود براي ميزبانيِ اين 

و رشد كردن را بيشتر كنند.   شدن
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و تفاوت الگوي تها دانشگاهنظر به تمايز و نهادهاي حامي سازي جارياز هم در توسعه مراكز رشد
هايو استفاده از پتانسيلها دانشگاههاي موفق، سياست وزارت عتف در اين موضوع پذيرش تنوع استراتژي

و بازار/صنعت بوده است.ها دانشگاهحقوقي براي تفويض اختيار به  در راستاي تا سيس نهادهاي واسط دانشگاه
(آموزشد كه دانشگاهبا اين رويكر علمي هيئتانتقادهاي وارده از سوي اساتيد  هاي نامبرده از هدف اصلي خود

وو پژوهش) دور شده و سبب شده است وزارت عتف در تشويقِ دستوري اند نيز به اين سياست دامن زده است
و تجاريها دانشگاهعامِ  به براي درآمدزايي و مقولة تجاري طور محسوسي عقب سازي را نشيني كند سازي
ريغاند. در امتداد اين سياست ايي به رسميت بشناسد كه در اين زمينه از گذشته فعال بودهه براي دانشگاه صرفاً
از عام و فعاليت پارك در تعامل با صنايع به تا سيس پارك دست زدهها دانشگاهو غيردستوري، تعدادي هاي اند

از صرفاًتا سيس شده  با همكاري نهادهايهاهدانشگاحل مسائل صنعت همكارِ پارك است. تعدادي ديگر
و پياده عمومي مانند شهرداري و شهروندي سازي ايده ها به ارائه و حل مسائلِ شهري هاي نوآورانة خدماتي

و موفقيت پرداخته (مانند بازيافت زبالههاآنهاي اند هاي شهري) الگويي براي توسعة ساير در برخي مسائل
 ها شده است. پارك

و هاي كشور، در قالب پروژهي پژوهشگاهاحبازطرو ادغامپروژه و چندساله، با موفقيت اجرا شده اي كالن
و مديريتي جدي داشته تعدادي از پژوهشگاه يهاوميكنسرسليتشكبااند توانستند هايي كه تحوالت ساختاري

به تاليجيديِكيلجستيهايفناوريبرخيصنعت  بازاربه كدامچيهيهايفناورنيا هرچندبرسانند؛ TRL 7را
به هايي كه اين كنسرسيوم، اما پژوهشنشد منجرهيسرما بازگشتو و از روز ها را صورت آزمايشگاه زنده

مي نخست به شد كردند، به دستيافته طور سيستماتيك رصد و همين امر سبب هاي ارزشمندي تبديل شدند
و نظارت بر انجام نگارانة پروژه دانشگاهيِ بسياري به بررسي قوم هاي پژوهش هاي سياستي بپردازند. هدايت

و توسط يكي از پژوهشگاه اين پروژه ها هايي انجام شد كه پس از طرح تحول پژوهشگاه ها توسط وزارت عتف
 عنوان انديشگاه شناخته شده بود. به

و تحصيالت تكميلي اگرچه ا كامالًدانشجويان دوره كارشناسي ما با از شرايط موجود راضي نيستند
اند؛ بدين صورت كه دورة كارشناسي ارشد مشاهده چنين مؤسساتي انگيزه بيشتري براي ماندن در كشور يافته

و دانشجويان بسياري پس از دورة كارشناسي جذبِ   هاي شركتكمابيش محبوبيت خود را از دست داده
يا دانش مي مستقر در پارك هاي شركتبنيان و مراكز نوآوري عال ها بي وه بر فارغشوند. سابقه، التحصيالنِ

و يا سوداي ايجاد چنين دانش هاي شركتكرده نيز بيش از پيش قادر است جذب نيروي كار تحصيل بنيان شود
 هايي را داشته باشد. شركت

بهها دانشگاههاي فناورانة در نقطة مقابل فعاليت مي كه رسد در حال سروسامان گرفتن هستند، نظر
و اين موضوع باعث افت كيفيت آموزشي وظايف آموزشي وزارت عتف بيش از پيش به حاشيه رانده شده است

به دانشجويان شده است. برخي از اساتيد در راستاي پويش ها دانشگاههايي براي بازگرداندن معرفت علمي
و برخي ديگر در رقابتي شديد جهت دريافت تسهيالت تجاري تالش مي وج كنند ود سياست سازي هستند. با

ة كارآفريني به محل نزاع مسئلكارآفرين تلقي شوند،ها دانشگاهوزارت عتف مبني بر جلوگيري از اينكه همة 
كه تبديل شده است. اين نزاع زماني گستردهها دانشگاهميان هاي كارآفرين التحصيالن دانشگاه شمار فارغتر شد
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و اگرچه در ابتداي ميشروع به افزايش در جامعه كرد با امر با ترديد نسبت به اين دانشجويان برخورد شد، اما
و صنعت، ترديد اوليه جاي خود را به اعتماد نسبي داد. در همين هاي بخشجذب اين دانشجويان در  خصوصي

و دانشگاه كارآفرين در وجوه مختلف نمودار شده است؛ براي نمونه بسياري  راستا رقابت ميان دانشگاه آموزشي
بهاز مؤسس راها دانشگاهاند كه تنها دانشجويان يكي از اين طور شفاف اعالم كرده يا در عمل نشان داده ات

و خانواده و شكايت برخي از دانشجويان از وزارت عتفهاآنجذب خواهند كرد كه اين امر منجر به نارضايتي
يك معتقدند كه شيوه بازار كار در جذب فارغهاآنشده است.  به التحصيالن نوع دانشگاه مشخص، منجر

بازار قرار تائيدموردهاآنكرده هستند اما گويي تحصيالت تبعيض در مورد كساني شده است كه اگرچه تحصيل
مي نگرفته است. البته تحليل و ارزشمند تلقي كنند چراكه معتقدند اين گران بسياري اين رقابت را يك امرِ مثبت

به جنس رقابت مي هويت پژوهشيِ منحصربهها دانشگاهها و براي نمونه فرد با روحيات تجاري يا فرد فردي دهد
 با روحيات معرفتي، اين امكان را دارد كه دانشگاه مناسب خود را انتخاب كند. 

و شفافيت تصميم هاي تجاري با تمركز سياست در سازي و اختيارات ها،، پژوهشگاهها دانشگاهگيري
و غيره، همكار پارك و هاي فناورانة بينيها و دانش هاي شركتالمللي ميان دانشگاه بنيان كمي تسهيل
و نيز با اعتماد بنفس بيشتر در مجامع بين ريل و اين نهادها با تكيه بر اختيارات خود المللي گذاري شده است

و از دستاوردهاي خود دفاع مي در كنند. تعداد پروژه حاضر شده يك قرارداد همكاري هاي فناورانة مشتركي كه
به دانش هاي شركتالمللي به ثمر نشسته هنوز عدد بااليي نيست، اما جذابيت بين عنوان شريك تجاري بنيان

و دانشگاه براي شركت ها فراهم كرده است. بر همين اساس اي قوي براي اين شركت هاي منطقه انگيزه ها
و عملياتي خود را افزايش ها تالش دارند كه با جلب توجه كشورهاي منطقه شركت براي همكاري، توان علمي

و نقايص خود را رفع كنند. اگرچه در كوتاه  تأثيرگذارها نخواهند توانست در جهان صنعتي مدت شركت داده
و اعتماد به نفس بيشتري براي گسترش مرزهاي هاي منطقه باشند، با اين حال وجود برخي موفقيت اي، توان

به تأثيرگذاري  است. جاد نمودهاي منطقهكشورهاي خارج از خود
و ارائه المللي نانو، كه در آن بيش از نيمي از شركت كنفرانس بين دهندگان غيرايراني هستند، كنندگان

و از اعتبار قابل توجهي در سطح جهاني برخوردار شده است. به گفتة به طور ساالنه در كشور برگزار شده
و شبكه ين خروجي از نهادسازيگران، اين رخداد بهتر تحليل هاي انجام شده در دو دهة اخير در اين سازي ها

هاي مشابه در صنايع صنعت بوده است. اين موفقيت چشمگير منجر به افزايش فشارها براي برگزاري كنفرانس
و بودجه ديگر نيز شد كه در نهايت به اتالف تالش كنفرانس ها ختم گرديد؛ چراكه اين باور كه برگزاري ها

و وسيلة شبكه هدف شبكه صرفاً  اندكاران جا نيفتاده است. شود، هنوز در ميان دست سازي تلقي نمي سازي بوده
و تشويق مجامع علمي را به همراه داشته، تا سيس دو مؤسسة از رخدادهاي ديگري كه تحسين

(كه هر دوي رشته بين بر بودهدر خارج از پايتختهاآناي در دو دانشگاه كشور اند) است اين مؤسسات با تكيه
و سرمايه و مديريتي هاي اجتماعي ميانِ دو دپارتمان ميزبان تشكيل شده ارتباطات و از نظر ماهيت اداري اند

مؤسساتي موفق هستند كه يكي در امر مسائل اجتماعيهاآناينكه هر دويجزبهشباهتي به يكديگر ندارند؛ 
و ديگري در زم اند. در حال حاضر ها را به سمت خود جلب كرده ينة مطالعات علوم بنيادين توجهو شهروندي

بههاآنكند اين است كه وزارتخانه تصميم به تعميم الگوي موفقيت خطري كه اين مؤسسات را تهديد مي
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در هر اي بايد با تكيه بر مسيرِ طي شده رشته شود؛ چراكه اين موضوع كه نهادهاي ميانها دانشگاهساير
و بر اساس عرف گيري هاي همان دانشگاه شكل بگيرند، ديگر بر كسي پوشيده نيست اما اين موضع دانشگاه

و عام) ممكن است براي وزارتخانه جذاب باشد.(تشكيل مؤسسات با اهرم آيين  نامة دستوري

 سرچشمهيِپاكساز:3سناريوي.3-6-3

3بديل2بديل1بديلموضوع سياستي

 هماهنگي،،گذاري سياست
 پژوهش، ارزيابيو نظارت

 نوآوريو فناوري

): موجود وضع تداوم(
و علم اختالطي حكمراني

 فناوري

تجميع زنجيرة علم تا
 نوآوري در وزارت عتف

ومقولة نوآوريحذف
از تجاري  حيطة سازي
آن وزارت و تمركزِ عتف

در نهاد جديد

 پژوهش، بودجة تخصيص
رينوآوو فناوري توسعه

): موجود تداوم وضع(
بودجة پژوهش پراكندگي

و فناوري

و تأمين مالي پژوهش
هاي نوظهور توسعة فناوري

به عام صورت منظوره
 متمركز

ويمالتأمين پژوهش
يهايفناورةتوسع

و عام منظوره نوظهور
و به صورت متمركز

يمال تأمينيسامانده
ويها پژوهش تقاضامحور

يهايتوسعه فناور
منظورهخاص

وتحقيقوپژوهشاجراي
 هاي پژوهش شامل( توسعه

و كاربردي اي، پايه
)ايتوسعه

): موجود وضع تداوم(
 ميان مشخص مرز فقدان

ها پژوهشگاهوها دانشگاه

 براي گرايي مأموريت
 واحدهايوها پژوهشگاه
ها دانشگاه پژوهشي

-

و صنعتبا ارتباط
 دستاوردهاي سازي تجاري

 فناورانهو پژوهشي

):موجودوضعتداوم(
 عام توسعةبر تمركز

 حامي نهادهاي
سازيتجاري

 نهادهاي هدفمند توسعة
- سازي تجاري حامي

):موجودوضعتداوم(
 هدايتو تعريف واسپاري
به درآمدزا هاي پژوهش

هادانشگاه

 هاي دانشگاه تفكيك
هاي دانشگاهاز آموزشي

 كارآفرين
-

و تجاريهاي با تجميع حوزه در مختلف علم، پژوهش، فناوري، نوآوري سازي در وزارت عتف، جايگاه معاونت
و به يك نهاد واسط تبديل شده است. اما واقعيت اين است كه نزاع ميان  اكوسيستم نوآوري تقليل يافته

و نوآوري از طرف ديگر، حل نش و نهادهاي متولي فناوري و پژوهش از يك طرف و به نهادهاي متولي علم ده
و ميان معاونت و پژوهشي كشيده شده است. اين تنازع ميان دو فرهنگ داخل وزارت علوم هاي آموزشي

و دانشگاه را به نوعي رفتار دوگانه دچار نموده است. در ابتدايها دانشگاهناسازگار در داخل  نيز خودنمايي كرده
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و با وجود اين دوگانگيِ فاحش، گفته مي كه اين ادغام -وزارت عتف نخواهد توانست وظايف آموزشي شد
و نيز وظايف تجاري سازي را به ثمر برساند؛ چراكه با وجود تزايد وظايف اين وزارتخانه، همچنان نگاه پژوهشي

و يك و تنوع براي سياستي يك نگاه دستوري و اختيار و، پژوهشگاهها دانشگاهشكل بوده و مراكز نوآوري ها
 شود.ه نميغيره به رسميت شناخت

و تجاري پس از رسميت يافتن تولي و پژوهش تا نوآوري سازي، اقدام گريِ وزارت عتف در زمينة علم
خانة نامبرده تا سيس نهادهاي پرقدرت در امر تمركز تخصيص بودجه بود. بدين صورت كه بنياد نخستينِ وزارت

تاملي علوم، با چند  و تخصزيرشاخة اصلي، و به توزيع و يص بودجهسيس شده هاي ناظر بر توسعة علوم
مي هاي عام فناوري پردازد. براي اين منظور الگوهاي متنوعي در زمينة تخصيص بودجه رصد شده است منظوره

و علوم غيركاربردي در اين  اي يافته هاي پيشرو جان تازهو پژوهشگاهها دانشگاهكه نتيجتاً پيكر علوم بنيادين
و انتخابِ گيرندة گرنت بوده پروپوزالدر قالب دريافت فراخوان، دريافت عمدتاًن شرايط است. توزيع منابع در اي

و/ياو پذيرش دانشجويان دكترا در برخي دپارتمان (توسط استاد هاي علوم پايه نيز منوط بر جذب گرنت
الت تكميلي منوط ها در مقاطع تحصي دپارتمان) از اين منابع است. همچنين پذيرش دانشجويان براي اين رشته

و اين امر به ابزاري نظارتي براي هاي مربوطه در خرج كردن گرنت بر عملكرد نسبي دپارتمان هاي پيشين بوده
و كاربرد مالي پژوهش تأمينسنجش اثربخشيِ بودجة تخصيصي تبديل شده است. در كل،  هايي كه از بازار

و/يا به توسعة فناوري و عام فاصله دارند مي هاي نوظهور قرار دارد. پردازند، ذيل چتر صندوق پژوهش منظوره
و رقابت در جلب گرنت بعضاًهرچند  (مخصوصاً ميان اختالف، تعارض وها دانشگاههاي اين صندوق

و پژوهشگاه هاي علوم تر) مطرح بوده است. برخي از دانشكده هاي ناشناختهو پژوهشگاهها دانشگاههاي نامدار
و بنيادين توانسته و وزارت عتف، پذيرش دانشجويان دكتري اند طي مذاكراتي با سازمان سنجش آموزش
هاي دريافتي از بنياد علوم به اين صورت غيرمتمركز داشته باشند تا بتوانند از منبع گرنت پسادكتري را به

و  امر سبب شده است را استخدام رسمي دانشگاه نمايند. اينهاآندانشجويان پذيرفته شده حقوق پرداخت كنند
(به تعدادي از دانشكده و الكترونيك) كه مشتريان صنعتي بسياري خصوص دانشكده هاي فني هاي كامپيوتر

و در آنِ واحد از پروژه و قادر هستند براي نيروي متخصص خود حقوق بپردازند هاي صنعتي، داشته
شي نامه پايان وة پذيرش دانشجويان خود تالش كنند. البته هاي آكادميك نيز استخراج كنند، براي مستقل كردن
 اي در بر نداشته است. ها در جهت استقالل قوانين ارتقاي اساتيد تاكنون نتيجه هاي اين دپارتمان تالش

(سفارشي) تا سيس شده سازوكارهاي ديگري نيز با هدف ساماندهي به توسعة فناوري اند. هاي تقاضامحور
ا از آنجاييكه دريافت و اسميِ شركت ين بودجهكنندگان (كه با ورود رسمي و كارخانه ها دانش ها هاي نوآوري بنيان

و متنوع شده ها منجر به برخي اند) پراكندگي ماهوي دارند، تخصيص اين بودجه به وزارت عتف بسيار متعدد
كه گرنتتر، اينكه آن دسته از متقاضيان تعارضات داخل مجموعة وزارت علوم شده است. به بيان دقيق

مي فناوري از دهند كه در مرزهاي دانش قرار دارند، با متقاضياني كه فناوري هايي را توسعه هاي پيشنهاد شده
و جاافتاده هستند، هر كدام بايستي از كدام مجرا برايهاآنهاي ارائه شده توسط(پروپوزالهاآنسوي  ) كاربردي

هاو پژوهشگاهها دانشگاهعلوم است. تمييز تخصيص بودجه به درخواست گرنت اقدام كنند محل بحث در وزارت 
و توزيعِ منابع براي فناوري هاي فناوري نيز براي صندوق از منظوره دشواري هاي خاص هاي تقاضامحور هايي را
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و اينكه آيا در برخورداري از مأموريتها از جهت پي داشته است؛ براي نمونه ماهيت نامشخص برخي پژوهشگاه ،
ها هاي فناوري، سبب بروز برخي بالتكليفي هاي پژوهشي واجد شرايط هستند يا در برخورداري از صندوق ندوقص

و وزارت عتف را تشويق نموده كه در خصوص مشخص كردن جايگاه اين دست در براي آنان شده است نهادها
و فناوري، اعالم نظر نمايد. رشد بي ي نيز مسئلة مشابهي را از پي ساز هدف نهادهاي حامي تجاري پژوهش

ميها دانشگاهداشته است؛ اين مراكز كه با عناوين مختلفي در برخي را نيزها دانشگاهشوند، توجه ساير تا سيس
و  از بعضاًجلب كرده مجوز مربوطه را، كه اينك هيچ محدوديتيها دانشگاهبعد از يك دورة كوتاه تعداد كثيري
ندهاآنبراي صدور  ميوجود و روحِ خاصي براي ارد، دريافت و ماهيت تدارك ديدههاآنكنند بدون آنكه هدف

هدفي، عالوه بر سرگشتگي در اينكه اين نهادها واجد شرايط كدام صندوق هستند، سبب شده باشد. همين بي
در شده است كه نهادهاي حامي تجاري بي در ديد منتقدين به هويتها دانشگاهسازي ك هايي ه مشخص هويت

و براي چه منظوري پا به عرصة ظهور گذاشته  اند تبديل شوند. نيست با چه هدفي
از صرفاًنامه، پذيرش دانشجوي تحصيالت تكميلي طبق آيين و جذب گرنت از مجراي ارائة پروپوزال

و همين امر»هاي چندمنظوره توسعة فناوري«ها يا اين سازوكارهاي متمركزِ اين صندوق سبب ممكن است
هاي نامه براي جذب اين منابع تشديد شود. همچنين برخي از پايانها دانشگاهشده است كه رقابت ميان اساتيد 

مي دانشگاهي كه از گرنت نه كنند شبيه به پروژه هاي دريافتي از صنايع استفاده (و البته چندان هاي صنعتي
در كاربردي در صنايع) شده همين راستا اخيراً در خصوص سازوكارهاي نامبرده اند كه عاري از نوآوري هستند.

و در خصوص لزوم تشكيل كنسرسيوم صنعتي براي بهره برداري از آن، مباحثات تجديدنظرهايي صورت گرفته
سياستي شكل بگيرد. اين مباحثات حاكي از اين هستند كه با تشكيل كنسرسيوم، منابع دريافتي از صنايع با 

آ و گزينشِ خود تر ها را شفافو پژوهشگاهها دانشگاهورندة پول صورت بگيرد؛ اين امر هم رقابت ميان ارزيابي
هم كمك بهتري به حل مسائل صنعتي خواهد رساند. و  خواهد كرد

با وجود تحركات مثبت در خصوص علوم بنيادين، كه پيرو صندوق تخصيص بودجة پژوهشي ايجاد شده
در خصوص امر وزارت عتف هاي پيشرو صورت گرفته است، گاهو پژوهشها دانشگاهدر برخي صرفاًو 

و كارآفريني دانشگاهي تجاري و منطقه هاي مأموريتسازي و غيرتخصصي را بر مبناي مسائل ملي اي مبهم
و دانشگاه به صورت دستوري براي پژوهشگاه و با تكيه بر نظام بروكراتيك، ها هاي محلي تدوين كرده است

و نه كششِ تقاضاي محلي، به دنبال ايجاد قطبيعني فشارِ سياست و فناوري ويژه در پژوهشگاهي و هاي علم ها
علم هاي بخشتخصيص كمتر بودجه در هاي مختلف است. با وجود تمام مالحظات در امر تخصيص، دانشگاه

جويان، هاي زيادي در ميان دانش فناوري باعث شده است كه اعتراض هاي بخشو تخصيص بيشتر بودجه در 
و فارغ كه هاي علوم التحصيالن رشته اساتيد و هنر جريان يابد. معترضان معتقدند  وزارت گذاري سياستانساني
و عتف به شيوه درآمدزا به دانشگاه باعث شده هاي پژوهشواسپاري طور هميناي است كه تخصيص بودجه
ميهايي كه به شكل مستقيم درآمدزا نيستند مورد غفل است كه رشته شوند. از ديد اين افراد، با ورودت واقع

سازي، وظيفة پژوهشي دانشگاه بيشتر متمركز بر نياز بازار معطوف هاي تجاري تر وزارت علوم به مقوله جدي
و نياز جامعه در محلي از اولويت قرار نگرفته وجه توسعه ترين مهممعتقدند اين شيوه حكمراني،هاآناند. بوده

يع همه و جامعه را همچون ماشين بزرگي فرض كرده تمامبهني بخش فرهنگي را جانبه، ي ناديده گرفته است
و فن  آوري است. كه تنها نيازمند علم
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3بديل2بديل1بديلموضوع سياستي

هماهنگي،،گذاريسياست
 پژوهش، ارزيابيو نظارت

 نوآوريو فناوري

:)موجودوضعتداوم(
 اختالطي حكمراني

فناوريو علم

تجميع زنجيرة علم تا
 نوآوري در وزارت عتف

ومقولة نوآوريحذف
از تجاري  وزارت حيطة سازي

و تمركزِ آن در نهاد جديد عتف

 پژوهش، بودجة تخصيص
 نوآوريو فناوري توسعه

): موجود تداوم وضع(
بودجة پراكندگي

و فناوري  پژوهش

و تأمين مالي پژوهش
هاي سعة فناوريتو

منظوره نوظهور عام
 صورت متمركز به

و توسعيمالتأمين ةپژوهش
ويهايفناور نوظهور

به عام و منظوره صورت متمركز
يمال تأمينيسامانده
ويها پژوهش تقاضامحور

يهايتوسعه فناور
منظوره خاص

وتحقيقوپژوهشاجراي
 هاي پژوهش شامل( توسعه

و كاربردي اي، پايه
)اي وسعهت

):موجودوضعتداوم(
 مشخص مرز فقدان
وها دانشگاه ميان

ها پژوهشگاه

 براي گرايي مأموريت
 واحدهايوها پژوهشگاه
ها دانشگاه پژوهشي

-

و صنعتبا ارتباط
 دستاوردهاي سازي تجاري

 فناورانهو پژوهشي

):موجودوضعتداوم(
 عام توسعةبر تمركز

 حامي نهادهاي
سازي تجاري

 نهادهاي هدفمند سعةتو
 سازي تجاري حامي

-

):موجودوضعتداوم(
و تعريف واسپاري

 هاي پژوهش هدايت
ها دانشگاهبه درآمدزا

 هاي دانشگاه تفكيك
هاي دانشگاهاز آموزشي

 كارآفرين
-

و مسئله سازي در وزارت عتف با سياست در اين سناريو تجميع زنجيره علم تا تجاري  محوري هاي آمايشي
و وزارت نامبرده تالش دارد با اتكا به آن سياست و مسئله همراه شده حل ها و محوري، نقشي واقعي در اقتصاد

(از  مشكالت بازار بازي كند. پس از انتقال كلية نهادهايي كه در زنجيرة عرضه تا تقاضاي فناوري فعال هستند
و تجاري و پژوهش گرفته تا نوآوري، توسعه به حيطة وزارت عتف، دو اقدام كليدي براي سازي فناوري) علم

و تعيين تكليف سازوكارهاي وزارتخانهاين  عبارت بود از تفكيك مؤسساتي كه در اين زنجيره فعال هستند
و توزيع منابع براي هر بخش از اين زنجيره. بدين صورت كه وظايف  ها، ها، پارك، پژوهشگاهها دانشگاهجذب

و مراكز رشد در اين زنجيره بر اساس صنعتي كه فعال هستند دانش هاي شركتهاي نوآوري، كارخانه بنيان
و بر همين اساس آيين و عام هايي براي صندوقِ پژوهش فناوري نامه مشخص شده منظوره، نيز هاي نوظهور

 منظوره تدوين شد. هاي خاص سازوكارهايي براي ساماندهي تخصيص بودجه براي فناوري
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ب و اصولي كه وزارت عتف براي مواجهه با وظايف افزودة خويش ترتيب داده با وجود تغييرات نيادين
و همچنين با وجود مقاومت كُندي بدنة دولتي در است، با توجه به مختلف، مشكالتي هاي بخشهاي نهادي

مح در پياده دودة وظايف سازي اين تحوالت پيشِ روي وزارتخانه قرار دارد. براي نمونه گستردگي بيش از اندازة
و تالش براي ايجاد رويههاآنو تنوع هنجاري  هاي آمايشي از سوي هايي متمركز جهت سياست از يك طرف

و  ها را نيز دامن زده سليقه برخي اختالف بعضاًديگر، بدنة بروكراتيك وزارتخانة عتف را متورم ساخته است
هاي دهد. براي نمونه پس از تقسيم دانشگاهمي خود را نشانها دانشگاهاست. اين موضوع همچنين در ادارة 

و آموزشي در آيين و دانشجويان نامة ارتقاء دانشگاه كارآفرين هاي كارآفرين مصوب شده است كه حضور اساتيد
و تجاري مي تر شدن تواند امر ارتقاي اساتيد را تسريع نمايند؛ اما پررنگ تحصيالت تكميلي در مراكز صنعتي

و اعتراضات اساتيدسا موضوع تجاري و دانشجويان دكتري شده است زي در مسئله ارتقاء، باعث اعتراض اساتيد
مي پيرامون دو موضوع كليدي صورت  تأميننامه عمالً تبديل به ابزاري جهت شود: اول اينكه اين آيين بندي

و فساد نيز نيست. دلي گيريِل اين موضعنيروي ارزانِ دانشگاهي براي صنعت شده است كه عاري از رانت
و هنجارهاي علمي سازگاري چنداني  اعتراضي براي اين دسته از اساتيد اين است كه فعاليت تجاري با فرهنگ

و دانشگاه پژوهشگاه عمدتاً(ها دانشگاهندارد. دستة ديگري از اساتيد اين  به ها عنوان كارآفرين هايي كه عرفاً
مي خود را جا انداخته ت اند) تالش  هاي پژوهشا با جذب نيروهاي متخصص، شانس خود را در اجراي كنند
و توسعه (از طريق جذب گرنت كاربردي با اي و در اين راستا هاي متمركز براي توسعة فناوري) باال ببرند
و رقابت زمان بسيار كنند؛ اعتراض اين دست اساتيد به آيين يكديگر رقابت مي نامة مربوطه اين است كه البي

ازهاآنهاي از فعاليتزيادي  و فرصت انجام پژوهش را  گيرد.ميهاآنرا گرفته
در اين موضع گيري ها سبب شده است كه وزارت عتف به اين فكر بيفتد كه تصميم گيري نگاه انتقاديِ نهفته

و حتي پذيرش دانشجويان را تفويض نمايد؛ البته طبق گمانه و شنيده زنيدر خصوص جذب، ارتقا ، اينها ها
بر صرفاًتفويض در مراحل نخست در يك افق چندساله كل اينو پژوهشگاهها دانشگاهناظر ها معدود است تا

 بر اساسو پژوهشگاهها دانشگاهها واسپاري شود. بنابراينو پژوهشگاهها دانشگاهفرآيند به خود ها خواهند توانست
و آمايشيِ خود، براي جذب اولويت و بر هاي مأموريتي و دانشجويان محورهاي تبليغاتيِ خود را داشته باشند اساتيد

و نگهداري نيروهاي پژوهشيِ خود اقدام  در راستاي جذب اساس هويت پژوهشي كه براي خود شكل خواهند داد
و دكتري خواهد بود كه  در اين خصوص، پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد از محورهاي كليدي كنند. يكي

در رشته(مخص بعضاً در وصاٌ و بازار در راستاي پروژههاآنهايي كه مرز ميان علم هايدر شُرُف محو شدن است)
از آنجائيكه بهتر است اين پذيرش مستقل از نهادهاي تجاري سازيِ مربوط به دانشگاه نباشد، تجاري هستند:

در كنار پذيرشِ تفويض گذاري سياستنظران برخي صاحب شده، ادارة نهادهاي حامي معتقدند كه بايد
به تجاري همها دانشگاهسازي را نيز در كنار يكديگر دو سياست افزايي داشته باشند. اين واگذار نمود تا اين

در  از امور به دانشگاه است؛ اموري وزارتخانهموضوع و خروجيِ آن واگذاري بسياري در مراحل نهايي بررسي بوده
از اين به در اختيار وزارت بوده است. صورت متم كه تا پيش و عام  ركز
در هاي اتخاذ شدة تجاري براي دانشگاه در برخي رشته البته سياست ها نيز سبب تقويت جايگاه دانشگاه

و خدمات از همكاري هاي بخشصنعت شده است. براي نمونه  خصوصي فعال در حوزه فناوري اطالعات
و هاي شركتدانشگاهيان با  و همين امر منجر به ورود رضايت نسبي را كسب كرده خود استفاده كرده اند
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هاي تحقيقاتي دانشگاهي شده است. اين نهادها پس از اجراي گذاري در پروژه نهادهاي ديگر به حوزه سرمايه
با هاي الزم توانسته ضمانت و مؤسسات پژوهشي دانشگاهي برقرار كنند. از طرفها دانشگاهاند همكاري خوبي را
و دانشجويان بيش از پيش خود را درگير مسائل ديگر، فنانضماماساتيد و ميي حوزه صنعت و همين آوري بينند

و رفع دغدغه و، پاركها دانشگاهفضاي هاي آن شده است. امر منجر به نزديكي بيشتر دانشگاه به بازار ها
رق چاالكي بيشتري برخوردار شدهمؤسسات پژوهشي، نسبت به گذشته از  و مؤسساتها دانشگاهابت ميان اند.

و بين گوناگون باعث افزايش همكاري درها دانشگاهالمللي ميان هاي ملي و مؤسسات شده كه در آن هردو طرف
 هاي تحقيقاتي برآيند. به بهترين شكل از پس انجام پروژه اند تالش

و زيست هاي سالدر ي آمايشي مد نظرها استيس، محيطي اخير به دليل اهميت روزافزون تغييرات اقليمي
و لذا مسير مسأله و جدي شده و محلي وزارت علوم دچار تغييرات مدام از جمله سياست محوري هاي گرايي، كه

از تحوالت وزارت عتف بود، با اختالل به جدي پس عنوان مثال، استان اصفهان كه مراكز هايي مواجه شده است.
و پارك م رشد بر روي صنعت فوالد متمركز شده بودند، با ايجاد هاي فناوري آن به دليل زيت رقابتي استان

و انتقال سال خشك ي فوالد به سواحل جنوبي كشور عمالً كاركرد خود را از دست دادند.ها كارخانهي شديد
روي رغميعلهمچنين بر و بلوچستان ي، به دليل مهاجرت ساكنان استان دستعيصناتمركز پارك فناوري سيستان

وا و توجيه خود را به دليل كوچك شدن سطح توليدات و هنرمند محلي روبرو شده ز آن عمالً با كمبود مخاطب
از دست داده است. اين موضوعات، لزوم توجه بلندمدت و همچنين لزوم توجه به مسائل اقليمي را براي مقياس تر

در گذاري اولويت و همچنينو پژوهشگاهها دانشگاههاي پژوهشي سازيِ مستقر در وزارت نهادهاي حامي تجاري ها
از پي داشته است.   عتف را

و نوآوري، يعني دور شدن تجاري و پژوهش از فناوري هاي كليديِ سازي از مأموريت با تفكيك علم
ادانشگاه،  پاو پژوهشيآموزش عاليگريوزارت بر تولنيتمركز (حداكثر تا سطح ششم) TRLنييدر سطوح

و حوزة تجاري.ته استگرفقرار و نوآوري در مراحل بعدي به وزارتخانه نهاد متوليِ فناوري سازي فناوري
و فناوري رياست جمهوري بود، سپرده شده است.  نوآوري، كه سابقاً معاونت علم

پا پژوهش جهت تخصيص بهينه بودجه (نظ نوظهور عاميهايو توسعه فناورياهيهاي ،بايوريمنظوره
و و صندوق ملي پژوهش تشكيل يافته كه عالوه بر بودجة تخصيصي پژوهشيِ دانشگاه)يشناختنانو ها

و دستگاه پژوهشگاه مي ها، از منبع بودجة تحقيقات نهادها و عمومي نيز تغذيه شود. جذب دانشجو هاي دولتي
(و پژوهشگاه در مقطع دكتري براي دانشگاه ها از صندوق نامبرده گرنتها) صرفاً منوط بر در اختيار داشتن ها

و اين امر سبب شده است كه بين دانشگاه (و پژوهشگاه بوده ها رقابت ها) جهت برخورداري از اين بودجه ها
(با الگوي  شديدي وجود داشته باشد. اين رقابت به دنبال اين امر رخ داده است كه مقرر شد بودجة آموزش

و بودجة پژوهش صرفاً منوط بر جذب گرنت از اين سرانه) صرفاً ناظر بر دانشجويان دورة كار شناسي بوده
(و پژوهشگاه رقابت ميان دانشگاه سازوكارصندوق باشد. البته  ها هنوز ناپخته ها) براي ميزبانيِ اين پژوهش ها

و فساد است. و محلي مستعد براي توزيع رانت  بوده



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 163 يشنهادهاو

 : حياط خلوت پژوهش5سناريوي.3-6-5

3بديل2بديل1بديلموضوع سياستي

 هماهنگي،،گذاري سياست
 پژوهش، ارزيابيو نظارت

 نوآوريو فناوري

): موجود وضع تداوم(
 علم اختالطي حكمراني
 فناوريو

تجميع زنجيرة علم تا
 نوآوري در وزارت عتف

ومقولة نوآوريحذف
از تجاري  حيطة سازي

در وزارت و تمركزِ آن عتف
نهاد جديد

 هش،پژو بودجة تخصيص
 نوآوريو فناوري توسعه

): موجود تداوم وضع(
بودجة پراكندگي

و فناوري  پژوهش

و تأمين مالي پژوهش
هاي نوظهور توسعة فناوري

به عام صورت منظوره
 متمركز

ويمالتأمين پژوهش
نوظهوريهايفناورةتوسع

بهو عام صورت منظوره
و سامانده  تأمينيمتمركز

يها پژوهشيمال
و توسعه تقاضامحور

منظوره خاصيهايفناور
وتحقيقوپژوهشاجراي
 هاي پژوهش شامل( توسعه

و كاربردي اي، پايه
)اي توسعه

):موجودوضعتداوم(
 مشخص مرز فقدان
وها دانشگاه ميان

ها پژوهشگاه

 براي گرايي مأموريت
 واحدهايوها پژوهشگاه
ها دانشگاه پژوهشي

-

و صنعتبا ارتباط
 دستاوردهايزيسا تجاري

 فناورانهو پژوهشي

):موجودوضعتداوم(
 عام توسعةبر تمركز

 حامي نهادهاي
سازي تجاري

 نهادهاي هدفمند توسعة
 سازي تجاري حامي

-

):موجودوضعتداوم(
و تعريف واسپاري

 هاي پژوهش هدايت
ها دانشگاهبه درآمدزا

 هاي دانشگاه تفكيك
هاي دانشگاهاز آموزشي

 كارآفرين
-

(و به كه اين امر وزارت علوم و مديريت صندوق پژوهش) را به اين سمت سوق داده است طور خاص هدايت
نه توزيع گرنت وو پژوهشگاهها دانشگاهناظر بر عملكرد گذشتة صرفاًها را با معيارهايي انجام دهد كه ها باشد

رهايي مركب از اين دو باشد. به بيان ديگر، آنچه عادالنه ميان همة متقاضيان توزيع شود، بلكه معيا صرفاًنه 
وها دانشگاهكند نه ميان همة مد نظر است اين است كه سازوكاري كه گرنت پژوهشي را توزيع مي

نه پژوهشگاه و كه طورنياها به اندازة برابر توزيع شود، را آنهايي كه پيشروتر هستند اين گرنت صرفاًباشد ها
 جذب كنند. 

به مقولة تجاري با خروج و مأموريتسازي فناوري از وزارت علوم، اين وزارتخانه بيش از پيش نخست
و علوم انساني فضاي بيشتري را گشوده است؛ كه البته تا سيس  و براي علوم بنيادين دوم خويش بازگشته
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مي صندوق پژوهش نيز در اين امر ياري و نوآوري از شود. البته خروج اسميِ مقولة گرِ كليدي دانسته فناوري
و تجاري كه سازي فناوري منفك شود؛ بلكه دانشكده وزارت علوم سبب نشده است كه دانشگاه از توسعه هايي

و شبكه با هاي قوي براي همكاري با صنعت داشتند مجاز هستند در قالب كنسرسيوم از گذشته نهادها هايي
و نوآوري ممكن است. الزم به يادآوري است صنايع فعاليت كنند كه اين همكاري زير نظر نهاد متو لي فناوري

از صرفاًكه  هاي كشور در جايگاهي قرار دارند كه براي صنعتو پژوهشگاهها دانشگاهتعداد معدودي
و اين امر رقابت ميان  وو پژوهشگاهها دانشگاههمكارهاي مقبولي باشند ها را به نيروي بازار واگذار كرده است

ها كه مورد استقبال گريِ اين امر از وزارتخانه خارج است؛ بدين صورت كه تعدادي از پاركيممسئوليت تنظ
و خصوص بوده و برخي ديگر، طبق مصلحت رؤساي بخش عمومي وها دانشگاهاند بقاي خود را حفظ كرده

 اند. ها در راستاي وظايف ديگرِ دانشگاه، تعطيل شده ها مبني بر تمركز تالش پژوهشگاه
و با وجود رقابت ميان دپارتمان هاي هاي علوم مختلف، فعاليت دانشگاه با تقويت اجتماعات علمي

و پيام نور به و علمي كاربردي و اين غيرانتفاعي هاي تبديل به مراكز آموزشها دانشگاهمرور از ميان رفته
قا پژوهشگاه بعضاًاند. مهارتي شده و در براي علم گذاري سياستموس بازوي هايي تبديل به انديشگاه شدند
(مانند شهرداري هاي پژوهشكنند؛ اخيراً فعاليت مي و ساير دستگاه متعددي از طريق نهادهاي عمومي هاي ها)

(مانند واحدهاي فناورانه در وزارتخانه اند كه توسط اين هايي شده هاي تخصصي) متقاضيِ پژوهش اجرايي
مي انديشگاه  شوند. ها اجرا

و در خصوص برخي رشتهاز سو كهي ديگر به ذاتاً هايي و و ديجيتالي گره با صنعت خصوص صنايع جديد
و فعاليت خورده و اساتيد ايجاد شده است؛ بدين صورت كه كمرنگ شدن تعداد  اند، تعارضاتي براي دانشجويان

و كمبود مؤسسات كارآفرين، نهادهاي حامي تجاري مراكز مهارتي كه خارج باعث شده است كه جذابيت سازي
هاي هايي كه پارك از مجموعة وزارت علوم قرار دارند با جذابيت دانشگاه رقابت كند. در چنين شرايطي، دانشگاه

و  مي، كه اينك با توليهاآني فناورعلم و جذاب هستند، شوند، پارك گريِ وزارت فناوري اداره هاي پيشرو
،ها دانشگاهشكل داده است. اينها دانشگاهو محيطي رقابتي را ميان محل تجمع اين دسته از دانشجويان شده 

كه اند پارك هايي كه موفق شده يعني دانشگاه و كارا حفظ كنند، براي جذب دانشجوياني هاي خود را پويا
مي هاي تجاري به فعاليت مند عالقه وهاآنكنند؛ چراكه تعداد سازي هستند با يكديگر رقابت از معدود بوده

و اختياري براي تشويق ساير  براي تا سيس پارك ندارد. وزارتها دانشگاهسوي ديگر وزارت علوم تمايل
و نوآوري درصدد اين است كه پارك و ساير نهادهاي تجاري فناوري از ها ها دانشگاهسازي را براي برخي ديگر

ا نيز راه نهاندازي كند، ولي ترديد جدي به اين تصميم، يعني نگراني چندان موفقز بابت اينكه اين مراكز تجربة
و فناوري را تكرار كنند، وزارت نامبرده را از اين تصميم بازداشته است. اما مقولة تجاري پارك سازي هاي علم

بهو بسياري از رشتهها دانشگاهبراي بسياري از  و مي ها همچنان مقولة جذابي بوده و نظر رسد وزارت علوم
 در آيندة نزديك بايد در خصوص پيوند اين دو نهاد به يكديگر تصميمات جدي بگيرند. وزارت فناوري

هاآنها بيان داشتند كه كساني كه روحيات تر شد كه نظرسنجي اين تصميم مخصوصاً زماني پررنگ
و تجاري نزديك (مشاهدة ملموس خروجيِ پژوهشي) است، در پي يافتن راه تر به نوآوري  هايي براي سازي

درو پژوهشگاهها دانشگاه صرفاًخروج از آموزش عالي ايران هستند؛ چراكه هاي بسيار معدودي كه اغلب
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و كنند كه دانشجويان به پژوهش پايتخت مستقر هستند اين امكان را فراهم مي هايي با ماهيت نوآوري فناورانه
كاربردي دارند به واحدهاي هاي پژوهش سازيِ فناوري بپردازند. البته بخشي از اين افراد كه دغدغة تجاري
كه بزرگ دعوت به كار شده هاي شركتوتوسعة تحقيق و توسعهاند؛ اما به اين دليل هنوز جايگاه تحقيق

(جذب آكادميسين هاي اين بزرگ نيافته است، نرخ اشتغال هاي شركتمقتضيِ خود را در  هاي ها در تيم چنيني
 توجه نيست. توسعة فناوري) هنوز چندان قابل 

و منطقه هايي كه به راستي در پي پاسخ در اين اوضاع، پژوهش در دهي به مشكالت ملي اي هستند
و بخش مربوط به  و عدم هماهنگي بين بخش پژوهش گم بودجه تأمينبوروكراسي دستگاهي هاي پژوهش

(تفكيك فناوري از علم) معتقدند كه اين روند تدا و تا چند شده است. مدافعان اين تصميم وم نخواهد داشت
و با  حوزه مسائل رويبرهاآن تمركز بازار،و صنعت فضاياز دانشگاهي هاي پژوهش دوري سال آينده

شد بيشتر جامعهو عمومي جايگاه نوينِ خود را بازخواهد عامه حقوق مدافعو سخنگو مثابهبه دانشگاهو خواهد
به عمومي حوزهالتمشك براي بديل كارهاي راه ارائهبهو يافت خواهد پرداخت. اين افراد در دفاع از اين مدعا

هاي ها در دانشكدهو پژوهشگاهها دانشگاهاين موضوع اشاره دارند كه با ارتقاء جايگاه دانشگاه در كشور، فضاي 
و همچنين اجتماعات عمومي و علوم پايه به تقويت اجتماعات علمي در علوم انساني وها دانشگاهتر

و ارتباط ميان نهاد علم با جامعه قوي پژوهشگاه مي ها منجر شده در گردد. اين ادعا البته پشتوانه تر هايي نيز
و هدف رويدادهاي عموميِ در اين دانشكده مثالًدنياي واقعي دارد؛  و پايه) باب شده است (علوم انساني ها

اي علمي همراه كند. چند دانشگاه در شهر تهران هاي اجتماعي مختلف را با دستاورده اين است كه گروهها آن
تا همچنين در صدد رايزني با وزارت علوم هستند تا درب و ديوارهاي دانشگاه برداشته شود  وآمد رفتها

و دانشجويان شهروندان به محيط دانشگاه بدون محدوديت انجام شود. البته فضاي امنيتي همچنان بر دانشگاه
ميو پژوهشگاهها دانشگاهاينكه در برخي حاكم است اما به دليل  نامند، هاي معدود، كه خود را دانشگاه معرفتي

اند، ضرورت اين نگاه امنيتي آموزي به دانشگاه آمده با هدف علم صرفاًشوند دانشجوياني كه وارد دانشگاه مي
شگاهيان در برقراري تر شده است. اين موضوع همچنين باعث گرديده تا دان كمرنگها دانشگاهدر برخي 

و با تكيه بر اجتماعات علميِ قوي ارتباطات بين پر در اين المللي با مشكالت كمتري روبرو باشند تر، با دست
 المللي حاضر شوند. مجامع بين

و وزارت علوم جهت توسعه فرهنگ نهادهاي تخصيص همچنين در جذب دانشجو نيز اثراتي گذاشته اند
(علمي رويكردهاي تمر كم و البته با سرعت و در يك فرايند گذار در صرفاًكزگراي خود را تقليل داده

و تراز اول) موضوع استقاللو پژوهشگاهها دانشگاه و ارتقاءو پژوهشگاهها دانشگاههاي مادر ها را، در جذب
و دانشجويان دكتري، تا حدودي به رسميت شناخته است. با اين سياست، به هم اساتيد ة دانشجويان زودي

و بيمة اشتغالو پژوهشگاهها دانشگاهتحصيالت تكميلي ها توسط صندوق نامبرده حقوق دريافت خواهند كرد
تاو پژوهشگاهها دانشگاهخواهند داشت. يكي ديگر از اموري كه در خالل اين فرآيند به  ها واگذار خواهد شد،

در رشته سيس مؤسسات ميان اق هاي سالاي است: دام وزارتخانه براي تا سيس دستوريِ اين مؤسسات با اخير
و همين امر سبب شده است كه تا سيس مؤسسات نامبرده به  وها دانشگاهشكست جدي مواجه شده

تا پژوهشگاه بتوانند با توجه به مسيري كه دانشگاه تا به اين لحظه طي كرده است، خودهاآنها واگذار شود
ف در رشته عاليت ميانتصميم بگيرند كه سازوكار  چه باشد.هاآناي
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و پيشنهادات سياستي جمع.3-7  بندي
و نوآوري كشور بخش،در اين مراحل طي شده براي رسيدن به سناريوهاي آيندة نظام پژوهش، فناوري

 طور خالصه به قرار زير هستند: گزارش شده است. مراحل طي شده به
و نوآوري در هشت موضوع علمي، دهنده به آيندة استخراج روندهاي شكل- نظام پژوهش، فناوري

و زيست (مجموعاً فناورانه، اقتصادي، اجتماعي، هنجاري، سياسي، قانوني  روند)38محيطي
( ترين مهمتعيين-  روند)12(اثرگذارترين) روندها با استفاده از روش تحليل آثار متقاطع
پژ تفسير آثار روندهاي نام- (برده بر موضوعات نظام و نوآوري كشور  موضوع)6وهش، فناوري
بر اساس آثاري كه روندهاي- از موضوعات سياستي هر يك از آيندة بر12ارائة روايتي  دارندهاآنگانه
 هاي ارائه شده براي هر موضوع بر اساس روايت گذار سياستهاي پيشِ پاي تعيين بديل-
ر انتخاب بديل- ميهايي از موضوعات مختلف كه با يكديگر (يا بايد با يكديگر رخ بدهند)خ دهند

(نهايتاً   سناريو)5براي تعيين فضاهاي آينده يا همان سناريوها
 روايت هر سناريو-

هر گذار سياست، محتواهايي براي ارائه به پژوهشدر مراحل مختلفي از اين مهيا است؛ اما با توجه به اينكه در
و/يا تحليل شده از دايره حذف شدند، همة آن محتواها در سناريوهاي هاي گردآوري مرحله از كار برخي از داده

پژوهش كه ارزشِ سياستييها افتهي دست ترين مهمنهايي تجلي ندارند. به همين دليل در ادامه برخي از
و در مراحل مختلف نمايان شدند اما ردي از   اند: شود، گزارش شده در سناريوها مشاهده نميهاآنداشته

 هاي مستخرج از روندها بينش.3-7-1
و همين امر- و انساني را به محاق برده است توجه بيشتر به علوم كاربردي، توسعة علوم بنيادين

و  و ظهور نداشته باشند. اين رشته ميان هاي پژوهشسبب شده كه گفتمان انتقادي اي فرصت بروز
با اي دارد چراكه درهم موضوع اهميت فزاينده و تنيدگي فناوري و اجتماعي مسائل حقوقي

 ناپذير است. محيطي در آينده اجتناب زيست
و رد فناوري- وهاآنهاي نوين، همانند آموزش در پژوهش نيز پتانسيل بااليي دارند در توسعة علم

دهي به پژوهش نبوده بلكه قادر هستند تحوالتي را در شيوة انجام پژوهش نيز موضوع صرفاًفناوري 
 رقم بزنند. 

و توسعه- و همچنين مرز تحقيق و فناوري در آينده شمايل ديگري خواهد داشت: مرز ميان علم
و خدمت در بسياري از فناوري  هاي آينده در حال كمرنگ شدن است. ميان محصول

و نيز دورترافتادگيِ كشورهاي درحال- را وضعيت اقتصادي كشور توسعه از اقتصاد جهاني، تنگناهايي
و پژوه ش رقم زده است. اين موضوع در كنار روندهاي جهاني مانند انتظار از دانشگاه براي علم

و نيز جهت دهيِ بازار به پژوهش، ممكن است وجهة دانشگاه آينده را دچار براي فعاليت تجاري
به تحوالت اساسي نمايد: فراموشيِ علومِ غيرپول و نيز تبديل آموزش  كاال. ساز

آن تحريم- و آثار به در تعاملِ آكادميسين هاي سياسي و همچنين عدم دسترسي ها با دنياي خارج
(مانند بسياري كشورهاي  برخي تجهيزات، سبب شده است كشور از پتانسيل بااليي كه

 توسعه) براي اثرگذاري بر روندهاي پژوهشيِ دنيا دارد محروم باشد. درحال
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و جامعة محلي تعييناًعمدتكه در كشورهاي در حال توسعه موضوعات پژوهشي درحالي- توسط بازار
و به بياني استعاري عمدتاًشوند، در كشور موضوعات مي  بر اساسمستقل از دنياي بيرون دانشگاه

و اقليمي، علي جمعيت يا مسائل متنوع زيست شدنريپشوند. براي نمونه مد تعيين مي رغم محيطي
 لي نيست. داخ هاي پژوهشاهميت فاحش، هنوز مقولة جذابي براي 

و هم دانشجويان از گروه- و آكادميك افزايش داشته و با سوابق تنوع در فضاي دانشگاهي هاي سني
هم زنانِ بيشتر در گروه و را مختلف هاي پژوهشي حضور دارند. البته مهاجرت نخبگان اين روند

اس كند اما همچنان اين تنوع در محيط اندكي تعديل مي ت. هاي آكادميك مورد انتظار
و اين با تغيير سبك زندگي در نسل- و هنجارهاي حاكم بر آنان نيز تغيير كرده هاي جديد، انتظارات

و همچنين موضع موضوع مي و دانشجو را متحول كند؛هاآنگيري پژوهشي تواند ارتباط ميان استاد
اينكه اين نسل خواهند شد. ضمنها دانشگاهضمن اينكه اساتيد با سبك زندگي جديد به مرور وارد 

به جديد در معرض آسيب طوريكه توجه نظام حقوقي در دنيا را به خود هاي بيشتري نيز قرار دارد
(سالمت روان دانشجويان) جلب كرده است. 

در دنياي توسعه- از اساتيد دانشگاه، برخالف آنچه (هرچند قليل) مي تعدادي شود، ارتباطات يافته مشاهده
(در شبكه و هاي اجتماعي مي بعضاًمجازي) بر مطالعات علمي عميق ترجيح دهند. اين سطحي را

(مثل افزايش تقلب علمي)، سبب شده است دانشگاه جايگاه  در كنار بسياري موضوعات ديگر موضوع
در اذهان عمومي نداشته باشد.   متعاليِ گذشته را

و اعضاي سياست- اي علمي هيئتهاي جذب متمركز دانشجو دئولوژيك بر اينو همچنين نگاه
مي سياست و از شكل دادن هويتها دانشگاهشود ها سبب هاي مستقل براي خود معذور باشند

و بسيار مورد توجه دنياي آكادميك  همچنين نتوانند تكثرگرايي در پژوهش را، كه روندي جهاني
 است، در خود بپرورانند. 

يك بينش.3-7-2  ديگرهاي مستخرج از آثار متقاطع روندها بر

و- اثرگذارترين روندهاي آينده عبارتند از روندهايي كه ناظر بر فشار اقتصادي بر اقتصاد كشور
گري دستوري نيز، با وجود سازي در كشور هستند؛ البته افزايش تنظيم همچنين نفوذ گفتمان تجاري

و نوآوري جمله روندهاي اثرگذار بر آيندة نظام پژوهش، فناو گسترده شدنِ حوزة نفوذ خود، من ري
 كشور است. 

مي عمدتاًروندهاي علمي- توانند با تغيير از جمله روندهاي اثرپذير هستند؛ بدين معنا كه اين روندها
و با كمترين ايفاي نقش صورت خودبه روندهاي اثرگذار به  مثالًشكل بگيرند. گذار سياستخود

و ناظر بر مسا رشته ميان هاي پژوهشي يا انتقادگفتمان يا ئل زيستاي و اجتماعي، محيطي
مي همكاري و فناوري كشور باشند. هاي پژوهشي  توانند خروجيِ سيستم پژوهش

و تقدس- از علم را تشديد يا تقويت همچنان كه روندهاي اثرگذارِ ديگري هستند كه اعتبار زدايي زدايي
و مي ت كند؛ براي نمونه كاهش نگاه، اين روند را هدايهاآنتواند با اهرم كردنمي گذار سياستكنند

در و جذب اساتيد در پذيرش دانشجويان تواند به قوت گرفتن نگاه انتقاديميها دانشگاهايدئولوژيك
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و به بيان ديگر، تغيير جهت اين روند نيازمند و گذاري سياستكمك كند  گذار سياستمستقيم نيست
در مي بر روي اين موضوع را و با يك فاصلة زماني، تواند روندهاي اثرگذار راستاي اين هدف تغيير داده

و دانشگاه باشد. شاهد تحول روند تقدس از علم و اعتبارزدايي  زدايي

 هاي مستخرج از آثار روندها بر موضوعات سياستي بينش.3-7-3
و فشار اقتصادي سياست- و اين كمبود بودجه يمعنايبهاي همپايي را براي صنعت ارجح خواهد نمود

از همكاريد در حاليست كه شاخهور افتادن دانشگاه هاي علميِ جديد هاي صنعتي است؛ اين
از دانشگاه نخواهند درهم و اقليمي نيز انتظار چنداني تنيدگي بااليي با صنعت دارند. مسائل محلي

 گريِ اين مسائل نامشخص است. داشت چراكه تولي
مي- از تواند فشارِ برچسب كارآفريني بر دانشگاه اصلي خود دور نمايد؛ ضمن هاي مأموريتدانشگاه را

(مثل قوانين اينكه نهادهاي الزم براي اين دست فعاليت در IPها يا بازار قوي براي فناوري)
و در كشور  و در محيط تجاريِ كشور قوام زيادي ندارد. همچنين اين موضوع در دنيا دانشگاه

و طردشدگي مي علتواند سبب ازخودبيگانگي و نيز افزايش تقلب . شودميبرخي اساتيد
و نيز- و ايدئولوژيك بيشترين پتانسيل را براي تعيين اولويت پژوهش و مسائل سياسي بازار

مي معيارگذاري براي اولويت شود اولويت پژوهشي به زبان گذاري پژوهش دارند كه دومي سبب
(با تغييرات سياسي) در   حال تغيير است. استعاري ويتريني باشد كه مدام

و محلي هاي خيريه جلب نمونه براي براي دانشگاه محل بحث است؛ مالي تأمين جديد مجراهاي-
در همچنين. هستند انجام حالدر محلي هاي دانشگاهدركه محلي هاي پژوهش براي اوقاف
 موضوعات پيرامونِ صنعتبا قمارگونه پژوهشيِ هاي همكاريدر دانشگاه مشاركت صورت

. داشت اميد چشم آتي هاي پژوهش براي مالي منابع جذببه توانمي آتيه،شخو
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م (درخشاني، و تربيت در عصر صفويان؛ تهران: نشر: انديشه).1399.  احسان.تعليم

غ و مديريتي استقالل بررس).1388( ذاكرصالحي، قانون برنامه چهارم49در ايران ( موضوع مادهها دانشگاهي ابعاد حقوقي

و برنامه توسعه .53عالي، شماره ريزي در آموزشو تدوين راهكارهاي اجرايي تحقق آن)؛ فصلنامه پژوهش
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(غ،سرمد و برنامه سير تحول برنامه).1372. ريزي در آموزش عالي؛ ريزي آموزش عالي دولتي در ايران؛ فصلنامه پژوهش

.1شمارة 

م (فراستخواه، رس).1388. ا.سرگذشت سوانح دانشگاه در ايران، تهران: نشر

ع قلي (پور، فرهنگي دولت؛ تهران: گذاري سياستزيباشناختي ملت در پرورش ذوق عامه در عصر پهلوي: تربيت ). 1397.

و نظر .نشر: چاپ

ع م.،مشهدي، (و رشيدي، و انتقال تكنولوژي از منظر تحريم تأثير).1394. هاي وضع شده عليه ايران بر محيط زيست، انرژي

.123- 103صص،46فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، سال شانزدهم، شماره.حقوق بين الملل

و برنامه  آمار آموزش عالي ايران.).1383( ريزي آموزش عالي موسسة پژوهش
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 پيوست.3-9

(اعضاي اسامي پانليست.3-9-1 مركز تحقيقات سياست علمي هيئتها براي استخراج جدول آثار متقاطع
 علمي كشور)

 دكتر كيوان الستي-
 دكتر رضا حافظي-
 اشتهارديدكتر مژگان سمندرعلي-
 دكتر سحر كوثري-
 دكتر آرش موسوي-

و سمت.3-9-2  روندهاي منتخب بر موضوعات سياستي شوندگان براي استخراج آثار هاي مصاحبه اسامي
 طباطبائي عالمه دانشگاهيشناس جامعهيدكتر-دكتر صادق پيوسته-
 فرهنگو علم دانشگاه علمي هيئت عضوو شناس جامعه- دكتر آرش حيدري-
يفناورو علم شناس جامعه-دكتر ياسر خوشنويس-
 قاتيتحقو علوم دانشگاه علمي هيئت عضو- دكتر هادي صمدي-
 مركز تحقيقات سياست علمي كشور علمي هيئتعضو-ر مژگان سمندرعليدكت-
 مركز تحقيقات سياست علمي كشور علمي هيئتعضو- دكتر امير ناظمي-
 مركز تحقيقات سياست علمي كشور علمي هيئتعضو- زاده دكتر رضا نقي-
فيشريصنعت دانشگاه گذاري سياست پژوهشكده علمي هيئتعضو- دكتر علي ملكي-
ييشكوفاوينوآور صندوق توسعه معاون-فر سياوش ملكي دكتر-



 فصل چهارم

 احکام پیشنهادی های سیاستی گیری جهت تعیین
 برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری

2و حامد نصيري1نيلوفر ردائي

 پژوهشگر مركز تحقيقات سياست علمي كشور.1
 كشوريعلم ياستس يقاتمركز تحق ياستيس يشگاهمشاور آزماو دانشگاه عالمه طباطبائي،كانديداي دكتراي مديريت تكنولوژي.2

 چكيده

گيري هاي سياستي هستند كه با توجه به زمينه شكل هاي سياستي، يكي از عناصر برنامه گيري جهت
و نقاط تمركز اصلي مي سياست، تعيين شده يها گيري اهميت شناسايي جهتدهند. برنامه را نشان

و تحت ذاتاًسياستي از آن جهت است كه برخي از مسائل سياستي،  تأثيربه يكديگر وابسته بوده
و الزمهاآناي از روندهاي آينده نيز هستند، بر اين اساس امكان حل جداگانه مجموعه موجود نبوده

و است نگاهي جامع ابنگر در خصوصشان اتخاذ زارهاي تدوين احكام پيشنهادي در قالب اهداف،
و مجريان، متناسب با جهت سياستي، گروه شو گيري هاي هدف درنهاي مزبور انجام د. بر اين اساس

و روندهاي آينده)، (شامل مسائل سياستي فصل حاضر با تكيه بر اطالعات حاصل از دو فصل پيش
و جهت گيري روش تعيين جهت  اند. هاي مزبور، معرفي شده گيري هاي سياستي تشريح

و از طريق برگزاري جلسه سافاري شواهد در آزمايشگاه سياستي مركز تحقيقات سياست علمي در اي ن مرحله
و همچنين پژوهشگران درگير در مطالعات پشتيبان مختلف، جهت هاي گيري كشور با حضور خبرگان

و اثرافزايش گيري نويس احكام برنامه هفتم توسعه، تحت عنوان چهار جهت سياستي پيش يبخشانسجام
و، مؤسسات آموزش عالها دانشگاه گرايي مأموريت؛يو نوآورينظام پژوهش، فناوريحكمران ي، پژوهشي
زويو نوآوريپژوهش، فناوريمال تأميناصالح نظام؛ فناوري ويپژوهش، فناوريها رساختيتوسعه
ابرنامهنويس گرديد تا با مشخص نمودن نقاط تمركز اصلي پيش، تعيينينوآور  هاي پژوهشمكان تعريف،

و تدوين احكام ذيل گيري موضوعي پشتيبان جهت  فراهم آيد.هاآنها
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 مقدمه.4-1
از طور همان و در خالل معرفي چارچوب نظري تدوين احكام برنامه هفتم، مطرح گرديد، يكي كه در فصل اول

د گيري هاي سياستي، جهت عناصر اصلي تدوين برنامه ور راستاي پاسخهاي سياستي هستند كه گويي به مسائل فعلي
و محل مداخله اصلي برنامه را مشخص مي مسائل احصاي با توجه به اينكهكنند. آتي حوزه مورد بررسي، نقاط تمركز

و نوآوري كشور،  بر آينده نظام پژوهش، فناوري و تحليل روندهاي اثرگذار و همچنين شناسايي سياستي فعلي
جههايي هستند ورودي تعيينهاآنمناسب نسبت به هاي العمل در راستاي اتخاذ عكس هاي سياستي گيريتكه

پس از مروري كوتاه بر اند، هاي مزبور را فراهم نمودهديكه ورو3و2و در ادامه فصول شود، در اين فصل مي
در آزمايشگاه سياستي با استفاده از روش سافاري شواهدهاآنگيري سياستي به توصيف فرآيند احصاي مفهوم جهت

 هاي مربوطه پرداخته شده است. گيريو همچنين، معرفي جهتمركز تحقيقات سياست علمي كشور 

 گيري سياستي مفهوم جهت.4-2
از طور همان  ترين مهمكه در فصل اول مطرح گرديد، براي تدوين احكام برنامه هفتم توسعه به عنوان يكي
 ها هستند توجه شود دهنده اين برنامه به عناصر مختلفي كه تشكيل هاي سياستي كشور، الزم است برنامه

.)1-4 شكل(
هاي تمركز اصلي كه در اين شكل نشان داده شده است، يكي از اين عناصر كه به نوعي محل طور همان

و متناسب با زمينه شكل برنامه را نشان مي مي دهند هاي گيري شوند، جهت گيري برنامه سياستي، تعيين
)، با عنوان 2020(1هاي سياستي كه در برخي از مطالعات نظير بن زادوك گيري جهتياستي هستند.س

يا، مطرح شده2راهبردهاي مداخله اند، خطوط راهنمايي هستند كه با توجه به علل رخداد مسائل، نقاط تمركز
ر و دستيابي به اهداف ميمحورهاي اصلي مداخله جهت برطرف يا كمرنگ نمودن مسائل به؛ كنندا فراهم

و علل رخداد و آتي از توان برطرف نمودن مجموعهميهاآنعبارت ديگر با تحليل مسائل فعلي هاي مختلفي
هاي سياستي، ساير عناصر گيري هاي گوناگون دنبال نمود. در ادامه تعيين جهت گيري را از مسير جهتها آن

و برنامه، شامل اهداف، ابزارها، گروه و در راستاي پاسخ گيري مجريان، متناسب با جهت هاي هدف به ها گويي
 گيري، به صورت يكپارچه تعيين خواهند شد. مسائل اصلي مطرح در هر جهت

هاي سياستي از آن جهت است كه برخي از مسائل سياستي، ذاتاً به يكديگر گيري اهميت شناسايي جهت
و تحت تأثير مجموعه آ وابسته بوده آن.ينده نيز هستنداي از روندهاي ها موجود بر اين اساس امكان حل جداگانه
و الزم است نگاهي جامع نگر در خصوصشان اتخاذ شود. براي مثال مسائل مربوط به متمايز نبودن نبوده

و ساختار مؤسسات پژوهشي نسبت به دانشگاه و همچنين برخورد يكسان با كليه انواع مؤسسات مأموريت ها
آنكه هاي بسيار متمايزي دارند، مسائلي هستنديپژوهشي كه ويژگ ها بدون اتخاذ رويكرد مناسب در مواجهه با

آن توجه به مسئله عدم تناسب شيوه و عملكرد و همچنين هاي تأمين مالي مؤسسات، متناسب با مأموريت ها
بر علمي مؤسسات مزبور امكان مسائل مربوط به ارتقاي اعضاي هيئت با پذير نخواهد بود. اين اساس، الزم است

و روندهاي آينده، عالوه بر شناسايي مهم زمانهمتحليل  هاي سياستي احكام گيري ترين مسائل، به جهت مسائل
 ها فراهم آيد. گيري پيشنهادي دست يافت، تا امكان تدوين احكامي منسجم ذيل هر يك از جهت

1. Ben Zadok          2. Intervention Strategy 
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و نوآوري هفتمهچارچوب تدوين احكام پيشنهادي برنام-1-4 شكل  توسعه در حوزه پژوهش، فناوري

 احكام پيشنهادي هاي سياستي گيري تعيين جهت شناسي روش.4-3
هاي سياستي احكام پيشنهادي، الزم است مجموعه مسائل گيري كه گفته شد به منظور تعيين جهت طور همان

و روندهاي آينده به طور  اح زمانهمسياستي و محورهاي تمركز كام مشخص گردند. با توجه به تحليل گرديده
و روندهاي شناسايي شده، حجم  بر بااليي از ورودي نسبتاًتعدد مسائل ،هاآنها وجود دارند كه عالوه بر تسلط

و دسته و همفكري جمعي جهت تحليل مي بندي اين وروردي مشاركت  رسد. هاي ضروري به نظر
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و با توجه به بستر مهيا شده در آزماي مركز تحقيقات سياست علمي كشور،1شگاه سياستيبر اين اساس
و تكنيك به سعي گرديد تا از ظرفيت اين آزمايشگاه و ابزارهاي قابل كارگيري در آن جهت تعيين مشاركتي ها

و خبرگان استفاده شود. گيري جهت  هاي سياستي با حضور پژوهشگران

 معرفي مفهوم آزمايشگاه سياستي.4-3-1
بر هاي عمومي را به شيوه نوظهوري هستند كه سياست ي، ساختارهايهاي سياست آزمايشگاه اي مبتكرانه مبتني

و  ذيطراحي، به ويژه با مشاركت شهروندان مينفعان البته ساير .)Fuller and Locard, 2016( كنند، تدوين
و همكاري ها، مشاركت هاي سياستي از طريق شبكه آزمايشگاه مختلف عمل هاي بخشهاي مابين ها، اتحادها

و بين منابع متنوعي از حوزه مي و كنند  هاي فعاليت اصلي هستهدرو زنندمي پيوند ...هاي سياسي، دانشگاهي
و خصصتاز،ها آن  گرفته بهره ... هاي فني همچون علوم داده، تحقيقات مبتني بر طراحي، مطالعات رفتاري
 ).Williamson, 2015( شود مي

ا هم ها مكانز آزمايشگاه سياستي، اين موجوديتدر يك تعريف سطحي هاي آفريني سياست هايي براي
مي سياست نفعانيذعمومي با همكاري  شوند. اين تعريف اوليه قرابت معنايي زيادي با مفهوم ها معرفي

و در دسته ديگري از تعاريف، نگاهي عميق.دارد2آزمايشگاه زنده به تر به كاربرد آزمايشگاه سياستي شده
مي به عنوان فلسفه وجودي اين آزمايشگاه» باز گذاري سياست«تراي مفهوم ريشه شود. در اين تعريف ها اشاره

مي گذاري سياستهاي سياستي يكي از ابزارهاي مورد استفاده در حوزه تر، آزمايشگاه عميق كه باز تعريف شود
اس گذاري سياستباز كردن مرزهاي حوزههاآنهدف عمالً اما در.تفاده از منابع بيروني براي اين هدف استو

هاي سياستي قابل ارائه است كه در آن بر اهميت كاهش شكاف ميان نهايت، تعبير ديگري از آزمايشگاه
و اجراي آن  شود. هر رويكردي كه بتواند منجر به كاهش اين شكاف شود،مي تأكيدپژوهش در حوزه سياست

(اعم از در آزمايشگاه سياستي براي  دريگذار استيسبحث موضوعيت دارد هم آفريني و به شكل خاص باز
و همكاران،(قاضي آزمايشگاه زنده) ).1400نوري

(قاضياستيس شگاهيآزمااز مختلففيتعاريبند سطح-2-4 شكل و همكاران،ي )1400نوري

1. Policy Lab          2. Living Lab 
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ش اكثر آزمايشگاه و مسائل ميهاي سياستي در جهان، يا در سطح عمومي و يا درصدد هري فعاليت كنند
و هاي دولتي هستند. سازي مجموعه چابك با اين وجود، كاربرد آزمايشگاه سياستي در حوزه سياست علم

هم قابل چشم و فناوري مپوشي نيست س گرانيبازانيكاهش شكاف زمياستيمختلف حوزه علم،نهيدر
س پردازانهيشامل نظريو نوآوريفناور و مخاطبنيا گذاران سياستتايستايو محققان يها برنامهنيحوزه

مياستيس ها مطرح شود. بر اين اساس، آزمايشگاه اصلي اين قبيل آزمايشگاه مأموريتتواند به عنوان ي،
م«سياستي مركز تحقيقات سياست علمي كشور  را به عنوان»ها استيسيو اجرايطراحانيكاهش شكاف

و تكنيك كردهيريگ مقصود خود هدفنيترياصل راو امكان استفاده از ابزارها هاي گوناگون در اين زمينه
 فراهم نموده است.

 هاي سياستي گيري جهت تعيين جهت1سافاري شواهد روشكارگيريبه.4-3-2
 را براي ورود انتخاب كند، از رويكردها گذاري سياست اي از چرخه بسته به اينكه آزمايشگاه سياستي چه مرحله

و ابزارهاي پركاربرد در آزمايشگاه روش شود. عمدهو ابزارهاي متفاوتي استفاده مي مي ها سه ها را توان در قالب
هم و بينش رفتاري جاي داد كه ذيل هر يك از اين كالن2پيشران داده گذاري سياستآفريني، رويكرد كلي

م ميرويكردها ابزارهاي يكگيرن تعددي مورد استفاده قرار همد. آفريني،ي از ابزارهاي كاربردي در دسته رويكرد
مي عمدتاًسافاري شواهد است  گيرد كه حجم زيادي از اطالعات با تنوع باال وجود در مواقعي مورد استفاده قرار

و پيچيدگي مسئله به قدري است كه بايد افراد در گروه و پيدا كردن دارند هاي مختلف به موشكافي اطالعات
بپ راه  ردازند.حل

الزم است حجم احكام پيشنهادي نيز هاي سياستي گيري كه مطرح شد، به منظور تعيين جهت طور همان
و دسته هاي مختلف از جنس بااليي از اطالعات نسبتاً و به صورت مشاركتي، مورد تحليل بندي قرار گرفته

بهالگوهايي از دل اين اطالع سافاري شواهد در اين خصوص كارگيري تكنيك ات استخراج شود؛ بنابراين
 كننده باشد. تواند كمك مي

 دانشو شواهد ها، داده تمامتا دهدمي اجازه پروژهيكدر درگير افراد همهبه شواهد سافاريروش
و بينشكنند بررسيرا سياستي مسئلهيكبه مربوط به هاي تازه، به درك مشتركي از آن رسيده و اي را كشف

ن خلق ايده يك شواهد، رويداد سافارييك.و بپردازندهاي به تواندميو كندمي ايجادرا بازي شرايطي مشابه
 بيابد، تمام شود، برطرف بيشتر هاي پژوهشبا باشد الزم است ممكنكهرا خالء دانشي خودتا كند كمك تيم

آن پاسخدررا هايي ايدهو كند بررسيرا موجود شواهد و همكاران،(قاضيدكن ها خلق چالش به ).1400نوري
هاي شواهد متنوعي كه حاصل تحقيقات مختلف صورت بسته هدف نهايي اين جلسه آن بود كه از دلِ
هاي هاي سياستي استخراج شوند كه از تركيب اين بسته گيري پذيرفته طي چند ماه گذشته بوده است، جهت

اع مختلف با يكديگر با الگويي مشخص احصا مي هر ضاي شركتشوند. كننده، عالوه بر پژوهشگران مسئول
و يك از جريان هاي ورودي سافاري شواهد، پژوهشگران ساير مطالعات پشتيبان تدوين احكام پيشنهادي

و  مي گذاري سياست نظران صاحبهمچنين تعدادي از خبرگان و فناوري را شامل  شد. علم
و همچنين سازي پيش جهت آمادهاحل زير بر اساس پروتكل برگزاري جلسات سافاري شواهد، مر نيازها

 اجراي جلسه طي شد:

1. Evidence Safari         2. Data Driven Policy Making 
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 آوري شواهد جمع.الف
به داده و شواهد وارد شده هاي سياستي احكام برنامه هفتم گيري تعيين جهت سافاري شواهد جلسهها

و نوآوري، شامل موارد زير بودند.  توسعه در حوزه پژوهش، فناوري
نظ پيش مسائل سياستي• و نوآوريروي  ام پژوهش، فناوري

و نوآوري طور همان بر اساس كه در فصل دوم، مشاهده شد مسائل سياستي حوزه پژوهش، فناوري
و ذي (موضوع محوري7نفعان، ذيل تحليل مضمون مصاحبه با خبرگان يچارچوبطي) شرا1شامل

(ي(فرابخش و ارز،يهماهنگ،گذاري سياست)2)، ي) اجرا3(،يو نوآوريپژوهش، فناوريابينظارت
و و توسعهپژوهش و تجار4(،تحقيق و صنعت و فناورانه،يپژوهشيدستاوردهايسازي) ارتباط با جامعه

و فناورانهيپژوهشيهايو همكاريساز ) شبكه6(،يو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمين)5(
بيمل و فناورپيو توسعه منابع انسان تأمين)7(ويالمللنيو مسائل فهرست، شناسايي گرديديژوهش

، قابل مشاهده است.15-2 جدول مزبور به تفكيك موضوعات محوري در
و نوآوري آينده روندهاي اثرگذار بر•  نظام پژوهش، فناوري

در38كه در فصل سوم مشاهده شد، از مجموع طور همان ،ياجتماعيها حوزهروند شناسايي شده
و برگزاري نشستباي،و قانونيهنجار،ياسيس،يطيمحستيز،يفناورانه، اقتصاد هاي خبرگي

كم كارگيري به ساهاآنكه آثارييآثار متقاطع، روندهاليتحليِروش ساريبر ازنيريروندها كمتر از بود
و روندهاهاليتحلةادام سا كنندهفيتضعاي كنندهتيتقويِكه اثرگذارييحذف شده داريبر  شتندروندها

روند مستخرج از جلسات تحليل12. بر اين اساس، انتخاب شدند به منظور ورود به مراحل بعدي تحليل،
،1-4 جدول هاي جلسه سافاري شواهد در نظر گرفته شدند. آثار متقاطع، به عنوان يكي از ورودي

ذيفهرست روندها ميها حوزهليمنتخب ا طور همان. دهديمربوطه را نشان جدول مشاهدهنيكه در
ييشناسايطيمحستيزيآثار متقاطع، روندهاليتحليها حاصل از پانليهايبا توجه به خروج شود،يم

ب  منتخب قرار نگرفتند.يروندهانيشده در

و نوآوري كشور-1-4 جدول  روندهاي منتخب اثرگذار بر آينده نظام پژوهش، فناوري

روندهاي منتخبحوزه

ي روندها
ياقتصاد

مشيافزا- و توسعهدرحالياقتصادهاانيشكاف در عصر انقالب چهارمافتهيتوسعه
در كوچك- رياخ هاي سالشدن اقتصاد كشور
برشيافزا- ياقتصاديِجهت كنشگرها دانشگاهفشار
يعالالتيشدن تحصييكاال-

يروندها
فناورانه

و كاربرد فناورشيافزا- در پژوهشنينويهاينفوذ
و توسعهتيماهرييتغ- و اندازه پروژهي(براايدر دنتحقيق ها)نمونه كوتاه شدن چرخه عمر

روندهاي
و سياسي
 قانوني

يالمللبينيهاميدر اثر تحريالمللنيبيو پژوهشيكاهش مناسبات علم-
 به پژوهشيده قدرت نفوذ نهاد بازار در جهتشيافزا-
تعيمحلييگرا نقش مسئلهشيافزا-  در حال توسعهيكشورهايموضوعات پژوهشنييدر
و ارتقاء اساتان،يدانشجورشيپذ،يبرنامه درسرينظيدر اموريدستوريگرميتنظديتشد- ديجذب

يروندها
وياجتماع
يهنجار

سيغلبه- در دانشگاهيبر فرهنگ علمكيدئولوژيايهاو نگاهياسيمناسبات
برياجتماعيها فرهنگ شبكهي(غلبههانيسيآكادميباطات اجتماعو تحول ارتشنيزيتاليجيد-

فرهنگ دانشگاه)
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 تسهيل مشاهده شواهد براي اعضاي جلسه.ب
هر اي از كارت هاي شواهد در واقع مجموعه در اين رويداد بسته هاي رنگي پرينت شده هستند كه رنگ

و داخل هر كارت يك شرح اجمالي از يك حقيقت يا دستاورد مشخص بسته نماينده يك جريان پژوهشي بوده
 يك جريان پژوهشي درج شده است.

و تقسيم وظايف.ج  نمايش شواهد
از در روز رويداد پس از مرور اصلي مربوط به احصاي مسائل هاي پژوهشترين نكات به دست آمده

و روندهاي آينده و از برگزاري رويداد، براي شركت، هدفسياستي درهاآناز كنندگان تشريح خواسته شد
و استخراج جهت هاي از پيش تعيين شده، به احصاي الگوهاي كالن ناظر بر داده گروه هاي سياستي گيري ها

و شواهد موجود را افراز گيري كنندگان خواسته شد جهت است كه از شركت تأكيد. الزم به بپردازند هاي حاصل
مي گيري كنند؛ اما اين جهت مي مالًكاتوانستند ها توانستند جديد يا مبتني بر يك مدل نظري باشند. همچنين

هم باشند يا   در قالب يك ماتريس مسائل را افراز كنند. مثالًمستقل از
و يك مجموعه از بستهها از گروههر كدام بر اين اساس، دقيقه زمان60هاي شواهد را دريافت كردند

ب و تبادل نظر به هاي سياستي برسند. گيريه يك مجموعه جهتداشتند تا در گروه با بحث در نهايت دو گروه
و اجماع نظر حاصل شد. گيري ارائه نتايج خود از جهت  هاي انجام شده پرداختند

در آزمايشگاه سياستي مركز تحقيقات سياست علمي به مرور كلي مراحل انجام اين روش2-4 جدول
 پردازد:مي كشور

ب-2-4 جدول  هاي سياستي گيري رگزاري رويداد سافاري شواهد براي تعيين جهتفرآيند كلي

مدت زمانشرح خالصهمرحله

و روش اصلي براي آشنايي افرادطرح مسئله و طرح هدف دقيقه15خوشامدگويي
دقيقه45انجام شدههايپژوهشدستاوردهايترينمهممروري برهاي شواهدمعرفي بسته

و تبادل نظريل بستهتحوهاطرح بحث در گروه و بحث دقيقه60هاي شواهد به هر گروه
دقيقه45هاهاي پيشنهادي هر گروه توسط نماينده گروهارائه تمارائه پيشنهادات

 هاي سياستي گيري معرفي جهت.4-4
و روندهاي و نوآوري كشو تأثيرگذاربا توجه به تحليل مسائل سياستي ر در بر آينده نظام پژوهش، فناوري

و به منظور اتخاذ رويكرد مناسب در مواجهه با و روندها، ترين مهمجلسه سافاري شواهد گيري جهت4مسائل
هاي مزبور، روندهايي گيري، جهت3-4 جدول براي احكام پيشنهادي برنامه هفتم در حوزه مزبور، تعيين گرديد. 

و همچنينهاآنبر تأثيرگذاريكه بيشترين  ها قرار گيري مسائلي كه ذيل هر يك از جهت رينت مهمرا دارند
مي مي  دهد. گيرند را نشان

و نوآوري گيري جهت و اثربخشي حكمراني نظام پژوهش، فناوري ، متمركز بر مسائل افزايش انسجام
و همچنين اولويت و پيرامون تداخل تقسيم كار در سطح حكمراني نظام مزبور و پايش وضعيت علم گذاري

و قانوني به ويژه از منظر نقش رو به افزايش مسئلهفناوري در  در كشور است. روندهاي سياسي گرايي
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و روندهاي اقتصادي، به خصوص از منظر نگراني از به حاشيه رانده شدن اولويت  هاي پژوهشگذاري پژوهش
و چالش مي هاي اقتصادي پيش رو، از اين جهت بنيادين در اثر مشكالت  كنند. گيري پشتيباني

و فناوريعالي مؤسسات آموزش،ها دانشگاه گرايي مأموريتگيري جهت ، متمركز بر مسائلي، پژوهشي
و نگاه يكسان به انواع مختلف وها دانشگاهو تمايز قائل نشدن ميانها دانشگاهاست كه از اتخاذ رويكرد

و همچنين مؤسسات م پژوهشي با ويژگي مؤسساتپژوهشي از يك سو و مقتضيات ختلف از سوي ديگر ها
و نهادهاي مختلف حامي تجاريميئتنش روز در حال رشد سازي كه روزبه گيرد. عالوه بر اين، ساختارها

و گاها مرزهاي ميان  و مقررات شفاف نيست، نيز از ديگر دغدغههاآنهستند هاي مورد توجه در اين در قوانين
 گيري است. جهت

وها دانشگاهافزايش فشار بر روندهاي اقتصادي به ويژه از منظر و درآمدزايي جهت كنشگري اقتصادي
و با توانمندي توان از كليه دانشگاه توجه به اين نكته كه نمي و زيرساخت هاي كشور در نقاط مختلف هاي ها

مي متفاوت، انتظار يكسان در اين خصوص داشت، جهت كنند. عالوه بر اين با اهميت گيري مزبور را حمايت
و پررنگن موضوع دانشگاهيافت سازي سازي، شفاف تر شدن نقش نهادهاي حامي تجاري هاي كارآفرين

مي مأموريت و قانوني نيز از جنبه اين نهادها نيز ضروري به نظر هاي رسد. از طرف ديگر، روندهاي سياسي
در گرايي در جهت مختلف به ويژه با توجه به افزايش نقش مسئله و لزوم نظر گرفتن اين دهي به پژوهش

به مؤسساتوها دانشگاهگرا كردن مأموريتموضوع در  و همچنين گري هاي تنظيم كارگيري ظرفيت پژوهشي
مي كنترل شده، از اين جهت گرايي مأموريتسازي در پياده  كنند. گيري پشتيباني

نظير عدم رشد كه در پاسخ به مسائلييو نوآوريپژوهش، فناوريمال تأميناصالح نظام گيري جهت
و همچنين پراكندگي بودجه پژوهش، ضعف  در تأمينكافي و سهم اندك بخش TRLمالي هاي پايين

و توسعهكرد وكار در هزينه كسب ، تعيين شده است، به طور عمده توسط روندهاي اقتصادي كه حاكي از تحقيق
مي تأمينهاي تداوم محدوديت و فناوري هستند پشتيباني . عالوه بر روندهاي اقتصادي، شود مالي پژوهش

و توسعهموضوع تغيير ماهيت  و تأمينگيري كه ذيل روندهاي فناورانه به آن اشاره شد، در جهت تحقيق مالي
و استاندارد نمودن تعريف  و توسعهاز مسير شفاف  پذير خواهد بود. هاي آن، امكانو هزينه تحقيق

زگيري در نهايت جهت از، در پاسخ به طيف گستردهيو نوآوريفناور پژوهش،يها رساختيتوسعه اي
هاي هاي قانوني نظير نظام مالكيت فكري، توسعه منابع انساني، زيرساخت مسائل در زمينه زيرساخت
و همچنين مسائل مرتبط با همكاري اطالعاتي، بسترهاي تجاري و بين سازي المللي مطرح شده هاي ملي

و ارتباطات بيناست. با توجه به تمركز مسائل مرب گيري، روندهاي الملل در اين جهت وط به منابع انساني
و حقوقي به ويژه از منظرهاي نقش تنظيم و همچنين روندهاي سياسي و هنجاري هاي دستوري گري اجتماعي

مي المللي از جهت هاي بينو تحريم  كنند. گيري مورد اشاره پشتيباني
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ا گيري جهت-3-4 جدول و روندهاي پشتيبانهاي سياستي و مسائل سياستي  حكام پيشنهادي

هايگيريجهت
 سياستي

دسته روندهاي
 پشتيبان

در سطح قانون برنامه قابل پيگيريهايي از مسائل سياستي كهمثال
 هستند

و افزايش انسجام
اثربخشي حكمراني
نظام پژوهش،

و نوآوري  فناوري

روندهاي-
و سياسي

 قانوني
 روندهاي-

دياقتصا

تداخل تقسيم كار در سطوح مختلف حكمراني نظام پژوهش، فناوري-
و نوآوري

و فناوري از منظرهاي گوناگون نظير ضعف در اولويت- گذاري پژوهش
و اجتماعي عدم توجه به اسناد آمايش سرزمين، حوزه علوم انساني

 گراييو ضرورت مسئله
تيوضعشيپا هاي شاخص خصوصدر گوناگون ضعف نقاط وجود-

و فناور نظيعلم به توجه صرف به شاخصريكشور هاي مربوط
و عدم توجه به آثار و برون داد، توجه كمتر به دستاوردها درون داد

از شاخصيبودن تماميكم؛ياستيس و عدم استفاده ها
كارزيابي ينيمسرزشيو عدم توجه به آمايفيهاي

 گرايي مأموريت
مؤسسات،ها دانشگاه

، عالي آموزش
و فناوري  پژوهشي

 روندهاي-
 اقتصادي

روندهاي-
و سياسي

 قانوني

بايابيارز هاي شاخص وجود عدم- تيظرف،مأموريتعملكرد متناسب
(شاملتيو ماه يها پارك،يپژوهش مؤسسات،ها دانشگاهنهادها

و فناور و مراكز رشد)يعلم
و-  ير شدن در عباراتاس صرفاًعدم توسعه مقتضيات دانشگاه كارآفرين
و تشكيالت- و چابك نبودن ساختار پژوهشي مؤسساتعدم تناسب

با گرايي مأموريتدر راستاي و تشكيالت و مشابهت ساختار
و آموزش(مانند تعريف گروهها دانشگاه )محور هاي غيركاربردي

ع فناوريو علم مناطق سرنوشتو كاركرد بودن نامشخص- نيدر
مراكز،ينوآوريهمچون نواحيديجدمياضافه شدن مفاه

و ...ينوآوريها كارخانه،ينوآور
و ارتقاء اعضاي- پژوهشي مؤسسات علمي هيئتساختار سنتي جذب

و مؤسساتوها دانشگاهبدون توجه به تفاوت ذاتي پژوهشي
پژوهشي مؤسساتوها دانشگاههمچنين تناسب با مقتضيات

 مختلف

 تأميناصالح نظام
پژوهش، مالي

و نوآوري  فناوري

 روندهاي-
 اقتصادي

روندهاي-
 فناورانه

و توسعهتمركز- ويدولتيپژوهشمؤسساتوهادانشگاهدرتحقيق
و توسعهنييسهم پا  وكار در بخش كسب تحقيق

و توسعهقيدقفيعدم تعر- هزيهاو برداشت تحقيق نهيمتفاوت در
ها كرد دستگاه

ن- و ساختار امتناسب صندوق پژوهشگران به عنوان حامي سايز مالي
(ناكافي بودن گرنت هاي پژوهشي در خصوص توسعه توسعه

 هاي پايين)TRLفناوري در
و كافي نبودن سهم پژوهش از توليد- عدم رشد بودجه پژوهشي

ناخالص
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هايگيريجهت
 سياستي

دسته روندهاي
 پشتيبان

در سطح قانون برنامه قابل پيگيريهايي از مسائل سياستي كهمثال
 هستند

و پراكندگينبود نظام يكپارچه مديريت بودجه- هاي بخش پژوهشي
و نهادهاي مختلف آن در قالب بودجه سازمان  ها

مالي تأمينگيري يا كاركرد ضعيف ابزارهاي نوين عدم شكل-
ونوآوري نظير سرمايه مالي جمعيتأمينگذاري خطرپذير

هاي توسعه زيرساخت
و  پژوهش، فناوري

 نوآوري

روندهاي-
 فناورانه

روندهاي-
اجتماعي 

و 
 هنجاري

روندهاي-
و  سياسي

 قانوني

و قوي مالكيت فكريعدم وجود نظام جا- مع
نظيها رساختزي ضعف- و كارگاه ها، شگاهيآزماريپژوهش ها

يقاتيتحق زاتيتجه
و جامع در حوزهيو اطالعاتيفقدان وجود منابع آمار- به روز

يو نوآوريپژوهش، فناور
و رويه- به فقدان ساختارها كارگيري دانشجويان هاي متناسب جهت

هايي مانند پژوهشگر، دستياراهتحصيالت تكميلي در جايگ
و آموزشي  پژوهشي

و پژوهشگران علمي هيئتالملل اعضاي محدود شدن ارتباطات بين-
به داليلي همچون اوضاع نا به سامان نرخ ارز، مالحظات امنيتي

و ارتباطات خارجي اعضاي  و بروكراسي زائد حاكم بر تبادالت
(مانند رويه علمي هيئت و پيچيده رفتهايو پژوهشگران وآمد

المللي اساتيد)تعامالت بين

 بندي جمع.4-5
به هاي سياستي احكام پيشنهادي، در راستاي پاسخ گيري كه در اين فصل مشاهده شد، جهت طور همان گويي
و نشان دادن عكس ترين مهم بر آينده نظام تأثيرگذارالعمل مناسب نسبت به روندهاي مسائل سياستي

هاي شناسايي شده، در قالب گيريو نوآوري، تعيين شدند. تدوين احكام پيشنهادي، ذيل جهت پژوهش، فناوري
(صدر احكام)، ابزارهاي سياستي، گروه (زيربندهاي احكام) نيازمند مطالعات اهداف و مجريان هاي هدف

، شمايي3-4 شكل نمايند. ديگري نيز هست كه هر يك به طراحي يك يا چند مورد از عناصر مزبور كمك مي
مي از مراحل تدوين پيش و جايگاه مطالعات پشتيبان مختلف در آن را نشان در طور هماندهد. نويس احكام كه
هاي سياستي، الزم است به منظور تدوين احكام ذيل گيري شود، پس از شناسايي جهت اين شكل مشاهده مي
و(شامل اسناد باالدستي، برنامهها، از نتايج تحليل محتواي اسناد گيري هر يك از اين جهت هاي توسعه پيشين

و فناوري)، تحليل عملكرد برنامه ششم، بررسي شاخص ترين مهمتعدادي از  ها قوانين مرتبط با حوزه پژوهش
و همچنين مطالعاتو طراحي نظام شاخص و نوآوري در برنامه هفتم محور ارزيابي حوزه پژوهش، فناوري

و تطبيقي پشتيبان  هاي شناسايي شده، گيري هاي سياستي، بهره برد. با توجه به جهت گيري جهتنظري
و تطبيقي مزبور در دسته نشان داده شده در شكل انجام شدند كه دو مطالعه اول، به طور4 مطالعات نظري

و اختصاصي به دو جهت و اثربخشي نظام حكمراني و گرايي مأموريتگيري افزايش انسجام ، مرتبط است
 هاي مختلف را دارند. گيري عات بعدي، به فراخور محتواي احصا شده، قابليت پشتيباني از جهتمطال

شده در شكل زير پرداخته شده است.هر يك از مطالعات پشتيبان نشان داده ارائه، به بخش بعديدر
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 سوم بخش

پنیتدونبایمطالعات پشت یشنهادیاحکام
ذ یاستیسیهایریگ جهتلیبرنامه هفتم توسعه،





 فصل پنجم

، باالدستیدتحلیل محتوای اسنا
 های توسعه پیشین و برنامه قوانین

4نيت مريم پاكو3، مهديه نصريني2، مهدي هاجري1مهدي حميدي

 كانديداي دكتراي مديريت تكنولوژي، دانشگاه عالمه طباطبائي.1
و فناوري، دانشگاه تهران گذاري سياستكانديداي دكتراي.2  علم
 كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي، دانشگاه عالمه طباطبائي.3

مديكارشناس.4  دانشگاه اصفهان،يفناورتيريارشد

دهيچك

پوطيمح در و بريتوسعه فناورريمستيامروز، هدايايدنيايپرتالطم ،گذاري هدفكه مشتمل
و تدوات كهيي. در كشورهاروديمتوسعه موفق آن به شماري است الزمهها استيسنيخاذ راهبردها

(كشورهايدانشيها رساختيزتوسعهييدر مراحل ابتدا )، توسعه توسعه درحاليخود قرار دارند
نميو نوآوريفناور وهش،پژ ايهامزيمكانتنها به دست توانيرا استا،رنيبازار آزاد سپرد. در

با دولت ملنيبا تدوديها به مداخله هدفمند در نظاميو نوآوريپژوهش، فناوريبرايراهبردياسناد
ملينوآور و اقدامات فناورها استيساهداف،نيبا تدويبپردازند. اسناد يده شكلبه انه،و راهبردها

.كننديمدر كشور كمكيتوسعه فناوريمطلوب براياهندهيآ
و فناوريسيسال گذشته به مقوله سندنو15و در طول رانيا در هم در سطح كالنيمرتبط با علم

كل رندهي(دربرگ و فناورياصول و فناوريتوسعه علم و هم در سطح صنعت بريدر كشور) (متمركز
توسعه ساله پنجيها شده است. برنامهياژهيوصنعت) توجهكيايخاصيفناوركيتوسعه
و20 انداز چشمكشور، سندينقشه جامع علم ران،ياياسالميجمهور يكليها استيسساله كشور
كهياز مستندات قانونييها نمونهنظام كالن بر روند توسعه علم،يهايريگ جهت عنوانبهاست
 در كشور اثرگذار هستند.يو نوآوريفناور
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ايكاف شناخت و شناسانياز ابعاد مطرح در هرو نقاط قابلنقاط قوتيياسناد هاآنازكيبهبود
آ اسناد مناسبنيبه تدو توانديم و هدفمندتر در ا ندهيتر از اسناديكي نكهيمنجر شود. با توجه به

م است برنامه پنجنيتوسعه كشور كه در شرف تدوياصل ن پژوهش تالشيا باشديساله هفتم توسعه
و شناساينوآوروياسناد مرتبط با علم، فناوريبا بررس كنديم و ابعاد اصلييدر كشور مطرحياجزا

پهاآندر  پيشنهاداتيبه ارائه ايشنهاديدر جهت بهبود احكام  سند بپردازد.نيمطرح در
انيايبرا منيمنظور اهدافيها اسناد منتخب در دستهيمحتواليبا تحل كنديپژوهش تالش
بايبهبود در مجموعه اسناد باالدست نقاط قابلييهدف به شناسايها گروهو ابزارها،ياستيس مرتبط

 بپردازد.يو نوآوريحوزه علم، فناور
ايموردبررس اسناد  پژوهش عبارتند از:نيدر

ياسناد باالدست.1
 انداز سند چشم-
 گام دوم انقالبهيانيب-
و فناوريكليها استيس- يعلم
ياقتصاد مقاومتيكل هاي ياستس-
ركشوينقشه جامع علم-

پيها برنامه.2 نيشيتوسعه
و ششميها برنامه-  توسعه چهارم، پنجم
 توسعه كشوريها برنامهيقانون احكام دائم-

و قوانريسا.3 نياسناد
وهاينوآوريسازيو تجارانيبنو مؤسسات دانشها شركتازتيقانون حما-

 اختراعات؛
؛يفناورو قاتيوزارت علوم، تحقالتيو تشكفيقانون اهداف، وظا-
 كشور.ينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديقانون رفع موانع تول-
ميمستقيهااتيقانون مال-
 كشوريو خدماتيديقانون حداكثر استفاده از توان تول-
(ياز مقررات ماليبخشميمواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ- )2دولت

يها مختلف بر عناصر گوناگون برنامهينو قوان پژوهش نشان داد كه تمركز اسنادينا هاييبررسيجنتا
و سطح سند متفاوت است. به عنوان مثال اسناد باالدست ياستي،س انداز همچون سند چشميبسته به نوع

س تع عمدتاًي،اقتصاد مقاومتيكل هاي ياستو و وارد سطو يينبر  تري ياتيعملحاهداف متمركز هستند
و گروه نيها همچون ابزارها و خاص همچون قانونيموضوعيناند. در نقطه مقابل، قوان شدههدف

تعيمبر اشاره مستقيچندانيدوجود دارند كه تاكيممستق هاي ياتمال و متمركز بر  يينبه اهداف ندارند
و ابزارها ازيجدر ارائه نتاينهستند. بنابرا ياستيسياقدامات بهينايمحتوا تحليلحاصل پژوهش،

م و قوانيورد بررسفراخور مفاد جينتا از عناصر اشاره نشود.يمختلف، ممكن است به برخيندر اسناد
اليبا ارائه خألهايبررسنيا و فناور گذاري سياستهيموجود در س از منظريعلم  ابزارها،ياستياهداف
ميها گروهو سريسانيتدويدر راستاييبه عنوان راهنما توانديهدف مرتبطنيو قوانياستياسناد

گ .رديمورد استفاده قرار
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 مقدمه.5-1
بريتوسعه فناورريمستيامروز، هدايايدنيايپوطيدر مح و تدو،گذاري هدفكه مشتمل نياتخاذ راهبردها

مي است الزمهها استيس توسعهييكه در مراحل ابتدايي. در كشورهاروديتوسعه موفق آن به شمار
(كشورها خود قراريدانشيها رساختيز نميفناوركيتوسعه)، توسعه درحاليدارند تنها به دست توانيرا

ايها بازار آزاد سپرد. دولتيهازميمكان منيدر يهاتيفعالتيمناسب به هدا تأثيرگذاريبا كننديراستا تالش
س اتيبپردازند. اما هدا ستميمرتبط در سطح سنيو كنترل همراهيفراوانياهيهمواره با دشوارها ستمينوع

س خط مداران استياست. ايمطلوب، مداخالت هدفمندجيكسب نتايبرايگذاران ملّيمشو ها ستميسنيدر
اييها گونه،ياسناد باالدستيسازو حاكمنيدارند. تدو پيابيدستيهدفمند برايها تالشنياز و امدهايبه

بهياتياثرات مورد انتظار در عرصه عمل نمن است كه تغليظور و برنا ملموس، قابل راتييبه  شدهيزيرمهمشاهده
م ملنيها با تدو ). دولت1392،يو نوروزي(بنافرديپذيصورت و فناوريراهبردياسناد به،يدر حوزه علم

ميو صنعتيمداخله هدفمند در توسعه فناور ملپردازنديشدن سنيبا تدوي. اسناد وها استياهداف، و راهبردها
ميتوسعه فناوريبرامطلوبيا ندهيآيده اقدامات فناورانه، به شكل .كننديدر كشور كمك

ب طور به سشيعام و برنامهيهايگذار استياز چند دهه از عمر ايتوسعه مبتنيهايزير كالن نيبر
اهايگذار استيس به گذرديم رانيدر و فناور گذاري سياستطور خاص اما دويا بقهسايدر حوزه علم حدوداً

فنيدر برنامه توسعه سوم فصلنياوليدارد. برايا دهه و اياوربه توسعه علم نياختصاص داده شد. در طول
و فناور گذاري سياستيبرايسند باالدستنيها چند سال ب(سند چشميكالن در حوزه علم  ساله،ستيانداز

سينقشه جامعه علم و و فنايكليها استيكشور و ابالغ شدهني) تدويمقام معظم رهبريابالغيورعلم
(مراد و همكاران،ياست ايكافت). شناخ1396پور يها برنامهنيمنظور تدوبهيخطوط راهبردنياز

كليتوسعه فناوريراهبرد در سطح كشور محسوبيو نوآوريتوسعه فناوريديدر سطح كشور از الزامات
و تحلشوديم و فناوري شدهنيتدو هاي استيسلي. اما درك يكشور، مستلزم شناختكيدر نظام علم

كهياو منطقهانيهدف، مجريها شامل اهداف، ابزارها، گروهها استيس ندهجانبه از اجزاء بر ساز همه است
سكي مياستيبرنامه مناسبيالگوكيي). لذا طراح1394و همكاران،ينوري(قاض دهنديرا شكل
و فناورليمنظور تحل به بهيمجموعه اسناد حوزه علم مياجزاء اصلييمنظور شناسا در كشور  توانديآن
گهيگام اولكي عنوان به ارديموردتوجه قرار بهني. از مجموعهيمقدماتليتحلكيمنظور ارائه ابزار
البهيو ارائه چارچوبيكالن مطرح در باالدستيها استيس توسعه گذارتسياسهيمنظور كمك به فهم بهتر

رويفناور و فناوريكردهاياز  در كشور عمل خواهد نمود.يكالن علم
انيا در منيراستا تكو قوانينياز اسناد باالدستيا مجموعهيبا بررس كنديپژوهش تالش روشبرهيبا

.ديم نمااقدايبررسنياجينتاليو تحليبند استاندارد موجود به دستهيها محتوا در قالب مدلليتحل

و روش.5-2  شناسي پژوهش مباني نظري

 محتواليتحلينظريمبان.5-2-1
بليعمر اصطالح تحل از گلگذردينمشيمحتوا پنجاه سال (زري. هرچند ا1967و اشتروس بهني) ابداع  واژه را
م 1931در سال»اسميت ندايل« ساويسينامه زبان انگل واژه حالنيباا دهند،ينسبت را 1961ل بستر از آن
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ر و زبان برميخيتارشهيوارد واژگان خودكرده است. اما  گردديآن به آغاز كاربرد آگاهانه انسان از نمادها
).1390،يصلصاليزيپروب،ي(اد

راهياولفياز تعاريكي مليتحلجيو ولي. به اعتقاد او در تحلباشديمحتوا از برلسون يهايژگيمحتوا،
عبهاميپكييظاهر بيبرخكهي. درحالشوديمفيمند توصو نظامينيشكل انياز محققان معتقدند صرف
ويارزش چنداناميپيظاهريمحتوا باكيندارد نديمحقق و استنباط خود را بهزيقضاوت به كار ببرد.

م العاتاطليتحليبراريپذ انعطافيمحتوا را به عنوان روشليگفت كه محققان روش تحل توانيهرحال
بلي. تحلداننديم روليتحليكردهايرو انگريمحتوا و از ويحدسةانيگرا برداشتيكردهايگوناگون است،

رويريتفس دق نظاميكردهايتا و مقيمند بر توانيمي). به طوركل1390،ينوشاد مان،ي(ارديگيرا در بر بنا
ذليباردن تحلفيتعر  نمود:فيتعرليمحتوا را به شكل

حقليتحل« عقتيمحتوا در كمياصول،ينيفن پژوهش و تفكرليو تحلريمنظور تفسبهيو محتواست
(كلمات، جمالت، پاراگرافكييمحتوا عبارت است از قرار دادن اجزاليتحلياديبن و امثالهم) متن ها

مييبرحسب واحدها پيدر مقوالت شونديكه انتخاب .»اند شدهنييتعشيكه از
كيكميمحتواليبه دو روش تحل معموالًوا محتليتحل  بنايكميمحتوالي. تحلشوديمميتقسيفيو

ع نظامةويش نجريليكرفيبر تعر كمينيمند، درهاآن وتحليل تجزيهو رهايمتغيريگ اندازهيبرايو است.
دليكميمحتواليتحل مايبرخادو معنا، مورد انتقيبياز دست دادن اطالعات تركليبه رديگيز محققان قرار

پيفيكيمحتواليسبب تحلنيو به هم ييمحتوايذهنريتفسيفيكيمحتوالي. در واقع تحلكنديمداينمود
طريمتنيها داده تميمند،كدبند نظاميبند طبقهيندهايفراقياز شناخته شدهيالگوهايطراحاييسازو

(ا ).1390،ينوشاد مان،يدانست
رونيبنابرا مكيمحتواليتحل،يفيكاييكم كرديدر دنيرسيدر راستا توانديروش مستقل است كه

ازو تلخيص دادهفيتوص،يمفهوميچارچوبايبه الگو نيبه كار رود. همچنهينظرنيو تدوهاآنها، استنباط
ا دنيدر عيها دقت در امور روشگريروش همچون يريپذميتعم،ييايپا،ييوارت،ينيهمچون طرح پژوهش،

 مطرح نظر است.

 محتواليتحليكاربردها.5-2-1-1
بليتحليرا برايپنج هدف اصلكينيو دوممريو  اند: كردهانيمحتوا

 ارتباطات؛يمحتوافيتوص.1
سهاهيآزمون فرض.2 ؛يا رسانه دكنندگانياهداف تولايها استيدرباره
ت؛يها با جهان واقع رسانهيمحتواسهيمقا.3
 خاص در جامعه؛يها گروهريوتصيابيارز.4
(و درباره آثار رسانهييها انجام استنتاج.5  ). 1384ك،ينيو دوممريها
 كرده است:يبند طبقهيمحتوا را در سه مقوله اصللي) كاربرد تحل1969(يهولست

 استنباط در مورد مرجع ارتباطات؛.1
 ارتباطات؛اتيو استنباط در مورد خصوصفيتوص.2
 ارتباطات. أثيرتاستنباط در مورد.3
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محتوا مشخص كرده است كه عبارت استليتحليپنج هدف عمده را برا 1952برنارد برلسون در سالنيهمچن
مي. استنباط مفاه3 ام،يپيمحتوايشكليهايژگيوفي. توص2 ام،يپيمحتواياصليهايژگيوفي. توص1از: 

پ. استنباط برداشت مخاطب4محتوا، كنندگانهيمورد نظر ته ويوااز محتاميان پ5آن برينيبشي. اثرات محتوا
(مك نامارا،   ). 2003مخاطبان

مليتحليكاربردهانيبنابرا يو روابط مستتر در ارتباطات انسانميمفاهليتحليطوركلبه توانيمحتوا را
 اند، دانست. به متن شدهليبه اشكال گوناگون كه تبد

 محتواليمراحل تحل.5-2-1-2
ز در كلريشكل  پژوهش ارائه شده است.و اهداف سؤاالتبه پاسخدنيرسيمحتوا در راستاليتحليمراحل

 محتواليمراحل تحل-1-5 شكل

ليو شش گام تشكيمحتوا از سه مرحله اصلليتحلنديداده شده است فراشيكه در شكل باال نما طور همان
پرنياحيشده است. در ادامه به تشر مشش گام . شوديداخته

 ) مشخص كردن مسئله پژوهشكي گام
مليگام تحلنياول در و حدود آن مشخص مشوديمحتوا مسئله پژوهش حاصل نگاه تواندي. مسئله

 داده است، باشد.صيحوزه كه پژوهشگر تشخكيدراتيشكاف موجود در ادباينگر محقق ژرف

و اهدافنيدوم) تدو گام  سؤاالت
تع االتسؤگامنيا در و اهداف آن يطراحة. در واقع نحوشونديمنييپژوهش با توجه به مسئله
تع سؤاالتيمسئله است. گاهتيدهنده ماه محتوا نشانليدر تحل سؤاالت كردن روابطنييپژوهش به دنبال

و گاهريچند متغنيب پياست  است.دهيپدكيفيتوصيدر

و مشخص كردن متغيرها گام  سوم) تعريف
فيتعريدر متون است، به روشنهاآنيكه پژوهشگر به دنبال بررسيو واژگانميگام مفاهنيا در

بميو منظور خود را از مفاه شوديم . نمايديمانيبه دقت

مرحله گزارش دهي
و گزارش: گام شش و استنباط نتايج تحليل

مرحله سازماندهي
و مقوله بندي: گام پنج كدگذاري و زمينه: گام چهار و انتخاب واحدهاي تحليل نمونه گيري

مرحله آمادگي
و مشخص كردن متغيرها: گام سه تعريف و اهداف: گام دوم تدوين سواالت مشخص كردن مسئله پژوهش: گام يك
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زمليتحليو انتخاب واحدهايريگ چهارم) نمونه گام نهيو
ننيا در ساديباازيگام در صورت كهيانجام شود. زمانيريگ پژوهش نمونهيها روشريهمچون

ميپژوهشگر با انبوه انتخاب كند البتهليتحليرا براهاآنازيآگاهانه قسمتديبا شودياز اطالعات مواجه
و نمونهديبا روشنيترهم متداوليفيكيمحتوالي. در تحلديمشخص نمايرا به روشنيريگ منطق انتخاب

با،يريگ نمونه بهگريديها از روش حالنياهدفمند انتخاب كردن است. متيتناسب موقع هم و  زانيپژوهشگر
ميابيدست  بهره برد. توانيبه منابع

تع پس بانيياز زمليواحد تحلدينمونه پژوهشگر برديرا مشخص نمانهيو واحد خودلياساس آن تحلو
ميزيچايشخصل،يرا انجام دهد. واحد تحل نرديگياست كه مورد مطالعه قرار گفتهزيو به آن واحد ثبت

زمشوديم تيزماننياست بنابراليتر از واحد تحل بزرگنهي. واحد زمليحلكه واحد رانهيكلمه باشد، واحد
 درس در نظر گرفت.ايجمله، بند توانيم

يبندو مقولهيپنجم) كدگذار گام
و شفاف جهت طبقهيقواعدديباميمفاهفياز تعر پس يشود. كدگذارنيقوالت تدوميبند مشخص

و مهم بايكار دشوار جدليتحلنديآن را در فرادياست كه يكدگذاريگرفت. محققان برايمحتوا
اندينمايمهيتهيپروتكلايدستورالعمل مني. بهردمويتا محتوا كنديدستورالعمل محقق را مجبور نظر را

.دينمايريگو اندازهفيتعريخاصقيطر
مايبسته به مسئلهيفيكيمحتواليدر تحليكدگذارنديفرايطوركل به صورتبه تواندياهداف پژوهش

پذيياستقراياياسيق رورديصورت  شوديميشروع به كدگذاريخاصهيبا توجه به نظرياسيق كردي. در
روكهيدرحال و به خواعشرويخاصهيو توجه به نظريريپژوهشگر بدون سوگيياستقرا كرديدر ندن متن

مليسپس تحل . كنديآن
يياستقرايمحتواليتحل•
از سؤال بر اساسروش نقطه شروعنيا در و پژوهشگر واتيفرضيريكارگبهو هدف پژوهش است

پ رويكدگذاري. براكنديميشده خوددارنييتعشيطبقات از زياز مراحليياستقرا كرديدر ريمشابه جدول
م .شودياستفاده

يياستقرا كرديرويمراحل كدگذار-1-5 جدول

 رديف
جمالت كليدي متون

ها،(مصاحبه
 ها، اسناد) مشاهده

ها ها/طبقه مقولهها ها/زيرطبقه زيرمقوله ها/كدها برچسب

1-1-1-1-1-
2-2-2-2-2-
3-3-3-3-3-

...............
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به گر تمام دادهمشخص است ابتدا پژوهش فوق كه از جدول طور همان ني. متن چندآورديصورت متن درم ها را
م با شوديبار خوانده و در ستون دوم بنوديسپس پژوهشگر و مرتبط را احصا بهسديجمالت معنادار . سپس

مياكدكيها هركدام از داده . دهديبرچسب اختصاص
بايرا بر اساس اشتراكاتهاآنها، تمام دادهياز كدگذار بعد (كيدارند، تحتگريكدي كه طبقه)ايمقوله
بهآورديواحد درم ز علتنيا. مقوله خودكييبرده شده است كه گاه ها نام طبقهريزايها مقولهريدر جدول از

 مقوله داشته باشد.ريزنيچند توانديم
ياسيقيمحتواليتحل•
و طبقات در آخر،يفيكيمحتوالياز تحل كرديرونيا در نم مقوالت بلكه ند،يآيپژوهش به دست

بهبههاميو تعمفيتعاريمحقق با مفروض گرفتن برخ ك عنوان طبقات، متن موردنظر را ليتحليفيصورت
مهاميو تعمفياز تعاريقيو به دنبال مصاد كنديم يمحتوالي). از تحل1387(فردانش، گردديدر كل متن
ميزمانياسيق قص شودياستفاده موجود را داشته باشد. هرچنديها با دادههينظركيدنيد سنجكه محقق
نيچارچوب مفهومكيايهيصحت مفهوم، مدل، فرض توانيم  موردياسيقيمحتوالياز طريق تحلزيرا

باياسيقيمحتواليسنجش قرار داد. در تحل و مثاليفيتعرديابتدا گوياز مفهوم موردنظر ارائه داد آنيايكه
و آوردن مصداق دادهسهيخود را جهت مقايمفهومسيماترديباي. به عبارتدباشد آور طبقه ابتداكييها ها

 داد.ليتشك
و محقق مصداق گرفته محتوا طبقات از قبل شكللينوع تحلنيا در آن طبقات را در متنيها اند

م زييآزماهيفرضيبراييكه خود مبنا كند،يجستجو يمحتواليدر تحليفهوممسيماتررياست. جدول
).1390،يصلصاليزيپروب،ي(اد دهديمشيرا نماياسيق

ياسيقيمحتواليتحليمفهومسيماتر-2-5 جدول

كدمثالتعريفنام طبقهرديف

1
2
3
...

----

و گزارشجيو استنباط نتاليششم) تحل گام
ك،يفيكيمحتواليمرحله روش تحل ترين مهم گريكديباميه بر اساس آن رابطه مفاهاستنباط است
م ا1375(باردن، شوديمشخص باني). در باكييدائماً بين دوگانه كدهادينقطه پژوهشگر و طبقات طبقه

ميدائميوآمد در رفتگريكدي  شود.ليدوتع جرحيويرهايو تفسليتحل شوديباشد، كه باعث
هم پژوهشگر با رفتنيا در بيوبرگشت دائم روش و داده مقولهنيكه د ها، كدها ودنيها دارد، به الگو

مييطبقات نها باينكته مهميفيكيمحتواليآمده از تحل دستبهجي. در ارائه نتاشودينائل به آن دقتديكه
ب جادياينمود، تالش برا  است.ريو تفسفيتوصنيتعادل

رويفيكيمحتواليپژوهش حاضر، تحل روش بدياسيقكرديبا ارزنيبوده ،يابيمفهوم كه نخست چارچوب
بر اساس مؤلفه و از نرمليآن، مبادرت به تحليها استخراج  شده است. MAXQDAافزار محتوا با استفاده
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 تحليل اسنادچارچوب نظري.5-2-2
افصلنيا كهنيبه دنبال پاسخ به سيبر اساس اسناد فرادست سؤال است دريايمحوريها استيچه  را

و برنامهنيتدو بريستيباگريديآتيها برنامه هفتم توسعه انيهم مدنظر جدي قرار داد. بانياساس پژوهش
پيچند مفهوم نظربرهيتك مدايتوسعه يابينظري براي ارزيچارچوب شوديخواهد كرد. در وهله نخست تالش

و نوآوري طراح م شود. با توجه به نظريمفاد مرتبط با علم، فناوري سريراث شامل استيو وارون طرح
(قاضو منطقانيهدف، مجريها اهداف، ابزارها، گروه ):1394 همكاران،وينوريهاست

 دارند؛يبستگ،مسئله دركوفيتعربهو هستندموردنظرجينتا اهداف،-
 مزبورند؛ اهدافبهيابيدستيبرا شدهيطراحيسازوكارها ابزارها،-
طيشراو اعمالبر تأثيرگذارييپدر مزبور استيسكه هستنديافرادايها گروه هدف،يها گروه-

 دارند؛ مشترك مسائلاي حرفه ماننديمشتركاتيخصوص هدف، گروه اعضاء. استها آن
 آژانسكي مانند باشنديم استيسياجرايبرا اقدامات مسئولكه هستنديكنشگران ان،يمجر-

 است؛ شده برنامهيجراامأموركهيخصوصيسازماناييياجرا
سييهايتئور ها، منطق- م استيهستند كه عناصر متفاوت طرح . دهنديرا به هم ارتباط

يبرا مناسبيالگوهاويطراحرا اسنادليتحلدررشيموردپذ چارچوب توانيم فوق عوامل گرفتن نظردر با
نيادر فوق، چارچوببه توجهبا لذا. داد توسعه مختلف مطالعات بر اساسرا چارچوبنيا اجزاءازكيهر

س نخست پژوهش وياستيسيقرارگرفته، سپس ابزارهايمختلف آن موردبررسيو الگوهاياستياهداف
. شوديم ارائههدفيها مختلف نسبت به گروهيهايبند دستهزينتيدرنها

 اهداف سياستي.5-2-2-1
مليكاركردها اسناد، متندر مندرجياستيس اهدافبريمبتن اسناديمحتواليتحلوييشناسامنظور به ينظام

 هاي پژوهش تمركزبه توجهبا. است شده اهداف انتخابيبندميتقسيعنوان مبنابه OECD, 1999)(ي نوآور
 احكامبرينوآورويفناور پژوهش، حوزهدر توسعه هفتم برنامهيشنهاديپ احكامنيتدو بانيپشت مختلف

 تحتو شدند ادغامباهمينيكارآفريارتقاويفناور انتشاريكاركردها علوم، وزارت سمتازيشنهاديپ
بهنيبرا عالوهاند. شده مطرح فناورانهويپژوهشيدستاوردهايسازيتجارو جامعهو صنعت ارتباط عنوان
يهايهمكارياارتقويساز شبكه موضوع،يالمللنيب سطحدرژهيوبههايهمكار موضوعيباالتياهم علت

و در خالل طور همان.استشده گرفته نظردر جداگانهيهدفعنوانبهزينيالمللنيبويمل كه در فصل پيش
(كالن)، اهداف  معرفي چارچوب نظري تدوين احكام، مطرح شد اهداف سياستي در سه سطح اهداف غايي

و اهداف عملياتي قابل طرح هستند. كهاه الزم به ذكر است، مياني و نوآوري داف غايي نظام پژوهش، فناوري
و قوانين مورد اشاره قرار نمي عمدتاًبوده، مواردي انتزاعي  از به طور مستقيم در اسناد و به طور ضمني گيرند

از، قابل استنباط هستند، خروجي اين پژوهش نخواهند بود. به عبارت ديگر،گذاري هدفساير سطوح  منظور
ا» اهداف سياستي« به عمدتاًين فصل، در (كه و در مواردي كمي اشاره هاي گذاري هدفاهداف سطح مياني

 شده) اهداف عملياتي بوده است.
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 بندي اهداف سياستي دسته-2-5 شكل

به فوقيبند دسته سميكد در تقسكيعنوان الذكر و در ادام در نظر گرفتهياستياهداف ليتحلنديفرآةشده
.افتنديصيصمحتوا به متون تخ

 ابزارهاي سياستي.5-2-2-2
ازيريتداب شونديمدهيحاكم ناميابزارهااي استيسليوسازينيكه گاهياستيسيابزارها هاآنهستند كه

سيبرا م استيبه ثمر رساندن اهداف سشودياستفاده يابزارهاايمستلزم انتخاب ابزار ها، استي. اعمال
بايمناسب و برآورده كردن اولويابيمنجر به دستگريكدي است كه در تعامل ميهاتيبه اهداف  شونديمربوطه
كلكيدر). 1394و همكاران،ينوري(قاض جريبند دسته توانيمينگاه يبند دستهانيابزارها را تحت سه
و مبتنيبر منطق مداخله، مبتنيمبتن نظام كه ابزار بر اساس آن مسائليبر سازوكاريبر مخاطب هدف
مينوآور  نمود.يبررسدينمايرا برطرف

نصنيا در تعبهريزيبند ) از دسته1398(يو ردائيريپژوهش با استناد به مقاله يابزارهانييمنظور
 استفاده خواهد شد.ياستيس

 بندي ابزارهاي سياستي دسته-3-5 جدول

ابزارتمركز

 تحريك طرف عرضه نوآوري

ي دولتيهابنگاه
و نوآوريتوسعهومالي مستقيم تحقيقمينتأ

توسعهومشوق مالياتي تحقيق
و يآموزمهارتآموزش

و نوآوري حمايت خدماتي از فناوري
و اعتبارضمانت سهام

 تحريك طرف تقاضاي نوآوري
خريد با محوريت دولت

تحريك تقاضاي خصوصي
تحريك كاربران نهايي محصوالت فناورانه

 سازي روابط نظامريگ شكل

و صنعت حمايت از همكاري علم
يسازشبكه
سازيخوشه
گريميانجي

رشديهابرنامه
جايزه نوآوري

ينگارندهيآ
و مقررات گذاريزيرساخت

و اثربخشي افزايش انسجام
و  حكمراني نظام پژوهش، فناوري

نوآوري

و و كيفي پژوهش ارتقاي كمي
و توسعه تحقيق

و جامعه تقويت ارتباط با صنعت
و تجاري سازي دستاوردهاي 

و فناورانه پژوهشي

تسهيل تأمين مالي پژوهش،
و نوآوري توسعه فناوري

و ارتقاي همكاري هاي پژوهشي
و بين المللي فناورانه ملي

و اجتماعي افزايش سرمايه انساني
و نوآوري پژوهش، فناوري
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كيمتمركز بر تحريشامل چهار دسته ابزارهاياستيسيابزارهايبرايكليبند دستهكيپژوهش،نيا در
و روابط نظاميريگ متمركز بر شكليطرف تقاضا، ابزارهاكيمتمركز بر تحريابزارها طرف عرضه، ساز

زيابزارها  مدنظر قرار خواهد گرفت.يگذارو مقررات رساختيمتمركز بر

و مجريان گروه.5-2-2-3  هاي هدف
 انتخابو برنامه دافاهنييتع. است هدفيها گروه،اسناديمحتواليتحلدرياساسيها مؤلفهازگريديكي

ينهادهاايها گروهاز منظور. داشت نخواهديمعن هدف،يها گروه كردن مشخص بدونياستيسيابزارها
 نامه دستيشناس نوع. داشت خواهندراهاآنيرو تأثيرگذاري قصدها برنامهكه هستندييهاتيهو هدف،

:است كردهيبند طبقهريز شرحهبراينوآورينهاد گرانيبازازيعموم دسته5يفراسكات
و سازمان وكار: كه شامل همه شركت كسبينهادها- و نهادها ها  شونديميو خصوصيدولتيها

و عموم باقهاآنياصلتيكه فعال و خدمات به بازار .استياقتصادصرفهبهمتيارائه محصوالت
كهرايخدماتكه دولت بدنهگريدو دفاتر،ها ): همه دپارتماني(دولتيتيحاكمياستيسينهادها-

نميطورمعمول اقتصاد به نم كننديمهيتهرا شونديارائه و فروشندياما آن را به عموم مردم
ميو اقتصادياجتماعيها استيسنيهمچن .كننديجامعه را اداره

سينهادهاويفناوريها دانشكده،ها دانشگاه: همهيآموزش عالينهادها- از آموزش طح دوم، پس
كلها شگاهيآزما،يقاتيمؤسسات تحقنيهمچن باايادارهم،يكه تحت كنترل مستقييهاكينيو ارتباط

 هستند.يآموزش عاليها دستگاه
غيرانتفاعيغ هاي سازمان- غيبازارري: مؤسسات ،يبا بودجه دولتايتحت كنترليرانتفاعيو

غ حق،يبخش عموم،يخصوصيرانتفاعيمؤسسات و شهروندانانيمثل دانشجويخصوصيقيافراد
و كارآفر .نانيو محققان

سيخارج بخش- و افراد خارج از محدوده يالمللنيب هاي سازمانهمهوكشورياسي: همه مؤسسات
.باشند كشوريمرزها داخل است ممكنيحت كه

هايبند دستهنيا لذا رند،يبگراياختدررا مخاطبانازيبزرگ گستره تواننديم هدفيها گروه نكهيابه توجه با
.استشده اضافهيبند دستهنيابهزينيگريد مختلفيها دسته متوندر تكرار فراخوربهو بوده باز

 منظور. استانيمجر اسناد،يمحتواليتحلدرياساسيها مؤلفهازگريديكي هدف،يها گروه عالوه بر
. با توجه به اينكه در شونديساز ادهيپهاآن توسطديباها برنامهكه،باشنديميينهادهاايها گروهانيمجر از

و قوانين به مجري اشاره مستقيم نمي يا بسياري از موارد، در متن اسناد شود يا به طور كلي به دولت
مي دستگاه گردد، كدگذاري محتواي اسناد بر اساس مجريان، اطالعاتي كاربردي فراهم هاي اجرايي، اشاره

و قوانين گوناگونمين و آگاهي از مجريان بندهاي مختلف در اسناد هاي نامه نيازمند بررسي آئين بعضاًكند
و مستندات ديگري خواهد بود كه در حيطه بررسي اين اجرايي، ابالغيه  نبوده است. كتابفصل از ها

از.5-3  محتواي اسناد مورد بررسيتحليل نتايج حاصل
ليتحلاز هدف. شوديم پرداخته اسنادليتحلبه،قسمت پيشدر شدهيمعرفيهايبند دستههب توجهبا بخشنيا در

ترشيپكه طور همان. است كشوريفناورو علم كالن اسناددريفناورو علمبا مرتبط مفادليتحلويبررس اسناد،
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،يابيارز چارچوب نخستكه فهوممنيبد بودهياسيق كرديروبايفيكيمحتواليتحل حاضر، پژوهش روشذكر شد،
. است شده محتواليتحلبه مبادرت آن،يها مؤلفه بر اساسو استخراج
احيتشرنديمحتوا بر اساس فرآليتحل انجام MAXQDAافزار پژوهش با استفاده از نرمنيشده در

در طرحيها مدل بر اساسخواهد شد. در ادامه  مليتحلجي، نتاقسمت پيششده و فناوريرتبط با بندهاي  علم
منييتب تشريح شدهيها اسناد در قالب چارچوب . شوديو ارائه

 مطالعه موردمعرفي اسناد.5-3-1
و فناورياسناد باالدستيبخش تالش شده است تا محتوانيا در اهداف« بر اساسيمرتبط با علم
ه»هدفيها گروه«و»ابزارها«،»ياستيس بكير(بر اساس اجزاء مطرح در نيشيپ بخشدر شدهانياز موارد
گليو مورد تحليبررس) فصلنيا ايموردبررس اسناد.رديقرار كهاند شده ارائه دستهسهدرپژوهشنيدر

:از عبارتند
:يباالدست اسناد

 انداز؛ چشم سند-
 انقالب؛ دوم گامهيانيب-
؛يفناورو علميكليها استيس-
؛ياقتصاد مقاومتيكليها استيس-
.كشوريعلم جامع نقشه-
:نيشيپ توسعهيها برنامه

 ششم؛و پنجم چهارم، توسعهيها برنامه-
.كشور توسعهيها برنامهياحكام دائم قانون-

:نيقوانو اسنادريسا
و مؤسسات از شركتتيقانون حما- ؛و اختراعاتهاينوآوريسازيتجاروانيبن دانشها
؛يو فناور قاتيارت علوم، تحقوزالتيو تشكفيقانون اهداف، وظا-
 كشور.ينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديقانون رفع موانع تول-
ميمستقيهااتيمال قانون-
و خدماتي كشور-  قانون حداكثر استفاده از توان توليدي
-) )2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

پيها برنامه،يدر سه دسته اسناد باالدستكيفكتبهمورداشاره اسناد،ادامه در سانيشيتوسعه وريو اسناد
ميو بررسليمورد تحلنيقوان . رنديگيقرار

 نتايج حاصل از تحليل محتواي اسناد باالدستي.5-3-2
با،بخشنيا در و فناوريبندهاي مرتبط گام دوم،هيانيب ران،ياياسالميانداز جمهور سند چشم علم
و فناوريكليها استيس بهيو نقشه جامع علمياقتصاد مقاومتيكليها استيس،يعلم  عنوان كشور
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و فناورياسناد باالدست ترين مهم يها گروهو ابزارها،ياستيس اهداف بر اساس رانيايدر حوزه علم
دستي، از جنس اهداف الزم به ذكر است عمده محتواي اسناد باالاند. قرارگرفتهيو بررسليتحل مورد هدف

و مبناي اصلي تعيين اهداف در نگارش احكام پيشنهادي، اهداف مورد اشاره در اسناد باالدستي  سياستي هستند
 خواهد بود. 

 انداز سند چشم.5-3-2-1

ياستيس اهداف
مشاهدهلكه قاب طور همانو محتوا ارائه شده است.ياستيس اهدافبر اساس انداز چشم سندليتحلليذ جدولدر

م از سششانياست اياستيهدف بهنيدر كيكميرتقااهدفسهسند ،و توسعهقيتحقو پژوهشيفيو
و تجارتيتقو و جامعه ويانسانهيسرماشيافزاوو فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيارتباط با صنعت

با افتهي توسعهيكشور رانيا ساله،ستيب انداز چشم سنددراشاره شده است.يو نوآوريپژوهش، فناورياجتماع
،يفناورو علمديتولدر توانا شرفته،يپ دانشاز برخوردارو منطقه سطحدريفناورويعلم،ياقتصاداول گاهيجا
 است.يملديتولدرياجتماعيهيسرماويانسان منابع برتر سهمبريمتك

 سياستياهداف بر اساسانداز كدگذاري سند چشم-4-5 جدول

 محتوا كد

كيكميرتقاا ويفيو و توسعهقيتحق پژوهش

 شرفتهيپ دانشاز برخوردار

 علمديدر تول توانا

و فناوري در سطح منطقهعلم اول گاهيجادستيابي به ي

و تجارتتقوي و جامعه يسازيارتباط با صنعت
و فناورانهيپژوهشيدستاوردها

 توانا در توليد فناوري

و فناوري در سطحدستياب ي به جايگاه اول اقتصادي
منطقه

ويپژوهش، فناوريو اجتماعيانسانهيسرماشيافزا
ينوآور

ي دراجتماعيةسرماويانسانمنابعبرترسهممتكي بر
توليد ملي

گيهايبررس اساسبر.است شده ارائه انداز چشم سنددرياستيس اهدافيفراواننيز زير شكل در رفته صورت
.است متمركز توسعهوقيتحقو پژوهشيفيكويكميارتقابر مذكور سند اهدافيفراوان درصدنيشتريب
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 انداز فراواني ابعاد اهداف سياستي در سند چشم-3-5 شكل

يبند جمع
به«اهدافي نظير،انداز سند چشم بر اساس متن و فناوري در سطح منطقهعلم اول گاهيجادستيابي و»ي

و» برخورداري از دانش پيشرفته« و توسعه؛ و تحقيق و كيفي پژوهش بهيابيدست«در دسته ارتقاي كمي
و تجاري» در سطح منطقهيو فناورياول اقتصاد گاهيجا و جامعه سازي در دسته تقويت ارتباط با صنعت

و  و فناورانه در»يملديدر توليتماعاجيةو سرمايبر سهم برتر منابع انسانيمتك«دستاوردهاي پژوهشي
و اجتماعي قابل دسته اجينتابندي هستند. دسته افزايش سرمايه انساني بخش نشان داد كه عمدهنيحاصل از

و توسعهياهداف ذكر شده در سند مرتبط با ارتقا و تحقيق و كيفي پژوهش با توجه به كالن.بوده است كمي
و ارتقاي تأمينتري همچون تسهيل اف عملياتيو فرابخشي بودن اين سند، عدم اشاره به اهد مالي

و فناورانههاي همكاري  رسد.، دور از انتظار به نظر نميپژوهشي

 انقالب دوم گامهيانيب.5-3-2-2

ياستيس اهداف
ششانيماز. استشده ارائه محتواوياستيس اهداف بر اساس انقالب دوم گامهيانيبليتحلليذ جدول در

كيكميارتقا هدفدوبه سندنيادر شده،انيبياستيس هدف وقيتحقيهاتيفعاليفيو تيتقوو توسعه
و تجار و جامعه رينظياهداف.استشدهو فناورانه اشارهيپژوهشيدستاوردهايسازيارتباط با صنعت

و پژوهشيفيكويكميارتقا دستهدر»دانش چشمه جوشاندن«و»دانش جهانيها به قلهيابيدست«

و كيفي ارتقاي كمي
و  و تحقيق پژوهش

توسعه
50%

تقويت ارتباط با
و  و جامعه صنعت

تجاري سازي 
دستاوردهاي پژوهشي 

و فناورانه
33%

افزايش سرمايه انساني
و اجتماعي پژوهش، 
و نوآوري فناوري

17%

و افزايش انسجام
اثربخشي حكمراني 

نظام پژوهش، فناوري 
و نوآوري

0%

ارتقاي همكاري هاي
و فناورانه  پژوهشي
و بين المللي ملي

0%
تسهيل تأمين مالي
پژوهش، توسعه 
و نوآوري فناوري

0%
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ليذ»كشور اقتصادييزا درون«و»كشور اقتصاد شدنانيبن دانشو مولد«رينظياهدافو توسعهوقيتحق
 سندنيادر. دارند قرار فناورانه،ويپژوهشيدستاوردهايسازيتجارو جامعهو صنعتبا ارتباطتيتقو هدف

و در بخشي از سند مذكور تحت است نگرفتهتصورترياتيعمل اهدافبه ورود انداز، چشم سند همانندزين
و پژوهش، اقتصاد، نكاهاهيتوصعنوان و ... تي در زمينه علم  است. شدهانيب، روابط خارجي

بيكدگذار-5-5 جدول س بر اساسدوم انقالب گامهيانيسند ياستياهداف

محتواكد

كيكميارتقا وقيتحقيهاتيفعاليفيو
 توسعه

دانشجوشاندن چشمة
هارشتهترينمهمعبور از مرزهاي كنوني دانش در

هاي دانش جهاندستيابي به قله
يسازيتجارو جامعهو صنعتبا ارتباطتيتقو

 فناورانهويپژوهشيدستاوردها
زايي اقتصاد كشوردرون

و شدن اقتصاد كشورانيبندانشمولد

 مالحظه قابلكه طور همان.است شده ارائه انقالب دوم گامهيانيبدرياستيس اهدافيفراواننيزليذ شكل در
و كيفي پژوهش بيشترين درصد اهداف سياستي سند مذكور را به خود اختصاص داده است است ارتقاي كمي

اقتصاد كشور، مولّدييزا درونفراوان شده است همچنين تأكيددر اين سند به عبور از مرزهاي دانش كنوني 
و و تصديشدن آن، مردمانيبن دانش شدن در توجه مورداهداف ازجملهنيز نكردن دولتيگريكردن اقتصاد
 است. ودهب فناورانهويپژوهشيدستاوردهايسازيتجارو جامعهو صنعتبا ارتباطتيتقوزمينه

سيفراوان-4-5 شكل  انقالب بيانيه گام دومدرياستيابعاد اهداف

و كيفي ارتقاي كمي
و  و تحقيق پژوهش

توسعه
60%

تقويت ارتباط با
و  و جامعه صنعت

تجاري سازي 
دستاوردهاي پژوهشي 

و فناورانه
40%

افزايش سرمايه انساني
و اجتماعي پژوهش، 
و نوآوري فناوري

0%

و افزايش انسجام
اثربخشي حكمراني 

نظام پژوهش، فناوري 
و نوآوري

0%

ارتقاي همكاري هاي
و فناورانه  پژوهشي
و بين المللي ملي

0% تسهيل تأمين مالي
پژوهش، توسعه 
و نوآوري فناوري

0%
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 هاي هدف گروه
ذ در  جوانانشده است.و محتوا ارائه هدفيها گروه بر اساسگام دوم انقالبهيانيبليتحلليجدول

ا هدف گروه منيموردنظر بهيابيدستو رانيايعلميها شرفتيپبه اشارهبا دوم، گامهيانيبرد. باشنديسند
 احساسبارا مذكور راهتا استشدههخواست جواناناز ويژه طوربه جهان، كشورستيدوانيمدر شانزدهم رتبه

.رنديگشيپدر شتريبتيمسئول

 هاي هدف گروه بر اساستحليل بيانيه گام دوم انقالب-6-5 جدول

محتواكد

 جوانان
استجوانانشماازمنيعموممطالبه

داناوجوانةمجموع

ترين مهمطبق سند مذكور.است شده ائهار انقالب دوم گامهيانيبدر هدفيها گروهيفراوانليذ شكل در
ن دبخشيامتيظرف و كارآمد است. جمعيانسانيرويكشور، زتيمستعد ازيسال كه بخش مهم40ريجوان
نفرونيليم36كشور است.يبراياست، فرصت ارزشمند60ي در دهه جادشدهيايتيموج جمعيجهيآن نت
دري رتبه،يعالالتيتحصينفر داراونيليم14بهكينزد،يسالگ40و15ي انهيمنيدر سن دوم جهان
و مهندس دانش و آمادهيانقالبيهيكه باروحيانبوه جوانان،يآموختگان علوم يبرايتالش جهادي رشد كرده

و جمع چشمگ و اندريكشورند، غيو صنعتيو فرهنگيعلميهانشيكه به آفريشمنديجوانان محقق رهيو
.شود يسهمقا تواندينمآنبايمادي اندوختهچيهكه است كشوريبرايميعظ ثروتهانيا ارند؛د اشتغال

 هاي هدف در بيانيه گام دوم فراواني گروه-5-5 شكل

دانشگاهيان پژوهشي موسسات غيردولتي بخش
و موسسات دانشگاه ها

آموزشي

شركت هاي فناور
شركت هاي دانش

بنيان
و نوآوران نخبگان

و فناوري علمي

جوانان

2: فراواني

خارجي نهادهاي
و صندوق هاي پژوهش

فناوري
و شركت هاي كوچك

متوسط
و پارك هاي علم

و مراكز رشد فناوري

نهادهاي حاكميتي
و بنگاه هاي شركت ها

اقتصادي
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يبند جمع
ايمطلعديتجد» گام دوم انقالب«يهيانيب به رانياست خطاب به ملت بهژهيوو يمثابه منشور جوانان كه

و»يسازو تمدنيپرداز جامعه،يخودسازي مرحلهنيدوم«يبرا جد«خواهد بود يجمهوريزندگديفصل
زد»ياسالم ، دانشةجوشاندن چشماهدافي نظير بيانيه گام دوم انقالب،سند بر اساس متن.را رقم خواهد
دريكنونياز مرزها عبور ودر دانش جهانيها به قلهيابيدستوها رشته ترين مهمدانش دسته ارتقاي كمي

و  و توسعه؛ و تحقيق درشدن اقتصادانيبنو دانش مولدو اقتصاد كشورييزا درونكيفي پژوهش دسته كشور
و تجاري و جامعه و فناورانه قابل دسته تقويت ارتباط با صنعت بندي هستند. نتايج سازي دستاوردهاي پژوهشي

با حاصل از اين بخش نشان داد كه عمده اهداف ذكر كيكميارتقاشده در سند مرتبط ويفيو پژوهش
و جوانان نيز گروهو توسعهقيتحق مي بوده است  باشند. هاي هدف اصلي مورد اشاره در سند مذكور

يمقاومت اقتصاديكليها استيس.5-3-2-3

ياستيس اهداف
ذ در ازشده است. محتوا ارائهوياستيس اهداف بر اساسياقتصاد مقاومتيكليها استيسليتحلليجدول
سششانيم اشدهانيبياستيهدف بهني، در و اثربخششيهدف افزا چهارسند نظاميحكمرانيانسجام

و تجارتيتقوي،و نوآوريپژوهش، فناور و جامعه ،و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيارتباط با صنعت
ويپژوهش، فناوريو اجتماعيانسانهيسرماشيافزاويو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمينليتسه
 شده است. اشارهي نوآور

 اهداف سياستي بر اساسهاي كلي اقتصاد مقاومتي كدگذاري سياست-7-5 جدول

مفادمحتواكد

و اثربخششيافزا نظاميحكمرانيانسجام
يو نوآوريپژوهش، فناور

وپياده و اجراي نقشه جامع علمي كشور سازي
مليسامانده ينوآورينظام

2 بند

وتيتقو و جامعه ارتباط با صنعت
ويپژوهشيدستاوردهايسازيتجار

 فناورانه

1بندينيتوسعه كارآفر
2بندانيبناقتصاد دانشيشتازيپ

ومحصوالتصادراتوديتولسهمشيافزا
انيبن دانش خدمات

2 بند

2بندمنطقهدرانينبدانشاقتصاداولرتبهبهيابيدست
11بندشرفتهيپيهايانتقال فناور

و كاهش آسشيافزا يريپذبيقدرت مقاومت
باي: همكارقياقتصاد كشور از طر و مشاركت

بهيكشورها و و جهان گانيهمساژهيو منطقه
12 بند

يپژوهش، توسعه فناوريمالتأمينلتسهي
يو نوآور

و مناهيكليساز فعال 1بنديبع مالامكانات

و اجتماعي پژوهش، افزايش سرمايه انساني
و نوآوري  فناوري

1بنديانسان هاييهسرمايسازو فعاليطشرا تأمين
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كه طور همان.است شده ارائهيمقاومت اقتصاديكليها استيسدرياستيس اهدافيفراوانليذ شكل در
جا مشاهده قابل و و است هدف تقويت ارتباط با صنعت و فناورانه سازيتجارمعه ي دستاوردهاي پژوهشي

وطيشرا تأمينوانيبن اقتصاد دانشيشتازيپبر داراي بيشترين فراواني است در همين زمينه سند مذكور
و منابع مال بهيو علميانسانيهاهيو سرمايامكانات  كرده است. تأكيدينيمنظور توسعه كارآفر كشور

سايفراوان-6-5 شكل  هاي كلي اقتصاد مقاومتي سياستدرياستيبعاد اهداف

يبند جمع
پو تأمينباهدفي اقتصاد مقاومتيكليها استيس بهيابيو دستيمقاومت اقتصاديهاو بهبود شاخصايرشد

ب اهداف سند چشم رو ساله،ستيانداز پ فرصت ساز، مولد، درونر،يپذ انعطاف،يجهاديكرديبا و شرويزا،
كل طور همان گرديده؛ا ابالغگر برون سيكه از منطق ا قابلياقتصاد مقاومت هاي ياستحاكم بر يندرك است،

با ين،اقتصاد متمركز هستند بنابراييزاو درونيور بهرهشيبرافزا عمدتاًها ياستس عدم اشاره به اهداف مرتبط
و تحقيارتقا و همچنيقپژوهش در آن،يفناوريسازيمرتبط با تجارتمركز بر اهداف يشترينبينو توسعه

ن .يستدور از انتظار
كلينايكه موضوع اصليياز آنجا و پژوهش حاضر صرفاً به دنبال منابع در يديسند مفهوم اقتصاد بوده

و فناور ب سند، همچون سند چشميناياست لذا بررسيتوسعه علم و گام دوم انقالب، صرفاً متمركز ياينهانداز
و فناوريمحتوايبر بررس يمحتوايلحاصل از تحليجدر نتاكهيبوده است. همانطورآنيمرتبط با علم

تعد،ش سند مشاهدهينا و ورود به سطوح عمل يينعمده تمركز بر ويتر ياتياهداف بوده همچون ابزارها
اه نتايج بررسي صورت نگرفته است.ي،هدف، در مفاد مورد بررسيها گروه داف سياستي نشان ها بر اساس
بر مي و تجارتيتقودهند كه سهم قابل توجهي از تمركز اين سند و جامعه يسازيارتباط با صنعت
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مي دهنده بوده. اين موضوع نه تنها نشانو فناورانهيپژوهشيدستاوردها باشد بلكه نشاني اهميت اين هدف
چهس دهد دستيابي به ايراني قدرتمند از منظر تجاري مي و جهان با و فناوري در منطقه ازي دستاوردهاي علمي

مي چشم و پايان و اندازي آغاز وبر اهدافينتر از مهم يكييابد ساخته در ذهنيت جمعي كشور از منظر علم
كه فناوري كدام است. بررسي اهداف سياستي اين سند نشان مي ترين هدف به عنوان اصلي سازي تجاريدهد

ح و فناوري مد نظر قرار گرفته است. سياستي در  وزه علم

يفناورو علميكليها استيس.5-3-2-4

ياستيس اهداف
ذ در و فناوريكليها استيسليتحلليجدول س بر اساسيعلم درشده است.و محتوا ارائهياستياهداف
بهنيا كيكميهدف ارتقاششسند و تحقيفيو ويوهش، توسعه فناورپژيمال تأمين،و توسعهقيپژوهش

مليپژوهشيهايهمكاريارتقاي، نوآور بيو فناورانه وتيتقوي، المللنيو و جامعه ارتباط با صنعت
وو نوآوريپژوهش، فناوريو اجتماعيانسانهيسرماشيافزا،و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيتجار ي
و اثربخششيافزا فنيحكمرانيانسجام توسعه اهدافي همچون شده است. اشارهيو نوآورياورنظام پژوهش،

واديبن قاتيو تحقهيعلوم پا جهانيبه قطب فناور رانياليو تبديكشور در فناوريجهان گاهيجايارتقاي
و كيفي پژوهشامو ازجمله اسالم وقيبودجه تحقشيافزا است. شده عنوانردي است كه در ارتقاي كمي

تو4پژوهش به حداقل پايناخالص داخلديل% به تأكيدبا 1404سالانيتا و ارتقانهيبر مصرف يمنابع
كه ازجملهيور بهره  شده مطرحيو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمينهدف عنوانبهمواردي است

و توسعه به و تحقيق و كيفي پژوهش جاتيتقواست. در اين سند بعد از ارتقاي كمي و و ارتباط با صنعت معه
و شده پرداختهو فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيتجار و كسب مرجعيت فناوري فرهنگتيتقواست
.رديگيمدر اين دسته از اهداف جايانيبن وكار دانش كسب

و فناوري كدگذاري سياست-8-5 جدول  اهداف سياستي بر اساسهاي كلي علم

مفادمحتواكد

كيكميارتقا يفيو
و توسعهقيو تحق پژوهش

1بنددر جهانيعلمتيمرجعكسب
1-1بنديپردازهينظروعلمديتول

2-1بنداسالمجهانقطببهرانياليتبدوعلمدركشوريجهانگاهيجاارتقا
3-1بندياديبنقاتيتحقوهيپاعلومتوسعه

و ارتقاي علوم انساني 4-1بندتحول
وبهينه و تحقيقاتي كشورسازي عملكرد منظـوربـهساختار نظام آموزشي

و شكوفايي علمي دستيابي به اهداف چشم انداز
2بند

و تحقيـق در آمـوزش عـاليتوزيع عادالنه فرصت و امكانات تحصيل ها
در سراسر كشور

6-2بند

5-5بنديعلماولگاهيجاكسب
3-6بندارجخميمقانيرانيايو فنيعلميهاتياستفاده از ظرف
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مفادمحتواكد

يبـه قطـب فنـاوررانيـاليو تبديكشور در فناوريجهانگاهيجاارتقا
جهان اسالم

2-1 بند

وو گسترشتيتقو 1-4بنددر كشوريافزارجنبش نرمگفتمان توليد علم

يمال تأمينتسهيل
ويپژوهش، توسعه فناور

ينوآور

ي تـاداخلـخالصناديتول%4حداقلبهپژوهشوقيتحقبودجهشيافزا
و ارتقاي بهره تأكيدبا 1404پايان سال وري. بر مصرف بهينه منابع

8-2 بند

و مشاركتشيافزا و فنـاوريردولتيغهايبخشنقش ويدر حوزه علم
خ و امور اهيريارتقاء سهم وقف حوزهنيدر

7-5بند

يهايهمكاريارتقا
مليپژوهش ويو فناورانه

يالمللنيب

3-5بنددانشگاهوحوزهونديپقيتعموميتحك

و و تعامل فعال، سازنده و بخـش الهامگسترش همكاري در حـوزه علـم
و فني معتبر منطقه و مراكز علمي و جهاني فناوري با ساير كشورها  اي

6بند

وتيتقو ارتباط با صنعت
و تجار يسازيجامعه

ويپژوهشيدستاوردها
 فناورانه

1بندري در جهانكسب مرجعيت فناو
3-4بندانيبنوكار دانشكسبفرهنگتيتقو
مجاديا بـايو فنـاورقـاتيتحق،ينظام آموزش عالانيتحول در ارتباط

ها بخشريسا
5 بند

1-5بنديملدرآمدواقتصاددرو فناوريعلمسهمشيافزا
و خدماتدرصد50به سهميابيدست پي توليد محصوالت تهشرفيدانش

يناخالص داخلديدر توليداخليو فناور
2-5 بند

5-5بندياول فناورگاهيجاكسب
و فناوريو خدمات مبتنعيتوسعه صنا 1-6بندديجديهايبر علوم

ديـ توليو سـاخت بـرايو كسـب دانـش طراحـياهتمام بر انتقال فناور
 محصوالت در داخل كشور

2-6 بند

ويانسانهيسرماشيافزا
يپژوهش، فناورياجتماع

يو نوآور

4-1بندزهيباانگومستعدافرادجذب
جــذبوحفــظودرخشــانياســتعدادهاپــرورشنخبگــان،ييشناســا
يانسانيهاهيسرما

7-2 بند

و دانشجويان 3-2به اسالممؤمنتربيت اساتيد
3-6بندخارجميمقانيرانيايو فنيعلميهاتياستفاده از ظرف

و بهبود مع و دانششتيارتقاء منزلت و اشتغالاستادان، محققان پژوهان
آموختگان دانش

4-4 بند

وشيافزا انسجام
نظاميحكمرانياثربخش

يو نوآوريپژوهش، فناور

5-1بندژهيوبرنامهوگذاريسياستباهاي پيشرفتهو فناوريعلومبهيابيدست

در انسجام برگـذاري سياستبخشي در نامـه، و نظـارت راهبـردي ريـزي
و فناوري  حوزه علم

1-2بند
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ذ در سيفراوانليشكل  ذكرانيشا است. شده ارائه توسعهيفناورو علميكليها استيسدرياستياهداف
كهنيا،يو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمينليهدف تسهيچندان باالنهيفراوانلياست دل است،

با مطرحياستيسيو مفصالً در سطح ابزارها عمدتاًيمال تأمينوط به الزامات مرب و اهداف مرتبط  تأمينشده
وقياعتبارات تحقشيجهت افزا گذاري هدفايويمال تأميننظامياز جنس ساماندهيبه موارد كالنيمال

سايدر راستاگريد عبارت توسعه، محدود هستند. به نظريحصول و تقوقيحقتيارتقارياهداف تيو توسعه
 است. شدهينيبشيپنيو قوانيدر اسناد باالدستيمختلفيماليابزارها،يسازيتجار

سيفراوان-7-5 شكل و فناوري سياستدرياستيابعاد اهداف  هاي كلي علم

ياستيس هايابزار
ذ در و محتوا ارائ بر اساسيفناورو علميكليها استيسليتحلليجدول يابزارهاشده است.هابزار

و مهارت:از عبارتند سندنيادرمورداشاره و نوآورق،يتحقميمستقيمال تأميني، آموز آموزش ي، توسعه

تقويت ارتباط با
و  و جامعه صنعت

تجاري سازي 
دستاوردهاي پژوهشي 

و فناورانه
27%

افزايش سرمايه انساني
و اجتماعي پژوهش، 
و نوآوري فناوري

17%

و افزايش انسجام
اثربخشي حكمراني 

نظام پژوهش، فناوري 
و نوآوري

6%

ارتقاي همكاري هاي
و پژوهشي ملي  علمي

و بين المللي
7%

و كيفي ارتقاي كمي
و  و تحقيق پژوهش

توسعه
36%

تسهيل تأمين مالي
پژوهش، توسعه 
و نوآوري فناوري

7%
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سند مذكور بيشتر بر اهدافي نظيركهييازآنجاي. ساز شبكهو رشديها برنامهي، گذارو مقررات رساختيز
كيكميارتقا و تحقيفيو و تجارتيتقووو توسعهقيپژوهش و جامعه يدستاوردهايسازيارتباط با صنعت

و است ابزارهايي نظير شده ارائهنيز در همين راستا شدهانيب، تمركز دارد ابزارهايو فناورانهيپژوهش آموزش
و نوآورق،يتحقميمستقيمال تأمين،يآموز مهارت و رشديها برنامهي، گذارو مقررات رساختيزي، توسعه
ي.زسا شبكه

و فناوري تحليل سياست-9-5 جدول  ابزارهاي سياستي بر اساسهاي كلي علم

مفادمحتواكدتمركز

تحريك طرف
 عرضه نوآوري

و آموزش
يآموز مهارت

يهاروشوهابرنامهمتون،دريبازنگرواصالح
يآموزش

4-1 بند

2-2 بند دانشجورشيپذ نظام اصالح

ينوآور،يخودباور،دينشاط، امهيارتقاء روح
و وجدانيو كار جمعيمند، شجاعت علم نظام
يكار

2-4 بند

وليرابطه متقابل تحصميتنظ با اشتغال
و رشتهيساز متناسب بايليتحصيها سطوح

نينقشه جامع علم و و اشتغالديتوليازهايكشور
4-5 بند

با توجه بهپژوهشوآموزشدرهاتياولونييتع
و نيازهاي كشور ا، ظرفيته مزيت ها

5-5 بند

ميمستقيمال تأمين
ووقيتحق توسعه

ينوآور

ونخبگانازيمادهدفمنديهاتيحماگسترش
و فناوريهاتيو فعال نوآوران يعرصه علم

6-4 بند

ودهياليتبدندياز فرايمادتيحما به محصول
و خدمات مبتنديسهم تولشيافزا يمحصوالت

پبر دان ديدر توليداخليو فناور شرفتهيش
يناخالص داخل

2-5 بند

و رساختيز
يگذار مقررات

و رساختيز
يگذار مقررات

ونخبگانازيمعنوهدفمنديهاتيحماگسترش
و فناوريهاتيو فعال نوآوران يعرصه علم

6-4 بند

ودهياليتبدندياز فرايمعنوتيحما به محصول
و خدمات مبتنمحديسهم تولشيافزا يصوالت

پ ديدر توليداخليو فناور شرفتهيبر دانش
يناخالص داخل

2-5 بند

مليسامانده و اطالعات علمينظام ،يآمار
و كارآمديو فناوريپژوهش  جامع

4-2 بند



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل216 پيهان نيشيتوسعه

مفادمحتواكدتمركز

،يابينظارت، ارزيهانظامتيو تقويسامانده
و رتبهاعتبارسنج و علميها حوزهدر بنديي

يفناور
3-2دبن

و روزآمدساز مستمر شاخصيارتقا نقشهيها
 كشوريجامع علم

1-2 بند

1-6 بندانيبن دانش محصوالت صادراتوديتولازتيحما

ليتكمويمعنوويفكرتيمالكازتيحما
 مربوط مقرراتونيقوانوها رساختيز

6-5بند

 روابطيريگ شكل
 ساز نظام

 رشديها برنامه
وو توسعه شهرك تأسيسازتيحما- ها

و فناوريها پارك يعلم
5-2بند

يساز شبكه

1-4 بند علمديتول گفتمان گسترشوتيتقو

3-4 بنديپردازهينظريهايكرسليتشك

ونيبيمستمر راهبرديهايهمكارتيتقو حوزه
 دانشگاه

3-5 بند

و تقو مليها شبكهتيتوسعه ويارتباطات
دانشمندان،ي، مراكز علمها دانشگاهانيميفرامل

و بنگاه ويتوسعه فناوريهاو پژوهشگران
درهايو گسترش همكاريو خارجيداخلينوآور

تيبا اولويمردميو نهادهايسطوح دولت
ياسالميكشورها

8-5 بند

ويگسترش همكار و تعامل فعال، سازنده
و فناور الهام سايبخش در حوزه علم ريبا

و مراكز علم فنيكشورها ويا معتبر منطقهيو
 جهان اسالمژهيوبهيجهان

6 بند

و جذبيبه مركز ثبت مقاالت علمرانياليتبد
ويمحققان، نخبگان علم هاي پژوهشجينتا

اكشورهرينوآوران سا
4-6 بند
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و فناوريها استيسدرياستيسيابزارها فراواني-8-5 شكل ر اساس تمركز ابزاربي كلي علم

سياستيسيابزارهايفراواندر نمودار زير و فناوريكليها استيدر ه شده ارائ بر اساس تمركز ابزاريعلم
و مقررات ي روابط نظامريگ شكلو گذاري است در سند مذكور به سه ابزار تحريك طرف عرضه، زيرساخت

سه شده اشارهساز ب حدوداً است كه فراواني هر ا يكديگر است.برابر
ذ در ازفراوان نيزليشكل و فناوريكليها استيسدرياستيسيابزارهاي هر يك شده ارائهيعلم
و گذاريو مقرراتها رساختيزبيشترين تعداد ابزارهاي سياستي مربوط به است.  و آموز مهارت، آموزش ي
ي است.ساز شبكه

و فناوري فراواني ابزارهاي سياستي در سياست-9-5 شكل  هاي كلي علم

و زيرساخت
مقررات گذاري

34%

تحريك طرف عرضه
33%

شكل گيري روابط
نظام ساز

33%

تحريك طرف تقاضا
0%
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 هدفيها گروه
و فناوريكليها استيسليتحلليذ جدولدر . استشده ارائه محتواو هدفيهاگروهبر اساسيعلم
و فناوريها پارك،يآموزشمؤسساتوها دانشگاه ان،يدانشگاه،يپژوهشمؤسسات و نوآوران،يعلم نخبگان

ايهاگروهيخارجيو نهادها فناوريها شركت،يردولتيغ بخش،يو فناوريعلم در سندنيهدف مورد اشاره
. باشنديم

و فناوري تحليل سياست- 10-5 جدول  هاي هدف گروه بر اساسهاي كلي علم

 مفاد محتوا كد

يپژوهشمؤسسات
4-1 بنديپژوهشيهاتيفعالو مراكز

6ندب)اسالم جهانژهيو(به جهانو منطقهدريفنويعلم مراكز

انيدانشگاه

2-2 بنددانشجورشيپذ نظام اصالح
2-2 بنديليتكمالتيتحصيها دورهبهانيدانشجو ورودشيافزا

2-3 بنداسالمبهمؤمنانيدانشجوودياساتتيترب
و بهبود معارتقا وپژوهاندانشومحققاناستادان،شتيمنزلت

4-4 بندآموختگاندانشاشتغال

مؤسساتواه دانشگاه
يآموزش

3 بنديو تحقق دانشگاه اسالميو فناور قاتيتحق،ينظام آموزش عال
و دانشگاه ونديپقيو تعمميتحك 3-5 بندحوزه

يعلم نوآورانو نخبگان
يفناورو

6-4 بندنوآورانو نخبگاناز هدفمنديهاتيحما گسترش
4-6 بندرانو نوآويهاي محققان، نخبگان علم پژوهشجيجذب نتا

3-6 بندكشورهاريسا محققانو متخصصان
7-5 بنديردولتيغ هاي بخش مشاركتو نقششيافزايردولتيغ بخش

 فناور هاي شركت
8-5 بنديداخلينوآورويفناور توسعهيها بنگاه
8-5 بنديخارجينوآورويفناور توسعهيها بنگاه

و فناوريپارك هاي علم
و پارك هركشو مراكز رشد و فناوري ها 5-2بند هاي علم

8-5بندخارجي نوآوريو فناوري توسعه هاي بنگاه نهادهاي خارجي

وانيدانشگاه.استشده ارائهيفناورو علميكليها استيسدر هدفيها گروهيفراوانليذ شكل در
گسترش در سند مذكور.شدبايم سندنيا هدفيها گروه عمدهيفناورويعلم نوآورانو نخبگان
و فعاليت حمايت و نوآوران و معنوي از نخبگان و فناوري هاي هدفمند مادي  تأكيدمورد هاي عرصه علم

 است. قرارگرفته
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يفناورو علميكليها استيس سنددر هدفيها گروهيفراوان-10-5 شكل

يبند جمع
س و فناوريكليها استيدر متن سند وديتول، در جهانيعلمتيكسب مرجع اهدافي نظيريعلم علم

و تبديجهان گاهيجايارتقاي، پردازهينظر و به قطب جهان اسالم رانياليكشور در علم در دسته ارتقاي كمي
و توسعه؛  و تحقيق م جاديا،انيبن وكار دانش فرهنگ كسبتيتقوكيفي پژوهش نظامانيتحول در ارتباط

سايو فناور قاتيتحق،يآموزش عال و فناورشيافزاوها بخشريبا مليسهم علم و درآمد ي در در اقتصاد
و تجاري و جامعه و همچنين دسته تقويت ارتباط با صنعت و فناورانه جذب افراد سازي دستاوردهاي پژوهشي

و باانگ و جذب سرماينخبگان، پرورش استعدادهاييشناسا،زهيمستعد و حفظ ويانسانيهاهيدرخشان
فنيعلميهاتياز ظرف فادهاست و اجتماعي قابل خارجميمقانيرانيايو در دسته افزايش سرمايه انساني

و اثربخششيافزابندي هستند. در اين سند اشارات مختصري نيز به هدف دسته نظاميحكمرانيانسجام
و ستاراهمي شده است. ابزارهاي سياستي ارائه شده در اين سندو نوآوريپژوهش، فناور يها گروهبا اهداف

و مؤسساتها دانشگاه،انيدانشگاهي، مؤسسات پژوهشهاي هدف شامل هدف بوده است به طور مثال گروه
و فناوريها پاركي، آموزش و ابزارهاي ارائه شده نيز در راستاي نيل به اهدافو مراكز رشديعلم هستند

وو مقرراتاه رساختيزهدف است از جمله ارائهيها گروههمين  وآموز مهارتگذاري، آموزش ي. ساز شبكهي
ا ويكميتقاار مذكور اهداف سنديهدف طرح شده بر اساس چارچوب بررس ترين مهمكهييز آنجاالبته

و تحقيفيك مبا اين وجود بوده است،و توسعهقيپژوهش ويمطرح شده كافيابزارها رسديبه نظر نبوده
سيابياساساً روش دست و فناوريكليها استيبه اهداف در سند .مواجه استييها با ضعفيعلم

جوانان
دانشگاهيان

4: فراواني

پژوهشي موسسات

2: فراواني

غيردولتي بخش

1: فراواني 

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

2: فراواني

شركت هاي فناور

2: فراواني
شركت هاي دانش بنيان

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

3: فراواني

خارجي نهادهاي

1: فراواني

و صندوق هاي پژوهش
فناوري

و متوسط شركت هاي كوچك

و و فناوري پارك هاي علم
مراكز رشد

1: فراواني

نهادهاي حاكميتي
و بنگاه هاي شركت ها

اقتصادي
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 كشوريعلم جامع نقشه.5-3-2-5

ياستيس اهداف
ذ در س بر اساسكشورينقشه جامع علم سندليتحلليجدول نيادرشده است.و محتوا ارائهياستياهداف

كيكميارتقاي استيس هدفششسند به و جامعهتيتقو،و توسعهقيتحقيهاتيفعاليفيو ارتباط با صنعت
مليپژوهشيهايهمكاريارتقا،و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيو تجار بيو فناورانه ي،المللنيو

و اثربخششيافزا،يو نوآوريپژوهش، فناوريو اجتماعيانسانهيسرماشيافزا نظاميحكمرانيانسجام
تيو نوآوريپژوهش، فناور  شده است. اشارهيو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمالينمأتيلسهو

 اهداف سياستي بر اساسكدگذاري سند نقشه جامع علمي كشور- 11-5 جدول

مفادمحتواكد

كيكميارتقا يفيو
و تحق وقيپژوهش
 توسعه

و احراز جايگاهعلماولگاهيجابهيابيدست ي در جهان اسالم
و الها 1هدف كالنبخش در جهانمبرجسته علمي

2هدف كالنجهاندريعلمتيمرجعاحراز
و فناورتوسعهبهيابيدست و نافع، متناسبنينويهايعلوم

4هدف كالنهاي نسبي كشورو مزيتنيازهاوهاتيبا اولو

8-3-3-2بندايدنيهادانشگاهنيبدرشاخصگاهيجااحراز
2كالنراهبردجامعهياصليهاگفتمانازيكيبهآنليتبدوعلمبهتوجه

1كالنراهبرد تقاضامحور هاي پژوهش توسعه
14يملاقدام

7كالنراهبرديعلمتيمرجعتحقق
10كالنراهبرديانسانعلومدريفيكويكميارتقاويسازمتحول
علومحوزهدرپژوهشوآموزشتيتقووقيتعموتوسعه

13 كالن بردراههيپا

4كالنراهبرديعلمتيمرجعتحقق
4يملراهبرد

9كالنراهبرديفناوريسازيبوم
18يملاقدام

6كالنراهبرديعال آموزشمؤسساتيكارآمديارتقا
1يملاقدام

6كالنراهبرد كشوريعال آموزش نظاميارتقا
3يملاقدام

يبندرتبهدرممتازيهارتبهاحرازودانشيمرزهاگسترش
يجهان

6كالنراهبرد
12يملاقدام

7كالنراهبرديپژوهش مراكزيكارآمديارتقا
2يملاقدام

7كالنراهبرديعلمتيمرجع تحقق
9يملاقدام

9كالنراهبرديعلمتيمرجع
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مفادمحتواكد
1يملاقدام

7كالنراهبرديكاربردويا توسعه قاتيتحققيتشو
3يملاقدام

و تقويت پژوهش و تعميق 13راهبرد كالنپايهعلومدر حوزهتوسعه

13كالنراهبرد علميمرزها گسترش
1راهبرد ملي

ارتباط با صنعتتيتقو
و تجار يسازيو جامعه

يپژوهشيدستاوردها
و فناورانه

1هدف كالندستيابي به جايگاه اول فناوري در جهان اسالم
و به و فناوريكارگيرانتشار در نهادهاينينوهايي علوم

و خدماتي و صنعتي 4هدف كالنمختلف آموزشي

و ارزش علمدريريخطرپذوينوآورت،يخالقتيتقو هاي بنيادينمباني
3بند

و خدمات مبتنديسهم تولشيافزا ويمحصوالت بر دانش
بيداخليفناور 5دف كالنهكشوريناخالص داخلديدرصد تول50ازشيبه

و فناورگاهيجاتيتثب و گازةحوزيهايكشور در علوم نفت
11-3-3-2 بنددر منطقهيريپذنقشبهيابيمنظور دستبه

كسبمنظوربهاطالعاتيفناوردركشورگاهيجاتيتثب
11-3-3-2 بنداسالمجهاندريفناوروعلمةحوزدراولگاهيجا

3منظور كسببهيستيزيهايكشور در فناورگاهيجاتيتثب
11-3-3-2 بندمربوطهيدرصد از بازار جهان

ميهايكشور در فناورگاهيجاتيتثب و منظوربهكروينانو
11-3-3-2 بندمربوطهياز بازار جهانيدرصد2كسب

3كالنراهبردينيو فرهنگ كارآفرانيبن وكار دانش فرهنگ كسبجيترو
1يملراهبرد

درنافعونينويهايفناوروعلوميريكارگبهورانتشا
4-2-2بنديخدماتويصنعتويآموزشمختلفينهادها

و انتشارنديفرايو كارآمدسازليتسه و انتقال و تقاضا عرضه
و فناور يعلم

راهبرد3كالنراهبرد
3يمل

يهايهمكاريارتقا
و فناورانهيپژوهش

بيمل يالمللنيو

6هدف كالنالمللي علميهاي بينجايگاه زبان فارسي در بين زبانارتقاي
و احياياسالمو فناوري در جهانمعلارتقايكمك به

و موقعيت محوري
و تمدن اسالميتاريخي ايران در فرهنگ

7هدف كالن

و فناوري با مراكزگسترش همكاري در حوزه هاي علوم
8-2-2بندالملليعلمي معتبر بين

نيكسب دانش طراح يابيدست،ياهستهيهاروگاهيو ساخت
و دستيبه دانش انرژ بهيبه فناوريابيگداخت اعزام انسان

و كسب دانش طراح و پرتاب ماهواره به مداريفضا و ساخت
(نيزم و GEOآهنگ ) با مشاركت جهان اسالم

يالمللنيبيعلميهايهمكار

12-3-3-2 بند

و اث و فناورةرگذار در حوزتعامل فعال 9كالنراهبرديبا كشورهايعلم
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مفادمحتواكد
و جهان اسالميكشورهاژهيوبهگريد منطقه

و هم بارتباط مستمر وديتولانيسه جرنيافزا در و انتشار
و توسع دانشةكاربرد

4كالنراهبرد
2يملراهبرد

يانسانهيسرماشيافزا
پژوهش،يو اجتماع
يو نوآوريفناور

و تربخته،يصالح، فرهيهاردار از انسانبرخو درشدهتيسالم
و با دانشمندانيمكتب اسالم يهانيدر تراز برتريو انقالب

جهان
1-2 بند

2-2-2بندختهيو فرهستهيشايهابرخوردار از انسان
نيابيدست و مهارت كار كشور متناسبيرويبه سطح دانش
نييو در جهت پاسخگويجهاناريبا مع ويازهايبه جامعه

بيبازار كار داخل يالمللنيو
7-3-3-2 بند

دستيابي به نسبت مطلوب تعداد دانشجويان تحصيالت
وها دانشگاهبندي با سطح متناسبدانشجويانكلبهتكميلي

نيازهاي كشور
9-3-3-2بند

بر پرورشتأكيدبايانسانيةسرمايو توانمندسازتيترب
درنيو كارآفريتقميها انسان و توانا و خالق و خودباور

و فناورديتول يو نوآوريعلم
8 كالن راهبرد

وشيافزا انسجام
يحكمرانياثربخش

ينظام پژوهش، فناور
يو نوآور

و فرايندها، تنظياصالح ومو ايجاد ساختارها و تدوين
و تصويب سياست خا ها براي رشد سريعصضوابط تشويقي

دارويتلهاي اور حوزهد(ميانبر)
 بندي اهداف اولويت

بيهماهنگجاديا وربطذيينهادهانيو انسجام در علم
يفناور

1كالنراهبرد
2يملاقدام

ن يهاتيو مزيبوميهاتيو ظرفهاتيو قابلازهايتوجه به
2-2-1 بندكشورينسب

و فناورةمرتبط با چرخينهادهاليتكم يملاقدام1نكالراهبرديعلم
2

هايبخشدرييافزاهمويهماهنگيارتقاوگذاريسياست
يفناوروعلمجامعنقشهكردنيياجرايبراكشورمختلف

1كالنراهبرد
1يملراهبرد

ي به ايفاي نقشنوآورويفناوروعلمچرخهبهيدهجهت
12 كالن راهبرددر اقتصادمؤثرتر

وگذاريسياستدريپارچگكيتيو تقويبخشانسجام
و اعتبار سنج كشوريدر نظام آموزش عالينظارت

راهبرد-6كالنراهبرد
2يمل

و نوآوري به سمت حلجهت دهي آموزش، پژوهش، فناوري
با مشكالت و اقتضائات كشور به توجهو رفع نيازهاي واقعي
سرزمينآمايش

7راهبرد كالن

يمال تأمينليتسه
يه فناورپژوهش، توسع
يو نوآور

و فناورةتوسعيمال تأميننظاميسامانده راهبرد1كالنراهبرديعلم
7يمل

وهاي پنجاز طريق برنامههاگذاريهدايت سرمايه ساله
و تسهيالت ماليرديفوهاي ساليانهبودجه  بندي اهداف اولويتمتمركزها
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ذ در سيفراوانليشكل ينقشه جامع علمدر.استشده كشور ارائهيجامع علم نقشه سنددرياستياهداف
ن سزيكشور و فناوريكليها استيمانند سند اند. اهداف انواع مختلف اهداف موردتوجه قرارگرفته،يعلم

و تحقيمرتبط با ارتقا و تقوقيپژوهش و تجارتيو توسعه و جامعه تكرارنيشتريب،يسازيارتباط با صنعت
ا نكته قابلاند. را داشته و اثربخششيهدف افزا شتريبينسبيسند، فراواننيتوجه در دريحكمرانيانسجام

ساسهيمقا دريكپارچگيتيو تقويبخش انسجامرينظياست. اشاره به اهدافيموردبررسياسناد باالدستريبا
و ارز گذاري سياست هميهماهنگيو ارتقا گذاري سياستنيو همچنيابيو نظارت  هاي بخشدرييافزاو

و فناوريياجرايمختلف كشور برا از توجه نقشهياست كه حاكيازجمله موارد،يكردن نقشه جامع علم
 مفاد سند مزبور است.يسازيياجرايمناسب در راستا گذاري سياستموضوعتيجامع به اهم

سيفراوان- 11-5 شكل رسند نقشه جامع علمي كشودرياستيابعاد اهداف

ياستيسيابزارها
ذ در و محتوا ارائه بر اساسكشورينقشه جامع علم سندليتحلليجدول ابزارهاي شده است. ابزار

و مهارت مورداشارهسياستي  و مقررات در اين سند عبارتند از: آموزش ،سازي گذاري، شبكه آموزي، زيرساخت
و نوآو تأمين، رشديها برنامه و توسعه، جايزه نوآوري، مالي مستقيم تحقيق، توسعه ري، مشوق مالياتي تحقيق

و آينده خريد با محوريت دولت، ميانجي  نگاري. گري
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 ابزارهاي سياستي بر اساستحليل سند نقشه جامع علمي كشور- 12-5 جدول

مفادمحتواكدتمركز

 طرفكيتحر
ينوآور عرضه

و آموزش
يآموز مهارت

خود را بهيجايمدار فعلحافظهيآموزشيالگو
و پژوهش به همراهيريادگيبريمبتنيالگو دانش
و پرورش مهارت انسانتيترب ها بدهد. ها

3-2-1 بند

وينيبازبدرخصوصبهيعلمنياديبنتحولجاديا
ياسالمينيب جهان چارچوبدريانسان علوميطراح

8-1-1 بند

يفردمنافعبريعموممصالحتقدم،يمحوراخالق
و مشاركتو تعاونهيروحتيتقو،يروهگو

 مرتبطينهادهاويعلم جامعه آحاديريپذتيمسئول
آن با

10-1-1 بند

يو تخصصيعموميهاو گسترش آموزشقيتعم
و آزاداندتيهمراه با تقو يةو روحيشياخالق

بهتيخالق نسل جوانژهيو در آحاد جامعه،
3-2-2 بند

نأمينتينظام آموزش براتيهدا يروهايو جذب
ن و متخصص مورد دارتياولويها در حوزهازينخبه

1-3 بند

بر دانش علميمبتنياحرفهيهانظاميدهسازمان
وياجتماع-ياقتصاديواحدهاةاداريبرايو فن
وييگرا كردن فرهنگ مهارتنهينهاد

و فناورينيو كارآفريمحور پژوهش يدر نظام علم
يو نوآور

1 كالنردراهب
8يراهبرد مل

دريزيرو برنامهگذاريسياستدريهماهنگجاديا
ويآموزش مهارت،يعموميدوره آموزش رسمنيب

نديمنظور تداوم فرآبهيو آموزش عاليا حرفه
تيو تربميتعليهاتيفعال

1 كالن راهبرد
9يراهبرد مل

و فرهنگانيبنوكار دانشفرهنگ كسبجيترو
ويو فناوريعلمييتوانايو ارتقاينيفركارآ
بايمهارت ن تأكيدافراد ايازهايبر و  جاديجامعه
پذيآمادگ يشغليهاتيمسئولرشيجهت

3 كالن راهبرد
1يراهبرد مل

انيدانشجويليتحص(بورس)راتبهنظامتيتقو
مستعد

6كالنراهبرد
3يمل اقدام

ديجديهاروشوهايفناوريريكارگبهازتيحما
يعال آموزشدريآموزش

6كالنراهبرد
20يمل اقدام

ويآموزشيدر نهادهايساالرستهينظام شاتيتقو
يقاتيتحق

8كالنراهبرد
3يمل اقدام
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مفادمحتواكدتمركز

يخارجانيدانشجورشيپذشيافزا
اقدام9كالنراهبرد

1يمل

ياتيمال مشوق
 توسعهوقيتحق

و متنوعيماليهامشوقاستفاده از سازوكارها
يهاتيكمك، وام، معاف،ياتيمالتيازجمله معاف

نقش بخشتيتقويبراياو تعرفهيگمرك
و فناوريهاو بنگاهيخصوص ينوآور در حوزه علم

 اقدام1 كالن راهبرد
15يمل

يمال تأمين
قيتحقميمستق
وو توسعه

ينوآور

ازيبانيپشتوتوسعهدرهيريخووقفسهمشيافزا
يفناورو علمينهادهاومؤسسات

1كالنراهبرد
4يمل اقدام

يمالتأميننظامليتسهوياسازيپوويسامانده
يپژوهشويعالآموزشمؤسسات

1كالنراهبرد
12يملاقدام

و سهم دولت در حماشيافزا ازتينقش
بنيراهبرد هاي پژوهش بر تأكيدبانياديو

هاآنجيااز نتيبرداربهره

 اقدام1 كالن راهبرد
13يمل

ليتسهويپژوهشاعتباراتكردنهدفمند
يماليسازوكارها

1كالنراهبرد
14يملاقدام

ودستگاهةبودجيسامانده ويدولتهايشركتها
ها در جهت پژوهشازيموردن تأمينبههاآنالزام

و شاخص جامعةنقشيهاتحقق اهداف

اقدام1 كالن راهبرد
16يمل

اتيحما به هنگام منابعتأمينوةو توسعجادياز
و فناوريمالينهادها ازجمله،يو نوآورينظام علم

يها صندوقر،يخطرپذيگذارهيسرمايها صندوق
وهيسرما تأمين هاي شركت،يفناورةتوسع
يو نوآوريفناورةتوسعيهابانك

اقدام1 كالن راهبرد
17يمل

وادجيا هايشركتبازار فرابورس مؤسسات
آنتيو حماانيبن دانش به بازار بورسيها از ورود

اقدام1كالنراهبرد
18يمل

يگذارهيسرماشيافزايبرايقانونالتيتسهجاديا
 سهميارتقاو توسعهوقيتحقدريردولتيغ بخش

 ناخالصديتولازيردولتيغ بخشيپژوهش اعتبارات
يداخل

1 كالن بردراه
20يمل اقدام

ياتوسعهيهااز اعتبارات طرحياختصاص بخش
و آموزش فناور يبزرگ كشور به انتقال

اقدام3كالنراهبرد
14يمل

يارشتهنيبيهاپژوهشكدهتأسيسازتيحما
گراتيمورأم

اقدام5كالنراهبرد
8يمل

يگذارهيسرماهدفمنديساماندهجامعطرحنيتدو
يعال آموزش در

6كالنراهبرد
1يمل اقدام
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مفادمحتواكدتمركز

و بودجهتيهدا يپژوهشويآموزشيهامنابع
يمل هاي مأموريتو ازهاينيسو به

6كالنراهبرد
4يمل اقدام

و نهادهاتيحما ويعمومياز مشاركت مردم
درنيو همچنيردولتيغ گسترش فرهنگ وقف

يعال آموزشحوزه 

6 كالن راهبرد
7يملماقدا

يپژوهشويآموزشمؤسساتبه منابعصيتخص
6كالنراهبرد
16يمل اقدام

وآموزشيعمومويدولتاعتباراتومنابعتيهدا
يفناورو پژوهش

7كالنراهبرد
5يمل اقدام

حفظيبراكهيفناوروعلميهاحوزهازتيحما
انديضرور جامعههياوليازهاين رفعو كشور استقالل

7كالنراهبرد
8يمل اقدام

بايعلمئتيهيوقت اعضاتمامتياز فعالتيحما
وقت تمامتيو فعال شانيايرفاهيهانهيهز تأمين

يليتحصيهانهيهز تأمينبا دكترا دورهانيدانشجو
راهنما استادان نظارتبا شانيايشتيمعو

8 كالن راهبرد
4يمل اقدام

التيتحصانيدانشجويبراپژوهانهاختصاص
وها نامهانيپاازتيحما جهتدريليتكم
راهنما استادان نظارتبا شانيايپژوهشيهاتيفعال

8 كالن راهبرد
5يمل اقدام

 پژوهانهوها مشوقصيتخص
9كالنراهبرد
3يمل راهبرد

يهابورسياعطايتيحمايسازوكارهاجاديا
يليتحص

9كالنراهبرد
16يمل اقدام

ازيمالوياعتبارويمعنوتيحمانظامجاديا
وياسالميمبانبريمبتنيانسان علوم هاي پژوهش

ينارهايسموها پژوهش ها، رساله فات،يتألازتيحما
نهيزمنيادريتخصصيعلم

10 كالن راهبرد
16يمل اقدام

دريليتحصيهارسالهوهانامهانيپاازتيحما
كشوريازهاين رفعيبرا هنرويانسان علوميها رشته

10كالنراهبرد
17يمل اقدام

و رساختيز
يگذار مقررات

و رساختيز
يگذار مقررات

يهابرنامهقياز طرهايگذارهيسرماتيهدا
و بودجه پنج رد انهيساليها ساله التيو تسههافيو
متمركزيمال

1-3 بند

اا و و فرجاديصالح نيو تدوميتنظندها،يآساختارها
يخاص برايقيو ضوابط تشوها استيسبيو تصو

دارتياولويها در حوزهعيرشد سر
1-3 بند
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و نهادها و فناورياصالح ساختارها 1كالنراهبرديعلم
ويهادر حوزهيفكرتينظام مالكيسامانده علم

يفناور
1كالنراهبرد
4يمل راهبرد

ويسازساده،يسازكپارچهي،اصالح،يبازنگر
و فناورنيكردن قوان روزآمد يو مقررات نظام علم
كشور

1 كالن راهبرد
5يراهبرد مل

و ارزيو ساختارهاندهاياصالح فرآ علم،يابينظارت
يو نوآوريفناور

1كالنراهبرد
6يراهبرد مل

وعلمنظامدريردولتيغبخشيتوانمندساز
با زمانهم دولتيگريتصد كاهشويفناور
آنينظارت ابعادتيتقو

1كالن راهبرد
3يمل اقدام

و فناوريتخصصينهاد دادرسجاديا يبرايعلم
هيدر قوه قضائهايو دادخواهاتيبه شكايدگيرس

اقدام1كالنراهبرد
6يمل

و فناوريسامانده ينظام استاندارد علم
اقدام1كالنراهبرد

10يمل
استقرارويابيارزونظارتيبراكارآمدنظاميطراح
ينهادهاتيفيكنيتضمويبند رتبه جامعيها نظام
ينوآورويفناورويعلم

1كالن راهبرد
11يمل اقدام

يعلميهاتيفعاليبرا الزم بستر آوردن فراهم
2كالنراهبرد
6يمل اقدام

ومعلمانيشتيو معيمشكالت اجتماعحل
پژوهشگران

2كالنراهبرد
6يمل اقدام

ويعلميهامؤثرتر انجمنيبندو رتبهيسامانده
يو مؤسسات پژوهشانيبن دانش هاي شركت

بهتيو حمايردولتيغ هاآناز ارجاع كار

 اقدام3 كالن راهبرد
2يمل

هايشركتتيو فعالياندازمراحل راهليتسه
پانيبن دانش و اعم از اخذ و مجوز، امور واردات روانه

ب در شهرهاهاآنو رفع موانع استقرارمهيصادرات،

اقدام3 كالن راهبرد
7يمل

تادهيابانيپشتخدماتارائهمراكزجادياازتيحما
يادارويفن،يمال،يحقوق واسطينهادهاو بازار
يفناورو علم دارتياولو موضوعات در

3 كالن راهبرد
9يلم اقدام

يبرايياجراهايسازمانويهاالزام دستگاه
ازيريگو بهرهيدهو سامانييشناسا مناسب

كشوريو فناوريعلميدستاوردها

3كالن راهبرد
5يمل اقدام
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وعلميهاپاركورشدمراكزتوسعهازتيحما
يفناور

3كالنراهبرد
12يمل اقدام

يهايفناوريازمستندسويفناوروستيپنيتدو
يانتقال

اقدام3كالنراهبرد
14يمل

يفناورويعلماطالعاتنظامبهيبخشانسجاموتيتقو
يندهايفرآ اصالحوياستانداردساز مأموريتبا كشور

ايثبت، داورد،يتول ياطالعاتيها بانك جاديو سنجش،
ويپژوهشيها طرح ها، نامهانيپاها، رسالهيبرا كپارچهي

و اختراعات،يعلم كتبو مجالت مقاالت،،يفناور
پژوهشگران اكتشاف

4كالن راهبرد
3يمل اقدام

تيو تقويانتشارات علميو ساماندهيبندرتبه
(ياستناد گاهيپا )ISCعلوم جهان اسالم

4كالنراهبرد
4يمل اقدام

يهارحوزهديفناوروعلمرصدينهادهاجاديا
 مراكزويعلميها انجمن مشاركتبا دارتياولو

يردولتيغمؤسساتويدانشگاه

4كالن راهبرد
10يمل اقدام

يپژوهشويعالآموزشمؤسساتاستقاللشيافزا
و درآمدها،يمال منابع،يادار امورتيريمد در
و اراتياختشيافزاقيطرازهانهيهز

آنيامنايهااتيهيريپذتيمسئول

6كالن راهبرد
2يمل قداما

ويمطالعاتيهاطرحيواگذارمقرراتاصالح
يمليفناورويقاتيتحق

4كالنراهبرد
6يمل اقدام

آموزشدردانشجورشيپذوسنجشنظاماستقرار
دريبخش انسجامويهماهنگمنظوربه كشوريعال

گذاري سياست سطوح

6 كالن راهبرد
6يمل اقدام

ويعلمئتيهياعضايارتقانظامفيبازتعر
پژوهشگران

6كالنراهبرد
21يمل اقدام

ويعلمئتيهياعضايارتقانظامفيبازتعر
و اهدافويفيك ضوابط بر اساس پژوهشگران

كشوريعلم جامع نقشهيها ارزش

6 كالن راهبرد
21يمل اقدام

يپژوهشمؤسساتتيفعالومجوزاخذليتسه
يعلميارتقاويبند رتبه نظام جادياويردولتيغ

هاآن پژوهشگران

6 كالن راهبرد
23يمل اقدام

مديسامانده  پژوهش در كشورتيرينظام
7كالنراهبرد

1يراهبرد مل
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وامكاناترساخت،يزيسازمتوازنوتوسعه
زاتيتجه

7كالنراهبرد
4يراهبرد مل

در نظام علم،يوربهرهيهاسطح شاخصيارتقا
كشوريو نوآوريناورف

7كالنراهبرد
5يمل راهبرد

تيفيكيارتقامنظوربهيعلميداوريسامانده
يعلم انتشاراتو مجالت

7كالنراهبرد
6يمل راهبرد

درجامعهيازهاينرفعزانيمنمودنلحاظ
يدانشگاهويقاتيتحق مراكزيبند رتبهيها شاخص

اورانفنو پژوهشگرانيزشيانگ نظامو

7كالن راهبرد
7يمل اقدام

نييو تعيمؤسسات پژوهشيبندو دستهيابيارز
هاآنمناسبيالتيتشك گاهيجا

7كالنراهبرد
1يمل اقدام

مراكزمحققانيارتقاخاصيسازوكارهايطراح
يپژوهش

7كالنراهبرد
3يمل اقدام

اسناد تحولهيبه تهيياجرايهاالزام دستگاه
و فناوريهبردرا يعلم

اقدام7كالنراهبرد
4يمل

ويورسنجش بهرهيهاشاخصنيتدو نظام علم
پايفناور هاآنشيو

7كالنراهبرد
16يمل اقدام

ينهادهارانيمديارتقاوانتصابنظامفيبازتعر
بر پژوهشگرانو استادان،يپژوهشويآموزش
 نظامتيتقوويفيكيها مالك اساس

يقاتيتحقويآموزشينهادهادريساالر ستهياش

8كالن راهبرد
3يمل اقدام

بهيو مقررات مربوط به انتقال فناورنياصالح قوان
ا و و بومينهادهاةو توسع جاديكشور يسازيانتقال

و بالعكسيفناور از خارج به داخل

اقدام9 كالن راهبرد
18يمل

 حوزهدرها رساختيزو نهادهايور بهرهشيافزا
هيپا علوم

13 كالن راهبرد
2يمل راهبرد

يريگ شكل
 ساز نظام روابط

يفناورو علميها پارك توسعهازتيحما هاي رشد برنامه
10كالنراهبرد
18يمل اقدام

يساز شبكه

ويجهانطيمحبابخشالهاموفعالتعامل
جهاندريفناورو علمةتوسعيندهايفرآ

9-1-1 بند

واسالمجهاندريفناوروعلميارتقابهكمك
 فرهنگدر رانيايخيتارويمحورتيموقعياياح
ياسالم تمدنو

7-2-2 بند
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يعاليمشترك شورايزيرو برنامهگذاريسياست
انقالب فرهنگيعاليو شوراهيعلميها حوزه

و دانشگاهيو ارتقايمنظور سازمانده به تعامل حوزه
ياسالميها آموزهيو توسعه علم در پرتوديتولدر 

1 كالن راهبرد
10يراهبرد مل

و فكر با حماديتوليگسترش فضا ازتيعلم
يپردازهيو نظريشيآزادانديهايكرس

2كالنراهبرد
5يراهبرد مل

يمناظرات علميو اجرايطراح
اقدام2كالنراهبرد

10يمل

و جمعمنانجتيو تقويسامانده يعلميهاتيها
4كالنراهبرد

4يراهبرد مل
دردانشمندانمشاركتوحضورقيتشووليتسه
يها حوزهدريالمللنيبويداخليهاشيهما
دارتياولو

4 كالن راهبرد
9يمل اقدام

يارشتهنيبيهاپژوهشكدهتأسيسازتيحما
 حضوربا علمونيديها حوزهدر گراتيمامور

دانشگاهو محققان

5كالن راهبرد
8يمل اقدام

بيقاتيو تحقيعلميهايهمكاريارتقا نيدر
و طالبانيپژوهشگران، استادان، دانشجو

8كالنراهبرد
4يراهبرد مل

يو فرامليمناسبات مليهاشبكهتيو تقوتوسعه
بايالمللنيبيهمكارو پژوهشگرانو دانشمندان

زبانيفارسيكشورهاوياسالمياكشورهتياولو

9 كالن راهبرد
2يمل راهبرد

 محققانيالمللنيبيهايهمكارشيافزا
9كالنراهبرد
3يمل راهبرد

 كشوراز خارجو داخلدريپژوهشيها شبكه جاديا
9كالنراهبرد
8يمل اقدام

ةتوسعمنظوربهيفرامليالمللنيبيهاپژوهشگاهجاديا
اسالم جهانيكشورهاباژهيوبهيالمللنيبيهايارهمك

9كالنراهبرد
9يمل اقدام

بيسامانده و ارتباطات وةدر حوزيالمللنيتعامل علم
و سازماننيبيفناور و متخصصان ها، مجامع، دانشمندان
مشتركيعلميها نشستيبرگزارشيافزا

اقدام9 كالن راهبرد
12يمل

يالمللنيبيو فناوريپژوهشيهاحاز طرتيحما
و تسهيگذارهيبا سرما بايهايهمكارليمشترك

و گسترش تعامالتيخارجيمؤسسات فناور
شرفتهيپيفناوريدارايفناورانه با كشورها

 اقدام-9 كالن راهبرد
13يمل
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ها دانشگاهيالمللنيبيهايهمكارشيافزا
9كالنراهبرد
16يمل اقدام

يهادانشگاهيهمكارمندنظامتوسعهوتيقوت
ژهيوبه،يجهان معتبرو بزرگيها دانشگاهبا كشور

يها دورهتياولوبا اسالم جهانيها دانشگاه با
مشتركهايپژوهشانجامباويليتكمالتيتحص

9 كالن راهبرد
17يمل اقدام

و اثرگذار باالهاميهمكارةو توسعتيتقو بخش
و بهرهيكشورهايهاهدانشگا ازيبردار جهان اسالم
و فناورشرويپيكشورهايهادانشگاهتيظرف يدر علم

اقدام9 كالن راهبرد
23 

دريآموزشويمؤسسات علمتيو هداقيتشو
و علميمرزها گسترشمنظوربههيپا علوم توسعه

جامعهيازهاينبهييپاسخگو

13 كالن راهبرد
1يمل راهبرد

يگريانجيم

و خدمات پس از فروشيابيكمك به بازار و صادرات
طرانيبن دانش هاي شركتمحصوالت فناورانه قياز

تيو حمايصادراتيهاو مشوقزيجواتيو هدايسامانده
ا ةو توسعيابيبازاريبرايغاتيتبليسازوكارها جادياز

يبانيو پشتيواسط بازرگانهايشركت

 اقدام3 كالن راهبرد
10يلم

(جاديا از تعامليباني) پشتRTIو گسترش مراكز
طريو صنعتيقاتيتحق هاي بخش ازتيحماقياز
يمليو فناورقينهاد تحقيريگشكل

 اقدام3 كالن راهبرد
13يمل

دريو فناوريعلميهايندگينماةو توسعجاديا
يها در حوزه رانياياسالميجمهوريها سفارتخانه

اردتياولو

 اقدام9 كالن راهبرد
6يمل

ينگار ندهيآ
و پا آشيرصد و فناورينگارندهيو يو نوآوريعلم

ن بازاريازهايو
4كالنراهبرد
6يملراهبرد

ينوآورزهيجا

و خدمات پس از فروشيابيكمك به بازار و صادرات
طرانيبن دانش هاي شركتمحصوالت فناورانه قياز

تيو حمايصادراتيهاو مشوقزيواجتيو هدايسامانده
ا و توسعهيابيبازاريبرايغاتيتبليسازوكارها جادياز

يبانيو پشتيواسط بازرگانهايشركت

 اقدام3 كالن راهبرد
10يمل

عملكرد دريو ارتقايتعاليملزياز جواتيحما
و فناورينهادها يو نوآوريعلم

اقدام7كالنراهبرد
17يمل

 طرفكيتحر
ينوآوريتقاضا

باديخر
 دولتتيمحور

محصوالت نوآورانهيبراياز بازارسازتيحما
طرژهيو به ويدهتياولوقياز به محصوالت

خريخدمات داخل يدولتيدهايدر

 اقدام3 كالن راهبرد
6يمل
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در.است شده دادهن نشا بر اساس تمركز ابزار كشوريجامع علم نقشهياستيسيابزارهايفراواندر نمودار زير
و مقررات  داراي بيشترين فراواني است. گذاري اين سند ابزار زيرساخت

 بر اساس تمركز ابزار نقشه جامع علمي كشورياستيسيابزارها فراواني-12-5 شكل

ذ در  شده است. كشور ارائهينقشه جامع علم سنددرياستيسيابزارهايفراواننيزليشكل

 فراواني ابزارهاي سياستي در سند نقشه جامع علمي كشور-13-5 شكل

و زيرساخت
مقررات گذاري

38%

تحريك طرف عرضه
35%

شكل گيري روابط
نظام ساز

26%

تحريك طرف تقاضا
1%
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 هدفيها گروه
ذ در و محتوا ارائهيها گروه بر اساسكشورينقشه جامع علم سندليتحلليجدول  شده است. هدف

 هاي هدف گروه بر اساستحليل سند نقشه جامع علمي كشور- 13-5 جدول

 مفاد محتوا كد

شيآموز مؤسساتوها دانشگاه

يبند نخست در رتبهةكسب رتب
 جهان اسالميها دانشگاه

8-3-3-2بند

 دانشگاه
1راهبرد كالن
10راهبرد ملي

 آموزش عالي مؤسسات
1راهبرد كالن
12اقدام ملي

و نوسازي آموزش عالي 6راهبرد كالنتحول

 نظام آموزش عالي كشور
6راهبرد كالن
2راهبرد ملي

يمراكز دانشگاه
6راهبرد كالن
12اقدام ملي

 آموزشي مؤسسات
6راهبرد كالن

16ياقدام مل

 آموزش عالي
6راهبرد كالن
20اقدام ملي

 مراكز دانشگاهي
7راهبرد كالن
9اقدام ملي

ها دانشگاه
9راهبرد كالن
16اقدام ملي

و آموزشي مؤسسات  علمي
13راهبرد كالن
1راهبرد ملي

 وهشيپژ مؤسسات

 پژوهشي مؤسسات
1راهبرد كالن
12اقدام ملي

 پژوهشي مؤسسات
3راهبرد كالن
2اقدام ملي

 پژوهشي مؤسسات
6راهبرد كالن
16اقدام ملي

 پژوهشي مؤسسات
7كالنراهبرد

1اقدام ملي
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 مفاد محتوا كد

و فناوري صندوق  هاي توسعه فناوري صندوق هاي پژوهش
1راهبرد كالن
17اقدام ملي

 ردولتيبخش غي

1راهبرد كالن بخش غيردولتي
3اقدام ملي

1راهبرد كالن بخش غيردولتي
20اقدام ملي

 بخش خصوصي
1راهبرد كالن
15اقدام ملي

6راهبرد كالن نهادهاي غيردولتي
7اقدام ملي

 فناور هاي شركت
1راهبرد كالن هاي نوآور بنگاه

15اقدام ملي

ليعلمي نوآور داخ هاي شركت
3راهبرد كالن
6اقدام ملي

 دانشگاهيان

6راهبرد كالن دانشجويان
3اقدام ملي

6راهبرد كالن دانشجو
6اقدام ملي

يعلمئتيهاعضاي
6راهبرد كالن
21اقدام ملي

 استادان، دانشجويان
8راهبرد كالن
4راهبرد ملي

يعلمئتيهاعضاي
8راهبرد كالن
4اقدام ملي

8راهبرد كالن وياندانشج
5اقدام ملي

انيبن دانش هاي شركت

انيبن دانش هاي شركت
1راهبرد كالن
18اقدام ملي

انيبن دانش هاي شركت
3راهبرد كالن
2اقدام ملي

انيبن دانش هاي شركت
3راهبرد كالن
7اقدام ملي

انيبن دانش هاي شركت
3راهبرد كالن
10اقدام ملي
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 مفاد محتوا كد

ن و و فناورينخبگان  وآوران علمي

و متخصص 1-3بندنيروهاي نخبه

 پژوهشگران
2راهبرد كالن
6اقدام ملي

 دانشمندان
4راهبرد كالن
9اقدام ملي

 محققان
7راهبرد كالن
3اقدام ملي

 محققان
9راهبرد كالن
3راهبرد ملي

ذ در  شده است. ارائه كشوريهدف در سند نقشه جامع علميها گروهيفراوانليشكل

 هاي هدف در سند نقشه جامع علمي كشور فراواني گروه- 14-5 شكل

يبند جمع
جايابيدستاهدافي نظير كشوريجامع علم نقشهدر متن سند ، در جهان اسالمياول علم گاهيبه

و فناوريابيدست و مزيتهاتيو نافع، متناسب با اولونينويهايبه توسعه علوم ، هاي نسبي كشورو نيازها
ب گاهيجا احراز و تبد توجه،ايدنيها دانشگاهنيشاخص در بهليبه علم و جامعهياصليها از گفتمانيكيآن
كيكميارتقاي در دسته فناوريسازيبوم و تحقيفيو وو اهدافي نظيرو توسعهقيپژوهش انتشار
و فناوريريكارگ به ت،يخالقتيتقوويو خدماتيو صنعتيآموزشمختلفيدر نهادهانينويهايعلوم

جوانان
دانشگاهيان

6: فراواني

پژوهشي موسسات

4: فراواني

غيردولتي بخش

4: فراواني 

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

11: فراواني

شركت هاي فناور

2: فراواني

شركت هاي دانش بنيان

4: فراواني

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

5: فراواني

خارجي نهادهاي

و صندوق هاي پژوهش
فناوري

1: فراواني

و متوسط شركت هاي كوچك
و و فناوري پارك هاي علم

مراكز رشد

نهادهاي حاكميتي
و بنگاه هاي شركت ها

اقتصادي
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و تجارتيتقودر دسته در علميريو خطرپذينوآور و جامعه ويپژوهشيدستاوردهايسازيارتباط با صنعت
ويپژوهشيهايهمكاريارتقاقرار دارد؛ در اين سند عالوه بر موارد مذكور به اهدافي همچون فناورانه

بيفناورانه مل وشيافزاي،و نوآوريپژوهش، فناوريو اجتماعيانسانهيسرماشيافزاي،المللنيو انسجام
وو نوآورينظام پژوهش، فناوريحكمرانياثربخش يو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمينليتسهي

و فناوري، ابزارهاييها استيسدر نقشه جامع علمي كشور نيز همانند سند.پرداخته شده است كلي علم
و راستاهمسياستي ارائه شده  هدف است. بررسي اهداف موجود در نقشه جامع علمي كشوريها گروهبا اهداف

كيكميارتقادهد كه هدف نشان مي و تحقيفيو  كه مرتبط با خالقان دانش استو توسعهقيپژوهش
دا بيش ايفراواننيترشيبو انددهترين تمركز سند را به خود اختصاص مرتبطياستيسيز منظر ابزارهاتكرار

كهيموضوع حاكنيا. اند بودهيگذار مقرراتوها رساختيزبا   ترين مهمازيكيها رساختيز ارائهاز آن است
ميپژوهش در كشورتيظرفيارتقايابزارها كه است. از سويي ديگر نتايج اين مطالعه نشان ها دانشگاهدهد

و ترين مهمآموزشي مؤسساتو و پس از آن دانشگاهيان گروه هدف در نقشه جامع علمي كشور بوده است
و فناوري بيش و نوآوران علمي .اند ترين فراواني تكرار را از نظر گروه هدف در سند داشته نخبگان

 بندي نتايج حاصل از تحليل اسناد باالدستي جمع.5-3-2-6

ياستيس اهداف
ز س درصدريدر شكل دياستياهداف ب سند چشم؛ير پنج سند باالدستكه سهيانيانداز، يكليها استيگام دوم،

و فناوريكليها استيس،ياقتصاد مقاومت شده است.، ارائهشده كشور اشارهيو نقشه جامع علميعلم
و كيفي درصد به هدفنيشتريب و توسعههاتيفعالارتقاي كمي بهنيتركموي تحقيق مالي تأميندرصد

و نوآوري پژوهش   دارد. اختصاصو توسعه فناوري

سيفراوان- 15-5 شكل يمورد بررسيدر اسناد باالدستياستيابعاد اهداف
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ياستيس هايابزار
ز ب سند چشم؛يكه در پنج سند باالدستياستيسيابزارهامجموعريدر شكل گام دوم،هيانيانداز،

و فناوريكليها استيس،ياقتصاد مقاومتيكليها استيس شده است، كشور اشارهيو نقشه جامع علميعلم
زگرديده ارائه .است داشتهياستيسيابزارهاانيمدررا تكرارنيشتريبي گذارو مقررات يرساختكه

ي مورد بررسيدر اسناد باالدستياستيسيابزارهايمجموع فراوان- 16-5 شكل

 هدفيها گروه
ز ب سند چشم؛يدف كه در پنج سند باالدستهيها گروهمجموعريدر شكل گام دوم،هيانيانداز،

و فناوريكليها استيس،ياقتصاد مقاومتيكليها استيس ، ارائهشده كشور اشارهيو نقشه جامع علميعلم
هاي هدف به خود را در گروه تكرار زانيمنيشتريبانيدانشگاهو آموزشي مؤسساتوها دانشگاهشده است.
 اند. داده اختصاص
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 هاي هدف در اسناد باالدستي مورد بررسي مجموع گروه- 17-5 شكل

 هاي توسعه پيشين نتايج حاصل از تحليل محتواي برنامه.5-3-3
و فناوري، بخشنيا در  قانونو ششم توسعه پنجم، توسعه چهارم، توسعهيها برنامه احكام مربوط به علم

س بر اساسنيشيپ توسعهيها برنامهعنوانبه شورك توسعهيها برنامهيدائم احكام و ابزارها،ياستياهداف
 اند. قرارگرفتهيو بررسليهدف مورد تحليها گروه

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران.5-3-3-1  برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي

ياستيس اهداف
ذ در س بر اساسچهارم توسعه برنامهليتحلليجدول بهنيادرشده است.و محتوا ارائهياستياهداف برنامه

ايهدف موردبررس هر شش  شده است. اشاره پژوهشنيدر

 اهداف سياستي بر اساسكدگذاري برنامه چهارم توسعه- 14-5 جدول

مفادمحتواكد

وتيتقو ارتباط با صنعت
و تجار يسازيجامعه

ويپژوهشيدستاوردها
 فناورانه

21مادهيبر توسعه فناوريمبتنيريپذتوسعه رقابت
و خدمات در عرصهديتول پنينويها كاال ب بند-37 مادهياورفن شتازيو
ب بند-40 مادهنينوعيفعال در صنايها بنگاهيريپذ توان رقابتشيافزا
يو آموزشيپژوهش،يمراكز علمييپاسخگوييتواناشيافزا

در كار كردنويو صنعتينگفره،ياجتماعيكشور به تقاضا
يعرصه جهان ندهيرقابت فزايفضا

 الف بند-43 ماده

جوانان

2: فراواني

دانشگاهيان

10: فراواني

پژوهشي موسسات

6: فراواني

غيردولتي بخش

5: فراواني 

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

13: فراواني

شركت هاي فناور

4: فراواني

شركت هاي دانش بنيان

4: فراواني

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

8: فراواني

خارجي نهادهاي

1: فراواني

و صندوق هاي پژوهش
فناوري

1: فراواني

و متوسط شركت هاي كوچك

و و فناوري پارك هاي علم
مراكز رشد

1: فراواني

نهادهاي حاكميتي
و بنگاه هاي شركت ها

اقتصادي
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مفادمحتواكد

وييگسترش بازار محصوالت دانا يسازيتجاران،يبندانشمحور
يبخش خصوصو گسترش نقشيو نوآوريپژوهشيدستاوردها

يتعاونو
 الف-45 ماده

و روشدهياليتبد ببند-46مادهديجديهابه محصوالت
و توسعه فناورانيميوستگيپيارتقا ينيكارآفر،يسطوح آموزش
ثروتديو تول

48 ماده

و جذب فناورد،يتول الفبند-48مادهيانتقال
ايفناوريهاتيتوسعه قابل ازيمندبهرهطيشراجاديو

ويفناورزيسرريهاانيجر يها حوزهبرژهيو تأكيددر جهان
نينوعيباال در صنايا توان توسعهيدارا

 الف بند-21 ماده

و فناور 2-وبند-21مادهيمعدنيهانهيزمهيدر كلنينويهاياستفاده از علوم
و جذب فناوريارتقا مختلفهايبخشبرتر دريهايسطح

ياقتصاد
40 ماده

هبند-45مادهيو خصوصيدر بخش دولتمحورييدانايهاتيرشد فعال
ببند-46مادهيو جذب فناورانتقال

كيكميارتقا يفيو
و تحق وقيپژوهش
 توسعه

ك شدن پژوهش، پژوهش در حوزه علومياو حرفهيفيتوسعه
يو فرهنگيو مطالعات اجتماعيانسان

د بند-43 ماده

ز بند-45 مادهيا توسعه قاتيانجام تحق

فنديو تولنيتدو ب بند-46 مادهيدانش

ب بند-46 ماده دانشيه مرزهاتوسع

ب بند-46 مادهيكاربرد هاي پژوهشانجام

يهايهمكاريارتقا
مليپژوهش يو فناورانه

ب يالمللنيو

يهايهمكارتيو تقوانيبندانشهايشركتو توسعهجاديا
يالمللنيب

47 ماده

يهاحوزهياو منطقهيمليهاتيحداكثر از ظرفيبرداربهره
ريستيزياطالعات، فناورياورفن ،يطيمحستيز،يزفناوريو

و هسته يا هوافضاها
ج بند-43 ماده

و نهادهايگسترش ارتباطات علم يقاتيو تحقيآموزشيبا مراكز
ب يالمللنيمعتبر

زبند-35 ماده

وشيافزا انسجام
نظاميحكمرانياثربخش

ويپژوهش، فناور
ينوآور

پيطراح الفبند-46مادهينوآورينظام مليسازادهيو

و فناوريسامانده ب بند-46 ماده كشورينظام پژوهش
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مفادمحتواكد

ويانسانهيسرماشيافزا
پژوهش،ياجتماع
يو نوآوريفناور

و فناورنديدر فرآروزآمديانسانيروينتيترب ببند-46مادهيپژوهش
ينيو كارآفريريخطرپذ،ينوآورت،يخالقييتوانايارتقا

رندگانيگ آموزش
جبند-48 ماده

و متعهد، دانشيانسانيروينتيترب ومتخصص مدار، خالق
نيكارآفر

49 ماده

و توانمندساز كاهش فاصله سطح،يانسانيهاهيسرمايارتقا
ن و مهارت ويجهانيكار كشور با سطح استاندارهايرويدانش

جوانانيبرايشغلديجديها فرصت جاديا
55هماد

بخش شامل جذب،نياازيموردنيطرح جامع توسعه منابع انسان
نيآموزش، بهساز،يشغليارتقا زش،يانگ يرويو نگهداشت

يانسان
د بند-55 ماده

ماليتأمينتسهيل
پژوهش، توسعه فناوري

و نوآوري

و فناوري افزايش يكنواخت سرمايه گذاري دولت در امر پژوهش
د (به ميزان حداقل دو  %) توليد ناخالص داخلي2رصد

ه-46ماده  بند

ذ در سيفراوان درصدليشكل بيشترين فراواني اهداف.استشده چهارم توسعه ارائه برنامهدرياستياهداف
و تجارتيتقوسياستي متعلق به  و جامعه  است.و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيارتباط با صنعت

سيفراوان- 18-5 شكل  در برنامه چهارم توسعهياستيابعاد اهداف
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ياستيسيابزارها
ذ در و محتوا ارائه بر اساس توسعه چهارم برنامهليتحلليجدول ميمستقيمال تأمينشده است. ابزار

و نوآورق،يتحق و مهارت،يتوسعه ياز همكارتيحما،يساز شبكه،يگذارو مقررات رساختيز،يآموز آموزش
و صنعت خرقيتحقياتي، مشوق مالعلم يرشد ابزارهايها برنامهويساز دولت، خوشهتيبا محورديو توسعه،

ا مورد منياشاره در . باشنديبرنامه

 ابزارهاي سياستي بر اساستحليل برنامه چهارم توسعه- 15-5 جدول

مفادمحتواكدتمركز

طرفكيتحر
ينوآوريتقاضا

تيمحورباديخر
دولت

داتيتولديدولت به خرياز تقاضايبخشاختصاص
و خدمات در عرصه نينويها كاالها

بند-37ماده
ب

 طرفكيتحر
ينوآور عرضه

ميمستقيمال تأمين
و توسعهوقيتحق

ينوآور

ازيردولتيغيهابنگاهيگذارهيسرمابهكمك
ايهايگذارهيسرماقيطر و توسعه جاديمشترك،

عيو صنايفناوريمال تأمين،يتخصصينهادها
قبنينو ريخطرپذيگذارهيسرماينهاد ماللياز

 بند-40 ماده
3-ب

ي(دارايسفارشهايپژوهشهياز كلتيحما
طريمتقاض اعتبار در بودجهينيبشيپقي) از
ا،يسنوات از نكهيمشروط به حداقل چهل درصد
و تعهد كرده باشد تأمينآن را كارفرمايهانهيهز

د بند-45 ماده

يمالتيالزم جهت حمايو راهكارهارياتخاذ تداب
وميمستق و متوسط هاي شركتاز مراكز كوچك

يو تعاونيبخش خصوص
ز بند-45 ماده

يردولتيغيهاو توسعه صندوقتأسيسكمك به
و فناور يپژوهش

ح بند-45 ماده

دولت در امريگذارهيسرماكنواختيشيافزا
و فنا يورپژوهش

ه بند-46 ماده

ياتيماليها مشوق
 توسعهوقيتحق

مستقر دريو مهندسيو فناوريپژوهشيواحدها
و فناوريها پارك در جهت انجاميعلم

مناطق آزاديقانونيايمحوله از مزا هاي مأموريت
وياتيماليهاتيدر خصوص روابط كار، معاف

يو مبادالت ماليخارجيگذارهيعوارض، سرما
برخوردار گردنديالمللنيب

47 ماده

و آموزش
يآموز مهارت

الزم در جهت اصالح نظام آموزشرياتخاذ تداب
و آزمون ها دانشگاهيوروديها كشور

ج بند-48 ماده

يازهاينيمبنابريدانشگاهيهادر رشتهيبازنگر
و تحوالت علم،ياجتماع يبازار كار

د بند-49 ماده



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل242 پيهان نيشيتوسعه

مفادمحتواكدتمركز

 ابطرويريگ شكل
 ساز نظام

يساز شبكه

اتيحما بونديپجادياز يهابنگاهنيمناسب
كوچك، متوسط بزرگ

بند-39ماده
1-الف

و زنجها، خوشهتوسعه شبكه يهادر بنگاههارهيها
و متوسط كوچك

بند-39ماده
1-الف

و ساده و مقررات مربوطه درنيقوانيسازاصالح
يالمللنيب مؤثريهايجهت توسعه همكار

د بند-46 ماده

يساز خوشه
و برتر را دريهايبر فناوريمبتنع،يصناژهيمناطق

دريصنعت-يعلميها جوار قطب و كشور
ايها مكان دينما جاديمناسب

 بند-40 ماده
ب

 رشديها برنامه
 مناسبيها در مكانيفناوريها شهرك جاديا

بند-40ماده
ب

وكو گسترش پارجاديا و مراكز رشد علم ها
يفناور

ه بند-45 ماده

ياز همكارتيحما
و صنعت  علم

توسعهيالزم را برايمؤسسات پژوهشدولت
جد شرفتهيپيهايفناور طرديو مشاركتقياز

و بنگاه شركت يبا مراكز پژوهشياقتصاديها ها
اي(آموزش عال .دينما جادي)

بند–40 ماده
4-ب

و رساختيز
يگذار راتمقر

و رساختيز
يگذار مقررات

و تقو كننده توسعهبانيپشتينهادهاتياصالح
و متوسطعيو صناينيكارآفر كوچك

ج بند-21 ماده

س و گسترش توسعه،يرساناطالعيهاستميبهبود
زميها دادهيها گاهيو گسترش پا و نيعلوم

به نانيو كارآفر گذارانهيسرمايمنظور دسترس به
ناطال توسط دولتازيعات مورد

د بند-21 ماده

ب ويمعدنيهاتيفعالمهياصالح اساسنامه صندوق
و تحقتيصندوق حما صنعت قاتياز توسعه

كيالكترون

 بند-21 ماده
6-و

زبند-35مادهيخصوصيهااجازه صدور مجوز به دانشگاه
يو راهبردهاهااستيسيو بازسازينوساز
يآموزشويفناور،يپژوهش

بند-43ماده
الف

 كشوريو فناوريجامع توسعه علميها برنامههيته
بند-43ماده

ب
و نوسازيبازنگر قاتيتحقيندهايفرآيدر ساختار

و مطالعاتيحوزه علوم انسانيو آموزش عال
يو فرهنگياجتماع

د بند-43 ماده



پهايلتحلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات،يو نوآوريپژوهش، فناور 243 يشنهادهاو

مفادمحتواكدتمركز

تيمالكو استقرار كامل نظام جامع حقوقيطراح
يمعنو

بند-45ماده
الف

برياتخاذ تداب ،يپژوهشيقراردادهامهيالزم جهت
 بر اساسكهيو خدماتيديتوليهاتيو فعاليفن

و نتا انجاميداخليپژوهشيها افتهيجيدستاوردها
.رديگيم

ج بند-45 ماده

ز و هبند-45مادهالزميربناهايتوسعه ساختارها
و عقد قراردادالتيتسهجاديا الزم جهت ارجاع كار

فنيپژوهشيهاتيفعال دولت با بخشيو
يو تعاونيخصوص

و بند-45 ماده

بهيو تعاونياز ورود بخش خصوصتيحما
و فناوريالمللنيبيبازارها يدر قلمرو دانش

و بند-45 ماده

يو فناورينظام جامع پژوهشيبرپاساز
بند-46ماده

الف
در قالبيپژوهشيواحدهاياصالح ساختار

مأموريت
بند-46ماده

ب
جاديايالزم برايهاتيو انجام حمايسازنهيزم

 هاي شركتويتوسعه فناوريردولتيغ هاي شركت
و جذبد،يتول مأموريتبايمهندسيخدمات انتقال
يفناور

 بند-48 ماده
 الف

و ارائه حمانيتدو يزم در راستااليهاتيضوابط
ويالمللنيبيقراردادهايخارجيها طرفقيتشو
ازيانتقال بخشيبرايخارجيگذارهيسرما
و توسعهقيتحقيهاتيفعال

 بند-48 ماده
ب

وهادانشگاهو ساختارهاتي(اصالح) مأمور
نييپاسخگويبرايمؤسسات آموزش عال يازهايبه
بخش مختلف كشور

49 ماده

والزامات مناسب بهينيبشيپ منظور گسترش دانش
كاريروينيليمهارت، اصالح هرم تحص

55 ماده

در.است شده ارائه توسعه بر اساس تمركز ابزار چهارمبرنامهياستيسيابزارهايفراواندر نمودار زير
و مقرراتهايبررس امه چهارم ايفا را در سند برنيتر پررنگنقش گذاريي صورت گرفته ابزار زيرساخت
 كند. مي



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل244 پيهان نيشيتوسعه

 توسعه بر اساس تمركز ابزار چهارمبرنامهياستيسيابزارها فراواني- 19-5 شكل

ذ در  شده است. چهارم توسعه ارائه برنامهدرياستيسيابزارهايفراوانليشكل

 فراواني ابزارهاي سياستي در برنامه چهارم توسعه- 20-5 شكل

و زيرساخت
مقررات گذاري

53%
تحريك طرف عرضه

23%

شكل گيري روابط
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 هدفيها گروه
ذ در يها . گروهاستشده ارائه محتواو هدفيها گروه بر اساسچهارم توسعه برنامهليتحلليجدول

ا  پژوهشيها صندوق فناور، هاي شركت متوسط،و كوچك هاي شركتبرنامه عبارتند از:نيهدف موردنظر در
و فناوريها پارك،يفناورو غ،يو مراكز رشد، مؤسسات پژوهشيعلم  هاي شركت،يردولتيبخش

.يو مؤسسات آموزشها دانشگاهويخارجينهادها ان،يبن دانش

 هاي هدف گروه بر اساستحليل برنامه چهارم توسعه- 16-5 جدول

مفادمحتواكد

و كوچك هاي شركت
 متوسط

و تقو وينيكننده توسعه كارآفربانيپشتينهادهاتياصالح
و متوسطعيصنا كوچك

ج بند-21 ماده

م و و توسعه بنگاهرفع مشكالت ويهاوانع رشد كوچك
متوسط

-الفبند-39ماده
1

ز بند-45 ماده متوسطو كوچك هاي شركتو مراكز

 فناور هاي شركت

ببند-40مادهنينوعيفعال در صنايهابنگاهيريپذتوان رقابتشيافزا
يهامستقر در پاركيو مهندسيو فناوريپژوهشيواحدها

و فناور يعلم
47 ماده

الفبند-48مادهيفناورتوسعهيردولتيغهايشركتجاديا
ويهاصندوق پژوهش

يفناور
و فناوريردولتيغيهاو توسعه صندوق تأسيس ح بند-45 مادهيپژوهش

و فناوريها پارك ويعلم
 رشد مراكز

2-ببند-40مادهيفناوريهاشهرك
هبند-45مادهيفناوروعلمرشدمراكزوهاپاركگسترشوجاديا

يپژوهشمؤسسات
4-ببند-40مادهشرفتهيپيهايتوسعه فناوريالزم را برايمؤسسات پژوهش

ببند-46مادهيپژوهشيواحدهاياصالح ساختار
بند الف-43مادهمراكز پژوهشي كشور

يردولتيغ بخش
45مادهيخصوصبخشنقشگسترش
وبند-45مادهينتعاوويخصوصبخش

47مادهانيبندانشهايشركتو توسعهجادياانيبندانشهايشركت

يخارجينهادها

يگذارهيسرماويالمللنيبيقراردادهايخارجيهاطرف
يخارج

ب بند-48 ماده

2-وبند-21مادهيخارجگذارانهيسرما
زبند-35مادهيللالمنيبمعتبريقاتيتحقويآموزشينهادهاومراكز

مؤسساتوها دانشگاه
يآموزش

الفبند-43مادهكشوريآموزشويعلممراكز
49مادهيعالآموزشمؤسساتوهادانشگاهساختار



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل 246 پيهان نيشيتوسعه

ز در  شده است. هدف در برنامه چهارم توسعه ارائهيها گروهيفراوانريشكل

چهيها گروهيفراوان- 21-5 شكل  ارم توسعههدف در برنامه

يبند جمع
كاهدافي نظير برنامه چهارم توسعه،سند بر اساس متن درياو حرفهيفيتوسعه شدن پژوهش، پژوهش

فنديو تولنيتدوي،ا توسعه قاتيتحق انجامي،و فرهنگيو مطالعات اجتماعيحوزه علوم انسان و دانش  انجامي
و كيفي پژوهكاربرد هاي پژوهش وي در دسته ارتقاي كمي و توسعه؛ و تحقيق بريمبتنيريپذ توسعه رقابتش

و خدمات در عرصهديتولي توسعه فناور پنينويها كاال يها بنگاهيريپذ توان رقابتشيافزاي، فناور شتازيو
،ياجتماعيكشور به تقاضايو آموزشيپژوهش،يمراكز علمييپاسخگوييتواناشيافزا،نينوعيفعال در صنا

و محورييبازار محصوالت دانا گسترشي، عرصه جهان ندهيرقابت فزايدر فضا كار كردنويتو صنعيفرهنگ
ليتبدويو تعاونيبخش خصوصو گسترش نقشيو نوآوريپژوهشيدستاوردهايسازيتجار ان،يبن دانش

و روشدهيا و تجاريديجديها به محصوالت و جامعه اوردهاي سازي دست در دسته تقويت ارتباط با صنعت
و  و فناورانه و المللنيبيهايهمكارتيو تقوانيبن دانش هاي شركتو توسعه جادياپژوهشي يبردار بهرهي

ريستيزياطالعات، فناوريفناوريها حوزهياو منطقهيمليهاتيحداكثر از ظرف ،يطيمحستيز،يزفناوريو
و هسته مليپژوهشيهايهمكاريارتقاي در دستها هوافضاها بيو فناورانه بندي هستند.ي قابل دستهالمللنيو

اجينتا و جامعهتيبخش نشان داد كه عمده اهداف ذكر شده در سند مرتبط با تقونيحاصل از ارتباط با صنعت
بو فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيو تجار و ياستيسيتكرار از منظر ابزارهايفراواننيترشيبوده است

و مقررات مرتبط با .اند بوده گذاري زيرساخت

جوانان دانشگاهيان
پژوهشي موسسات

3: فراواني

غيردولتي بخش

2: فراواني 

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

2: فراواني

شركت هاي فناور

3: فراواني

شركت هاي دانش بنيان

1: فراواني

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

خارجي نهادهاي

3: فراواني

و صندوق هاي پژوهش
فناوري

1: فراواني

و متوسط شركت هاي كوچك

3: فراواني

و و فناوري پارك هاي علم
مراكز رشد

2: فراواني

نهادهاي حاكميتي
و بنگاه هاي شركت ها

اقتصادي
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 رانياياسالميجمهوريفرهنگوياجتماع،ياقتصاد توسعه پنجم برنامه.5-3-3-2

ياستيس اهداف
ذ در س بر اساستوسعه پنجم برنامهليتحلليجدول بهنيادرشده است.و محتوا ارائهياستياهداف برنامه
م پنج اششانيهدف از ا ژوهش اشارهپنيهدف موردنظر برنامه عبارت استنيشده است. اهداف موردنظر

كيكمياز: ارتقا ويپژوهش، فناوريو اجتماعيانسانهيسرماشيافزا،و توسعهقيتحقيهاتيفعاليفيو
مليپژوهشيهايهمكاريارتقاي، نوآور بيو فناورانه وتيتقو،يالمللنيو و جامعه ارتباط با صنعت
و توسعه فناوري تأمينو تسهيلو فناورانهيپژوهشيستاوردهاديسازيتجار .مالي پژوهش

س بر اساسبرنامه پنجم توسعهيكدگذار- 17-5 جدول ياستياهداف

مفادمحتواكد

كيكميارتقا يفيو
و تحق وقيپژوهش
 توسعه

و بند-15 مادهيپژوهشويآموزشتيفيك ارتقا
16ادهميعلمدومگاهيجابهيابيدست
1-وبند-16مادهيعالآموزشمؤسساتوهادانشگاهيفيكيارتقا

8-وبند-16مادهيفناوروعلمازيناشيداخلناخالصديتولسرانهشاخصتحقق
8-وبند-16مادهاختراعثبتيگواهتعداد)شي(افزا
16مادهيفناوردومگاهيجابهيابيدست

-الفبند-20مادهيداخليعلم مجالتدرشده چاپ مقاالتيرابربدو حداقلشيافزا
2

8-وبند-16مادهيالمللنيبيعلمداتيتولتعدادشيافزا

هيسرماشيافزا
يو اجتماعيانسان

ويپژوهش، فناور
ينوآور

آموزشيليتكمالتيتحصيهادورهشدگانرفتهيدرصد پذشيافزا
ب بند-16 مادهيعال

جبند-16مادهدانشجوبهوقتتماميعلمئتيهعضونسبتشاخصارتقا
كيارتقا كم بر اساسيو مؤسسات آموزش عالهادانشگاهيفيو

1-و بند-16 مادهيعدالت آموزش

و متعهد، دانشيانسانيروينتيترب ومتخصص مدار، خالق
 الف بند-20 مادهنيكارآفر

يبند-18مادهبرترياستعدادهاونخبگانيبرامناسبيشغليهافرصتجاديا
حبند-18مادهيملتعلقوييافزارتيبص،يمعنوابعادتيتقو
ايريكارگبه و دانشمندان در جهت خلق و تبديهادهينخبگان لينو

ط بند-18 مادهعلم به ثروت در طول برنامه

كارتقاء شاخص يم انسانهاي علورشتهدرخصوصبهيفيهاي
م رشتهدرژهيو به و مطالعات و عترت بايا رشتهانيهاي علوم قرآن

 تأمينوهيهاي علم هاي حوزهيتوانمندو امكاناتازرييگ بهره
پسرانودختراننقشبامتناسبازيهاي موردنآموزش

ب بند-15 ماده

و دانشمندان در جهت خلق دانشيريكارگبه طدبن-18مادهنخبگان
ب-16مادهيآموزش عاليليتكمالتيتحصيهادورهشدگانرفتهيدرصد پذشيافزا بند
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مفادمحتواكد

ه ج-16مادهوقت به دانشجوتماميعلمئتيارتقا شاخص نسبت عضو بند
لبند-18مادهجهاندررانيانخبگانودانشمندانيهايتوانمندازيريگبهره
نيآخرازيريگبهرهبايليتكمالتيتحصيهادورهتيتقو

 الف بند-15 مادهكاربازارتياولوبا،يبشردانشيدستاوردها

يهايهمكاريارتقا
و فناورانهيپژوهش

بيمل يالمللنيو

يقاتيتحقويآموزشينهادهاومراكزبايعلمارتباطاتگسترش
3-و بند-16 مادهيالمللنيبمعتبر

يقاتيتحقويآموزشينهادهاوزمراكبايعلمارتباطاتگسترش
ب ه بند-112 مادهيالمللنيمعتبر

و نهادهايگسترش ارتباطات علم يقاتيو تحقيآموزشيبا مراكز
ب ه بند-112 مادهيالمللنيمعتبر

باتيتقو ارتباط
و و جامعه صنعت

يسازيتجار
يپژوهشيدستاوردها

و فناورانه

17مادهيفناورانتشاروتوسعهازتيحما
و متوسط خصوصهايشركتتوسعه نهيدر زميو تعاونيكوچك
و فناوريسازيتجار ب بند-17 مادهيدانش

نييدر جهت پاسخگويعلميهاتياستفاده از ظرف هايبخشازيبه
د بند-17 مادهو خدماتيصنعت، كشاورز

يبند-18مادهارائه به بازار كاربه محصول قابليدانش فنليتبد
و صادرات خدماتشرفتهيپيهايبر فناوريمحصوالت مبتنديتول
ب بند-17 مادهيو مهندسيفن

2تبصره-17مادهيفناورانتشاروتوسعه
نوينيتوسعه كارآفر 80 مادهو توسعه مشاغل

هبند-150مادهبرتريهايبر فناوريمبتنعيمستمر سهم صناشيافزا
و خدمات مبتنشي(افزا ي) سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت

م شرفتهيپيهايبر فناور 8-و بند-16 مادهيانيو

و فناوريهاتيدر فعاليخارجيگذارهيسبت سرمان)شي(افزا يعلم
و تعدادقاتيتحقيهانهيبه هز 8-و بند-16 مادهانيبندانشهايشركتكشور

مشيوربهرهيارتقا ه بند-17 ماده كالت كشورو حل

يهاتيبر توسعه قابلتأكيدكشور باعيصنايمندارتقاء سطح رقابت
مزيفناور بههياز مواد اولينسبيهاتيو انتقال نقطه اتكا و خام
(تكنولوژيهاييتوانا و خلق مزكيفناورانه يرقابتيهاتي)

 الف بند-150 ماده

(صنايهايبر فناوريمبتنعيمستمر سهم صناشيافزا )نينوعيبرتر
و معادنعيصنايورو ارتقا بهرهينوساز،يصنعتديتولبيدر ترك

ه بند-150 ماده

ماليتأمينتسهيل
پژوهش، توسعه
و نوآوري  فناوري

و پژوهش از تول تا3(يناخالص داخلديافزايش سهم تحقيق درصد
 پايان برنامه)

ه بند-16 ماده
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سيرصد فراواندليذ شكل در  شده است. توسعه ارائه پنجمدر برنامهياستياهداف

سيفراوان- 22-5 شكل  برنامه پنجم توسعهدرياستيابعاد اهداف

ياستيسيابزارها
ذ در و محتوا ارائه بر اساستوسعه پنجمبرنامهليتحلليجدول ابزارهاي سياستي مورد شده است. ابزار

و مهارتاشاره در اين سند عبار وت است از: آموزش و صنعت، زيرساخت آموزي، حمايت از همكاري علم
و نوآوري، شبكه تأمينگذاري، مقررات از سازي، خوشه مالي مستقيم تحقيق، توسعه و حمايت خدماتي سازي

و نوآوري.   فناوري

ياستيسيابزارها بر اساسبرنامه پنجم توسعهليتحل- 18-5 جدول

مفادمحتواكدتمركز

كيتحر
 عرضه طرف

ينوآور
و آموزش
يآموز مهارت

و برنامهيبازنگر يو درسيآموزشيهامتون، محتوا
و ارزش بر آموزهيمبتنيدانشگاه هوينيديها ها تيو
يو انقالبيرانيا-ياسالم

 الف بند-15 ماده

ويانقالب اسالميو عمليكردن تجارب علمنهينهاد
ويپژوهش،يآموزش هايتيفعال دفاع مقدس با انجام

هاي مرتبطدر حوزه پردازيهينظر
ج بند-15 ماده

هافزايش فرصت الفبند-16مادهيعلمئتيهاي مطالعاتي اعضاي
و تقو الفبند-16مادهيليتكمالتيتحصيهادورهتيتوسعه

تقويت ارتباط با صنعت
و تجاري سازي  و جامعه
و دستاوردهاي پژوهشي

فناورانه
34%

ارتقاي همكاري هاي
و  و فناورانه ملي پژوهشي

بين المللي
8%

و افزايش سرمايه انساني
اجتماعي پژوهش، 
و نوآوري فناوري

34%

و افزايش انسجام
اثربخشي حكمراني نظام 

و  پژوهش، فناوري
نوآوري

0%

تسهيل تأمين مالي
و  پژوهش، توسعه فناوري

نوآوري
3%

و كيفي ارتقاي كمي
و  و تحقيق پژوهش

توسعه
21%
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مفادمحتواكدتمركز

ببند-16مادهيليتكمالتيتحصتيفيكارتقا
يهادستگاهيهاوهشي آزمايشگاهنيروي پژتأمين
ويعلمئتيهياز پژوهشگران دستگاه، اعضايياجرا

يليتكمالتيتحصانيدانشجو
د بند-16 ماده

يهارشتهبهورودونخبگانيليتحصارتقادرليتسه
موردعالقهيليتحص

ب بند-18 ماده

مورددارتياولويهاو رشتههانهيدر زميليتحصتيهدا
كشورازين

د بند-18 ماده

تيحما
ازيخدمات
ويفناور
ينوآور

و تجهيياجرايهادستگاه زاتيمكلفند امكانات
ها را با نرخو كارگاهها شگاهيآزما،يقاتيو تحقيپژوهش

واريدر اختيحيترج انيبن دانش هاي شركتمؤسسات
دريو فناور قاتيعلوم، تحقيعاليشوراديمورد تائ

هچهارچوب قرار دهند رانيوزئتيمصوبه

1 تبصره-17 ماده

يخصوصهايشركتومؤسساتليتشكازتيحما
يعلمئتيهياعضا توسطانيبن دانش

4 تبصره-17 ماده

يمال تأمين
ميمستق
وقيتحق

و توسعه
ينوآور

تقاضامحور مشترك باهايپژوهشازيمالتيحما
و فناورپژ،يو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه يوهش

 الف بند-17 ماده

يبند-18مادهريخطرپذيهايگذارهيسرماازتيحما
عيصنادرريخطرپذيگذارهيسرماازتيحمامنظوربه
كل سرجمعازيبخش شوديم داده اجازه دولتبهنينو

ويخصوص هاي بخشبه ساالنهيياعطاالتيتسه
اديتعاون عيصناياره شده براكه در قالب اعتبارات وجوه
ميها در بودجهنينو و شوديساالنه منظور شامل سود

قرار دهد.يرا مورد بخشودگيياعطاالتيكارمزد تسه

 الف بند-151 ماده

وابسته بهيقاتيو مراكز تحقياجرائيهادستگاهالزام
كه از اعتبارات بخشيدولتيهاو شركتها آن
مكشور قاتيتحق  كرد به هزينه موظفند ند،كنياستفاده

يهاتيو اولوهايگذار استيس بر اساس اعتباراتنيا
قاتيتحق علوم،يعاليتوسط شورا شدهنييتعيقاتيتحق

1-م بند-224 ماده

هبند-16مادهيسنواتبودجهدرقاتيتحقمنابعنمودنمشخص
و متوسطهايشركتتوسعهويمالتيحما كوچك

ينو تعاويخصوص
ب-17ماده  بند

ايمالتيحما اجادياز دبند-17مادهيو بازار فناوردهيو توسعه بورس
هبند-17مادهييدانشجويهارسالهوهانامهانيپاازيمالتيحما
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مفادمحتواكدتمركز

ديثبت اختراعات، تولنهياز هزيو پرداخت بخشتأمين
ديخريبرا دكنندگانياز توليمالتيو حمايدانش فن
اختراعاتازيو امتيدانش فن

و بند-17 ماده

و نوآورانيهدفمند ماديهاتيگسترش حما از نخبگان
يو فناوريعلم

18 ماده

جبند-18مادهبه نخبگانيليو بورس تحصيماليهاتياعطاء حما
ويدر انجام مراحل پژوهشيماليريرفع دغدغه خطرپذ

امور نوآورانه
و بند-18 ماده

،يعلميهامشاركت انجمنيسازوكار الزم براجاديا
و دانشمندان كشور در هما و كنفرانس ها،شينخبگان ها

و برتر جهانيالمللنيبيو پژوهشيمجامع علم
ل بند-18 ماده

زبند-18مادهنخبگانيدستاوردهايسازياز تجارتيحما
يعلمازيجواز امتثبتيهانهياز هزيو پرداخت بخشتأمين

)patentبي) در سطح مل ايالمللنيو و داتيتمه جاديو
مفيالزم براالتيتسه آنانيعلمديانتشار آثار

م بند-18 ماده

1-الفبند-20مادهسرانه تربيت نيروي انساني متخصصةهزينتأمين
و حمايت مالي براي افزايش تعداد مجالت پژوهشي

ترويجي كشور
2-بند الف-20دهما

وقاتيحمايت مالي از ده دانشگاه برتر وزارت علوم، تحق
و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت،يفناور

و آموزش پزشك يدرمان
3-الف بند-20 ماده

4-الفبند-20مادههاي علمياز انجمنيحمايت مال
و زنجها، خوشهحمايت مالي توسعه شبكه هاييرهها

توليدي
 الف بند-80 ماده

غيمالتيحما وبهيردولتياز بخش منظور توسعه
و حرفهيفن،ينيوكار، كارآفر هاي كسبگسترش آموزش

ـ كاربردييعلمو اي
ه بند-80 ماده

و رساختيز
يگذار مقررات

و رساختيز
يگذار مقررات

و ارز يبندو رتبهيابياستقرار نظام جامع نظارت
يو پژوهشيو مؤسسات آموزش عالها انشگاهد

و-15ماده  بند

و فنونشرفتهيپيو فناوريقاتيمراكز تحقجاديا علوم
در كشور

 الف بند-16 ماده

الفبند-16مادهيعلمئتيهيارتقا اعضانامهنييآيبازنگر
مورديعلمئتيهتأمينيالزم براتيو حمايزيربرنامه

يو پژوهشيو مؤسسات آموزش عالهااهدانشگازين
ج بند-16 ماده
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مفادمحتواكدتمركز

ا دريكاربردشگاهيآزمازيو تجهياندازراهجاد،ينسبت به
،يدانشگاهيها شهرك،يو مؤسسات آموزشها دانشگاه

ويعلميها پارك،يفناوريها شهرك،يقاتيتحق،يعلم
طريفناور ويياجرايها دستگاهقيو مراكز رشد از

و وابسته آن اقدام هاي شركت شودتابعه

د بند-16 ماده

مؤسساتوهادانشگاهوقتتماميعلمئتيههرماصالح
يعال آموزش

2-و بند-16 ماده

نيو اجرانيتدو يپژوهشويعالآموزشيازسنجيطرح
كشور

5-و بند-16 ماده

و فناوريابيو ارزشيپاكپارچهياستقرار نظام يعلم
يو فناور قاتيعلوم، تحقيعاليتحت نظر شوراكشور

ايبا هماهنگ يعلمتيجهت رصد وضع رانيمركز آمار
بيا منطقه،يملاسيكشور در مق تعيالمللنيو نييو

بر نظاميمبتنيبه اهداف اسناد باالدستيابيدست زانيم
پوريفراگ بهيآمار ثبتيايو و ارائه گزارش ساالنه
تحونيسيكم و ياسالميمجلس شورا قاتيقآموزش

6-و بند-16 ماده

و اجراي نقشه انجام اقدامات قانوني الزم براي تكميل
جامع علمي كشور

7-و بند-16 ماده

و متوسطهايشركتو توسعهيريگشكلليتسه كوچك
ويانداز از راهتيو حمايو تعاونيخصوص مراكز رشد
و فناوريهاپارك طريعلم يردولتيغ بخشقياز

ب بند-17 ماده

يهاطرفقيتشويالزم در راستايقانونيهاتيحما
يخارجيگذارهيو سرمايالمللنيبيقراردادهايخارج
فنيبرا وقيتحقيهاتياز فعاليو بخشيانتقال دانش

و انجام آن با مشاركت توسعه مربوط به داخل كشور
يداخل هاي شركت

ج بند-17 ماده

ر و انتشار فناورياستادر ياجرائيهابه دستگاهيتوسعه
م فن،يفكرتيمالك شودياجازه داده ويدانش

بايزاتيتجه وها دانشگاهرا كه در چهارچوب قرارداد
شدهو حاصل جاديايدولتيو فناوريمؤسسات پژوهش

.نديواگذار نما ادشدهيو مؤسساتها دانشگاهاست به

2 تبصره-17 ماده

و امالك كشور موظف استسازمان ثبت صرفاًاسناد
سويعلميزيمميپس از ارائه گواه ياختراعات از

ذ .دينسبت به ثبت اختراعات اقدام نما صالحيمراجع
3 تبصره-17 ماده
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مفادمحتواكدتمركز

الفبند-18مادهيسازفرهنگقيطرازنخبگانياجتماعمنزلتارتقا
توانمنديو فناوريتقايتحق،يمراكز علمتيو تقوجاديا

ب يهاو با امكانات خاص در شاخهيالمللنيدر تراز
و فنون بن بهيو راهبردياديمختلف علوم يريكارگ با

ا و دانشمندان در جهت خلق دانش، ويهادهينخبگان نو
علم به ثروت در طول برنامهليتبد

ط بند-18 ماده

يهابانكبهيدسترسيالزم براداتينمودن تمهفراهم
2-الف بند-20 مادهمعتبريعلمياطالعات

يمنظور توسعه شبكه علمالزم بههايرساختيزجاديا
ح بند-46 مادهكشور

وكوچكيهابنگاهتوسعهورشدموانعومشكالترفع
ب بند-80 مادهمتوسط

ا ونيقوانييهمسوجاديدولت موظف است ضمن
و مقرراتنير با قوانكشويمقررات بخش تجار

بيا منطقهيهاهياتحاد ازجمله سازمانيالمللنيو
يو توانمندسازيساز نسبت به آماده،يتجارت جهان
در سازمان توسعهتيعضويكشور براياركان اقتصاد
.دينماي) اقدام قانونWTO(يتجارت جهان

و بند-104 ماده

زينوكشورازخارجوآزادمناطقنيبكاالمبادالت
يورود حقوقواتيمال عوارضهيكلاز آزاد مناطقريسا

.باشديممعاف
د بند-112 ماده

قانون«ياجرايو نظارتيديتمهيسازوكارهاتيتقو
يو صنعتيديتوليو مهندسيحداكثر استفاده از توان فن

ا پروژهيكشور در اجرايو اجرائ و التيتسه جاديها
ماتمنظور صدور خدبه

و بند-150 ماده

يريگ شكل
روابط
 ساز نظام

يساز شبكه

يهاتياز ظرفيمندو بهرههيعلميهابا حوزهيهمكار
د بند-15 مادهمختلفيهاحوزه در عرصه

و آزاداندپردازي،هينظرهاييگسترش كرس ،يشينقد
م ويعلم هاي قطب توسعه،يا رشتهانيانجام مطالعات

با همكاري شوراييبر علوم انسان كيدتأبايعلم بوم
قمهيحوزه علمياسالمغاتيو دفتر تبلهيحوزه علميعال

ه بند-15 ماده

3-وبند-16مادهمشتركيهادانشگاهياندازراه
3-وبند-16مادهمشتركيآموزشيهادورهيبرگزار
ويپژوهشيهامشترك طرحياجرا و تبادل استاد

گريديبا كشورهادانشجو
3-و بند-16 ماده
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مفادمحتواكدتمركز

ونيبيهماهنگجاديا يپژوهشهايسازماننهادها
كشور

4-و بند-16 ماده

سهم مشاركتشيافزايمناسب برايسازوكارهاجاديا
و استعدادها،يعلميها انجمن درينخبگان برتر
مديسازميتصم و كشورتيريها

ك بند-18 ماده

ومتوسطكوچك،يهابنگاهنيبناسبمونديپجاديا
يابيبازارو توسعهوقيتحقيبرا الزم داتيتمهو بزرگ

 الف بند-80 ماده

بريو معتبر خارجيداخليهادانشگاهيندگينماجاديا
دانشگاه تأسيسو ربطذييها طبق اعالم وزارتخانه

ويـ صنعتيدر مناطق آزاد تجاريخصوصيها ژهيو
مربوط مجاز استنيقوانتيرعاباياقتصاد

ه بند-112 ماده

يساز خوشه
پ وعيمناسب صناونديتوسعه و بزرگ كوچك، متوسط
ويو نشان تجاريصنعتيها خوشهيريگ شكل (برند)
و شكلديتمه ريپذ بزرگ رقابتيها بنگاهيريگ ادغام

ج بند-150 ماده

ازتيحما
 علميهمكار

 صنعتو

الفبند-16مادهيياجرايهابا دستگاههاانشگاهدارتباطليتسه
و دانشگاهيگسترش همكار هبند-150مادهصنعت

ويهاو پاركيفناوريهابا شهركعيتعامل صنا علم
يفناور

ه بند-150 ماده

 شده است. توسعه ارائه پنجمدر برنامهياستيسيابزارهايفراوانليذ شكل در

 توسعه بر اساس تمركز ابزار پنجمبرنامهياستيسيابزارهايفراوان- 23-5 شكل

و زيرساخت
مقررات گذاري

32%

تحريك طرف
عرضه

48%

شكل گيري روابط
نظام ساز

20%

تحريك طرف
تقاضا

0%
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 فراواني ابزارهاي سياستي در برنامه پنجم توسعه- 24-5 شكل

 هدفيها گروه
ذ در و محتوا ارائهيها گروه بر اساستوسعه پنجمبرنامهليتحلليجدول  شده است. هدف

ابرنامه پنجم توسعهليتحل- 19-5 جدول  هدفيها گروه ساسبر

مفادمحتواكد

وها دانشگاه
يآموزشمؤسسات

و برنامهيبازنگر الفبند-15مادهيدانشگاهيو درسيآموزشيهامتون، محتوا
و ارز وهادانشگاهيبندو رتبهيابياستقرار نظام جامع نظارت

يمؤسسات آموزش عال
و-15 ماده  بند

ويعلم،يدانشگاهيهاشهرك،يو مؤسسات آموزشهادانشگاه
يقاتيتحق

د بند-16 ماده

كيارتقا كم 1-وبند-16مادهيو مؤسسات آموزش عالهادانشگاهيفيو
وهادانشگاهتقاضامحور مشترك باهايپژوهشازيمالتيحما

و فناور،يمؤسسات آموزش عال يپژوهش
 الف بند-17 ماده

الفبند-16مادهيياجرايهادستگاهباهادانشگاهارتباطليتسه

 هاي شركت
انيبن دانش

17مادهانيبندانشهايشركت
و شركت 1تبصره-17مادهبنيانهاي دانشمؤسسات

و 4تبصره-17مادهانيبندانشهايشركتمؤسسات
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و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل256 پيهان نيشيتوسعه

مفادمحتواكد

انيدانشگاه

الفبند-16مادهيعلمئتيهيارتقاء اعضانامهنييآيبازنگر
هيمطالعاتيهافرصتشيافزا و خارج ازيعلمئتياعضا در داخل

كشور
 الف بند-16 ماده

ببند-16مادههاي تحصيالت تكميليشدگان دورهپذيرفته
ه جبند-16مادهوقت به دانشجوتماميعلمئتيارتقا شاخص نسبت عضو

ه 2-16مادهيعلمئتياصالح هرم
3-16مادهيعلمئتيهياعضايدسازتوانمنوكشوريعلمتوسعه
هبند-17مادهييدانشجويهارسالهوهانامهانيپاازيمالتيحما

ه 4تبصره-17مادهيعلمئتياعضاء

يپژوهشمؤسسات

و فنون كشورشرفتهيپيو فناوريقاتيمراكز تحقجاديا الفبند-16مادهعلوم
ج-16مادهمؤسسات پژوهشي

و 4-16مادهكشوريپژوهشهايزمانسانهادها
5-16مادهمؤسسات پژوهشي
الف-17مادهمؤسسات پژوهشي

و فناوري دولت 2تبصره-17مادهمؤسسات پژوهشي
1-مبند-224مادههاي اجراييدستگاهبهوابستهيقاتيتحقمراكز

و علميها پارك
 رشد مراكزويفناور

و فناوريهاپارك دبند-16مادهيعلم
و فناوريهاپارك هبند-150مادهيعلم
دبند-16مادهرشدمراكز

يخارجينهادها
بيقاتيو تحقيآموزشيو نهادهامراكز 3-وبند-16مادهيالمللنيمعتبر
يگذارهيو سرمايالمللنيبيقراردادهايخارجيهاطرفقيتشو
يخارج

ج بند-17 ماده

كوچك هاي شركت
 متوسطو

و متوسطهايشركتو توسعهيريگشكلليتسه كوچك
يو تعاونيخصوص

ب بند-17 ماده

ب بند-80 ماده متوسطو كوچكيها بنگاه

وها شركت
ياقتصاديها بنگاه

و-17مادهتوليدكنندگانازحمايت
و زنجها، خوشهتوسعه شبكهقيتشو الف-80مادهيديتوليهارهيها

صن خوشه ج-150ماده عتيهاي

هبند-80مادهيردولتيغبخشيردولتيغبخش
و نوآوراننخبگان

يو فناوريعلم
و نوآورانيو معنويهدفمند ماديهاتيگسترش حما از نخبگان

يو فناوريعلم
18 ماده

1-مبند-224مادهيياجرايهادستگاهنهادهاي حاكميتي
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ز در دريها گروهيفراوانريشكل  است. شده ارائه برنامه پنجم توسعه هدف

 هاي هدف در برنامه پنجم توسعه فراواني گروه- 25-5 شكل

يبند جمع
بهيابيدستويو پژوهشيآموزشتيفيكيارتقااهدافي نظير برنامه پنجم توسعه،سند بر اساس متن

و ي، در دستهو مؤسسات آموزش عالها دانشگاهيفيكيارتقا،يدوم علم گاهيجا و كيفي پژوهش ارتقاي كمي
و  و توسعه؛ و انتشار فناورتيحماتحقيق و متوسط خصوص هاي شركت توسعهي، از توسعه يو تعاونيكوچك

و فناوريسازيتجارنهيدر زم نييدر جهت پاسخگويعلميهاتياز ظرف استفادهي، دانش  هاي بخشازيبه
فنليتبدوو خدماتيصنعت، كشاورز محيدانش در دسته تقويت ارتباط با ارائه به بازار كار صول قابلبه

و تجاري و جامعه و فناورانه صنعت پذشيافزاو سازي دستاوردهاي پژوهشي يها دوره شدگان رفتهيدرصد
هيارتقا،يآموزش عاليليتكمالتيتحص يكميارتقاو وقت به دانشجو تماميعلمئتيشاخص نسبت عضو
ك مؤها دانشگاهيفيو ويانسانهيسرماشيافزاي در دسته عدالت آموزش بر اساسيسسات آموزش عالو

برنامه به نسبتبندي هستند. در سند برنامه پنجم توسعهي قابل دستهو نوآوريپژوهش، فناورياجتماع
با چهارم به اهداف و همچنينو نوآوريپژوهش، فناوريو اجتماعيانسانهيسرماشيافزامرتبط ارتقايي

و توسعه و تحقيق و كيفي پژوهش ازيفراواننيترشيبو پرداخته شده استيتر مفصلبه صورت كمي تكرار
سياستيسيمنظر ابزارها كهها استيمرتبط با با اهداف مورد توجه سند راستاهمي تحريك طرف عرضه است
 مذكور است.

جوانان
دانشگاهيان

8: فراواني

پژوهشي موسسات

7: فراواني

غيردولتي بخش

1: فراواني 

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

6: فراواني

شركت هاي فناور
شركت هاي دانش بنيان

3: فراواني

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

1: فراواني

خارجي نهادهاي

2: فراواني

پژوهشو صندوق هاي
فناوري

شركت هاي كوچكو متوسط

2: فراواني

و و فناوري پارك هاي علم
مراكز رشد

3: فراواني

نهادهاي حاكميتي

1: فراواني

و بنگاه هاي شركت ها
اقتصادي

3: فراواني
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و فرهنگي جمهو.5-3-3-3  ري اسالمي ايرانبرنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي

ياستيس اهداف
ذ در س بر اساس توسعهششم برنامهليتحلليجدول بهنيادرشده است.و محتوا ارائهياستياهداف  پنجسند

ا  شده است. پژوهش اشارهنيهدف مورد نظر در

 اهداف سياستي بر اساسكدگذاري برنامه ششم توسعه- 20-5 جدول

مفادمحتواكد

كيكميارتقا يفيو
وقيتحقيهاتيفعال

 توسعه

بند الف-64مادهكشوريها دانشگاهنيب رقابتويعلميارتقا

ها دانشگاهدريانسان علوميارتقاو تحول
-ببند-64ماده

2 تبصره
ح بند-64 مادهيعلم توسعه

و نشرد،يكشور در توليحضور مؤثر نظام آموزش عال توسعه
و ارتقا و فناوريموزش عالآتيفيكيعلم يو پژوهش

66 ماده

ح بند-64 مادهيفناور توسعه

 الف بند-40 مادهنينويهايفناورو علومبهيابيدست

يفناور رشد
-الفبند-65ماده

تبصره
ياجتناب از اجراي،نوآورينظام مليوربهرهيشافزا

ايتكرار هاي پژوهش و يتشفاف يجادو انتشار اطالعات
ت-64ادهم  بند

13، جدول66مادهتوليد كمي مقاالت در دنيا12 رتبه(دستيابي به)

13، جدول66ماده از منظر شاخص هرش در جهان40(دستيابي به) رتبه
شده در سال درثبتعو ابداعاخترا50تعداد(دستيابي به)
در سال آخر اجراي برنامه المللي مراجع بين

13، جدول66ماده

سرانه ساالنه مقاالت اسكوپوس به تعداد(دستيابي به)
ه نفر/مقاله) 0.95(واحد: وقت تماميعلمئتياعضاي

13، جدول66ماده

تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسالم
)ISC(به ميزان دو برابر وضع فعلي در پايان برنامه

13، جدول66ماده

الملليايراني نمايه شده در پايگاه بينشريهن70دستيابي به
و داراي ضريب تأثير علم

13، جدول66ماده

يانسانهيسرماشيافزا
پژوهش،يو اجتماع
يو نوآوريفناور

نشيافزا النيالتحصفارغژهيوكار بهيرويمهارت
وها دانشگاهيها تا مقاطع كارشناس هنرستان ها، رستانيدب

يمؤسسات آموزش عال
ت بند-4 ماده

64مادهو اشتغالليرابطه متقابل تحصميتنظ
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مفادمحتواكد

و حمايت از و مشاهير ايران و تكريم مفاخر شناساندن
و تكريم پيشكسوتان و هنري كشور نخبگان علمي، فرهنگي

و بهره حوزه و ظرفيت آنان براي هاي مذكور گيري از توان
توسعه كشور

ث بند-64 ماده

درپژوهشگ 2600دستيابي به 13، جدول66ماده نفر جمعيتونيليمكير

يهايهمكاريارتقا
مليپژوهش يو فناورانه

ب يالمللنيو

ديتولرهيزنجدريامنطقهويجهانمعتبرهايشركتجذب
با مشاركتتياولوباوميمستق شكلبهيداخل
يتوانمندشيافزامنظوربه دكنندگانيتولو گذارانهيسرما

ث بند-4 ماده

در داخل كشور با مشاركتانيبندانشهايشركتتأسيس
تيصاحب صالحيخارجيها شركت

 بند الف-65ماده

بيگسترش همكار 64مادهيالمللنيو تعامالت فعال
64مادهكشورفناوريوعلميمديريتدرمردمنقشافزايش
الفبند-64مادهيالمللنيبتعامالت

پبند-4مادهيفناورصاحبيكشورهاازينوآورونشداجذب
كمقاله35تعداددستيابي به 13، جدول66مادهلمشترك با محققان خارجي از

ارتباط با صنعتتيتقو
و تجار يسازيو جامعه

ويپژوهشيدستاوردها
 فناورانه

و خدمات باديو دانش در تولدهيايسازيتجار محصول
م ارزش ثبتافزوده

ج بند-4 ماده

تبند-53مادهانيبندانشاقتصادازتيحما
64مادهانيبنتحقق اقتصاد دانش

64مادهوريافزايش بهره
وپژوهشيسازيتجارومحورئلهمسهايپژوهشازتيحما
ينوآور

پ بند-64 ماده

ازحاصليدستاوردهايسازيتجارويريكارگبهوييشناسا
توسعهو پژوهش

ت بند-64 ماده

و صادراتديتولشيو افزاانيبندر اقتصاد دانشيشتازيپ
و خدم انيبنت دانشامحصوالت

ج بند-64 ماده

دريسطح فناوريو ارتقاانيبندانشيورگسترش بهره
يرانيا هاي شركت

چ بند-64 ماده

الفبند-65مادهاقتصادييزادرونشيافزا
خبند-64مادهيفناوركاربستونتشاراتوسعه،
و فناورتوسعه پبند-2مادهيو كاربست علم
يفندانش،يفكرتيمالك،يفناوركاربستوانتشارتوسعه،

يزاتيتجهو
خ بند-64 ماده
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مفادمحتواكد

محصوالت با فناوري متوسطيدرصد50دستيابي به سهم
به باال از كل محصوالت صنعتي

13، جدول66ماده

محصوالت با فناوري متوسط بهدرصدي5سهمدستيابي به
باال از توليد ناخالص داخلي

13، جدول66ماده

صادرات محصوالت با فناوري باال از كل3دستيابي به رتبه
صادرات در منطقه

13، جدول66ماده

ماليتأمينتسهيل
پژوهش، توسعه فناوري

و نوآوري

و فناوري صديدر 1.5 سهم(دستيابي به) اعتبارات پژوهش
 بخش دولتي از توليد ناخالص

13، جدول66ماده

ذ در سيفراوان درصدليشكل .استشده ششم توسعه ارائه برنامهدرياستياهداف

سيفراوان- 26-5 شكل  برنامه ششم توسعهدرياستيابعاد اهداف

ياستيسيابزارها
ذ در و محتوا ارائه شده است. بر اساس ششم توسعه برنامهليتحلليجدول ابزارهاي سياستي مورد ابزار

و مهارت و مقررات اشاره در اين برنامه عبارتند از: آموزش و مالي تأمين،سازي گذاري، شبكه آموزي، زيرساخت
و نوآوريقتحق ياتيمشوق مال .يو توسعه
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 ابزارهاي سياستي بر اساستحليل برنامه ششم توسعه- 21-5 جدول

مفادمحتواكدتمركز

كيتحر
 عرضه طرف

ينوآور

يآموز مهارتو آموزش
ــتغجــاديا ــراتيي ــهاي ــوط ب ــور مرب اصــالحات در ام

و كتـاب سرفصل ودياسـاتتيـو تربيدرسـيهـا هـا
دانشجوبانتخا

-64ماده
-ب بند

2 تبصره

ميمستقيمال تأمين
و توسعهوقيتحق

ينوآور

هيياجرايهاالزام دستگاه درصد از اعتبارات1نهيزبه
يعالوه بر اعتبـارات پژوهشـ،يانهيهز افتهيصيتخص

ذ درنيدستگاه در قوانليمنظور شده و بودجه سـاالنه
هاي غيرعمليـاتي بـه هاي دولتي از هزينه مورد شركت

و توسعه فناور يامور پژوهش

-64 ماده
ب بند

يردولتـيغيعموميو نهادهايدولتهايشركتالزام
به هاي شركتو و تابعه 3منظور نمودن حداقل وابسته

 انهيسال قبل در بودجـه سـالميتقس درصد از سود قابل
ريـزيو توسـعه فنـاوريقاتيمصرف در امور تحقيبرا

عتفيعالينظر شورا

-64 ماده
پ بند

تقاضـامحور مشـترك بـاهايپژوهشازيمالتيحما
يو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه

-64ادهم
ج بند

خشيافزاريزي جهتبرنامه و تـأمينازهيريسهم وقف
يو فناوريآموزش عالو مؤسساتها دانشگاهيمال

-65ماده
ث بند

و مشوق مالياتي تحقيق
و نوآوري  توسعه

يردولتـيغيو حقـوقيقـيكه اشخاص حقيادر دوره
و تكميبــرا يفضــاهازيــو تجهليــاحــداث، توســعه

و خـدماتيورزش،يپژوهش،يآموزش كمكويآموزش
يو پژوهشـيو مراكز آموزش عالها دانشگاهدريرفاه
هز بـه هـا نـهيهزنيـا نـدينمانهيهز يهـا نـهيعنـوان

گياتيقبول مال قابل رديمورد محاسبه قرار

-65 ماده
ث بند

و رساختيز
يگذار مقررات

و رساختيز
يگذار مقررات

و حما ديـو تولتيـمالكاز حقـوقتيـمحترم شمردن
و نگاه ارزش و ثروتيثروت يهـا از راهينـيآفر به كار

و مشروعيقانون

 بند-4 ماده
ب

توسعه دانشيالزم برايو نهاديمال،يحقوقتيحما
پ و نوآورانه شرفتيو فناورانه

بند-4ماده
ج

االزم بـهتيو حمايبسترساز و توسـعهجـاديمنظـور
رتبطمعيو صناها رساختيز

-40ماده
الف بند

يهـابه ثبت فهرسـت طـرحيياجرايهاالزام دستگاه
پايو فناوريپژوهش خـود در سـامانهيهـا نامـهانيو
سمات.

-64 ماده
ت بند



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل262 پيهان نيشيتوسعه

مفادمحتواكدتمركز

يدانش فن،يفكرتيمجازند مالكياجرائيهادستگاه
بايزاتيو تجه و هـا دانشگاهرا كه در چهارچوب قرارداد

و حاصـل جـاديايدولتـيفناورويمؤسسات پژوهش
واگـذار ادشـدهيو مؤسسـاتها دانشگاهشده است، به

.ندينما

-64 ماده
خ بند

بـا طـرفيكه تحت عنوان انتقال فنـاورييهاشركت
ميرانيا انيـبن دانشيشركتديباندينمايقرارداد منعقد

و %51(كيــو بــا حــداقل پنجــاه ) ســهم متخصصــان
منظـورنياير داخل كشور براديرانيا گذارانهيسرما

به ثبت برسانند

-65 ماده
-الف بند

 تبصره

و توســعهتيــحمايرا بــراييهــاكــه طــرحينــيريخ
فناورانـه بـهيهـايو نوآوريآموزش، پژوهش، فناور

مربـوط بـهيهاتيو حماايانجام برسانند، مشمول مزا
شد مدرسهنيريخ ساز خواهند

-65 ماده
ث بند

يريگ شكل
 وابطر

 ساز نظام
يساز شبكه

) خـدماتيو كشوريي(كااليصادراتيتوسعه بازارها
ن،يرانيايو كاالهايو مهندسيفن كـار،يرويـ اعزام

ويو متخصصان براديجذب اسات و انتقال فن آموزش
يتالش برا،يرانيايروهايني) براي(تكنولوژيفناور

يالحاق به سازمان تجارت جهان

 بند-4 ماده
پ

و شــعب آمــوزش عــالجــاديا بــا مشــاركتيواحــدها
بيها دانشگاه و مؤسسـاتها دانشگاهويالمللنيمعتبر

فنيو پژوهشيآموزش عال ياو حرفهيو

-64 ماده
 الف بند

يـياجرايهـاتمهيدات الزم توسط دسـتگاهدنيشياند
و هـاي دانـش جهت تسهيل مشاركت شركت يبنيـان

و فعــاالن اقتصــادي ــاور ــد فن ــره تولي كشــور در زنجي
يالملل بين

-64 ماده
چ بند

ومشاركت شـركت هـاي خـارجي صـاحب صـالحيت
داراي دانش براي طراحي، مهندسـي، سـاخت، نصـب

و انتقال فناوري در حوزه هاي انـرژي شـامل تجهيزات
و پايين و تبديل نيروگـاهي باالدستي و گاز دستي نفت

در قالب قـوانينهو اعطاي تسهيالت الزم در اين زمين
بودجه سنواتي،

-65 ماده
 الف

ذ در  شده است. ششم توسعه ارائه برنامهدري بر اساس تمركز ابزارها،استيسيابزارهايفراوانليشكل
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 برنامه ششم توسعه بر اساس تمركز ابزارياستيسيابزارها فراواني- 27-5 شكل

در- 28-5 شكل  برنامه ششم توسعهفراواني ابزارهاي سياستي
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 هدفيها گروه
ذ در و محتوا ارائهيها گروه بر اساس توسعه ششم برنامهليتحلليجدول  شده است. هدف

 هدفيها گروه بر اساسبرنامه ششم توسعهليتحل- 22-5 جدول

مفادمحتواكد

الف بند-65 مادهتيصالح صاحبيخارج هاي شركت مشاركتيخارجيها نهاد

 بنيان دانشيها شركت
الف بند-65 مادهانيبن دانش هاي شركت تأسيسازتيحما

ج-64مادهانيبن دانشهاي حمايت از شركت بند
چ بند-64 مادهانيبن دانش هاي شركت

انيدانشگاه
ت بند-4 مادهيو مؤسسات آموزش عالها دانشگاهالنيالتحص فارغ

ح بند-64 مادهها دانشگاهالنيالتحص فارغ

مؤسساتوها دانشگاه
يآموزش

2 تبصره-ب بند-64 مادهها دانشگاه

ج-64ماده آموزش عالي مؤسساتوها دانشگاه  بند

 الف بند-64 مادهيعال آموزشمؤسساتوها دانشگاه

ب بند-65 مادهيعال آموزش مراكزوها دانشگاه

و فناوري مؤسسات پژوهشي مؤسسات ج-64ده ما پژوهشي  بند
ويعلمنوآورانونخبگان

يفناور
ث بند-64 ماده نخبگانازتيحماو رانياريمشاهو مفاخر

يردولتيغ بخش
ث بند-65 مادهيردولتيغيحقوقويقيحق اشخاص

پ بند-64 ماده وابسته هاي شركتويردولتيغيعمومينهادها

يها بنگاهوها شركت
ياقتصاد

ث بند-4 مادهيداخل دكنندگانيتولونگذاراهيسرما

چ-64ماده كشورياقتصاد فعاالن  بند

چ بند-64 ماده فناور هاي شركت فناور هاي شركت

يتيحاكمينهادها

خ بند-64 مادهيياجرايها دستگاه

ث بند-64 مادهيياجرايها دستگاه

ت بند-64 مادهيياجرايها دستگاه

1 تبصره-ب بند-64 مادهييااجريها دستگاه

ب بند-64 مادهيياجرايها دستگاه

پ بند-64ماده دولتي هاي شركت
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ز در  هدف در برنامه ششم ارائه شده است.يها گروهيفراوانريشكل

 هاي هدف در برنامه ششم توسعه فراواني گروه- 29-5 شكل

يبند جمع
بيعلميارتقادافي نظيراه برنامه ششم توسعه،سند بر اساس متن ، كشوريها دانشگاهنيو رقابت

توسعهد،يكشور در توليمؤثر نظام آموزش عال حضوري، علم توسعه،ها دانشگاهدريعلوم انسانيو ارتقا تحول
و ارتقا و فناوريآموزش عالتيفيكيو نشر علم و فناوريابيدستي، فناور توسعهي،و پژوهش يهايبه علوم

و فناور رشدونينو و توسعه؛ و تحقيق و كيفي پژوهش دردهيايسازيتجاري در دسته ارتقاي كمي و دانش
و خدمات با ارزشديتول وانيبن اقتصاد دانش تحقق،انيبن از اقتصاد دانشتيحما، افزوده مثبت محصول
و تجاريور بهرهشيافزا و جامعه و فناورانهسازي دستاوردهي در دسته تقويت ارتباط با صنعت و اي پژوهشي

باتيو با اولوميبه شكل مستقيداخلديتولرهيدر زنجياو منطقهيمعتبر جهان هاي شركتجذب مشاركت
باانيبن دانش هاي شركت تأسيسي، توانمندشيمنظور افزابه دكنندگانيو تول گذارانهيسرما در داخل كشور

بيهمكار گسترش،تيصاحب صالحيخارجيها مشاركت شركت نقششيافزاويالمللنيو تعامالت فعال
مليپژوهشيهايهمكاريارتقادر دسته كشوريفناورويعلمتيريمردم در مد بيو فناورانه ي المللنيو
توسعه پيشين عالوه بر هدف هاي برنامهبا در مقايسهبندي هستند. در سند برنامه ششم توسعه قابل دسته

و تجارارتباط با صنعتيتقو و جامعه  توجه بيشتري به اهدافو فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيت
مليپژوهشيهايهمكاريارتقامرتبط با بيو فناورانه و همچنينالمللنيو وي و كيفي پژوهش ارتقاي كمي

و توسعه د است؛ همچنين در اين سند تالش شده است به ابزارهاي سياستي متناسب شده تحقيق ر تري
 راستاي تحقق اهداف مذكور بپردازند.

جوانان
دانشگاهيان

2: فراواني

پژوهشي موسسات

1: فراواني

غيردولتي بخش

2: فراواني 

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

4: فراواني

شركت هاي فناور

1: فراواني

شركت هاي دانش بنيان

3: فراواني

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

1: فراواني

خارجي نهادهاي

1: فراواني

پژوهشو صندوق هاي
فناوري

شركت هاي كوچكو متوسط
و فناوريو پارك هاي علم

مراكز رشد

نهادهاي حاكميتي

6: فراواني

و بنگاه هاي شركت ها
اقتصادي

2: فراواني
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 هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه.5-3-3-4

ياستيس اهداف
س بر اساستوسعه كشوريها برنامهياحكام دائم قانونليتحلليذ جدول در و محتوا ارائه شدهياستياهداف

 تأمينليتسهي،و نوآوريهش، فناورپژويو اجتماعيانسانهيسرماشيافزا به اهدافقانوننيادراست.
كيكمي، ارتقايو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال و تحقيفيو باتيتقو،و توسعهقيپژوهش ارتباط

و تجار و جامعه  اشاره شده است.و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيصنعت

س بر اساس توسعه كشوريها برنامهيقانون احكام دائميكدگذار- 23-5 جدول ياستياهداف

 مفاد محتوا كد

ويانسانهيسرماشيافزا
ويپژوهش، فناورياجتماع

ينوآور

دررانيانخبگانودانشمندانيهايتوانمندازيريگبهره
جهان

6 تبصره-1 ماده

و ارتقا ويآموزش عاليو اثربخشتيفيكيگسترش
يآموز مهارت

1-7 تبصره-1 ماده

يالم تأمينليتسه
ويپژوهش، توسعه فناور

ينوآور

ازتيو حماانيبناز توسعه اقتصاد دانشتيگسترش حما
محور ئلهمس هاي پژوهشوينوآور

51ماده

51 مادهيداخل ناخالصديتولازيپژوهش سهمشيافزا

كيكميارتقا يفيو
و تحق و توسعهقيپژوهش

51 مادهيعلمتيمرجع

وتيتقو ارتباط با صنعت
و تجار يسازيجامعه

ويپژوهشيدستاوردها
 فناورانه

تيو تقويدر سطح مليفناوريريادگييارتقا
يفناورانه داخليهايتوانمند

3بند-51 ماده

و تجارتيحما 1بند-51مادهيراهبرديهايفناوريسازياز توسعه

و ارتقاكيتحرد،يتولشيباهدف افزا صادراتيتقاضا
و خد انيبن مات دانشكاالها

2 بند-51 ماده

 تبصره-51 مادهانيبن دانش اقتصادبهيده شتاب

ذ در سيفراوانليشكل .استشده توسعه كشور ارائهيها برنامهيدر قانون احكام دائمياستياهداف
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سيفراوان- 30-5 شكل  توسعه كشوريها برنامهيدر قانون احكام دائمياستيابعاد اهداف

ياستيسيارهاابز
ذ در و محتوا ارائه شده است. بر اساستوسعه كشوريها برنامهياحكام دائم قانونليتحلليجدول  ابزار

ياستيسيابزارها بر اساستوسعه كشوريها برنامهيقانون احكام دائمليتحل- 24-5 جدول

مفادمحتواكدتمركز

 روابطيريگ شكل
 ساز نظام

يساز شبكه
و دانشـمندان،يعلمـيهـامـنمشاركت انج نخبگـان

ــا ــور در هم ــاشيكش ــ ه ــامع علم يو پژوهشــيو مج
يالمللنيب

 تبصره-1 ماده
6

ازتيحما
و علميهمكار

صنعت

متيتقو ويپژوهشـ،يمؤسسات آموزش عالانيارتباط
يو اجتماعياقتصاد،يصنعت هاي بخشبايفناور

1 بند-51 ماده

و رساختيز
يگذار مقررات

و رساختيز
يگذار مقررات

و مؤسسات آموزش عالهادانشگاه يو پژوهشـي، مراكز
و پاركو فرهنگستان و فنـاوريهاها يكـه دارايعلم
يهـا وزارتخانـهيگسترش آموزش عاليمجوز از شورا

و آمـوزشيو فناور قاتيعلوم، تحق و بهداشت، درمان

1 ماده

تقويت ارتباط با صنعت
و تجاري سازي  و جامعه
و دستاوردهاي پژوهشي

فناورانه
45%

و كيفي ارتقاي كمي
و  و تحقيق پژوهش

توسعه
22%

ارتقاي همكاري هاي
و  و فناورانه ملي پژوهشي

بين المللي
0%

و افزايش سرمايه انساني
اجتماعي پژوهش، 

و نوآوري فناوري
22%

و افزايش انسجام
اثربخشي حكمراني نظام 

و  پژوهش، فناوري
نوآوري

0%

تسهيل تأمين مالي
و  پژوهش، توسعه فناوري

نوآوري
11%



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل268 پيهان نيشيتوسعه

مفادمحتواكدتمركز

باشـند، بـدونيمربطذييمراجع قانونريو سايپزشك
عنيقوانتيرعا يهـا حاكم بر دستگاهيمومو مقررات
 كنند عمل تواننديميدولت

وليموافقت با تشك صد در صـد هاي شركتمؤسسات
يعلمئتيهيتوسط اعضاانيبن دانشيخصوص

 تبصره-1 ماده
7-1

دولـت بـهياز منـابع عمـوم افتـهي اعتبارات اختصـاص
و مؤسساتها دانشگاه يو پژوهشـيآموزش عال، مراكز

و پاركو فرهنگستان و فنـاوريهـا ها كمـك،يعلـم
هزيتلق ميقطعنهيو بعد از پرداخت، به  شوديمنظور

تبصره-1ماده
1

و توسـعهياز محل منابع عمومديهرگونه استخدام جد
بهيادارالتيتشك  قـاتيعلوم، تحق رانيوز تائيدمنوط

ويو فناور (حسـبيآموزش پزشكو بهداشت، درمان
و سازمان ادار كشور است.يو استخداميمورد)

 تبصره-1 ماده
2

ملهيته نينويهايبر فناوريآمار كشور مبتنيبرنامه
بند-10ماده

ب

1 بند-51 ماده كشوريعلم هاي بخشدرينوآور بومستيز جاديا

1 بند-51 مادهينهاديها رساختيزتيتقو

اتيحما  هـاي شـركتو توسـعهيتوانمندسـاز جاد،ياز
و توسـعهقيـ تحقيهـاتيـ فعالتيـو تقوانيـبن دانش
ياقتصاديها بنگاه

بند–51 ماده
2

3 بند-51 مادهيمليا توسعهيها طرحتياز ظرفياستفاده حداكثر

دريو نـوآوريفنـاوركپارچـهيتيرينظـام مـدجـاديا
يياجرايها دستگاه

3 بند-51 ماده

طرفكيتحر
يعرضه نوآور

وآموزش
يآموز مهارت

 متناسب با بازار كاريليتحصيها رشتهنييتع
تبصره-1ماده

7-3

يمال تأمين
قيتحقميمستق
و توسعهو

ينوآور

عـالوه بـر آنچـه از محـل منـابع توانـدينمـ امنا هيئت
و هـا دانشـگاهيبـراياختصاصـيو درآمـدهايعموم

ممراكز مزبور پا جد شـوديدار سـاليبـرايديـ تعهـد
 بعد مصوب كند. هاي سالويريگميتصم

 تبصره-1 ماده
3
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 توسعه كشور بر اساس تمركز ابزاريها برنامهيقانون احكام دائمياستيسيابزارهايفراوان- 31-5 شكل

ر ارائه شده است. توسعه كشويها برنامهيدر قانون احكام دائمياستيسيابزارهايفراوانريز شكل در

 هاي توسعه كشور فراواني ابزارهاي سياستي در قانون احكام دائمي برنامه-32-5 شكل
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و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل 270 پيهان نيشيتوسعه

 هدفيها گروه
ذ در و محتوا ارائهيها گروه بر اساستوسعه كشوريها برنامهيقانون احكام دائمليتحلليجدول هدف

 شده است. 

 هدفيها گروه بر اساستوسعه كشوريهاهبرناميقانون احكام دائمليتحل- 25-5 جدول

مفادمحتواكد
مؤسساتوهادانشگاه

يآموزش
و مؤسسات آموزش عالهادانشگاه 1مادهي، مراكز
و مؤسسات آموزش عالهادانشگاه 1تبصره-1مادهي، مراكز

1مادهيپژوهشمؤسساتپژوهشيمؤسسات
1تبصره-1مادهيپژوهشمؤسسات

1-7تبصره-1مادهيعلمئتيهياعضاانياهدانشگ
ويعلمنوآورانونخبگان

يفناور
ايهاياز توانمنديريگبهره و نخبگان رانيدانشمندان

6 تبصره-1 مادهدر جهان

انيبن دانش هاي شركت
1-7تبصره-1مادهانيبندانشهايشركت
2بند-51مادهانيبندانشهايشركت

يهانگاهبوهاشركت
2 بند-51 مادهياقتصاديها بنگاه توسعهوقيتحقيهاتيفعالتيتقوياقتصاد

ز در  توسعه كشور ارائه شده است.يها برنامهيهدف در قانون احكام دائميها گروهيفراوانريشكل

 هاي توسعه كشور هاي هدف در قانون احكام دائمي برنامه فراواني گروه- 33-5 شكل

جوانان
دانشگاهيان

1: فراواني

پژوهشي موسسات

2: فراواني
غيردولتي بخش

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

2: فراواني

شركت هاي فناور
شركت هاي دانش بنيان

2: فراواني

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

1: فراواني

خارجي نهادهاي
پژوهشو صندوق هاي

فناوري
شركت هاي كوچكو متوسط

و فناوريو پارك هاي علم
مراكز رشد

نهادهاي حاكميتي

و بنگاه هاي شركت ها
اقتصادي

1: فراواني
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 نديب جمع
ي، در دسته علمتيمرجعاهدافي نظير،توسعه كشوريها برنامهيسند قانون احكام دائم بر اساس متن

و  و توسعه؛ و تحقيق و كيفي پژوهش مليفناوريريادگييارتقاارتقاي كمي تيو تقويدر سطح
و تجارتيحماي، فناورانه داخليهايتوانمند د،يتولشيافزا هدفباي راهبرديهايفناوريسازياز توسعه

و ارتقاكيتحر و خدمات دانشيتقاضا در دستهانيبن به اقتصاد دانشيده شتابوانيبن صادرات كاالها
و تجاري و جامعه و فناورانه تقويت ارتباط با صنعت يهاياز توانمنديريگ بهرهو سازي دستاوردهاي پژوهشي

ا و نخبگان ي در آموزو مهارتيآموزش عاليو اثربخشتيفيكيقاو ارت گسترش،در جهان رانيدانشمندان
ازجينتاهستند.يبند دسته قابليو نوآوريپژوهش، فناوريو اجتماعيانسانهيسرماشيافزادسته حاصل

وتيبخش نشان داد كه عمده اهداف ذكر شده در سند مرتبط با تقونيا و جامعه ارتباط با صنعت
بو فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيتجار و ياستيسيتكرار از منظر ابزارهايفراواننيترشيبوده است

يدارا با توجه به اهداف مطرح شده در اين سند ابزارهاي سياستي.اند بوده گذاري مقرراتو رساختيزمرتبط با
زمييكمبودها و حمايقيتحقيمال تأمين رشد، هاي برنامهنهيدر و نوآوري استت خدماتي از فناورو توسعه .ي

 هاي توسعه پيشين بندي نتايج تحليل برنامه جمع.5-3-3-5

ياستيس اهداف
ز س درصدريدر شكل پياستياهداف توسعهيها برنامهيو قانون احكام دائمنيشيكه در سه برنامه توسعه
بگرديده شده است، ارائه كشور اشاره بهنيشتري. ودرصد متعلق و تقويت ارتباط با صنعت ي سازيتجارجامعه

و فناورانه كم دستاوردهاي پژوهشي بهنيترو و اثربخشي حكمرانيدرصد متعلق . باشديم افزايش انسجام

 هاي توسعه پيشين مجموع درصد اهداف سياستي در برنامه- 34-5 شكل



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل272 پيهان نيشيتوسعه

ياستيسيابزارها
ز پياستيسيابزارهامجموعريدر شكل يها برنامهيو قانون احكام دائمنيشيكه در سه برنامه توسعه

تكرار را داشته زانيمنيشتريبيگذارو مقررات رساختيز ابزارشده است، ارائه شده است. اشارهتوسعه كشور
و ابزارها جاييكاربران نهاكيتحرتحريك تقاضاي خصوصي،،ينگار ندهيآياست زهيمحصوالت فناورانه،

پيها در برنامهيگريانجيم،يدولتيها بنگاه،ينوآور م موردتوجه نبودهنيشيتوسعه و هاآنتكرار زانياند
م . باشديصفر

 بر اساس تمركز ابزاري توسعه پيشينها برنامهياستيسيابزارها فراواني- 35-5 شكل

 هاي توسعه پيشين مجموع ابزارهاي سياستي در برنامه- 36-5 شكل

تحريك طرف عرضه
36%

شكل گيري روابط
نظام ساز

20%

و زيرساخت
مقررات گذاري 

43%

تحريك طرف تقاضا
1%
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 هدفيها گروه
ز دريها گروهمجموعريدر شكل پ برنامهسههدف كه يها برنامهيو قانون احكام دائمنيشيتوسعه

تكرار را به خود زانيمنيشتريبيو مؤسسات آموزش عالها دانشگاهشده است.، ارائهشده توسعه كشور اشاره
 اند. اختصاص داده

 هاي توسعه پيشين در برنامه شدهانيبهاي هدف مجموع گروه- 37-5 شكل

و قوانريساليتحلاز حاصلجينتا.5-3-4 نياسناد
ا دربخشيندر و فناوري و مؤسسات دانش از شركتيتقانون حما، مفاد مرتبط با علم وانيبن ها
ويو فناور يقاتوزارت علوم، تحق يالتو تشكيفو اختراعات، قانون اهداف، وظاهاينوآور سازييتجار

ي مستقيم، قانون حداكثر توانهااتيمال، قانون كشورينظام ماليارتقاويرپذ رقابتيدقانون رفع موانع تول
و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي و توليدي كشور استفاده از توان خدماتي

س بر اساس)2( دولت به ذكر . الزماند قرار گرفتهيو بررسيلمورد تحل هدفيها گروهو ابزارها ياستي،اهداف
و در  بههاآنازيموارداست بيشترين تمركز مفاد قوانين بر ارائه ابزارهاي سياستي بوده ، اشاره مستقيمي

 اهداف سياستي نشده است.

 اختراعاتوهاينوآوريسازيتجاروانيبن مؤسسات دانشوها شركتازتيحما قانون.5-3-4-1

ياستيس اهداف
ذ در و مؤسسات دانش از شركتتيقانون حماليتحلليجدول س بر اساسانيبن ها و محتوا ارائهياستياهداف

و تجارتيشده است. تقو و جامعه تنها هدف موردو فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيارتباط با صنعت
ا منياشاره در .باشديقانون

جوانان
دانشگاهيان

11:فراواني

پژوهشي موسسات

13: فراواني

غيردولتي بخش

5: فراواني 

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

14: فراواني

شركت هاي فناور

4: فراواني

شركت هاي دانش بنيان

9: فراواني

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

3: فراواني

خارجي نهادهاي

6: فراواني

پژوهشو صندوق هاي
فناوري

1: فراواني

شركت هاي كوچكو متوسط

5: فراواني

و و فناوري پارك هاي علم
مراكز رشد

5: فراواني

نهادهاي حاكميتي

7: فراواني

و بنگاه هاي شركت ها
اقتصادي

6: فراواني



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل274 پيهان نيشيتوسعه

و كدگذاري قانون حمايت از شركت- 26-5 جدول  اهداف سياستير اساسبانيبن دانش مؤسساتها

مفادمحتواكد

وتيتقو ارتباط با صنعت
و تجار يسازيجامعه

ويپژوهشيدستاوردها
 فناورانه

ويشكوفاسازواختراعاتوهاينوآوريسازيتجار
يفن دانش نمودنيكاربرد

5 ماده

6 مادهانيبن مؤسسات دانشوها شركتبا قرارداد عقد

9 مادهانيبن مؤسسات دانشواه شركت توسعهو جاديا

و مؤسسات دانش از شركتتيقانون حمادر شكل ذيل درصد فراواني اهداف سياستي در  شده ارائهانيبن ها
و توجه به بحث و سازيتجاراست. در قانون مذكور اهداف از جنس ارتباط با صنعت ي دستاوردهاي پژوهشي

باهاآنبهنتوايمفناورانه است. از جمله مواردي كه انيبن دانش مؤسساتوها شركتاشاره كرد، عقد قرارداد
و توسعه .باشديمو اختراعاتهاينوآوري سازيتجاروها شركتو بررسي شرايط ايجاد

سيفراوان- 38-5 شكل و مؤسسات دانش از شركتتيدر قانون حماياستيابعاد اهداف انيبن ها

ياستيسيابزارها
وياستيسيابزارها بر اساسانيبن مؤسسات دانشوها شركتازتيحما قانونليتحلليذ جدول در

 محتوا ارائه شده است.

تقويت ارتباط با
و  و جامعه صنعت

تجاري سازي 
دستاوردهاي پژوهشي 

و فناورانه
100%

و كيفي ارتقاي كمي
و  و تحقيق پژوهش

توسعه
0%

ارتقاي همكاري هاي
و فناورانه  پژوهشي

و بين المللي ملي
0%

افزايش سرمايه انساني
و اجتماعي پژوهش، 

و نوآوري فناوري
0%

و افزايش انسجام
اثربخشي حكمراني 

نظام پژوهش، فناوري 
و نوآوري

0%
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از- 27-5 جدول  ابزارهاي سياستي بر اساسانيبن دانش هاي شركتو مؤسساتتحليل قانون حمايت

مفادمحتواكدتمركز

 طرفكيتحر
ينوآور عرضه

وقيتحقياتيمال مشوق
 توسعه

 حقوق عوارض، ات،يمال پرداختازتيمعاف
 صادرات عوارضويبازرگان سود،يگمرك

 بند-3 ماده
 الف

 روابط خصوصدر آزاد مناطقيقانونيايمزا
 عوارضوياتيماليهاتيمعاف كار،
يالمللنيب مبادالتويخارجيگذارهيسرما

9 ماده

ميمستقيمال تأمين
ووقيتحق توسعه

ينوآور

 بهره بدوناي بهرهكمالتيتسهياعطا
 مدت كوتاهاي بلندمدت

 بند-3 ماده
ب

5 ماده الحسنه قرضالتيتسهو كمك ارائه

5 مادهييشكوفاوينوآور صندوق تأسيس

يردولتيغيها به صندوقالتيتسه اعطا
و فناور يپژوهش

-5 ماده
1 تبصره

 طرفكيتحر
ينوآور تقاضاي

يتقاضاكيتحر
يوصخص

ب جاديا يريكاهش خطرپذيبرايامهيپوشش
و دستاوردها ويدانش، نوآوريمحصوالت

يفناور
ه بند-3 ماده

 دولتتيمحورباديخر
ديخرياز مبلغ قراردادهايعقد قرارداد بخش

كلايكاال و دستگاههيخدمات  هاي شركتها
انيبن دانش هاي شركتبايدولت

6 ماده

 روابطيريگ شكل
 سازامنظ

 رشديها برنامه
و فناوريها پارك مراكز رشد، مناطق،يعلم

وايوياقتصادژهيو و فناورژهيمناطق يعلم
بند-3 ماده

ج

و رساختيز
يگذار مقررات

و رساختيز
يگذار مقررات

و بند-3 ماده مناقصهطيشراليتسه

پژوهشي مؤسساتفراهم آوردن زمينه واگذاري
ل واگذاري به بخش خصوصي قابيتيحاكمريغ

و تعاوني
4ماده

و مؤسسات دانش از شركتتيدر قانون حماياستيسيابزارهايفراوانريزهاي شكل در بر اساسانيبن ها
و انواع مختلف ابزارها  ارائه شده است. محل تمركز
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و مؤسسات دانش از شركتتيقانون حماياستيسيابزارهايفراوان- 39-5 شكل  بر اساس تمركز ابزارانينب ها

و فراواني ابزارهاي سياستي در قانون حمايت از شركت-40-5 شكل انيبن دانش مؤسساتها
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 هدفيها گروه
ذ در و مؤسسات دانش از شركتتيقانون حماليتحلليجدول ويها گروه بر اساسانيبن ها هدف
و فناورياهو صندوقانيبن دانش هاي شركتاست. شده ارائه محتوا  در هدف مورديها گروهيپژوهش نظر

منيا . باشنديقانون

و تحليل قانون حمايت از شركت- 28-5 جدول  هاي هدف گروه بر اساسانيبن دانش مؤسساتها

مفادمحتواكد

 هاي شركت
انيبن دانش

الفبند-3مادهانيبنمؤسسات دانشوهاشركت
جبند-3مادهرشدمراكزويفناوروعلميهاپاركردانيبندانشهايشركتاستقرار

و-3مادهانيبندانشهايشركت بند
5مادهانيبندانشهايشركت
6مادهانيبندانشهايشركت

9مادهانيبنمؤسسات دانشوهاشركتتوسعهوجاديا
يهاصندوق
يفناورو پژوهش

و فناوريردولتيغيها صندوق يپژوهش
تبصره-5ماده

1

ز در و مؤسسات دانش از شركتتيهدف در قانون حمايها گروهيفراوانريشكل  شده است. ارائهانيبن ها

و هاي هدف در قانون حمايت از شركت فراواني گروه- 41-5 شكل انيبن دانش مؤسساتها

جوانان دانشگاهيان پژوهشي موسسات غيردولتي بخش

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

شركت هاي فناور
شركت هاي دانش بنيان

6: فراواني

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

خارجي نهادهاي

پژوهشو صندوق هاي
فناوري

1: فراواني

شركت هاي كوچكو متوسط
و فناوريو پارك هاي علم

مراكز رشد

نهادهاي حاكميتي
و بنگاه هاي شركت ها

اقتصادي
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يبند جمع
و مؤسسات دانش از شركتتيسند قانون حما بر اساس متن يسازيتجاراهدافي نظير،انيبن ها

و شكوفاسازهاينوآور فنيو كاربرديو اختراعات و مؤسسات قرارداد با شركت عقدي، نمودن دانش ها
و مؤسسات دانشو توسعه شركت جادياوانيبن دانش وانيبن ها و جامعه در دسته تقويت ارتباط با صنعت
و فناورانه تجاري بال دستهقاب سازي دستاوردهاي پژوهشي بندي هستند. در اين سند اهداف مشخص شده
كهيها گروه و فناوريها صندوقوانيبن دانش هاي شركتهدف و ابزارهاي سياستي مطرح پژوهش ي هستند
عدم، محور هاي فناوري اي است براي حمايت از بنگاه فقط برنامهاست. از آنجايي كه اين سند راستاهمشده

و توسعهيارتقاف همچون اهدا ساير اشاره به و تحقيق و كيفي پژوهش يهايهمكاريو ارتقا كمي
نم،پژوهشي .رسديدور از انتظار به نظر

يفناورو قاتيتحق علوم، وزارتالتيتشكوفيوظا اهداف، قانون.5-3-4-2

ياستيس اهداف
ذ در س بر اساسعتف قانونليتحلليجدول بهنيادر.و محتوا ارائه شده استياستياهداف سهقانون
س ايموردبررسياستيهدف  شده است. پژوهش اشارهنيدر

 اهداف سياستي بر اساسكدگذاري قانون عتف- 29-5 جدول

مفادمحتواكد

كيكميارتقا پژوهشيفيو
و توسعهقيو تحق

الفبند-1مادهقاتيتحقعلوم،توسعه
3-الفبند-2مادههاو پژوهشياديبنقاتياز توسعه تحقتيحما

5-الفبند-2مادهيكاربردقاتيتحقتوسعه
الفبند-1مادهيفناورتوسعه

مراكز،هادانشگاهاستقاللويعلميآزادميتحكوحفظ
و بند-1 مادهيقاتيتحقويعلم

8-الفبند-2مادهفناورانهويقاتيتحق،يآموزشيهاتيفعالانيمييسوهم
و توسعهقاتيتحقيو اثربخشييكاراشيافزا كشور

5-الف بند-2 مادهيكاربردقاتيتحق

9-الفبند-2مادهيردولتيغهايبخشدريفناوروپژوهشتوسعه
6-الفبند-2مادهبه داخل كشورافتهيانتقاليهايكردن فناوريبوم

4-الفبند-2مادهيبوميهايفناورازتيحما
و خارج از كشوريفناورضهعر 7-الفبند-2مادهدر داخل

هبند-1مادهيفنيهامهارتودانشسطحارتقا
و اثربخششيافزا يانسجام

نظام پژوهش،يحكمران
يو نوآوريفناور

ن ها،تيقابل،ينسبيهاتيمزييشناسا و يازهاياستعدادها
و فناور 1-الف بند-2 ماده كشوريپژوهش

و اف زايش سرمايه انساني
ويپژوهش، فناور اجتماعي

ينوآور

ببند-1مادهكشوريو فنيعلم،يآموزشتيموقعياعتال
و توسعه منابع انسانيانسانيروينتأمين دبند-1مادهيمتخصص
11-الفبند-2مادهآنانيشغلتيامنتأمينومحققانودانشمندانحفظ
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ذ در سيانفراو درصدليشكل .است شده ارائهعتف قانوندرياستياهداف

سيفراوان- 42-5 شكل  در قانون عتفياستيابعاد اهداف

ياستيسيابزارها
ذ در ابزارهاي مورد اشاره در اين. است شده ارائه محتواو ابزار بر اساسعتف قانونليتحلليجدول

و مهارت قانون عبارتند از: آينده و تأميني، آموز نگاري، آموزش و نوآوري، زيرساخت مالي تحقيق، توسعه
و صنعت. شبكه گذاري، مقررات و حمايت از همكاري علم  سازي

 ابزارهاي سياستي بر اساستحليل قانون عتف- 30-5 جدول

مفادمحتواكدتمركز

 طرفكيتحر
ينوآور عرضه

و آموزش
يآموز مهارت

ورياتخاذ تداب الزم جهت حفظ دانشمندان
محققان

بند-2ماده
11-الف

متناسبيقاتيو تحقيآموزش،يياجرايزيربرنامه
ن فنيو تحوالت علم ازهايبا در جهانيو

بند-2ماده
3-ب

 درخشانياستعدادهاييشكوفاازتيحما
-جبند-2ماده

5

ميمستقيمال تأمين
و توسعهوقيتحق

ينوآور

توسعهيمالتدارك منابعيبرايزيربرنامه
كشوريفناور

بند-2ماده
4-الف

و فناور در بخشيكمك به توسعه پژوهش
يردولتيغ

بند-2ماده
9-الف

تقويت ارتباط با
و  و جامعه صنعت

تجاري سازي 
دستاوردهاي 

و فناورانه پژوهشي
0%

و كيفي ارتقاي كمي
و  و تحقيق پژوهش

توسعه
75%

ارتقاي همكاري هاي
و فناورانه  پژوهشي

و بين المللي ملي
0%

افزايش سرمايه
و اجتماعي  انساني
و  پژوهش، فناوري

نوآوري
19%

و افزايش انسجام
اثربخشي حكمراني 

نظام پژوهش، فناوري 
و نوآوري

6%

تسهيل تأمين مالي
پژوهش، توسعه 
و نوآوري فناوري

0%
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وهادانشگاهيمالعملكردساالنهيابيارز
يدولت قاتيتحقويعال آموزشمؤسسات

بند-2ماده
12-ب

بلندمدتيياجرايهاطرحانتخابويبندتياولو
ويآموزش هاي بخشدر كالنيگذارهيسرما

يفناورويپژوهش
1 بند-4 ماده

و رساختيز
يگذار مقررات

و رساختيز
يگذار مقررات

دانشجورشيپذيكليارهايمعوضوابطشنهاديپ
صالحيذ مراجع به

بند-2ماده
1-ب

 كشوردر دشدهيتوليهايفناور صدورازتيحما
بند-2ماده

7-الف

و قاتيتحق علوم،يمل نظام عملكرد جامعيابيارز
و موانع شناخت ها، شرفتيپ شامليفناور

 ساالنه گزارش ارائهونيتدوو مشكالت

 بند-2 ماده
10-الف

مؤسسات،هادانشگاهگسترشوجادياازتيحما
گريدويفناورويقاتيتحق مراكز،يعال آموزش
 هماننديژوهشپ-يعلميهاتيفعال مراكز

،يمليها شگاهيآزما،يقاتيتحقيها شهرك
فنونو علوميها موزه

 بند-2 ماده
2-ب

يعلميو استانداردهاارهايضوابط، معنيتع
و رشته،يقاتيو تحقيمؤسسات آموزش عال ها

پوتيبا رعايليمقاطع تحص ،يياياصول انعطاف،
يو نوآور رقابت

 بند-2 ماده
4-ب

وها دانشگاهيعلمئتيهياعضاتيصالحديتائ
يعال آموزشمؤسسات

 بند-2 ماده
9-ب

 روابطيريگ شكل
 ساز نظام

يپژوه ندهيآوينگر ندهيآينگار ندهيآ
بند-2ماده

1-الف

يساز شبكه

وانجمنجاديا ،يعلميردولتيغهايشركتها
يو فناوريقاتيتحق

بند-2ماده
7-الف

و اتخاذيالمللنيبيعلميهايتوسعه همكار
بهريتداب وهايكردن همكارنهيمنظور نهاد الزم

داخليقاتيتحق-يمراكز علمنيبيمبادالت علم
ويا منطقهيقاتيتحقيكشور با مراكز علم

يالمللنيب

 بند-2 ماده
14-ب
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ايبرايزيربرنامه ويرانيجذب متخصصان داخل
وياتقيتحق،يعلميخارج از كشور جهت همكار

يفناور

-ج بند-2 ماده
6

ريغمحققانويعلمئتيهياعضاازدعوت
 خدماتاز استفادهمنظوربه كشوراز خارجيرانيا

يقاتيتحقويعلم

-ج بند-2 ماده
 تبصره-6

يهمكارازتيحما
 صنعتو علم

تهرياتخاذ تداب الزم در خصوصيشنهادهايپهيو
فنيانتقال فناور يو دانش

بند-2ده ما
6-الف

ييسوهمجاديايالزم برايسازوكارهاديتمه
،يو فناوريقاتيتحق،يآموزشيهاتيفعالانيم

بايقاتيو مراكز تحقها دانشگاهارتباطتيتقو
ركشويو فرهنگياجتماع،ياقتصاد هاي بخش

 بند-2 ماده
8-الف

بياستيسيابزارهايفراوان- 43-5 شكل ر اساس تمركز ابزارقانون عتف

ذ در  شده است. عتف ارائه قانوندرياستيسيابزارهايفراوانليشكل

تحريك طرف عرضه
35%

شكل گيري روابط نظام
ساز
35%

و زيرساخت
مقررات گذاري 

30%

تحريك طرف تقاضا
0%
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 فراواني ابزارهاي سياستي در قانون عتف- 44-5 شكل

 هدفيها گروه
. است شده ارائه محتواو هدفيها گروه بر اساس عتف قانونليتحلليذ جدول در

 هاي هدف گروه بر اساستحليل قانون عتف- 31-5 جدول

مفادمحتواكد

وها دانشگاه
يآموزشمؤسسات

1-بند الف-2مادهيو مراكز آموزشهادانشگاه
وبند-1مادههادانشگاه
8-الفبند-2مادههادانشگاه

12-ببند-2مادهيدولتيعالآموزشمؤسساتوهادانشگاه
4-ببند-2مادهيعالآموزشمؤسسات

2-ببند-2مادهيعالآموزشمؤسساتوهاانشگاهد

 نوآورانو نخبگان
يفناورويعلم

 محققانو دانشمندان
-الفبند-2ماده

11
5-جبند-2مادهدرخشانياستعدادها

ا و خارج از كشوريرانيمتخصصان 6-جبند-2مادهداخل

كشيرانياريغو محققانيعلمئتيهياعضا ورخارج از
-6-جبند-2ماده

تبصره
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مفادمحتواكد

ب-2مادهيو مؤسسات آموزش عالهادانشگاهيعلمئتيهياعضاانيدانشگاه 9-بند
9-بند الف–2مادهيردولتيغبخشدريفناوروپژوهشتوسعهيردولتيغبخش
7-الف بند-2 مادهيفناورويقاتيتحق،يعلميردولتيغ هاي شركت فناور هاي شركت

يپژوهش مؤسسات

كشورداخليقاتيتحق-يعلممراكزنيبيعلممبادالتويهمكار
يالمللنيبويا منطقهيقاتيتحق-يعلم مراكز با

14-ب بند-2 ماده

 مراكزويفناورويقاتيتحق مراكز گسترشو جادياازتيحما
يپژوهش-يعلميهاتيفعال

2-ب بند-2 ماده

1-بند الف-2مادهيقاتيتحقمراكز
وبند-1مادهيقاتيتحقويعلممراكز

8-الفبند-2مادهيقاتيمراكز تحق
12-ببند-2مادهي دولتيقاتيتحقمراكز

4-ببند-2مادهيقاتيتحقمؤسسات

.است شده ارائه عتف قانوندر هدفيها گروهيفراوانريز شكل در

 ون عتفهاي هدف در قان فراواني گروه- 45-5 شكل

جوانان
دانشگاهيان

1: فراواني

پژوهشي موسسات

7: فراواني

غيردولتي بخش

1: فراواني 

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

6: فراواني

شركت هاي فناور

1: فراواني
شركت هاي دانش بنيان

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

4: فراواني

خارجي نهادهاي
پژوهشو صندوق هاي

فناوري
شركت هاي كوچكو متوسط

و فناوريو پارك هاي علم
مراكز رشد

نهادهاي حاكميتي
و بنگاه هاي شركت ها

اقتصادي



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل284 پيهان نيشيتوسعه

يبند جمع
ياديبن قاتياز توسعه تحقتيحما، قاتيتحقو توسعه علوماهدافي نظير عتف،سند قانون بر اساس متن

،ها دانشگاهو استقالليعلميآزادميو تحك حفظويفناور توسعهي، كاربرد قاتيتحق توسعه،هاو پژوهش
كيكميارتقاي در دسته قاتيو تحقيمراكز علم ،يآموزشتيموقعياعتالوو توسعهقيو تحقپژوهشيفيو

فنيعلم و توسعه منابع انسانيانسانيروين تأمين، كشوريو و حفظويمتخصص و محققان دانشمندان
ازجينتاهستند.يبند دسته قابليو اجتماعيانسانيهسرمايشافزا در دسته آنانيشغلتيامن تأمين حاصل

بوده توسعهو پژوهشيفيكويكميف ذكر شده در سند مرتبط با ارتقابخش نشان داد كه عمده اهدانيا
ب و باياستيسيتكرار از منظر ابزارهايفراواننيترشياست يمال تأمينو گذاري مقرراتو رساختيزمرتبط

 ظامن گذاري سياستوياجرائ اموربهدنيبه منظور انسجام بخشاين قانون.اند بوده توسعهوقيتحقميمستق
و اهداف مطرح شده نيز در همين راستا ارائه شده كشوريفناورويقاتيتحق،يعلم و ابزارها تصويب شده است

 است. 

 كشوريمال نظاميارتقاوريپذ رقابتديتول موانع رفع قانون.5-3-4-3

ياستيس اهداف
ذ در س بر اساسكشورينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديرفع موانع تول قانونليتحلليجدول وياستياهداف

ا سنيمحتوا ارائه شده است. در ايمورد بررسياستيقانون به سه هدف  پژوهش اشاره شده است.نيدر

و ارتقاي نظام مالي كشور تحليل قانون رفع موانع توليد رقابت- 32-5 جدول س بر اساسپذير ياستياهداف

 مفاد محتوا كد

جاتيتقو و و تجارارتباط با صنعت يسازيمعه
و فناورانهيپژوهشيدستاوردها

8 مادهيداخليكاالهايريپذ رقابتشيافزا

43 مادهانيبن دانش محصوالتديتولشيافزا

ويپژوهش، توسعه فناوريمالتأمينليتسه
ينوآور

44 مادهيفناورويپژوهشيهاتيفعالازيكمتيحما

ويرانه ملو فناويپژوهشيهايهمكاريارتقا
يالمللنيب

صادراتدررانيايالمللنيبسهمگسترش
انيبن دانش محصوالت

43 ماده

ذ در سيفراوانليشكل  شده ارائهكشورينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديرفع موانع تول قانوندرياستياهداف
.است



پهايلتحلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات،يو نوآوريپژوهش، فناور 285 يشنهادهاو

سيفراوان- 46-5 شكل تدرياستيابعاد اهداف و ارتقاي نظام مالي كشور وليد رقابتقانون رفع موانع  پذير

ياستيسيابزارها
ذ در يابزارها بر اساسكشورينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديقانون رفع موانع تولليتحلليجدول

و محتوا ارائه شده است.ياستيس

و ارتقاي نظام مالي كشور تحليل قانون رفع موانع توليد رقابت- 33-5 جدول  ابزارهاي سياستي اساسبر پذير

مفادمحتواكدتمركز

طرفكيتحر
ينوآوريتقاضا

يينهاكاربرانكيتحر
فناورانه محصوالت

8 مادهيداخليكاالها مصرف فرهنگجيترو

ورساختيز
يگذار مقررات

ورساختيز
يگذار مقررات

43 مادهانيبن دانش محصوالتديتول توسعه برنامهنيتدو

 عرضه طرفكيتحر
ينوآور

ميمستقيمال تأمين
و توسعهوقيتحق

ينوآور

بخشيگذارهيسرماومشاركتيهانهيزمجاديا
يردولتيغ

44 ماده

يهاصندوقتأسيسدرمشاركتبهمجازدولت
استيفناورويپژوهشيردولتيغ

44 ماده

44 مادهيدولتيها صندوقتيتقو

ز در كشور ارائهينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديدر قانون رفع موانع تولياستيسيابزارهايفراوانريشكل
 شده است. 

تقويت ارتباط با صنعت
و تجاري سازي  و جامعه
و دستاوردهاي پژوهشي

فناورانه
50%

و كيفي ارتقاي كمي
و  و تحقيق پژوهش

توسعه
0%

ارتقاي همكاري هاي
و فناورانه ملي  پژوهشي

و بين المللي
25%

و افزايش سرمايه انساني
اجتماعي پژوهش، 

و نوآوري فناوري
0%

و افزايش انسجام
اثربخشي حكمراني نظام 

و  پژوهش، فناوري
نوآوري

0%

تسهيل تأمين مالي
پژوهش، توسعه فناوري 

و نوآوري
25%



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل286 پيهان نيشيتوسعه

 كشورينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديقانون رفع موانع تولياستيسيابزارها فراواني- 47-5 شكل
 بر اساس تمركز ابزار

رق- 48-5 شكل و ارتقاي نظام مالي كشور ابتفراواني ابزارهاي سياستي در قانون رفع موانع توليد  پذير

تحريك طرف عرضه
60%

شكل گيري روابط نظام
ساز

0%

و زيرساخت
مقررات گذاري 

20%

تحريك طرف تقاضا
20%
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 هدفيها گروه
ذ در يها گروه بر اساسكشورينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديرفع موانع تول قانونليتحلليجدول

و محتوا ارائه شده است. و فناوري ي، صندوقردولتيغ بخشهدف  دكنندهيتول هاي شركتو هاي پژوهش
اگروه هدف بنيان محصوالت دانش  قانون بوده است.نيمورد اشاره در

و ارتقاي نظام مالي كشور تحليل قانون رفع موانع توليد رقابت- 34-5 جدول  هاي هدف گروه بر اساسپذير

مفادمحتواكد

يردولتيغ بخش
و سرمايهانهيزم جاديا يگذارهيمشاركت

غ يردولتيبخش
44 ماده

و فناوري صندوق  هاي پژوهش
و فناوري،يهاتيفعالو كيفي از حمايت كمي پژوهشي

يا توسعهكاربردييهايفناوروها پژوهش باألخص
44ماده

توليدكننده محصوالت هاي شركت
 بنيان دانش

وانيبن دانشمحصوالتديتولشيافزا و كسب
ا رانيايالمللنيبگسترش سهم نيدر صادرات
و افزا ايداخليتقاضاشيمحصوالت تمحصوالنياز

43ماده

ز در كشور ارائه شدهينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديهدف در قانون رفع موانع توليها گروهيفراوانريشكل
 است. 

 كشورينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديهدف در قانون رفع موانع توليها گروهيفراوان- 49-5 شكل

جوانان دانشگاهيان پژوهشي موسسات
غيردولتي بخش

1: فراواني 

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

شركت هاي فناور
شركت هاي دانش بنيان

1: فراواني

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

خارجي نهادهاي

پژوهشو صندوق هاي
فناوري

1: فراواني

شركت هاي كوچكو
متوسط

و و فناوري پارك هاي علم
مراكز رشد

نهادهاي حاكميتي
و بنگاه هاي شركت ها

اقتصادي



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل288 پيهان نيشيتوسعه

يبند جمع
شيافزارينظياهداف،كشورينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديع تولبر اساس متن سند قانون رفع موان

و جامعهتيدر دسته تقوانيبن محصوالت دانشديتولشيافزاويداخليكاالهايريپذ رقابت ارتباط با صنعت
بو هدفو فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيو تجار در صادرات محصوالت رانيايالمللنيگسترش سهم

مليپژوهشيهايهمكاريارتقادر دستهانيبننشدا بيو فناورانه ازيكميتو هدف حمايالمللنيو
اجينتا. استيبند قابل دستهيمالينمأتيلدر دسته تسهيو فناوريپژوهش هاييتفعال بخشنيحاصل از

و جامتينشان داد كه عمده اهداف ذكر شده در سند مرتبط با تقو و تجارارتباط با صنعت يسازيعه
ب بودهو فناورانهيپژوهشيدستاوردها و باياستيسيتكرار از منظر ابزارهايفراواننيترشياست مرتبط

اهداف سنديهدف طرح شده بر اساس چارچوب بررس ترين مهمكهيي. از آنجااند بوده تحريك طرف عرضه
و تجارتيتقو و جامعه ميپژوهشيدستاوردهايسازيارتباط با صنعت رسديو فناورانه بوده است، به نظر

و اساساً روش دستيمطرح شده كافيابزارها سيابينبوده و فناوريكليها استيبه اهداف در سند بايعلم
و صنعتيساز شبكهبه طور مثال ابزارهايي نظير باشد.مي مواجهييها ضعف و، حمايت از همكاري علم
مايها مشوق  نده است.مالياتي مغفول

ميمستقيهااتيقانون مال.5-3-4-4

 ابزارهاي سياستي
و محتوا بر اساسي مستقيمهااتيمالدر جدول ذيل تحليل قانون ابزار است. شده ارائهابزارهاي سياستي

اياستيس و توسعه در قالب مشوق عبارتند از: قانوننيمورد اشاره در از پرداختتيمعافهاي مالياتي تحقيق
 است. توسعهوقيتحقيهانهيهز معادليبخشودگواتيالم

 ابزارهاي سياستي بر اساسي مستقيمهااتيقانون مالليتحل- 35-5 جدول

مفادمحتواكدتمركز

تحريك
طرف عرضه
 نوآوري

يها مشوق
مالياتي
و تحقيق
 توسعه

وقيتحقيهانهيهزمعادليبخشودگمعافيت از پرداخت ماليات،
با قرارداد قالبدريتعاونويخصوصيحقوق خاصاش توسعه

10 زانيمبه حداكثر،يپژوهشويعال آموزش مراكزايها دانشگاه
اتيمالدرصد

 132ماده
س

درآمدبرايسال10معافيت از پرداخت ماليات حداقل به مدت
 پروانهيداراكهيمراكزيقاتيتحقويپژوهشيهاتيفعالازيناش
باشنديمصالحيذيهازارتخانهوازقيتحق

 144ماده

و آموزشيهزينهتعيين به عنوانهاي تحقيقاتي، آزمايشي
 148مادههاي قابل قبول مالياتيهزينه

وهادانشگاههايپرداخت يپژوهشي،آموزش عالمؤسسات، مراكز
حقيو فناور غ يقيبه اشخاص و دريراعم از كاركنان كاركنان خود
و10( مقطوع به نرخ ده درصد ياتمشمول مالسيالتدرحققالب  (%
و قراردادها،قيالتحق حق  يقاتيو تحقيپژوهشيحق پژوهش

.خواهد بود%)5(مقطوع به نرخ پنج درصدياتمشمول مال

86ماده
2تبصره
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ي مستقيم ارائه شده است.هااتيمالدر نمودار زير فراواني ابزارهاي سياستي در قانون

 بر اساس تمركز ابزارماليات مستقيم قانونياستيسيابزارها فراواني- 50-5 شكل

ميمستقاتيمالدر قانونياستيسيابزارهايفراوان-51-5 شكل

تحريك طرف عرضه
100%

شكل گيري روابط نظام
ساز

0%

و زيرساخت
مقررات گذاري 

0%

تحريك طرف تقاضا
0%
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و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل 290 پيهان نيشيتوسعه

 هاي هدف گروه
و محتوا گروه بر اساسي مستقيمهااتيمالدر جدول ذيل تحليل قانون  است. شده ارائههاي هدف

 هدفيها گروه بر اساسميمستقيهااتيانون مالقليتحل- 36-5 جدول

مفادمحتواكد

و صنعتيي اقتصاديهابنگاهوهاشركت س132مادهواحدهاي توليدي

 آموزشي مؤسساتوها دانشگاه
س132مادهها دانشگاه

وهادانشگاه 86مادهيآموزش عالمؤسسات، مراكز

 پژوهشي مؤسسات

ت هايحقيق از وزارتخانهمراكزي كه داراي پروانه
هستند ذيصالح

 144ماده

و فناوري مؤسسات 86مادهپژوهشي
س132مادهمراكز پژوهشي

و و نوآوران علمي نخبگان
 فناوري

و مخترعان  144ماده محققين

 است. شده ارائهي مستقيمهااتيمالهاي هدف در قانون در شكل زير فراواني گروه

ميمستقيهااتيهدف در قانون ماليها گروهيانفراو- 52-5 شكل

جوانان دانشگاهيان
پژوهشي موسسات

3: فراواني
غيردولتي بخش

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

2: فراواني

شركت هاي فناور شركت هاي دانش بنيان

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

1: فراواني

خارجي نهادهاي پژوهشو فناوري صندوق هاي شركت هاي كوچكو متوسط
و فناوريو پارك هاي علم

مراكز رشد

نهادهاي حاكميتي
و بنگاه هاي اقتصادي شركت ها

1: فراواني
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يبند جمع
ويهااتيمالنتايج حاصل از اين بخش نشان داد كه هدف ضمني سند قانون  مستقيم در حوزه علم

ي است اما به دليل اينكه به طور مستقيم به اينو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمينيلتسهفناوري
و اين سند تنها از جنبهيهايقانونهدف در ماده مرتبط اشاره نشده بود بخش اهداف سياستي حذف گرديد
و گروه با هاي هدف مورد بررسي قرار گرفت. بيش ابزاري ترين فراواني تكرار از منظر ابزارهاي سياستي مرتبط

و طرف عرضه نوآوريكتحرهاي سياست و بوده توسعهوقيتحقياتيماليها مشوقي پژوهشي مؤسساتاند
و مؤسساتوها دانشگاهو  آموزشي نيز با بيشترين درصد فراواني گروه هدف اصلي بندهاي مرتبط با پژوهش

 فناوري در سند حاضر است.

 كشوريو خدماتيديقانون حداكثر استفاده از توان تول.5-3-4-5

 اهداف سياستي
خ و و محتوا بر اساسدماتي كشور در جدول ذيل تحليل قانون حداكثر استفاده از توان توليدي اهداف سياستي

باو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمينليتسهارائه شده است. در اين قانون به هدف سياستي  ي، ارتباط
و تجاري و صنعت و سازي دستاوردهاي پژوهشي جامعه و كيفي پژوهش وو فناورانه، ارتقاي كمي تحقيق

مليژوهشپيهايهمكاريارتقاو توسعه بيو فناورانه ي مورد بررسي در اين پژوهش اشاره شده المللنيو
 است.

ياستيس اهداف بر اساس كشوريخدماتويديتول تواناز استفاده حداكثر قانونيكدگذار- 37-5 جدول

مفادمحتواكد

يپژوهش، توسعه فناوريمالتأمينليتسه
يو نوآور

و پوشش ي درامهيبيهاگسترش ابزارهاي تضمين
كشور

9ماده

و و تحقيق و كيفي پژوهش ارتقاي كمي
 توسعه

و توسعه 12ماده تقويت تحقيق

و فناورانهيپژوهشيهايهمكاريارتقا
بيمل يالمللنيو

و تقويتهاشركتيهايتوانمندحمايت از تجميع
وكار كسب، با رعايت قانون بهبود مستمر محيطها آن

15ماده

ا وتقويت و جامعه رتباط با صنعت
و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي

 فناورانه
و خدمات تولتيحما 5ماده كشوريدياز كاال

و خدماتي كشور ارائه در شكل ذيل درصد فراواني اهداف سياستي در قانون حداكثر استفاده از توان توليدي
 گرديده است.
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 كشوريخدماتويديتول تواناز استفاده حداكثر قانوندرياستيس اهداف ابعاديفراوان- 53-5 شكل

 ابزارهاي سياستي
و خدماتي كشور از توان توليدي و محتوابر اساسدر جدول ذيل تحليل قانون حداكثر استفاده ابزارهاي سياستي

 ارائه شده است. 

و كيفي ارتقاي كمي
و  و تحقيق پژوهش

توسعه
25%

تقويت ارتباط با
و  و جامعه صنعت

تجاري سازي 
دستاوردهاي پژوهشي 

و فناورانه
25%

افزايش سرمايه
و اجتماعي  انساني
و  پژوهش، فناوري

نوآوري
0%

و افزايش انسجام
اثربخشي حكمراني 

نظام پژوهش، فناوري 
و نوآوري

0%

ارتقاي همكاري هاي
و فناورانه  پژوهشي

و بين المللي ملي
25%

تسهيل تأمين مالي
پژوهش، توسعه 
و نوآوري فناوري

25%
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ياستيسيابزارها بر اساس شوركيو خدماتيديحداكثر استفاده از توان تول قانونتحليل- 38-5 جدول

مفادمحتواكدتمركز

تحريك طرف
 عرضه نوآوري

ماليتأمين
مستقيم
و تحقيق
و توسعه

نوآوري

مالي معطوف به حداكثر تأمينفراهم نمودن سازوكار
7ماده استفاده از توان داخلي كشور

يها مشوق
مالياتي تحقيق

و توسعه

قيتشويالزم برايم قانوناقداشوديمبه دولت اجازه داده
و توسعهيهاتيفعاليامهيب ، نحوه محاسبه حق تحقيق
كليامهيبيهاتيمعاف مه،يب يقراردادهاهيو مفاصا حساب

ويمراكز علمايها دانشگاهبايو پژوهشيقاتيتحق
علوم،يها وزارتخانهازيمجوز قطعيدارايپژوهش

رايو آموزش پزشكبهداشت، درماناييو فناور قاتيتحق
انجام دهد.

 الف-12ماده

تحريك طرف
تقاضاي
 نوآوري

تحريك
تقاضاي
 خصوصي

و خدمات ازتأمين( ي داخلي)هايتوانمندكاال
و صرفاًها ارجاع كار توسط دستگاه  هاي شركتبه مؤسسات

مندرج در سامانهيهايثبت شده در فهرست توانمنديرانيا
ا4(ماده ز استقانون مجاني)

5ماده

و رساختيز
يگذار مقررات

و رساختيز
يگذار مقررات

وتأسيسيالزم را برايقانونيهانهيزمفراهم آوردن
يردولتيغنيمؤسسات تضمتيفعاليريگشكل

 الف-9ماده

1-الف-4مادهي محصوالت داخليهايتوانمندساماندهي فهرست
و تصويب  كرديروبا»مشاركتبهقيتشو« نامهنييآ تهيه

 شركت ثبتوياعتبارويالتيتسه،يمال،يفن توانعيتجم
 گروهايو ادغام شكلبهكهييهاشركتاز دستهآنيبرا

 مشاركتگريكديبا)،ومي(كنسرس مشترك منافعباياقتصاد
 كننديم

15ماده

يليتكمالتيتحصيهارسالهوهانامهانيپاكهيدر صورت
وها پروژه(اه طرحايو ياعضايمقاالت استخراجاي)

حل علمي هيئت كشور شود،ياز مسائل اساسيكيمنجر به
دريو فناوريپژوهشيهاتيفعالازيامتنيگزيجا مندرج

يمرتبه اعضايارتقايجار نامهنييآ)6( جداول شماره
در علمي هيئت تا سقفيبعديها نامهنييآو جداول مشابه

سبه خواهد شدمكتازاتيامت

ج-12ماده
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 كشوريو خدماتيديقانون حداكثر استفاده از توان تولياستيسيابزارها فراواني- 54-5 شكل
 بر اساس تمركز ابزار

 كشور ارائهيو خدماتيديقانون حداكثر استفاده از توان تول در نمودار زير فراواني ابزارهاي سياستي در
 است. شده

 كشوريو خدماتيديدر قانون حداكثر استفاده از توان تولياستيسيابزارهاياوانفر- 55-5 شكل

تحريك طرف عرضه
29%

شكل گيري روابط
نظام ساز

و0% زيرساخت
مقررات گذاري 

57%

تحريك طرف تقاضا
14%
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 هاي هدف گروه
و خدماتي كشور و گروه بر اساسدر جدول ذيل تحليل قانون حداكثر استفاده از توان توليدي هاي هدف

 محتوا ارائه شده است.

 اي هدفه گروه بر اساسي مستقيمهااتيمالتحليل قانون- 39-5 جدول

مفادمحتواكد

يها بنگاهوها شركت
 اقتصادي

و 5مادههايتوانمنددر فهرست شده ثبتايراني هاي شركتمؤسسات

و خدماتي كشور 9ماده بخش توليدي

وييهاشركت با منافع مشتركيگروه اقتصادايكه به شكل ادغام
باومي(كنسرس كننديممشاركتگريكدي)،

15ماده

مؤسساتوهاشگاهدان
 آموزشي

 الف-12مادهها دانشگاه

و پژوهشي پژوهشي مؤسسات  الف-12ماده مراكز علمي

د-12ماده علمي هيئتاعضاي دانشگاهيان

و خدماتي كشور ارائه شده است. در شكل زير فراواني گروه  هاي هدف در قانون حداكثر استفاده از توان توليدي

 كشوريخدماتويديتول تواناز استفاده حداكثر قانوندر هدفيها گروهيانفراو- 56-5 شكل

جوانان
دانشگاهيان

1: فراواني

پژوهشي موسسات

1: فراواني
غيردولتي بخش

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

1: فراواني

شركت هاي فناور شركت هاي دانش بنيان
و نخبگان و نوآوران علمي

فناوري

خارجي نهادهاي
پژوهشو صندوق هاي

فناوري
شركت هاي كوچكو متوسط

و فناوريو پارك هاي علم
مراكز رشد

نهادهاي حاكميتي

و بنگاه هاي شركت ها
اقتصادي

3: فراواني
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 بندي جمع
يابزارها گسترشرينظيهدف، كشوريو خدماتيديبر اساس متن سند قانون حداكثر استفاده از توان تول

پژوهش،يلما تأمينليو توسعه، در دسته تسهقيتحقتيتقو منظوربه در كشوريامهيبيهاو پوششنيتضم
كيكميارتقاينو همچنيو نوآوريتوسعه فناور همچنين است.يبند قابل دستهو توسعهيقتحق يفيو

و تقو شركتيهايتوانمندعياز تجمتيحما محتي، با رعاهاآنتيها در وكار كسبطيقانون بهبود مستمر
مليپژوهشيهايهمكاريارتقادسته بيو فناورانه  بخشنيااز حاصلجينتار گرفته است.ي قراالمللنيو
سياستيسيتكرار از منظر ابزارهايفراواننيترشيبكه داد نشان  تحريك طرف عرضهيها استيمرتبط با
 قابل بخشزينيپژوهشيهايهمكاريارتقاو مالي پژوهش تأمينرينظياهدافكهييآنجااز.اند بوده
م اما دهنديمليتشكرا مذكور سند اهدافيفراوانازيتوجه بهنبودهيمطرح شده كافيابزارها رسديبه نظر
،باشنديم سازي تجاريويپژوهشيهايهمكارياز اركان اساسكهيساز شبكه مانندييابزارهابه مثال طور

.است نشده پرداخته

5-3-4-6.) )2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 ابزارهاي سياستي
و فناوري قانون الحاق، اشاره مستقيمي به اهداف با توجه به اينكه در بندهاي مورد بررسي در زمينه پژوهش

و گروه هاي هدف است. در جدول ذيل سياستي نشده بود، تحليل محتواي اين قانون نيز تنها شامل ابزارها
و بر اساسي از مقررات مالي دولت تحليل قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش ابزارهاي سياستي

 محتوا ارائه شده است. 

(-40-5 جدول ابزارهاي بر اساس)2تحليل قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
 سياستي

مفادمحتواكدتمركز

تحريك
طرف عرضه
 نوآوري

مالي تأمين
مستقيم
و تحقيق
 توسعه

ذيوه بر اعتبارات پژوهشعال بودجه ساالنهنيدستگاه در قوانليكه
در مورد افتهيصيتخصدرصد از اعتباراتكيمنظور شده است

ويامور پژوهشيرا براياتيرعمليغيهانهيهزازيدولت هاي شركت
 شودنهيهزيتوسعه فناور

56ماده

وو مؤسسات آموزشهادانشگاهمبالغي كه به هر يك از عـالي
تحيها وزارتخانهپژوهشـي تحـت پوشـش و قيقاتعلـوم، و فناوري

و آموزش پزشكي از محل و تملكيانهيهز اعتباراتبهداشت، درمان
 مبالغ، شوديمپرداخت متمركزيهافيردذيلياهيسرمايهاييدارا
تا مطابق شوديمافزودههاآن اعتباراتعكمك به سرجم عنوان به

و بر اساس نامهقتدر موافجليات مندرشـرح عم مربوط مقرراتقوانين
هزينه كنند

-28ماده
ع
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مفادمحتواكدتمركز

گيري شكل
روابط
 ساز نظام

حمايت از
همكاري
و علم
 صنعت

و غيردولتي)هادانشگاه (دولتي و پژوهشي و مؤسسات آموزش عالي
و مشاركت در كه حداكثر چهلانيبن دانش هاي شركتمجازند با ايجاد

(و نه و پژوهشي مؤسسات،ها دانشگاهبه متعلقآن سهام)٪49درصد
ويعلمئتيه اعضايبه متعلق سهام مابقيو دولتي واحدهاي ديگر

سهامداران بخش خصوصي است، نتايج تحقيقات سايرو دانشجويان
رايعلمئتيهاعضاي نمايند.يسازيتجارو دانشجويان خود

43ماده

وهادانشگاهيو پژوهشيآموزشيعلمئتيهياعضاتيعضوليتسه
ويآموزش هاي شـاغل در سـمتيو پژوهشيمؤسسات آموزش عال

سهمايو داشتن سهامانبني دانش هاي شركترهيمدئتيهدريپژوهش
الشركه.

22ماده

)2( دولتيمال قرراتمازيبخشميتنظ قانونبه مواديبرخ الحاق قانونياستيسيابزارها فراواني- 57-5 شكل
 بر اساس تمركز ابزار

در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در نمودار زير فراواني ابزارهاي سياستي
 ارائه شده است.

تحريك طرف عرضه
50%

شكل گيري روابط نظام
ساز
50%

و زيرساخت
مقررات گذاري 

0%

تحريك طرف تقاضا
0%



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل298 پيهان نيشيتوسعه

)2( دولتياز مقررات ماليبخشميمواد به قانون تنظيدر قانون الحاق برخياستيسيابزارهايفراوان- 58-5 شكل

 هاي هدف گروه
 بر اساسدر جدول ذيل تحليل قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

و محتوا ارائه شده است. گروه  هاي هدف
هاي گروه بر اساستحليل قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- 41-5 جدول

 هدف

مفادوامحتكد

 نهادهاي حاكميتي
56مادهيدولتهايشركت
56مادههاي اجراييدستگاه

 آموزشي مؤسساتوها دانشگاه
43مادهو مؤسسات آموزش عاليهادانشگاه
ع28-مادهيو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه

 پژوهشي مؤسسات
43مادهپژوهشيمؤسسات
ع28-مادهپژوهشيمؤسسات

 اهياندانشگ
وهادانشگاهيو پژوهشيآموزشيعلمئتيهياعضا

يو پژوهشيمؤسسات آموزش عال
22ماده

هاي هدف در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در شكل زير فراواني گروه
 است. شده ارائه
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(هاي هدف در قانون الحاق برخي فراواني گروه- 59-5 شكل )2مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 بندي جمع
ايجنتا بينحاصل از با ياستيسيتكرار از منظر ابزارهايفراوان ترينيشبخش نشان داد كه مرتبط

،يو مؤسسات آموزشها دانشگاه. اند بوده ساز گيري روابط نظامو شكل تحريك طرف عرضه هاي ياستس
 گروه هدف سند مذكور هستند.و نهادهاي حاكميتي شگاهيان، دانپژوهشي مؤسسات

 قوانينساير بندي نتايج تحليل جمع.5-3-4-7

ياستيس اهداف
ز س درصدريدر شكل درياستيتكرار اهداف و فناوري كه و از شركتتيحمانانوق بندهاي مرتبط با علم ها

قهاينوآوريسازيو تجارانيبن مؤسسات دانش وزارت علوم،التيو تشكفيانون اهداف، وظاو اختراعات،
حداكثر استفاده از توان، قانونكشورينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديقانون رفع موانع تول،يو فناور قاتيتحق
ازيبخشميمواد به قانون تنظيالحاق برخ قانونويم مستق هاي ياتقانون مال،كشوريو خدمات يديتول

و كيفييارتقاشده است. ارائه)2( دولتيمقررات مال و توسعههاتيفعالكمي و درصدنيشتريبي تحقيق
و نوآوري و اثربخشي حكمراني نظام پژوهش، فناوري  داده اختصاص خودبهرا درصدنيتركمافزايش انسجام

.است

جوانان
دانشگاهيان

1: فراواني

پژوهشي موسسات

2: فراواني
غيردولتي بخش

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

2: فراواني

شركت هاي فناور شركت هاي دانش بنيان
و نخبگان و نوآوران علمي

فناوري

خارجي نهادهاي
پژوهشو صندوق هاي

فناوري
شركت هاي كوچكو متوسط

و فناوريو پارك هاي علم
مراكز رشد

نهادهاي حاكميتي

2: فراواني

و بنگاه هاي شركت ها
اقتصادي



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل300 پيهان نيشيتوسعه

 مورد بررسي قوانينسايردر شدهانيبمجموع درصدهاي اهداف سياستي- 60-5 شكل

ياستيسيارهاابز
درياستيسيابزارهامجموعريزيها شكلدر و مؤسسات دانش از شركتتيحما قوانينكه وانيبن ها

قانون،يو فناور قاتيوزارت علوم، تحقالتيو تشكفيو اختراعات، قانون اهداف، وظاهاينوآوريسازيتجار
، كشوريو خدمات يديحداكثر استفاده از توان تولن، قانوكشورينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديرفع موانع تول

و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، ارائه شده)2( قانون ماليات مستقيم
ب نشان داده و نوآورق،يتحقميمستقيمال تأمينيابزارهايبرايبعد فراواننيشترياست. زيتوسعه  رساختيو
زهيجاهاي دولتي، بنگاه،يگريانجيم،يو نوآورياز فناوريخدماتتيحماي. ابزارهاباشديميارگذو مقررات

ايبا صفر فراوانيسازو خوشهينوآور  اند. موردتوجه قرار نگرفته وانينقنيدر

تقويت ارتباط با صنعت
و تجاري سازي  و جامعه
و دستاوردهاي پژوهشي

فناورانه
22%

و كيفي ارتقاي كمي
و  و تحقيق پژوهش

توسعه
48%

ارتقاي همكاري هاي
و  و فناورانه ملي پژوهشي

بين المللي
8%

و افزايش سرمايه انساني
اجتماعي پژوهش، 

و نوآوري فناوري
11%

و افزايش انسجام
اثربخشي حكمراني نظام 

و  پژوهش، فناوري
نوآوري

4%

تسهيل تأمين مالي
و  پژوهش، توسعه فناوري

نوآوري
7%



پهايلتحلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات،يو نوآوريپژوهش، فناور 301 يشنهادهاو

 بر اساس تمركز ابزار مورد بررسي قوانين سايرياستيسيابزارهايفراوان- 61-5 شكل

 مورد بررسي قوانين سايردر شدهانيبمجموع ابزارهاي سياستي- 62-5 شكل
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و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل 302 پيهان نيشيتوسعه

 هدفيها گروه
ز كهيها گروهمجموع ابعادريدر شكل و مؤسسات دانش از شركتتيحمانانوقدر هدف وانيبن ها

ن قانو،يو فناور قاتيوزارت علوم، تحقالتيو تشكفيو اختراعات، قانون اهداف، وظاهاينوآوريسازيتجار
،كشوريو خدمات يديحداكثر استفاده از توان تول، قانونكشورينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديرفع موانع تول

)2( دولتياز مقررات ماليبخشميمواد به قانون تنظيالحاق برخ قانونويم مستق هاي ياتقانون مال
وتمؤسساوها دانشگاهپژوهشي، مؤسساتشده، ارائه شده است. اشاره وانيبن دانش هاي شركتآموزشي

 باشند.مي دارا هدفيها گروهانيمدررايفراواننيشتريب

 مورد بررسي قوانينسايردر شدهانيبهاي هدف مجموع گروه- 63-5 شكل

 بندي كلي جمع.5-4
دراسناد كليهيمحتواليحاصل از تحلجيو نتايبند بخش جمعنيا در و زمينهو قوانين مورد بررسي علم

ميفناور پگردديارائه و به تفكنيشي. در بخش دريو بررسليمورد تحل،كياسناد در سه گروه قرار گرفتند.
اهداف«كيو به تفكگريكديكناردر كليه اسناديحاصل از بررسجيبخش تالش شده است تا نتانيا
و تحل»هدفيها گروه«و»ياستيسيابزارها«،»ياستيس  شود.ليارائه

و قوانين مورد مطالعه اسنادكليهدري اهداف سياستيبررسجينتا.5-4-1
ز در سيدرصد فراوانيبند جمعريشكل شده است. ارائهيموردبررسو قوانين مجموع اسناددرياستياهداف

ز طور همان و مشاهده است قابلريكه در شكل و جامعه وردهاي دستا سازي تجاريتقويت ارتباط با صنعت
و و فناورانه و كيفييارتقا پژوهشي و توسعههاتيفعالكمي  تأمينتسهيلويدرصد فراواننيشتريبي تحقيق

جوانان
دانشگاهيان

3: فراواني

پژوهشي موسسات

13: فراواني

غيردولتي بخش

2: فراواني 

و موسسات دانشگاه ها
آموزشي

11: فراواني

شركت هاي فناور

1: فراواني

شركت هاي دانش بنيان

7: فراواني

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

5: فراواني

خارجي نهادهاي

پژوهشو صندوق هاي
فناوري

2: فراواني

شركت هاي كوچكو متوسط
و فناوريو پارك هاي علم

مراكز رشد

نهادهاي حاكميتي

2: فراواني

و بنگاه هاي شركت ها
اقتصادي

4: فراواني
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و و نوآوري مالي و اثربخشي حكمراني نظام پژوهش، فناوري ميدرصد فراواننيتركمانسجام اهدافانيرا در
شا به خود اختصاص دادهياستيس دلانياند. نيايمال تأمينليهدف تسهينه چندان بااليوانفراليذكر است

و اهداف مرتبطياستيسيدر سطح ابزارها مفصالًو عمدتاًيمال تأميناست كه الزامات مربوط به مطرح شده
تاعتباراشيجهت افزا گذاري هدفايويمال تأميننظامياز جنس ساماندهيبه موارد كالنيمال تأمينبا 

و توسعه دمحد،تحقيق سايدر راستاگريود هستند؛ به عبارت نظريحصول و توسعهيارتقارياهداف و تحقيق
 شده است.ينيبشيپنيو قوانيدر اسناد باالدستيمختلفيماليابزارها،يسازيتجارتيتقو

در- 64-5 شكل يموردبررسو قوانيناسناد كليه درصد فراواني اهداف سياستي

ابررسجينتا.5-4-2 و قوانين مورد مطالعهاسناد كليهدر بزارهاي سياستيي
ودرياستيسيابزارهايفراوان نيزريزهاي شكل در بر اساس مورد بررسي در اين فصلقوانين كليه اسناد

و انواع مختلف ابزارها در طور همان. ارائه شده است محل تمركز از منظر مشاهده است قابل 65-5 شكل كه
برنوع تمركز، ابز  زانيمنيشتريبو همچنين تحريك طرف عرضه،يگذارو مقررات رساختيز ارهاي متمركز

در. اندو ابزارهاي تحريك طرف تقاضا، با فاصله زيادي از سايرين، در رتبه آخر قرار داشته داشتهرايفراوان
اس 66-5 شكل كه مالحظه طور همانت. نيز فراواني انواع مختلف ابزارها در اسناد مورد بررسي قابل مشاهده
و مقررات مي و همچنين شود زيرساخت و نوآوري، از بيشترين تأمينگذاري و توسعه مالي مستقيم تحقيق

و قوانين مورد بررسي، مورد اشاره در اسنادياستيسيدر ابزارها تأملنكته قابل اند. فراواني برخوردار بوده
آييابزارها باشد،يم ثيرگذارتأوديجدياستيسيبودن سهم ابزارهانييپا كاربرانكيتحر،ينگار ندهيمانند
ايساز خوشهويدولتيها بنگاه،يو نوآورياز فناوريخدماتتيحما،يينها ازةدهند امر نشانني. استفاده

و نوآورق،يتحقميمستقيمال تأمينتر مانندو ملموستريسنتيابزارها و مهارت،يتوسعه ،يآموز آموزش
و قواننيدر تدويگذارو مقررات رساختيز منياسناد .باشديدر كشور



و برنامهي، قوانياسناد باالدستيمحتواليفصل پنجم: تحل304 پيهان نيشيتوسعه

وكليهدرياستيسيابزارهايفراوان-65-5 شكل  بر اساس تمركز ابزار مورد بررسينيقوان اسناد

در- 66-5 شكل  مورد بررسيو قوانيناسناد كليه فراواني ابزارهاي سياستي

تحريك طرف عرضه
37%

شكل گيري روابط نظام
ساز
23%

و زيرساخت
مقررات گذاري 

38%

تحريك طرف تقاضا
2%
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ه نتايج بررسي گروه.5-4-3 درهاي  مطالعهو قوانين مورد اسناد كليه دف
كه طور همان. است شده ارائهيبررس موردو قوانين اسناد مجموعدر هدفيها گروهيفراوانيبند جمعريز شكل در
م زانيمنيشتريبشيآموزمؤسساتوها دانشگاه استمشاهده قابلريز شكل در بهيها گروهانيتكرار را در هدف

 است.دهخود اختصاص دا

يمورد بررسو قوانين اسناد كليهدر هاي هدف گروهيفراوان- 67-5 شكل

 مراجع.5-5
(،يو صلصال.،س،يزيپروم.،،يحاج باقربياد ي. تهران: مركز نشر علوم پزشكيفيكقيتحقيها ). روش1390م.

.)ي(بشر

) م. و نوشادي، م.، .41-15):2(3ه پژوهش، ). تحليل محتواي كيفي. فصلنام1390ايمان،

( باردن، مللي). تحل1375لورنس (ترجمه شهي)دوزيمنيو محمديانيآشتحهيمحتوا  تي.بهشدي. تهران: انتشارات دانشگاه

و ششم.ها برنامه ي توسعه چهارم، پنجم

) م. و نوروزي، م.، هاي مي ايران در برنامهشناسانه از ترجمان اسناد باالدستي جمهوري اسال). تحليلي آسيب1392بنافي،

و بودجه،زير برنامهعملياتي: مالحظاتي سياستي.  .195- 161)،4(18ي
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).1384(صداوسيما، 

.1404 انداز چشمسند

ك  الن اقتصاد مقاومتي.سياست

و فناوري.ها استيس ي كلي علم

جوانان

2:فراواني

دانشگاهيان

24:فراواني

پژوهشي موسسات

32: فراواني

غيردولتي بخش

12: فراواني 

و موسسات آموزشي دانشگاه ها

38: فراواني

شركت هاي فناور

9: فراواني

شركت هاي دانش بنيان

20: فراواني

و نخبگان و نوآوران علمي
فناوري

16: فراواني

خارجي نهادهاي

7: فراواني

و فناوري صندوق هاي پژوهش

4: فراواني

و متوسط شركت هاي كوچك

5: فراواني

و و فناوري پارك هاي علم
مراكز رشد

6: فراواني

نهادهاي حاكميتي

9: فراواني

و بنگاه هاي اقتصادي شركت ها

10: فراواني
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) ).2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ي.و فناور قاتيوزارت علوم، تحقالتيو تشكفيقانون اهداف، وظا

و خدماتي كش  ور.قانون حداكثر استفاده از توان توليدي

و مؤسسات دانش از شركتتيقانون حما .و اختراعاتهاينوآوريسازيو تجارانيبن ها

.كشورينظام ماليو ارتقاريپذ رقابتديقانون رفع موانع تول
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 فصل ششم

برنامه ششم کیفی احکامِ بررسی عملکرد
 و نوآوری فناوری پژوهش،توسعه در حوزه 

 شهره نصري

 مركز تحقيقات سياست علمي كشور علمي هيئتعضو

 چكيده

و فناوري،ها استيس، انداز چشمسندژهيوبهدر اسناد باالدستي، ي ابالغي برنامهها استيسي كلي علم
واه استيسو1ششم توسعه و فناوريها استيسي كلي اقتصاد مقاومتي، اهداف يي براي توسعه علم

 
به–هاي ابالغي سياست.1 ي:و نوآوريامور علم، فناوربندهاي مربوط

و فناوراولي به رتبه يابيدست-74 سيتو تثبيمنطقه در علم و فناوريكل هاي ياستآن با اهتمام به تحقق .يعلم
بنياجرا-75 و تأك آموزش يادينسند تحول .يو نوجوانيكودك يليبر دوران تحصيدوپرورش
 كشور.يدر نظام آموزشيمهارتيها سهم آموزشيشافزا-76
پاي توسعه-77 سيو نوآور پردازييهنظر يادي،بن يقاتو تحقيهعلوم و فناوريكل هاي ياستدر چارچوب يو نقشهيعلم

 كشور.يجامع علم
مليسامانده-1-77 و اطالعات علمينظام و كارآمد.يو فناوريپژوهشي،آمار  جامع
و ارتقاء علوم انسان-2-77 ديقتعم يژهوبهيتحول .يانقالب اسالميو مبان ينيشناخت معارف

و متناسبيلمتقابل تحصيطهرابيمتنظ-78 و رشتهيساز با اشتغال ويجامع علمي با نقشه يليتحصيها سطوح كشور
و اشتغال.يدتول يازهاين
و الهاميگسترش همكار-79 و فناوري بخش در حوزهو تعامل فعال، سازنده سايعلم و مراكز علميربا فنيكشورها يو

و توسعهجه يژهوبهيو جهانيا معتبر منطقه و صادرات محصوالت دانشي ان اسالم .يانبن تجارت
و سامانده-80 مليتوسعه و تجار مسئلهيها از پژوهشيتو حماينوآورينظام و نوآور سازييمحور وي،پژوهش

نيماليننظام جامع تأمي توسعه .يانبن اقتصاد دانش يازدر جهت پاسخ به
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يا شدهينيبشيپ ساله توسعه از جمله هاي پنجي تحقق آن، در قوانين برنامهسازنهيزمكه براي تحقق
و اجتماعي، احكامي در اين خصوص تدوين شده است.   قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي

و چالشب ازآنجاكه گيري تواند به تصميمميهاآنسازي هاي پيش روي اجرايي ررسي عملكرد احكام
بررسي عملكرد اين فصل،در برنامه آتي كمك كند، هدف اصليهاآندر خصوص تكرار يا عدم تكرار 

و فناوريِ برنامه ششم توسعه است احكام كيفيِ و فناوري در فصل علم . به اين منظور از يك1پژوهش
ط وبودجه در خصوص عملكرد برنامه ششم هاي سازمان برنامه منابع مختلفي ازجمله گزارشرفيك

از56، گزارش عملكرد ماده98و96،97 هاي سالتوسعه در  و و ... مورد بررسي قرار گرفته الحاق
و نظراتشان در خصوص2طرف ديگر از اطالعات حاصل از مطالعات ميداني يعني مصاحبه با خبرگان

و چالشم  سازي احكام استفاده شده است. هاي اجرايي حتوا، عملكرد
و ازآنجاكهالزم به ذكر است و فناوري در فصل علم اطالعات عملكردي احكام كيفيِ بخش پژوهش

طي 1398فناوري تنها تا سال  ، 1398تا 1396 هاي سالدر دسترس بوده، گزارش عملكرد مربوطه
 است. شدهيبررسه، يعني سه سال اول اجراي برنام

و فناوريِ قانون برنامه ششم توسعه، با10در فصل علم و فناوري حكم قانوني به حوزه پژوهش
و نوآوري تأمين«هاي كاركرديِ اولويت و ارتقاء«،»ماليِ پژوهش، توسعه فناوري تكريم نخبگان

و فناوري و تجار«،»نيروي انساني در پژوهش و صنعت سازي دستاوردهاييارتباط با جامعه
و فناورانه و فناوري تأمين«،»پژوهشي و شبكه«و»و توسعه منابع انساني در پژوهش سازي

و بين همكاري و پژوهشي ملي همچنين سه حالت براي.است اختصاص داده شده» المللي هاي علمي
با نحوه تداوم احكام برنامه ششم در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده كه شامل تداوم، تداوم

و عدم تداوم مي شود. اين سه حالت بر اساس عملكرد احكام مربوطه در برنامه ششم توسعه، اصالحات
و سازيِ ارائه شده، تناسب گروه تناسب ابزار سياستي ارائه شده، تناسب سازوكار اجرايي هاي هدف

و مبتني بر چالش و مصاحبه با خبرگان پيشنهاد شده هاي احصا شده، موانع موجود تناسب مجري
(احكام قانوني) به هر يك از حوزه اولويت1-6 جدول است. در و مواد مربوط هاي هاي كاركردي

و فناوري، اهداف احكام، با سازي، اجرايي سازوكار پژوهش و تناظر حالت تداوم در برنامه هفتم،
 است.هاي ابالغي برنامه ششم توسعه ارائه شده سياست

1.شاخصجزئيات مربوط به عملكرد احكام كم) و فناوري) در فصل هفتم،ي يابيمحور ارز نظام شاخصيطراح«هاي پژوهش
 ارائه شده است.» در برنامه هفتميو نوآوريپژوهش، فناورةحوز

(احصاي مسائل سياستي) مشاهده شد، در طي مصاحبه2 هاي انجام شده با هدف . همانطور كه در پروتكل مصاحبه فصل دوم
و چا و نوآوري، در خصوص تجربه خبرگان از برخورد با احكام برنامه ششملششناسايي مسائل هاي حوزه پژوهش، فناوري

و نقدهايي كه به آن مطرح مي  اند. در اين فصل، منعكس شدههاآني پرسيده شد كه نتايج سؤاالتدانند نيز توسعه
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و سازوكار اجرايي اولويت-1-6 جدول و تناظر با سياست ها، مواد مربوطه، اهداف  هاي ابالغي برنامه ششم سازي
و نوآوري فناوريپژوهش، در حوزه

كاركردهاي
 اصلي

مواد مربوطه
(احكام)

 هدف حكم
سازوكار

 سازي اجرايي

حالت تداوم
در برنامه
 هفتم

تناظر با
 هاي ياستس

يابالغ

ماليِ تأمين
پژوهش،

توسعه فناوري
و نوآوري

-64ماده
ب  بند

سهم اعتباراتيشافزا
يداز توليدولتيپژوهش

يناخالص داخل

دستورالعمل اجرايي
قانون56ماده

الحاق

تداوم با
 اصالحات

و بند80بند ؛
77 -1 -64ماده

ب -بند
1تبصره

 نامه تصويب آئين
يي نامه اجرا آئين

 ستاپ
-

-64ماده
پ  بند

هايپژوهشازيتحما
و مسئله محور

و سازييتجار پژوهش
ينوآور

نامه اجرايي ماده آئين
پ- 64  بند

 عدم تداوم

؛ بند80بند
و بند1- 77 ؛

78 

-64ماده
ج  بند

ازيماليتحما
تقاضامحور هاي پژوهش

وها دانشگاهمشترك با 
ي،مؤسسات آموزش عال

ويفناورويپژوهش
يهعلميها حوزه

يياجرا نامه يينآ
جبند-64 ماده

تداوم با
 اصالحات

-64ماده
ح  بند

ي،تحقق توسعه فرهنگ
ويو فناوريعلم

يلو تسهيآموزش
 يالنالتحص اشتغال فارغ

مطابق قانون بودجه
يسنوات

 هاي يزير برنامه
يالزم با هماهنگ

 ربطذيمراجعيرسا
 عدم تداوم

-65ماده
 بند الف

ييزادرونيشافزا
ياعطايقاقتصاد از طر

به يالتتسه الزم
 هاي شركت تأسيس
در داخل يانبن دانش

كشور با مشاركت 
يخارج هاي شركت

هاي نامه انعقاد تفاهم
 همكاري

 عدم تداوم
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كاركردهاي
 اصلي

مواد مربوطه
(احكام)

 هدف حكم
سازوكار

 سازي اجرايي

حالت تداوم
در برنامه
 هفتم

تناظر با
 هاي ياستس

يابالغ

-65ماده
-بند الف
 تبصره

 ارائه الزامات مربوطه

هايشركتثبت
بنيان با حداقل دانش

سهم51%
گذاران داخلي سرمايه

-

-65ماده
ث  بند

ويشافزا سهم وقف
يمال تأميناز يريهخ

و مؤسساتها دانشگاه
يپژوهشي،آموزش عال

يو فناور

تشكيل ستاد-
خيرين در وزارت

 عتف
تدوين اساسنامه-

تيپ

تداوم با
 اصالحات

ارتباط با
و جامعه
و صنعت

سازي تجاري
دستاوردهاي

و پژوهش ي
 فناورانه

-64ماده
ت  بند

ويريكارگبهيي،شناسا
 سازييتجار
ازيدستاوردها حاصل

و توسعه پژوهش

يياجرا نامه يينآ
ت-64 ماده  بند

 تداوم

80بند

-64ماده
خ  بند

و كاربست توسعه، انتشار
يفناور

سند جامع مالكيت
علوم، فكري وزارت

و فناوري تحقيقات
 تداوم

و توسعه تأمين
منابع انساني
و در پژوهش

 فناوري

-64ماده
ث  بند

و تكر يمشناساندن
و مشاه و يرانايرمفاخر

از نخبگانيتحما
يو هنريفرهنگي،علم

 كشور

هاي عملياتيبرنامه
هاي اجرايي دستگاه

در قالب تعهدات
در برنامه اي

همكاري با بنياد ملي
نخبگان

- عدم تداوم

وشبكه سازي
هاي همكاري

و  علمي
پژوهشي ملي 

 الملليو بين

-64ماده
چ  بند

يورگسترش بهره
يو ارتقا يانبن دانش

دريسطح فناور
در يرانيا هاي شركت

الملليينبيدتول يرهزنج

يارتقا«طرح
مشاركت فعاالن

 يرهدر زنجياقتصاد
»الملليينبيدتول

79بند عدم تداوم
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 مقدمه.6-1
م امروزه اصلي ميترين و فناوري سنجيده و توانمندي كشورها با توسعه علم و ؤلفه پيشرفت و موضوع علم شود

و برنامه فناوري در سياست  انداز چشمتدوين سند ها قرار گرفته است. هاي مختلف در كانون توجه دولت ها
و فناوري 1404بيست ساله كه ايران را در افق در بين كشورهاي كشوري رشد يافته با جايگاه اول علمي

از هاي پنج برنامهاست. بوده ريزي در سطح ملي كند، گام نخست در فرايند برنامه منطقه تصوير مي ساله توسعه
مي جمله ابزارهاي رسيدن به اين چشم و اندار محسوب شش شوند كه تدوينساله برنامه پنج تاكنون  شده

فرهاآنآخرينِ و اجتماعي، برنامه ششم توسعه اقتصادي، است بوده 1400تا 1396هاي سال براي هنگي
 ). 1396(وزارت عتف، 

رئياسالميتوسط مجلس شورا95قانون برنامه ششم توسعه در اسفند ماه سال ابالغ شد. جمهوريسبه
در رنامهب يحهال كم89به ينيشده بود پس از بازبيمماده تنظ35ششم توسعه كه ابتدا يها يسيونماده در

و يكي.يدرسيبماده به تصو 124بايتو در نهاي افزايش يافتاسالميمختلف مجلس شورا  هاي يژگياز
عينگر جامعي،كننده برنامه ششم توسعه از ده برنامه توسعه قبليزمتما آن است.يمحور مسئلهحالينو در

رويها در برنامه طبرنامه جامع بودينتدوي،اصل يكردتوسعه قبل، و فرا بخش آن تمام بخشيكه با ها ها
م يكسانيتاهميبضر بگرفتنديمورد توجه قرار به رنامه. در يتكه تمام مسائل در اولوآنيجا ششم توسعه،

گ و درع برنامه جامعيكينتدوشدمقرر يرند،قرار بگ مسئله حالنينگر ايردمحور در دستور كار قرار ين. به
دريموضوعاتيبترت ميلموجود تبديتصورت ادامه وضعكه و مشكل ، مورد توجه قرار شدنديبه بحران

بسيار محدود بعضاًها، گرفتند. هرچند كه دامنه در نظر گرفته شده براي لحاظ كردن احكام مرتبط با چالش
 بوده است. 

و در آستانه تدوين پيش برنامه هفتم نويس سند با توجه به نزديك شدن به پايان برنامه ششم توسعه
و با توجه به اينكه يكي از ورودي و ضروريِ تدوين احكام پيشنهادي برنامه هفتم، نتايج توسعه هاي مهم

بررسي عملكرد احكام كيفيِ حوزه پژوهش فصل،هدف اصلي اين حاصل از بررسي عملكرد برنامه ششم است، 
و فناوريِ برنامه ششم توسعه)  (ذيل فصل علم به منظورهاآنسازي هاي پيش روي اجراييو چالشو فناوري

و يا اصالح مواد موجود در برنامه هفتم توسعه تصميمكمك به   باشد.ميگيري در خصوص تداوم، عدم تداوم
ا منظور،نيبد و وزارتيها از گزارشيريگ با بهره فصلنيدر و بودجه منتشر شده توسط سازمان برنامه

همانيعلوم، مكاتبه با مجر و بر اساس چهار دسته كاركردنيچنو ويبرايمصاحبه با خبرگان، حوزه پژوهش
در(يفناور سع1-6 جدول مورد اشاره و چالشيبر احصاي) مسيها عملكرد احكام، مسائل ريموجود در
پيميسازيياجرا و هد عدم تداوم ارائه خواايدر خصوص تداوم، تداوم با انجام اصالحاتزينيشنهاداتيشود
 شد.
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كياصليكاركردها-1-6 شكل و فناوريِفيو مواد مرتبط با احكامِ و فناوريپژوهش  برنامه ششميِدر بخش علم

به بررسي عملكرد.6-2 و»يو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمين« احكام مربوط
 پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه

و و فناوري تأمينحمايت دراز جمله پيشران ماليِ پژوهش و و فناورانه است و توسعه علمي هاي اصلي رشد
از اسناد باالدستي از توليد ناخالص داخلي تا سال4توسعه به حداقلو تحقيق بودجه افزايش بسياري درصد

 قرار گرفته است. تأكيدمورد،1404
و«در راستاي تحقق كاركرد و فناوري تأمينحمايت -64ماده حكم قانوني يعني8،»ماليِ پژوهش

پ-64ماده؛1تبصره-ببند-64ماده ب؛ بند ج-64ماده؛ بند بند الف؛-65بند ح؛ ماده-64؛ ماده بند
و ماده-بند الف–65ماده  ث–65تبصره؛ در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است. موضوع اين بند

و تأكيدابالغيِ برنامه نيز مورد هاي سياست80و1-77احكام در بندهاي  واقع شده است. در ادامه اقدامات
 شود. عملكرد مربوط به اين احكام تشريح مي

و همكاريشبكه و بين سازي و پژوهشي ملي چبند-64ماده الملليهاي علمي

حبند-64ماده

و نوآوري  تأمين مالي پژوهش، توسعه فناوري

و تجاري و صنعت سازي دستاوردهاي ارتباط با جامعه
و فناورانهپژوهشي 

و فناوري و توسعه منابع انساني پژوهش  تأمين

ب-64ماده  بند

ب-64ماده 1تبصره-بند

پ-64ماده  بند

ج-64ماده بند

ت-64ماده بند

خبند-64ماده

ثبند-64ماده

الفبند-65ماده

تبصره-الفبند-65ماده

ثبند-65ماده
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ب-64ماده.6-2-1  بند

 بررسي عملكرد.6-2-1-1
و توسعه دولتي (شدت تحقيق )،1با هدف افزايش سهم اعتبارات پژوهشي دولتي از توليد ناخالص داخلي

ب-64ماده  قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده است:در بند
و اشتغال، گسترشيلرابطه متقابل تحصيمتنظي،ور بهرهيشافزا يان،بن منظور تحقق اقتصاد دانش به

بيهمكار مديشو افزا الملليينو تعامالت فعال :كشوريفناورويعلم يريتنقش مردم در
ب قا5موضوع ماده(يهاي اجرائ دستگاهيهكل-بند مد) هاي موضوعو دستگاهيخدمات كشور يريتنون

مكلفند 15/8/1384) مصوب1( دولتياز مقررات ماليبخشيمبه قانون تنظي) قانون الحاق مواد50( ماده
ذيعالوه بر اعتبارات پژوهش از1(صددريكبودجه ساالنه منظور شده است،يندستگاه در قوانيلكه (%

(1فصول(ياستثنابهاي ينههز يافتهيصاعتبارات تخص و و در مورد6) هزيدولت هاي شركت)  هاي ينهاز
.كنند ينههزيو توسعه فناوريامور پژوهشيرا برا يرعملياتيغ

 بر اين اساس، ابعاد سياستي در تدوين اين حكم به شرح ذيل هستند:

 تناظر با سياست ابالغي برنامه ششم

و اطالعينظام مليسامانده-1-77 ويپژوهشي،ات علمآمار
و كارآمديفناور  جامع

و سامانده- 80 مليتوسعه  هاي پژوهشازيتو حماينوآورينظام
و تجارلهئمس و نوآور سازييمحور نظاميو توسعهي،پژوهش

نيمالتأمينجامع .يانبناقتصاد دانشيازدر جهت پاسخ به
انون الحاقق56دستورالعمل اجرايي مادهسازيسازوكار اجرايي

 هاي هدف گروه

خدماتيريت) قانون مد5(موضوع مادهيهاي اجرائدستگاهيهكل
، شامل:) قانون الحاق50( هاي موضوع مادهو دستگاهيكشور

و پژوهشيها دانشگاه و مؤسسات آموزشي
و فناوري  مؤسسات پژوهش

 بنيان دانش هاي شركت
ها بانك
و ...

و فناورييممستقيلماتأمينابزارهاي سياستي پژوهش
(دبيرخانه شوراي عالي عتف)مجري/مجريان وزارت عتف

تداوم با انجام اصالحات2پيشنهاد براي تداوم در برنامه هفتم توسعه

عحكم فوقمفاد ( يناً، مقيبخشيمبه قانون تنظي) قانون الحاق مواد56در ماده (يرات مالراز )2دولت
اييچرادر.3شده استمنظور 1393مصوب سال مرتبطيشود شورايم يادآور در قانون برنامه حكمينتكرار

 
1. R&D intensity 

فص2  شوندگان تكميل شده است.ل از سند حاضر بر اساس نظرات مصاحبه. الزم به ذكر است، اين بند در تمامي احكام اين
و بندهاينتحت عناو يانهساليها بودجهينمهم در قوانينا.3 ميمختلفيمواد اشديدر نظر گرفته  1393در اواخر سال ينكهتا

 در آمد.ي) به صورت دائم2( دولتياز مقررات ماليبخشيممواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ56تحت عنوان ماده
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و فناور و فناور برنامهيشورا يعنيبرنامه ششميندر نظام تدويبا بخش علم  يشنهادپيحكمي،ريزي علم
(56در مادهييهاي اجرا دستگاهيفدادند كه بر اساس آن سقف تكل از2قانون الحاق سه درصديك) به

عال يابديشدرصد افزا هزوهو ايايهسرمايهاييشامل اعتبارات تملك دارايا ينهبر اعتبارات ينهم باشد.
پ و بر مفاد حكم قانون يشنهاديحكم ( يعنيموجوديدر مجلس با مخالفت روبرو شد ) قانون56مفاد ماده
) كهيبررسيبند ) تأكيد شد. در جمع2الحاق يمقانون تنظابيقانون الحاق مواد56مفاد ماده حكم، مقرر شد

(ياز مقررات ماليبخش گ تأكيد) مورد2دولت به يرد،قرار حذف حكميجاو در مرحله تنظيم احكام
شد يشنهادي،پ و بودجه، متن حكم موجود تكرار .)1396(سازمان برنامه

ي سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي انداز راهاقدامات ترين مهمدر راستاي تحقق حكم فوق، يكي از
در سطح ملي براي-(سمات ملي) با هدف ايجاد فضاي اطالعاتي و بدون تكرار پژوهشي شفاف، يكپارچه، منسجم

و  و رهبري ساز فراهمپژوهشگران پژوهش براي مديران بوده است. به عبارتي اين هاي فعاليتي شرايط مديريت
داي سامانه، برنامه و بهرهبراي ايجاد يك سترسي از و فناورانه كشور از تمام اطالعات پژوهشي، علمي برداري

 اجرايي، هاي دستگاه قبيلاز مشمول هاي دستگاه پژوهش هدفمندسازي منظوربه سامانه اين است.درگاه واحد 
آندر رستيدبه كشور پژوهشي هاي طرح اطالعاتتاشد ايجادها بانكوها شركت ها، پژوهشگاه،ها دانشگاه
.نمايند دريافت رهگيريكد آنالين، صورتبههاطرح ثبتازپسها دستگاهو گردند تجميع

و 625 در اولين سال اجراي برنامه، شده كه از اين ميان طرح ثبت 2692دستگاه در اين راستا فعال بوده
است بوده ريال ميليارد 897 نيزمحل اين از شده منعقد قراردادهاي حجم طرح پذيرفته شده است. ميزان 2037

).2-6 شكل(

و ميزان-2-6 شكل  1397قراردادها در سمات در سال اعتبارتعداد دستگاه فعال، تعداد طرح
)1398(شوراي عالي عتف،

625 

2692 

897 

تعداد دستگاه فعال تعداد طرح اعتبار
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در سمات مورد بررسي قرار گرفت. از اين تعداد هاي اجرايي مشمول دستگاهطرح 3303تعداد 1397در سال
و همچنين تعداد طرح 2386 كد 917جديد جهت دريافت كد رهگيري در سامانه ثبت رهگيري طرح داراي
گذشته به منظور ثبت عملكرد خود اعم از اختتام، انصراف يا پرداخت مالي سال مذكور در سامانه هاي سال

و اعالم نظر جديدرحط 2386 تعداداز 1397فعال شدند. در سال  شدهت ثبتدر سماكه به منظور بررسي
بر بيني طرح موفق به اخذ كد رهگيري شدند. اين تعداد طرح با مجموع اعتبار پيش 1459تعداد بودند؛ شده بالغ
بر ميليارد ريال توسط كميسيون 972 و در نهايت پذيرفته شدند. هاي تخصصي شوراي عالي عتف مورد بررسي

اي هزينهاز محل اعتبارات 1397سال در561هاي اجرايي مشمول ماده دستگاه خوداظهارياساس 
بر هاي اجرايي مشمول دستگاه به 834اعتباري بالغ طرح فعال سامانه پرداخت شده است؛ 2386ميليارد ريال

و الباقي به مبلغ ميليارد ريال به طرح 135از اين ميان مبلغ  به 699هاي جديد  طرح 917ميليارد ريال
س هاي سال توزيع اعتبارات3-6 شكل، از محل اعتبار مذكور پرداخت شده است.97ال گذشته منتقل شده به

(ميليون ريال)  مي97در سال به تفكيك نوع طرح سامانههاي پژوهشي طرحپرداختي  دهد. را نشان

(ميليون ريال)-3-6 شكل 97در سال به تفكيك نوع طرح سامانههاي پژوهشي طرحتوزيع اعتبارات پرداختي
)1398شوراي عالي عتف،(

(56. ماده1 )2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

طرح هاي توسعه اي

طرح هاي بنيادي

طرح هاي كاربردي
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بهي بودهدر سامانه سمات از نوع تحقيقات كاربرد شدهيهاي بررس عمده طرح بايطور است؛ 84 سهمكه
را به خود اختصاص داده است. اما 1397شده سمات در ساليهاي بررس باالترين حجم اعتباري طرحي،درصد
پياز طرف يطور عمده تحقيقات كاربردبهكهييرصد است. ازآنجاد35يهاي كاربرد طرح شده بينييشاعتبار

م اينكته قابل توجه شوديدر سطح ملي انجام شديدامر نبايناست، اما از ا غافل ب طرحينكه تعداديلدله ها
اع يادز (و مليالر يليونم 550 يانگينمتبار كم برخورداريكمتريقاز توفي) در سال مذكور در حل مشكالت

مدانهبود باينايبرا رسدي. لذا به نظر طور خالصه مجموعهبه انجام شود. يديجد گذاري سياستيدامر
(شوراي عالي عتف،  ):1398اقدامات انجام شده در اين سال به شرح ذيل بوده است

 هاي مشمول؛ هاي پژوهشي دستگاه ارائه چارچوب براي ثبت اطالعات طرح-
و به- و بر اساس افزار سمات براي اجراي بند نرمروزرساني اقدام به بازطراحي هاي قانوني مرتبط

 هاي پژوهشي؛ چارچوب طراحي شده براي ثبت آنالين اطالعات طرح
و فناوري در حوزه تدوين اولويت-  هاي مختلف راهبردي؛ هاي پژوهش
هاي پژوهشي هاي مشمول براي ثبت اطالعات مربوط به طرح معرفي نماينده توسط دستگاه-

 ها به صورت آنالين در سامانه سمات؛هدستگا
؛هاآنهاي آموزشي براي نمايندگان بر حسب درخواست برگزاري جلسه-
و اضافه كردن موارد درخواستي در صورت تائيد؛ به-  روز نمودن اطالعات سمات
ها به صورت آنالين در سمات توسط هاي پژوهشي دستگاه ثبت اطالعات مربوط به طرح-

 هاي مشمول؛ نمايندگان دستگاه
و هاي اجرايي در كميسيون شده دستگاه هاي تحقيقاتي ثبت بررسي طرح- هاي تخصصي شورا

 هاي ابالغي شوراي عالي عتف؛ با اولويتهاآن راستاييهممراقبت بر 
و مجلس شوراي تدوين گزارش از عملكرد دستگاه- و ارائه به شوراي عالي عتف هاي مشمول

 اسالمي؛
طرح در سامانه بررسي شده: 2376عملكردي، تعداد هاي شاخصآخرين بر اساس 1398همچنين در سال

و تعداد 917تعداد  بر 1459طرح از سنوات گذشته انتقال يافته؛ و بالغ ميليارد 800طرح پذيرفته شده است؛
 ريال اعتبار پرداخت شده است.
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و ميزان-4-6 شكل  1398اردادها در سمات در سالقر اعتبارتعداد دستگاه فعال، تعداد طرح
و بودجه، )1398(سازمان برنامه

و پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه چالش.6-2-1-2  هاي موجود
و حتي برنامه رغم سير صعودي عملكرد اين بند چالش علي ها ريزي دستگاه هايي از جمله موكول شدن اجرا

دقعدم امك، ساليدر انتها افتهيصيبه بودجه تخص يها درصد اعتبارات دستگاهيك يزانميقان محاسبه
يك يي، همكاري حداقلي دستگاهاجرا هاي اجرايي در خصوص تعريف طرح پژوهشي از محل اعتبارات

دار كشور، هاي تحقيقاتي اولويت ها به منظور انجام طرح درصد، وصول ناقص اعتبارات يك درصد دستگاه
دقارائيها برا دستگاهيفضعيهمراه و همچنين حجم پايين اعتبارات هزينهه اطالعات اي برخي يق
، به عنوان موانعي مطرح هستند كه امكانهاآناي ها در مقايسه با اعتبارات تملك دارايي سرمايه دستگاه

 اند. برداري حداكثري از ظرفيت اين بند را با چالش مواجه كرده بهره
با بر اين اساس پيشنهاد مي دريهسرمايياعتبارات تملك دارااصالحاتي شامل افزودن شود بند فوق اي

در كنار اعتبارات هزينه و بودجه و كسر يك درصد مشمول هر دستگاه توسط سازمان برنامه اي، محاسبه
و واريز آن به حساب صندوقي متمركز تكرار شود. شكل و زمان تخصيص اعتبارات گيري صندوق مزبور

ا  هاي سالعتبارات در آن، ضمن فراهم آوردن امكان انتقال اعتبارات باقي مانده به متمركز نمودن اين جنس
و نظارت  كرد اعتبارات مزبور را ممكن خواهد كرد. بر هزينه مؤثرترآتي، مديريت، هدايت

ب ماده در چهارچوب نقشه جامعيتهاي مذكور ضمن رعا دستگاه«، نيز آمده كه64تبصره يك بند
و اوليعلم به ربطذيدستگاه يقاتيتحق هاييتوكشور يو فناور يقاتعلوم، تحقيعاليشورايبتصو كه
هز رسديم ششينا كرد ينهمكلفند نحوه ويو فناور يقاتعلوم، تحقيعاليبه شورا باريكماه بند را هر

ا ده يرانمركز آمار اموظف است گزارش عملكريو فناور يقاتعلوم، تحقيعالي. شوراندگزارش رايند بند
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تعداد دستگاه فعال تعداد طرح اعتبار



يو نوآوريبرنامه ششم توسعه در حوزه پژوهش، فناوراحكام كيفي عملكرديفصل ششم: بررس318

پا به اينارائه كند. همچنياسالميمردادماه به مجلس شورا يانطور ساالنه حداكثر تا مكلف يرانمركز آمار
».يدو توسعه را منتشر نمايقتحق كرد ينهاست ساالنه اطالعات مربوط به هز

ريت اطالعات اين بند در سامانه مدي كردنهيهزدر راستاي اجراي تبصره فوق، بخش ورود اطالعات
و اطالعات مزبور در طول سال گردآوري  (سمات ملي) هميشه باز بوده ي سالها داده.گردديمتحقيقاتي

به 1398 و شوراي عالي عتف و پس از طرح در جلسه كمسيون دائمي  مجلستا مرداد ماه گردآوري شده
در تأميننامه اجرايي سامانه همچنين هدف آئين شوراي اسالمي ارسال شده است. (ستاپ) كه اعتبار پژوهشي

نامه پذيرش سازي اين حكم بوده است. بر اساس اجراي اين آئين اجرايي، تصويب شده است 1398سال 
و به صورت طبيعي موجب ارتقاء سطح هاي مورد نياز جامعه هدايت تواند به سمت رشته دانشجو مي شود

و جذب اين دسته از دانش اشتغال هاي متقاضي شود. انواع اعتبارهاي پژوهشي ختگان در دستگاهآمو پذيري
و پايان مورد حمايت ستاپ شامل اعتبار پژوهشي رساله و كارشناسي هاي تحصيالت نامه ها تكميلي دكتري

و اعتبار پژوهشي پروژه مي ارشد و مهندسي، هاي پسادكتري و هنر، فنّي و چهار شاخه علوم انساني شود
و  ميكشاورزي و علوم پايه را در بر  گيرد. دامپزشكي

پ-64ماده.6-2-2  بند

 بررسي عملكرد.6-2-2-1
و تجارلهئمس هاي پژوهشازيتحمابا هدف و نوآور سازييمحور مادهي در برنامه ششم توسعه ذيل پژوهش

پ- 64  در نظر گرفته شده است: بند
به هاي شركتو يردولتيغيعموميو نهادهايدولت هاي شركتيهكل و تابعه يها صندوقياستثنا وابسته

بهيو بازنشستگ يمهب و تجار مسأله هاي پژوهشازيتمنظور حما موظفند و نوآور سازييمحور دري،پژوهش
سهيكل هاي ياستسياجرا ت3( درصد برنامه ششم معادل حداقل يسال قبل خود را برا قسيم%) از سود قابل

زيو توسعه فناورتييقامصرف در امور تحق يو فناور يقاتعلوم، تحقيعالينظر شورايردر بودجه ساالنه،
.يندمنظور نما

 بر اين اساس، ابعاد سياستي در تدوين اين حكم به شرح ذيل هستند:

تناظر با سياست ابالغي
 برنامه ششم

و اطالعات علمينظام مليسامانده-1-77 كيو فناوريپژوهشي،آمار و ارآمدجامع
و سامانده- 80 مليتوسعه و مسأله هاي پژوهشازيتو حماينوآورينظام محور

و نوآور سازييتجار در جهت پاسخيمال تأميننظام جامعيو توسعهي،پژوهش
ن .يانبن اقتصاد دانش يازبه

پ-64نامه اجرايي مادهآئينسازيسازوكار اجرايي بند

 هاي هدف گروه
و تابعههايشركتويردولتيغيعموميو نهادهايدولتهايشركتيهكل وابسته
يو بازنشستگ يمهبيها صندوقياستثنا به

و فناورييممستقيمالتأمينابزارهاي سياستي پژوهش
(دبيرخانه شوراي عالي عتف)مجري/مجريان وزارت عتف

پيشنهاد براي تداوم در برنامه
 هفتم توسعه

 عدم تداوم
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ح (آئين نامه يينآكم قانوني فوق، در سال اول اجراي برنامه در خصوص پ)-64نامه اجرايي ماده مربوطه بند
) در اموريدولتيرغيعموميو نهادهايدولت هاي شركتيهكليم%) از سود قابل تقس3در خصوص صرف

دبينپس از تدوي،و توسعه فناور يقاتيتحق ف يقاتعلوم، تحقيعاليشورا يرخانهدر پنجاهو يكصددرريناوو
كمينو نهم درو به هيئت دولت ارساليبتصو 29/06/1396عتف مورخيعاليشورايدائم يسيونجلسه و
شد به تصويب هيئت 1397سال و ابالغ . وزيران رسيد

يعموميو نهادهايدولت هاي شركتيهاي پژوهش ثبت طرحيطشرايساز فراهم پس از آن به منظور
دب يردولتيغ ازو امكان ثبت طرح مجدد قرار گرفتيو طراح ينيمورد بازب يرخانهسامانه سمات در ها مجدداً

تا 1398ي براي سالانهيهزمهيا شد. با اين حال به علت تمديد مهلت عملكرد اعتبارات 1398نيمه دوم سال 
و بررسي نهايي به تعويق افتانداز راه عمالًانتهاي خرداد ماه،  اد.ي سامانه

و بودجه همچنين مطابق با تبصره حكم قانوني مذكور، آئين نامه اجرايي مربوطه توسط سازمان برنامه
و با هماهنگي دستگاه و ربطذيهاي اجرايي كشور و براي طي مراحل قانوني به كميسيون علمي تهيه

و در سال   است.رسيده وزيران هيئتبه تصويب 1397تحقيقاتي هيئت دولت ارسال شده

و پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه چالش.6-2-2-2  هاي موجود

هاي كليدي از جمله نامشخص بودن مصاديق سازي حكم قانوني فوق، برخي چالش در راستاي اجرايي
و تابعه هاي شركت در هاي شركتوابسته و منسجم و نبود اطالعات جامع و نهادهاي عمومي غيردولتي دولتي

و مشخصات مورد تعد 3و نحوه محاسبه سهم» سود قابل تسهيم سال قبل خود«؛ عدم شفافيت عبارتهاآناد
(كه به استناد حكم،1يدرصد ؛ قرار نداشتن اطالعات مربوط به مصاديق اين حكم در اختيار شوراي عالي عتف

 منابع مربوطه بايد زير نظر اين نهاد منظور شود).
نامه اجرايي اين بند شده است؛ كه منجر به تأخير در تصويب آئينالذكر، مضاف بر داليل فوق

و الزام دولتي نيز با توجه به در نظر گرفتن هزينه امور پژوهشي در بودجه ساالنه اين شركت هاي شركت ها
(به استناد بند مؤسساتوها دانشگاهدرصد از آن مبلغ از طريق40كرد حداقل به هزينهها آن آموزش عالي
و هاي سالو بندهاي مشابه در قوانين بودجه 1400ماده واحده قانون بودجه سال9تبصره»و« ماقبل)

برنامه64ماده»ب«هاي غيرعملياتي به استناد بند درصد از هزينه1كرد به هزينه زمانهمهمچنين الزام 
 اند. ششم، اقبالي نسبت به اجراي اين بند نداشته

و با تو و بلوغ نسبي فرايند اجرايي بند جه به شكلبر اين اساس ماده واحده قانون9تبصره»و«گيري
برنامه هفتم، هاي سالبودجه در قالب سامانه ساتع، به منظور حصول اطمينان از تداوم اجراي اين بند در طول 

 
ا.1 ميحلوا ينكهبا توجه به سود يينتعيبرايو در آن زمان مصوبه مجمع عموم شوديبودجه هر سال از مهرماه سال قبل آغاز

تعيمتقس قابل لذ يينسال قبل  دو سال قبل در دسترس است.يمسود قابل تقسيسنوات يحهالينا در زمان تدونشده است؛
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(همچون هزينه1شود، ضمن سعي بر اصالح ايرادات وارده به بند مزبور پيشنهاد مي بع اين بند از طريق كرد منا،
و توسعه فناوري از طريق هاي شركتكرد هدفمند صندوقي متمركز) تكليف مربوط به هزينه دولتي در پژوهش

و از تكرار بند مؤسساتوها دانشگاههمكاري با  و فناوري، محدود به همين بند گردد 64ماده»پ«پژوهشي
ز شود.برنامه ششم كه عملكرد خاصي نيز نداشته است، پرهي

هاي موجود در زمينه محاسبه سود قابل تقسيم در مورد نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با توجه به چالش
كرد حداقل يك درصد از درآمد سال قبل در امور شود اين نهادها ملزم به هزينه سال گذشته، پيشنهاد مي

و فناوري گردند تا امكان اجرايي  يابد.سازي بند پيشنهادي افزايش پژوهشي

ج-64ماده.6-2-3  بند

 عملكرديبررس.6-2-3-1
با هاي پژوهشازيماليتحمابا هدف ويپژوهشي،و مؤسسات آموزش عالها دانشگاهتقاضامحور مشترك

در برنامه ششم توسعه در2جبند-64ماده در موارد ناظر به حل مشكالت كشوريهعلميهاو حوزهيفناور
 نظر گرفته شده است:

بهد پ ولت مجاز است ويدتوليشو افزا يانبن در اقتصاد دانش يشتازيمنظور و صادرات محصوالت
و انتشار فناوريبراي،اقتصاد مقاومتيكل هاي ياستس يانبن خدمات دانش  هاي شركتازيتو حمايتوسعه

با تقاضامحور هاي پژوهشازيماليتنسبت به حمايمطابق قانون بودجه سنوات يانبن دانش مشترك
در موارد ناظر به حل مشكالتيهعلميهاو حوزهيو فناوريپژوهشي،و مؤسسات آموزش عالها دانشگاه

ا و ينكهكشور، مشروط به (يكحداقل پنجاه هز51درصد وآن هاي ينه%) از و تأمينبردار بهرهيارا كارفرما
.يدتعهد كرده باشد، اقدام نما

 تي در تدوين اين حكم به شرح ذيل هستند: بر اين اساس، ابعاد سياس

مي9تبصره»و«هاي اجراي بند ترين چالش از جمله مهم.1  توان به موارد زير اشاره نمود: ماده واحده قانون بودجه

زبه- و بودن تبادل توافقنامه، عمالًبر ماندليل سكوت متن در خصوص امكان انتقال مانده وجوه نزد خزانه به سال مالي بعد

.ماند بخشي از اعتبار هرسال بالاستفاده مي

و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت هزينه ها، بانك هاي موضوع اين تبصره يعني شركت دستگاه- را ها امور پژوهشي خود

 اند. شدت كاهش دادهبه1399از سال 

با توجه به اينكه بسياري از پروژهب- و مواد اوليه ها 60اختصاص،هستندراي اجرا نيازمند تأمين تجهيزات آزمايشگاهي

و نيروهاي دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش«درصد هزينه هر پروژه به در» كارورز آموختگان پژوهشگر

و مواد مورد نياز براي اجراي طرح و هم مانع دستيابي به تجهيزات .استبسياري موارد هم غيرضروري

ج ماده.2 مي64الزم به ذكر است كه اهداف مندرج در بند و توان آن را ذيل، كاركرد ارتباط با صنعت را نيز تبيين كرده است

 دو كاركرد ديد. 
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تناظر با سياست ابالغي
 برنامه ششم

و سامانده-80 ومسألههايپژوهشازيتو حماينوآورينظام مليتوسعه محور
و نوآور سازييتجار نيمال تأميننظام جامعيو توسعهي،پژوهش  يازدر جهت پاسخ به

.يانبناقتصاد دانش
ج مادهآئينسازيييسازوكار اجرا 64نامه اجرايي دبيرخانه بند

ي،و فناوريپژوهشي،و مؤسسات آموزش عالهادانشگاهبنيان،دانشهايشركتهاي هدفگروه
يهعلميهاحوزه

و فناورييممستقيمالتأمينابزارهاي سياستي پژوهش
وزارت عتفمجري/مجريان

پيشنهاد تداوم در برنامه
 تداوم با انجام اصالحاتتوسعههفتم

ج، آئين1سازي حكم قانوني فوق به منظور اجرايي و هماهنگ بند نامه اجرايي مربوطه با هدف اجراي اثربخش
از64ماده  و تدوين شد. بر اين اساس دبيرخانه هاي پژوهشدر خصوص حمايت  هاي پژوهشتقاضامحور تهيه

و همچنين هاي پژوهشعتف با هدف حمايت از تقاضامحور در معاونت پژوهشي وزارت و تقاضامحور كاربردي
هم و دستگاهها دانشگاهافزايي در ارتباط ميان ايجاد و هاي اجرايي، شكل گرفت. چشم، مؤسسات انداز، اهداف
در مأموريت  ارائه شده است.2-6 جدول هاي اين دبيرخانه

 تقاضامحور هاي پژوهشهاي دبيرخانهو مأموريت اهدافانداز، چشم-2-6 جدول

هازيرفعاليتابعاد

 انداز چشم
مسئلهحلايحرفه پايگاهيك ايجاد
 فناوريو پژوهش حوزهدر حمايتي تسهيالت ارائهدر ملي سرآمد پايگاهيك ايجاد
 كشوردر پژوهشبر مبتني گيريتصميميسازنهينهاد

 مأموريت

 كشور اجرايي هاي دستگاه مسائلحل منظوربه تقاضامحورو كاربردي هاي پژوهشاز مالي حمايت
 توسعه قانون در راستاي

 محور پايگاه مسئلهيك ايجاد
 كشور اجرايي هاي دستگاهبا مشاركتو تعامل

 اهداف

صنعتو پژوهشي مراكز بين مشترك تعامالتو همكاري فرهنگ ترويجو سازي نهادينه
جامعهو علميه هاي حوزه دانشگاه، صنعت، ميان ارتباط تقويتو ثروتبه علم تبديل
فناوريو پژوهشي عالي، آموزش مؤسساتوها دانشگاه پژوهشي توانو امكاناتاز حداكثري استفاده

 كشور مشكالتحلدر علميه هاي حوزهو
كشور نيازهاي رفعو مشكالتحلبه ناظر هاي پژوهشاز حمايتو گسترش
 غيردولتي بخش فعاليتوها گذاري سرمايهاز حمايتو تشويق

و قانون برنامه سوم توسعه 1379الزم به ذكر است كه سابقه گنجاندن چنين حكمي در قوانين برنامه توسعه كشور به سال.1

(ب مي102ند الف ماده كشور  گردد كه تاكنون نيز ادامه داشته است. ) بر
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 سازي حكم قانوني مذكور، به شرح ذيل است: اقدامات اين دبيرخانه در اجرايي ترين مهماز جمله
از» تقاضامحوريكاربرد هاي پژوهشو توسعه گذاري سياست«كارگروهليتشك• به منظور استفاده

و مطابق با فناورو برنامه ذاريگ سياستجهت،يخرد جمع ياحصايروز، در راستايريزي منسجم
 رخانهياهداف دب

دباتيبر اساس تجربيفعليينامه اجرانيآئيبازنگر• به رخانهياخذ شده از عملكرد گذشته و با توجه
تعيدر حوزه فناورياسناد باالدست  رخانهيدبيشده برانييو اهداف

 پروژههريشناسنامه براهيته•
ر به مستندات پروژهدنيو نظم بخشيسامانده• و اتخاذ  اطالعاتياستاندارد در مستندسازوشها
تعيبازخوان• ها پروژهيو خاتمه قطعيناتمام، بر اساس درخواست مجريها پروژهفيتكلنييو
پ ماده نامه مذكور، در راستاي اجرايي بر آئين عالوه ي نيزجمهور ياستريو فناوريمعاونت علم،64سازي بند

با هاي پژوهشازيماليتحما هدف با ويپژوهشي،و مؤسسات آموزش عالها دانشگاهتقاضامحور مشترك
مليها از طرحيتاقدام به حمايفناور انموده استتقاضامحوريپژوهشيهاو طرحيفناوريكالن ين. در

پ 380تعداد 1397راستا در سال و تعداديبررس وردم يشنهاديطرح م16قرار گرفته بههاآن يانطرح از
با يانبا مجر يديجديها نامه موافقتهمچنين منعقد شده است.هاآنو قرارداد يدهرسيبتصو طرح مرتبط
قبيرفع مسائل اساسيتقاضامحور بر مبنايِراهبرديهايدر حوزه فناوريمليها طرح : سالمت،يلكشور از
بري... با اعتبارويآب، انرژي،برق ونقل حمل طر يالر يلياردم 1237بالغ ازيمنابع ماليساز اهرميقاز خارج

) م يالر يلياردم 504معاونت و جذب منابع به سا يالر يلياردم 733 يزاناز محل اعتبارات معاونت بايراز نهادها)
و ارگان وزارتخانهيرسايو هماهنگيهمكار به شرحها طرحينايهاهصورت گرفته است. حوزكشوريها ها
 است: ذيل

م50نمونه ينگجت عمود پرواز استرل يمايهواپ:ونقل حملحوزه• ،توربوجت يني، موتور
 يلوواتك 150با توانيكششيودرا،BLDCيالكتروموتورها

و تول يداربهبود پا:يحوزه كشاورز•  نخود در كشوريدعملكرد
و صنا حوزه• يكدستگاه كنتور گاز التراسون:يمياييشيعمواد
يطمح يان،ناشنوايبراييشنوايكاشت حلزون يستمسي،رنگيدستگاه سونوگراف سالمت: حوزه•

و نگهداريجامد برا 3امگايها، دارو يكروارگانيسمم دار مدتيانتقال
 يلوواتك 250يبادينتورب:يانرژ حوزه•
و ارتباطات:يفناور حوزه• )4سورنا(يملينمال چهارم ربات انساننس اطالعات
و مح•  به روش خودجوش يرمتعارفغيهاآبييزدا سامانه نمك:يستزيطحوزه آب
مل ينگدستگاه فلوفورم ها: حوزهيرسا•  يرانايسرد، رصدخانه

و پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه چالش.6-2-3-2  هاي موجود
ق در راستاي اجرايي و چالشسازي حكم ج آئينهاي كليدي بر سر اجراي انوني فوق، برخي موانع از نامه بند

اي نامه به دليل نبود سامانه مند نبودن اجراي آئين نظام وزيران؛ نامه در سطح هيئت جمله عدم تصويب آئين
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و نظارت بر عملكرد بند مذكور؛ باييبرنامه اجراكينيعدم تدومبني بر امكان افزايش شفافيت بلندمدت
ه عدم؛ به وزارت عتف تقاضامحوري كاربرد هاي پژوهش رخانهيدبيبر واگذاريمبن رانيوزئتيتوجه به مصوبه

په،ينامه مصوب اولنييآيروزرسان به اعمال؛توسعهيبعديها در برنامه،يروز حوزه فناور شرفتيمتناسب با
ويها در دورهياقهيرفتار سل جاينگهدار مختلف جهت ثبت و مستندات به سازيو پيادهيطراحياطالعات

يبر محتوا شانيايعدم آموزش كارشناسان وقت به منظور توانمندساز؛مندو نظام استاندارد ستميسكي
آنيكاريندهاايفر و به تبع در مستندات،دهيعدصيو نقايياشكاالت محتوا وجود در چارچوب اهداف برنامه

فا پروندهيعدم تطبيق مستندات برخ؛ختلف برنامهميها در دوره اطالعات مرجعليها با اطالعات مندرج در
و تصملي(فايفعل و به تبع آن و بالعكس و عدم؛ها از پروژهياشتباه در مورد برخيريگمياكسل) ناتمام ماندن
نتيها از ابتدا از پروژهيتعدادفين تكلييتع و در و هدر رفت نشدن پروژهيياجراجهيبرنامه تاكنون  ها
با شرايط شده طرحيها پروژه؛ عدم تطابق اكثر رانيوزئتيهنامه در سطح؛ عدم تصويب آئينالمالتيب

 تقاضامحوري؛ در نظر نگرفتن سازوكار حذف رانت وجود داشته است.
اي مواجه هاي عديدهه با چالشبرنام هاي سالنامه در طول سازي اين آئين، هرچند روند اجراييحالنيباا

و صنعت به شمار مي هاي رود نبايد در برنامه بوده، ليكن از آنجا كه يكي ابزارهاي كليدي براي ارتباط دانشگاه
و بايد برنامه از هايي براي حل چالش ريزي توسعه آتي حذف شود و موانع اجرايي آن انديشيده شود. برخي ها

 موجود، به شرح ذيل هستند: موانعي كاهش در راستاها شنهاديپ
و تصويب آئين• آنو اجراي نظام رانيوزئتيهنامه اجرايي در سطح اصالح  مند
به70افزايش سهم آورده مالي طرف تقاضا به حداقل• و محدود كردن كارفرما  هاي شركتدرصد

و تعاوني به منظور حفظ بند مزبور در عين متحمل نمودن بار مالي  كمتر به دولت خصوصي
ازيكيوزارت، به عنوانيالتيو تشكيدر چارت سازمان رخانهيدبييگنجاندن ساختار اجرا•

ه موظف وزارت عتفيهاتيمسئول  رخانهيدبيبر واگذاريمبن رانيوزئتيبا توجه به مصوبه
 تقاضامحور به وزارت عتفيكاربرد هاي پژوهش

ه رخانهيدبيينامه اجرانييآبيتصو• وزارت، به منظوريو ابالغ آن توسط مقام عال رانيوزئتيدر
يو فناوريپژوهش،ي، مؤسسات آموزش عالها دانشگاهوزارت عتف،دري قانونيياجرا گاهيجاتيتثب

هيهاي علمو حوزه
 رخانهيدبيبرايسازمانالتيو تشكييساختار اجرانيتدو•
ااطالعيبه منظور گردآوريافزار بستر نرمكي جاديا• و ثبتيبانك اطالعات جاديات گذشته، مدون

 رخانهيدبي جاريندهايو ضبط فرآ
 ايجاد سازوكار ارزيابيِ عملكرد نهادهاي مكلف•

ح-64ماده.6-2-4  بند

 عملكرديبررس.6-2-4-1
و تسهيل اشتغال فارغبا هدف و آموزشي و فناوري ،ها دانشگاه التحصيالن تحقق توسعه فرهنگي، علمي

ح-64ماده  در قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده است. بند



يو نوآوريبرنامه ششم توسعه در حوزه پژوهش، فناوراحكام كيفي عملكرديفصل ششم: بررس324

و اشتغال، گسترشيلرابطه متقابل تحصيمتنظي،ور بهرهيشافزا يان،بن منظور تحقق اقتصاد دانش به
بيهمكار مديشو افزا الملليينو تعامالت فعال :كشوريفناورويعلم يريتنقش مردم در
ح دانشگاهي در سند جهاد مأموريتبودجه سنواتي در راستاي سازمان مكلف است مطابق قانون- بند

و بهره در برداري از توانمندي نقشه جامع علمي كشور و هاي نهاد مذكور جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي
و تسهيل اشتغال فارغ و آموزشي  ربطذيبا هماهنگي ساير مراجعها دانشگاه التحصيالن فناوري

ر ريزي برنامه ا انجام دهد.هاي الزم
 بر اين اساس، ابعاد سياستي در تدوين اين حكم به شرح ذيل هستند:

تناظر با سياست ابالغي
 برنامه ششم

و متناسبيلمتقابل تحصيرابطهيمتنظ-78 و رشتهيسازبا اشتغال يهاسطوح
نيجامع علمي با نقشه يليتحص و و اشتغال.يدتول يازهايكشور

-ازيسسازوكار اجرايي
و ساير مراجعهاي هدفگروه ربطذيجهاد دانشگاهي

و فناورييممستقيمالتأمينابزارهاي سياستي پژوهش
و بودجهمجري/مجريان سازمان برنامه

پيشنهاد تداوم در برنامه هفتم
 توسعه

 عدم تداوم

و بودجه سازمانحكم قانوني فوق، به استناد ازيبردار بهرهيالزم برا يزير مكلف شده است برنامه برنامه
اشتغاليلو تسهيو آموزشيو فناوريعلمي،را در جهت تحقق توسعه فرهنگيجهاد دانشگاهيهايتوانمند
و بودجه انجام دهد. سازمانها دانشگاهالنيالتحص فارغ يالزم برايها يزير برنامهمعالوه بر انجا برنامه
و بهرهيها بابت امور مربوط به پروژهيبه جهاد دانشگاه ياراختيضتفو يهاياز توانمنديبردار تقاضامحور
تهيجهاد دانشگاهيو تخصصيفكر نيياجرايها برنامهيهدر پيبرا يازمورد شده ينيبيشتحقق اهداف

و فناوريسند راهبرد ويتاستفاده از ظرفيرا در راستا 1396ساليا ينههزتاعتباراي،بخش علم ها
ميو واحدهايجهاد دانشگاهيهايتوانمند رديشدرصد افزا21/4 يزانوابسته به و سه يدجديفداده
و الكترونيا بودجه يو پژوهشكده توسعه تكنولوژ يمياييشيعپژوهشكده صنا يك،شامل پژوهشكده برق
 منظور نموده است.يفشريصنعت

را در جهتيجهاد دانشگاهيهاياز توانمنديبردار بهرهيالزم برا يزير برنامه97سازمان در سال
داده انجامها دانشگاهالنيالتحص فارغاشتغاليلو تسهيو آموزشيو فناوريعلمي،تحقق توسعه فرهنگ

ااست  است: شرح ذيل بودهبه در اين سال سازمانين. عملكرد
بايپژوهشيها يافتهيسازيمه تجاربرنايلذ»يسفارشيها پروژه«ياجرايتمنظور نمودن فعال-

يپروژه سفارش40ياجراياعتبار برا يالر يلياردم7ينيبشيپ
و مركز حمايالمللينبياز خبرگزاريتحمايتمنظور نمودن فعال- يقرآنيوكارها كسبازيتقرآن

و فناوريحفظ، معرفهبرناميلذيتو فعال  اعتبار يالرونيليم 22700با مجموعاًيو انتشار علم
و ترم يستزيطمح يك،ژنتيمهندسيها از پژوهشكدهيتحما ينيبيشپ- 20بايكهريمو زخم

ذ يالر يلياردم  وابسته يقاتيمراكز تحق يف سايررديلاعتبار
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و هسته يابيو ارزيسنج توانيمنظور نمودن اعتبار برا- پيها واحدها به مبلغ رشد جمعاًيشدوره
و فناوريلذ يالر يليونم 5154 ويپارك علم ويبرا يالر يليونم 755كرمانشاه پارك علم
و هستهيماليتحمايبرا يالر يليونم 10590يبتصو؛ همچنين البرزيفناور يها از واحدها

و يادشده و فناوريبرا يالر يليونم 2450در پارك كرمانشاه  البرزيپارك علم
و يابيارزيهايتبا فعاليو فناوريز نوآوراز مراكيتبرنامه حما ينيبيشپ- و كمك به ثبت اختراع

و فناوريتحما ذ يالر يليونم 2487باياز مراكز رشد  بانك يستزيفرديلاعتبار
 نسبت به سال قبل 1397در ساليبودجه جهاد دانشگاهدرصديِ 26.2رشد-

و رديف از 1398هاي وابسته در سال بودجه مصوب جهاد دانشگاهي  36.4نسبت به سال قبل در مجموع
و اختصاصي) درصد رشد برخوردار بوده است. رشد اعتبارات هزينه (اعم از عمومي، متفرقه درصد 30.8هاي

نسبت 1398اي جهاد دانشگاهي در سال سرمايهيهاييدارااين كه اعتبارات تملك تأمل قابلبوده است. نكته 
ا90به سال قبل بيشت از  كل كشور موضوعات 1398فزايش يافته است. در قالب قانون بودجه سال درصد
 سازي حكم مذكور ارائه شده است: ذيل در راستاي اجرايي

و صنايع فرهنگي پارك علوم، فناوري«منظور نمودن رديف جديد براي- با اعتبار مصوب» هاي نرم
 ميليارد ريال؛30اي به مبلغ هزينه

ذيل رديف اصلي جهاد دانشگاهي» هاي پژوهشي ترويج يافته«يد با عنوان منظور نمودن فعاليت جد-
 ميليون ريال؛ 35.110(ابن سينا) جمعاً با اعتبار مصوبيپزشكو پژوهشكده نوين علوم 

و تخصصي واحدهاي فناور«منظور نمودن فعاليت جديد- براي رديف جهاد» توانمندسازي فنّي
پ دانشگاهي، پژوهشكده ابن و فناوري اركسينا، و فناوري كرمانشاه، البرز، پارك علوم هاي هاي علم

و صنايع فرهنگي   ميليون ريال؛ 24.237با اعتباري معادل جمعاًنرم
و فناوري آموزش نظام مديريتي پارك«منظور نمودن فعاليت جديد- ذيل رديف پارك علم» هاي علم

و فناوري كرمانشاه؛ ميليون 4.000و فناوري كرمانشاه با اعتبار مصوب   ريال ذيل رديف پارك علم

و پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه چالش.6-2-4-2  هاي موجود
و سازوكار اجرايي نيز تأميناز جنس عمدتاًكه آن استدهنده عملكرد حكم قانوني مذكور نشان مالي بوده

مي براي آن پيش ب بيني نشده است. لذا به نظر هاي توسعه آتي راي ارائه مجدد در سطح برنامهرسد ضرورتي
و مي  توان در سطح قوانين بودجه به آن اكتفا نمود. براي آن وجود ندارد

 بند الف-65ماده.6-2-5

 عملكرديبررس.6-2-5-1
در يانبن دانش هاي شركت تأسيسبه الزم يالتتسه اعطاي از طريقاقتصادييزا درونيشهدف افزابا

ويخارج گذارييهاز سرمايتو حمايققانون تشويتبا رعايخارج هاي شركتور با مشاركت داخل كش
و مؤسسات دانش از شركتيتقانون حما در بند الف-65ماده،و اختراعاتهاينوآور سازييو تجار يانبن ها

 قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده است. 
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و حمايت از زايي منظور افزايش درون دولت مكلف است به اقتصاد با رعايت قانون تشويق
و قانون حمايت از شركت سرمايه و مؤسسات دانش گذاري خارجي و تجاري ها و سازي نوآوري بنيان ها

از 5/8/1389اختراعات مصوب  و الحاقات بعدي بنيان در داخل كشور دانش هاي شركت تأسيسو اصالحات
و داراي دانش براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب خارجي صاحب صالحيت هاي شركتبا مشاركت 

و انتقال فناوري در حوزه و پايين تجهيزات و هاي انرژي شامل باالدستي و تبديل نيروگاهي و گاز دستي نفت
.اعطاي تسهيالت الزم در اين زمينه در قالب قوانين بودجه سنواتي حمايت نمايد

 به شرح ذيل هستند: بر اين اساس، ابعاد سياستي در تدوين اين حكم

تناظر با سياست ابالغي
 برنامه ششم

و سامانده-80 ومسألههايپژوهشازيتو حماينوآورينظام مليتوسعه محور
و نوآور سازييتجار بهيمال تأميننظام جامعيو توسعهي،پژوهش در جهت پاسخ

 يانبن اقتصاد دانش يازن
-سازيسازوكار اجرايي

 هدفهاي گروه
يانبندانشهايشركت
يتصاحب صالحيخارج هاي شركت

و فناورييممستقيمالتأمينابزارهاي سياستي پژوهش
و فناوري رياستمجري/مجريان جمهوريمعاونت علمي

تداوم در برنامهيشنهادپ
 هفتم توسعه

 عدم تداوم

و گازيشركت در حوزه انرژ 200وع در مجم اول برنامهدر سال سازي حكم مذكور، در راستاي اجرايي و نفت
در قرار گرفتهيتو مورد حما يابيارز يرانيا يانبن به عنوان شركت دانشيو فناوريتوسط معاونت علم اند.

با يستزيطمحتو وزاريجمهور ياستريو فناورينامه معاونت علم طبق تفاهمي،خارج هاي همكاري زمينه
ا يعتسازمان حفاظت از طب بازار جاداي پروژهيرسميبكشور آلمان، تصويا هستهيها يروگاهن يمنيو

ا يورو يليونم3بهيكپروژه نزديناياجرايبرايمصرف انرژيساز ينهبه ازينمنظور نموده است. پروژه
و ستاد توسعه فناور 2018اكتبر  ميحوزه انرژيشروع شد يسازييو اجرايجهت طراحيهاول راحلدر

ن و ا يابيتناظريزتفاهمات دوجانبه يو فناوريپروژه بوده است. معاونت علميسازييجهت اجرا يرانيشركت
يسوختيلپياز پروژه انتقال فناوريتدر حما يش،و اتر يرانايفناوريبه عنوان مسئول كارگروه همكار

طرپرويمال تأمينالزم به منظورايهيجامد به كشور، هماهنگيداكس ازيقژه مذكور از بانك توسعه صادرات
 انجام داده است.يمحل اعتبارات صندوق توسعه مل

و فناوري رئيس و فناور جمهور در سال بعد همچنين معاونت علمي ياز كشورهايبه منظور جذب دانش
زيا توسعهيها برنامهي،صاحب فناور  به اجرا در آورده است:يربه شرح

چيمليبا آكادميهمكار• ا مشترك: يقاتجهت توسعه تحقينعلوم هرينبه موجب تفاهم، در
پريبرايمشتركيها سال، فراخوان داريتاولويها در حوزه يقاتيمشترك تحقيها وژهانجام

ميبرايفناور ساله اول حدود3دورهيمعاونت برايها حمايت گردد كه ارزشيكشورمان اعالم
ايم يالر يلياردم 100 سريسال اجراينتفاهم، چهارمينباشد. در حال حاضر، خود را پشت
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و نزديم ا20بهيكگذارد و اجرايماليتقالب حماينطرح مشترك فناورانه توسط هر دو طرف در
ا ويطرح مربوط به حوزه انرژ8طرح، تعداد20ينشده است. از يشركت در حوزه انرژ 236بوده

م .باشنديدر كشور فعال
و فناوريهمكار•  مشترك فناورانه:يها از پروژهيمال حمايت در خصوصينچيبا وزارت علوم

ايناول ميندوره قرار خواهد گرفت.يتو پنج پروژه فناورانه مورد حما باشديبرنامه در حال انجام
ايمعاونت علميتحما يبيرقم تقر يال بودهر يارديلم 110مدت سه سال حدوديبرنامه برايناز

 اند. شدهيتاحراز صالحيشركت خارج33با مشاركت بنيان دانششركت20 همچنين. است
اقتصاد زايي درونيشو افزايصاحب فناورياز كشورها فناوريو دانش جذب منظوربه98در نهايت در سال

و فناور ا يرانيا يروهاينيبرايو انتقال دانش زدوجايهايهمكار يجادو  انجام شده است:يرنبه اقدامات
و فناوريهمكار• يتحمايبرااي نامه تفاهم يالديم 2018ساليدر ابتدا:ينچيبا وزارت علوم

بيها از پروژهيمال شد بنيان دانش هاي شركتو يتوهاانستينمشترك فناورانه و پنج پروژه منعقد
ايمعاونت علمتيحما يبيگرفت. رقم تقر قراريتفناورانه مورد حما  يلياردم 130برنامه حدوديناز

.بوده است يالر
فن دو جانبهيدجديهايهمكاريفتعر• و يرانيا يانبن دانش هاي شركتبهيبا هدف انتقال دانش

ب يرانيايهاو توسعه بنگاهيقتحق هاييتفعاليتتقو يالملليندر عرصه
ايلبا وزارت علوم برزيهمكار• مشتركيها از پروژهيتحمايبرايساختار مالديجابا هدف

ا:يليو برز يرانيا هاي شركتينبيفناور شدي،همكارينبه موجب از دو پروژه يانهسالمقرر
نينو اولشوديتحما يليو برز يرانيا بنيان دانش هاي شركتينبيمشترك فناور رديزدوره آن

 شد.يياجرا98سال
مليهمكار• و نوآور يق،تحقيبا مركز پروژه مشترك3يدر خصوص اجرا مجارستانيتوسعه

يدر حوزه كشاورزيانتقال فناور
ش يمو؛آبل؛(نانييتقلبات غذايصتشخيمهم انتقال فناوريها انجام پروژه• و چنديرگوشت عسل؛

د  ند)هل يكيلتر يتوانستيكشور با همكاريبرنامه جامع توسعة سالمت غذايدر راستا يگرپروژه
كه65بند الف مادهيكدر تبصره هايي كه تحت عنوان انتقال فناوري با طرف ايراني قرارداد شركت«، آمده
و سرمايه%51( ويك بنيان با حداقل پنجاه نمايند بايد شركتي دانش منعقد مي گذاران ايراني ) سهم متخصصان

.»د فناوري در گذر تغييرات زمان، بومي گردددر داخل كشور براي اين منظور به ثبت برسانند تا از طريق رش
 هاي شركتبنيان داخل كشور با مشاركت دانش هاي شركت تأسيسسازي تبصره فوق،در راستاي اجرايي

در حوزه شركت دانش420اند. همچنين تعداد شركت با مشاركت خارجي به ثبت رسيده23خارجي تاكنون بنيان
د.انرژي مشغول به فعاليت هستن

و پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه چالش.6-2-5-2  هاي موجود
در خصوص حكم قانوني مذكور پيشنهاد عدم تداوم به سه دليل است. اول آنكه دليل محدود شدن بر برخي

و در نظر نگرفتن ساير بخش حوزه در هاي بخشي ها مشخص نيست. دوم آنكه سازوكار اجرايي دقيقي براي آن
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چ نظر گر و ابهاماتي در اين خصوص وجود دارد. سوم آنكه مفاد حكم مذكور با مفاد بند فته نشده است
مي پوشاني هم شود در راستاي افزايش يكپارچگي مفاد برنامه هايي دارد كه دليل آن مشخص نيست. لذا پيشنهاد

و كاهش هم و در خصوص سازوكار هاي احتمالي، دو بند مذكور با يكديگر ادغ پوشاني هفتم توسعه ام شده
و فناور در سطح بين دانش هاي شركتهاي فناورانه همكاري الملل، با شفافيت بيشتري حكمي در برنامه بنيان

 خارجي مورد اشاره قرار گيرد. هاي شركتهفتم توسعه ارائه شود. همچنين مشخصاً معيار صاحب صالحيت بودن 

ث-65ماده.6-2-6  بند

 عملكرديرسبر.6-2-6-1
خبا هدف افزايش و ،يو فناوريپژوهشي،و مؤسسات آموزش عالها دانشگاهيمال تأميناز يريهسهم وقف

ث،-65ماده و عملكرد مربوط به اين بند در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده كه در ادامه اقدامات
 شود. محتواي اين حكم به شرح ذيل است: حكم تشريح مي
م بهينو واقف يرينخيقوظف است با تشودولت تا سهميدنما يزير برنامهيا گونهو رفع موانع موجود،
خ و .يابديشافزايو فناوريپژوهشي،و مؤسسات آموزش عالها دانشگاهيمال تأميناز يريهوقف

نه به فناورا هاييو نوآوريو توسعه آموزش، پژوهش، فناوريتحمايرا براييها كه طرح خيريني
خ هاييتو حماياانجام برسانند، مشمول مزا  ساز خواهند شد. مدرسه يرينمربوط به

و تكميبرا يردولتيغيو حقوق يقيكه اشخاصحقيا دوره در يفضاهايزو تجهيلاحداث، توسعه
يو پژوهشيو مراكز آموزش عالها دانشگاهدريو خدمات رفاهيورزشي،پژوهشي،آموزشو كمكيآموزش

هزها ينههزينا يندنما ينههز گ ياتيقابل قبول مال هاي ينهبه عنوان  رد.يمورد محاسبه قرار
 بر اين اساس، ابعاد سياستي در تدوين اين حكم به شرح ذيل هستند:

تناظر با سياست ابالغي
 برنامه ششم

-

 سازي سازوكار اجرايي
تشكيل ستاد خيرين در وزارت عتف-
 تدوين اساسنامه تيپ-

و سرمايه-هاي هدفگروه گذاران بخش غيردولتيخيرين

 ابزارهاي سياستي
خ هاييتو حما هاي مالياتي يا، حمايتمشمول مزا- ساز مدرسه يرينمربوط به

 شدن
هز مورد اشاره در حكم هاي ينهقبول هز-  ياتيقابل قبول مال هاي ينهبه عنوان

 مجري/مجريان
وزارت عتف-
 وزارت بهداشت-
 امهسازمان برن-

تداوم در برنامهيشنهادپ
 هفتم توسعه

 تداوم با انجام اصالحات

كه سهمياو رفع موانع موجود نموده به گونهينو واقف يرينخيقدولت را مكلف به تشو حكم قانوني فوق،
خ و . يابديشافزايو فناوريو پژوهشيو مؤسسات آموزش عالها دانشگاهيمال تأميناز يريهوقف
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خيلبا تشكعتف وزارت به يرينستاد ينا سازي اجرايي، بودهوزارتينظر مقام عاليرزيمطور مستق كه
پ و خيرين را به سازمان است كرده يگيريماده را و فناوري هدايت . اين ستاد، منابع خيرين را به حوزه پژوهش

و تكماحداث،يبرايرخ55امور مالياتي معرفي كرده است. در سال اول برنامه،  يفضاهايزو تجهيلتوسعه
جذبيو مؤسسات آموزش عالها دانشگاهدريو خدمات رفاهيورزشي،پژوهش،آموزشيو كمكيآموزش

و مشمول مزا و41يبرا يالر يليونم 277,272 مبلغو قرار گرفتند ياتيماليهايتو حماياشدند دانشگاه
شد تأمينيمركز آموزش عال بهو پرداخت مترمربع فضاي 2000عنوان مثال در استان سمنانه است.

و همين مقدار توسط دولت، احداث شده است. تأمينميليون ريال اعتبار 15500پژوهشي با   شده توسط خيرين
خيم،مستق هاي ياتقانون مال 172مادهياجرايدر راستا ته يرينامور در يسينويشپيهوزارت نسبت به

تينا وزيبا پس از تصوخصوص اقدام نموده ويو فناور يقاتعلوم، تحقيرو تائيد چهار و بهداشت، درمان
و داراو آموزشيآموزش پزشك و اقتصاد وخ يادهايبنيبردار مورد بهره يي،وپرورش يرين كه براي احداث

و فناوري فعاليت مي ميكنند، قرار گيرد. از ديگر اقدامات در اين توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي توان سال
 به موارد ذيل اشاره نمود:

درها دانشگاهايجاد بستري مناسب براي بنيادهاي خيرين جديد در• و تقويت بنيادهاي خيرين موجود
ويوساز برا عالوه بر ساختها دانشگاهدر گذاريو تشويق خيرين به سرمايهها دانشگاه امور علم

؛و مراكز رشديفناور
خيرمجامع تقديلتشك• خيرجلسات تقديبه برگزارها دانشگاهيقو تشو يريناز و حضور يريناز

خ در يرينستاد ون مجامعآوزارت ؛
طريتوسعه منابع مال• جد يريگو بهرهيبخش تنوعيقاز يا يرينخمكك،واميرنظيداز منابع

.آموختگان دانشيتو استفاده از ظرف كنندگان وقف
به 1804014003به شمارهيايهسرما هاييطرح تملك دارائ 1397در قانون بودجه سال با عنوان كمك

طرهاآندرصد اعتبار50كه حداقليپژوهشيفضاهايلتكم ،شده باشد تأمينمنابعيرسايا يرينخيقاز
پروژه76كشور، تعداديهااتيقانون مال 172مادهياجرايدر راستاو سال هميندر همچنين منظور شد.

و تكميبرا يو خدمات رفاهيورزشي،آموزشي پژوهشو كمكيآموزشيفضاهايزو تجهيلاحداث، توسعه
هآورد يالر يليونم 684580قرار گرفت كه مبلغيبردار مورد بهرهيو مؤسسات آموزش عالها دانشگاهدر
ا يرينخينقد و مبلغ پروژهيندر رد يالر يليونم 247750ها  تأمينها پروژهياجرايبرا عتفوزارتيفاز
مي.ه استشد  توان به موارد ذيل اشاره نمود: از ديگر اقدامات در اين سال

 تدوين اساسنامه تيپ براي ثبت بنيادهاي جديد؛•
و يافتن نقاط مشترك؛ها دانشگاهارتباط با بنيادهاي موجود در نيكوكاري مرتبط با•
د• و تدوين كتاب، مانند كتاب خيرين و ايران؛ تهيه ر جهان
و گردهمائي• و يا منطقه برگزاري سمينار  اي؛ هاي خيرين به صورت تخصصي
و• و تقدير از خيرين از طريق اهداء لوح، شركت مسئولين در جلسات بنياد حاميانرهيمدئتيهحضور

و فناوري با جوامع فارغ و مراكز پژوهشي؛ها دانشگاهالتحصيالن علم
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و گسترش هاي توسعه فعاليت• و فناور خيرين در ايجاد ويمراكز نوآوري،مراكز رشد، پارك علم
؛1ينيكارآفر

ظرفيمنابع ماليبخش تنوع• از ي؛و پژوهشيها، اماكن آموزش يشگاهآزمايبرا يرينخيهايتو استفاده
ن يريهخ يادهايبنيتتقو• و فناور يكوكاريو زي،به منظور كمك به توسعه علم  اختيرستوسعه

و ارتباطاتيفناور ؛ياز امكانات علم يريگ بهرهبااطالعات
) در راستاي ايجاد گسترشهااتيمال( 172كننده از مزاياي مرتبط با مادهي استفادهها پروژهگسترش•

و نوآوري كه به افزا مهارتمراكز رشد، كارآفريني،  .)98مركز در سال60( انجامديمييزا اشتغاليي
و85ي كشور، تعدادهااتيمالقانون 172و در راستاي اجراي ماده 1398در سال پروژه براي احداث، توسعه

و كمك و تجهيز فضاهاي آموزشي در تكميل و خدمات رفاهي  مؤسساتوها دانشگاهآموزشي، پژوهشي، ورزشي
وها پروژهي خيرين در اين ميليون ريال آورده نقد 1018988ي قرار گرفت كه مبلغ بردار بهرهآموزش عالي مورد

از تأمينها پروژهميليون ريال از رديف وزارت عتف براي اجراي 287016مبلغ و كمك به استفاده شد. هدايت
و  وهايمالقانون 172/ث نظير ماده65ي مربوط به حكم قانوني مادههاتيحمامزايا ي مستقيم براي خيرين

و فناوري كه براي و فناوري دانشجويي ارتقاءازوس ساختحاميان علم يها سرانهاماكن آموزشي، پژوهشي
و و بورسيه كردن دانشجويانها پاركدانشجويي، تجهيز آزمايشگاه، كمك به ايجاد مراكز رشد و فناوري ي علم

و و نيم برابر نسبت به سال اند نمودههزينه بضاعتكمنخبه  بوده است. 1397به ميزان يك
و به منظور ترغيب خيرين به مشاركت در احداث فضاهاي آموزش هاي سالدر مجموع در طول برنامه

و كمك«عالي طرح  وها دانشگاهدر تماممهينآموزشي كمك به تكميل فضاهاي آموزشي و مؤسسات آموزشي
هاي اييهاي متمركز تملك دار ذيل رديف» اند كرده تأمينرا خيرينهاآندرصد اعتبار50پژوهشي كه حداقل

بر سرمايه  جاد شده است.اي پروژه 160ميليارد براي حدود 100اي ستاد وزارت با اعتباري بالغ
و در راستاي تنوع يها كارگروهبخشي به منابع مالي آموزش عالي، الزم به ذكر است كه به صورت كلي

و رياضي، شده است جاديا عتفدر وزارت نيز ذيل :)1397(نظرپور
»يمؤسسات آموزش عالياقتصاداسيمقنييتع«كارگروه•
به« كارگروه• و تجه كپارچهيونهياستفاده دريزاز امكانات »يو مؤسسات آموزش عالها دانشگاهات موجود
»يآموزش عاليمنابع دولتصياثربخش كردن تخص« كارگروه•
؛»يبخشي به منابع آموزش عال تنوع«كارگروه•
.»يآموزش عالمنظاييكاراشيازاف«كارگروه•

خ.1 و فناوريها در حوزه مانَكينو واقف يرينعملكرد و افزا نشان 1397در ساليعلم ا يرينخ يشيدهنده اقبال قابل توجه يندر

مي حوزه است. به به عنوان مثال از سوديپوش چشم يرزاد،مركز رشد شهميراب يالر يلياردم 170يمالينو تأمينزمينتأم توان

م يادبنيتاصفهان، حما يقاتيو تحقيشهرك علميدر پروژه ساخت برج فناور يالير يلياردم 150حدود   يلياردم35 يزانبركت به

و بختيبه واحدها يالتتسه يالر خيهكتار30ينزميبردار خاك ياري،فناور استان چهارمحال ستان،ا يرينپارك رشت توسط

و يالر يليونم 480(به مبلغ سارياجاره ساختمان مركز رشد جامعياستان مازندران برا يرينتوسطخ يالر يلياردم11يمالينتأم (

خريبرا يالر يليونم 600و يلياردم 10 خيدكمك به ي اشاره نمود.شهرستان ساريجمهور يابانساختمان
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و پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه چالش.6-2-6-2  هاي موجود
مي با توجه به اهميت متنوع و واقفين، پيشنهاد و جذب مشاركت خيرين در سازي منابع مالي شود بند فوق

و پارك و فضاهاي آزمايشگاهي ب برنامه هفتم توسعه نيز تكرار شود و فناوري نيز به متن ند، به شرح هاي علم
 زير اضافه گردد:

حقيا در دوره« و تكميبرايردولتيغيو حقوقيقيكه اشخاص يفضاهازيو تجهلياحداث، توسعه
كميآموزش يو مراكز آموزش عالها دانشگاهدريو خدمات رفاهيورزش، آزمايشگاهي،يپژوهش،يآموزشكو

و همچنينو پژوهش دري و فناوريها يا توسعه پارك تأسيسمشاركت هانهيهزنياندينمانهيهزي علم
هز به گ موردياتيقبول مال قابليهانهيعنوان ».رديمحاسبه قرار

با.6-3 و تجار«بررسي عملكرد احكام مرتبط و صنعت يدستاوردها سازييارتباط با جامعه
و پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه»و فناورانهيپژوهش

و پژوهشي، بايد سازوكارهاي الزم براي آفري به منظور ثروت و افزايش اثرات اقتصادي توليدات علمي ني
ها، احكامي در قانون برنامه ارتباط مؤثر نظام علمي كشور با بخش صنعتي فراهم شود. در زمينه اين اولويت

ميهاآنششم توسعه در نظر گرفته شده است كه در ادامه به بررسي عملكرد   شود. پرداخته

ت-64ماده.6-3-1  بند

 عملكرديبررس.6-3-1-1
و توسعهيدستاوردها سازييو تجار يريكارگبهيي، شناسابا هدف در برنامه ششم حاصل از پژوهش
 در نظر گرفته شده است:ت بند-64ماده توسعه، 

بهيهاي اجرائ دستگاه مليور بهرهيشمنظور افزا موظفند ياجتناب از اجراي،نوآورينظام
ايتكرار هاي پژوهش و و با هدف يقاتي) تحقيها هاي(پروژه در انجام طرحيتشفاف يجادو انتشار اطالعات

بهييشناسا و توسعه، فهرست طرحيدستاوردها سازييو تجار يريكارگو هاي حاصل از پژوهش
پايو فناوريپژوهش و وزارت علوم، ثبت كنند» سمات«خود را در سامانهيهاو رسالهها نامه يانو . سازمان
ا الزميخاز تار ساليكموظفند ظرف مدتيو فناور يقاتتحق مورديقانون، سازوكار اجرائيناالجرا شدن

ته يازن و به تصويهرا  برسانند. رانيوزئتيهيبكنند
 بر اين اساس، ابعاد سياستي در تدوين اين حكم قانوني فوق به شرح ذيل هستند:

ابالغي تناظر با سياست
 برنامه ششم

و سامانده-80 ومسألههايپژوهشازيتو حماينوآورينظام مليتوسعه محور
و نوآور سازييتجار بهيمال تأميننظام جامعيو توسعهي،پژوهش در جهت پاسخ

.يانبناقتصاد دانشيازن
ت-64مادهيياجرانامهيينآسازيسازوكار اجرايي بند

1هاي اجرايي موضوع ماده يك قانون برنامه ششم توسعهستگاهدهاي هدفگروه

در سماتهاو رسالههانامهيانو پايو فناوريهاي پژوهشفهرست طرحثبتابزارهاي سياستي
وزارت عتفمجري/مجريان

پيشنهاد براي تداوم در
 تداومبرنامه هفتم توسعه

(يها دستگاه.1 قا5اجرائي موضوع ماده و 1386اصالحي آن قانون مصوب 117ه نون مديريت خدمات كشوري با رعايت ماد)

)  ) قانون محاسبات عمومي كشور5ماده
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او در راستاي اجرايي نامه اجرايي مربوطه، به دليلل برنامه، با وجود تصويب نشدن آئينسازي حكم فوق، در سال
و پايان هاي اجرايي در سامانه ثبت هاي پژوهشي دستگاه فعال بودن سمات طرح و رساله نامه شده است هاي دكتري ها

پي هاي مرتبط با ايرانداك مستند شده است. عالوه نيز در سامانه شنهادي براي حكم بر اين، متن سازوكار اجرايي
به ربطذيفوق، طي چندين جلسه كارشناسي در امور  و و تهيه شد و دبيرخانه شوراي عالي عتف بررسي سازمان

و هماهنگي برنامه و اسناد ها، دستورالعمل نامه وبودجه جهت طرح در ستاد بررسي تدوين آئين معاونت اقتصادي ها
نويس مربوطه پس از طرح در ستاد مربوطه پيش 1397 شد. در اوايل سالراهبردي قانون برنامه ششم توسعه ارسال 

 وبودجه كشور به دفتر هيئت دولت ارسال شد. با امضاي رئيس سازمان برنامه
و ابالغ 06/08/1397اجرايي حكم فوق، در تاريخ نامهنييآدر نهايت در هيئت دولت به تصويب رسيده

 شده است.
ه اجرايي اين حكم، دبيرخانه شوراي عالي عتف موظف است با استفاده از نام آئين2به استناد ماده
و ظرفيت و فناوري اطالعات در محيط امكانات هاي موجود، سمات را با رعايت الزامات فني وزارت ارتباطات

و راه (وب) بازطراحي، ارتقا م شبكه ديريت اندازي كند. براي اين منظور دبيرخانه ياد شده ويرايش سامانه ملي
(سمات) را در دستور كار خود قرار داده است، اما به دليل مشكالت اجرايي، روند جلسات با طراحان اطالعات

(تيم ايرانداك) با تعويق چند ماهه مواجه شده است. مهلت عملكرد اعتبارات همچنين به دليل تمديد سامانه
و بررسيزاندا خرداد ماه عمالً راهيتا انتها98ساليبرااي ينههز  است. افتادهيقبه تعويينهايسامانه

و پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه چالش.6-3-1-2  هاي موجود
و رغم اينكه راه علي و در نتيجه، اجراي اين بند، با مشكالت اجرايي مواجه بوده اندازي سامانه مزبور

و تكرار اين ود چنين سامانهعملكرد مورد انتظار، محقق نشده است؛ با اين وجود، الزام وج اي قوياً پابرجاست
 رسد. بند در احكام پيشنهادي برنامه هفتم ضروري به نظر مي

خ-64ماده.6-3-2  بند

عم.6-3-2-1  كردلبررسي
و كاربست فناوربا هدف  در نظر گرفته شده است:خ بند-64مادهي در برنامه ششم توسعه توسعه، انتشار

و كاربست فناوريمجازند در راستايهاي اجرائ دستگاه فني،فكريتمالكي،توسعه، انتشار ويدانش
با يزاتيتجه و حاصل شده يجادايدولتيو فناوريو مؤسسات پژوهشها دانشگاهرا كه در چهارچوب قرارداد

 يند.شده واگذار نما يادو مؤسساتها دانشگاهاست، به
 اين حكم به شرح ذيل هستند: بر اين اساس، ابعاد سياستي در تدوين
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تناظر با سياست ابالغي
 برنامه ششم

و سامانده-80 ومسألههايپژوهشازيتو حماينوآورينظام مليتوسعه محور
و نوآور سازييتجار بهيمال تأميننظام جامعيو توسعهي،پژوهش در جهت پاسخ

.يانبناقتصاد دانشيازن
و فناوريسند جامع مالكيت فكري وزارتسازيسازوكار اجرايي علوم، تحقيقات

1هاي اجرايي موضوع ماده يك قانون برنامه ششم توسعهدستگاههاي هدفگروه

و مؤسسات مربوطههادانشگاهيزات بهو تجهيدانش فني،فكريتمالكانتقالابزارهاي سياستي

(دبيرخانه شوراي عالي عتف) مجري/مجريان وزارت عتف
و فناوري رياست جمهوريمعاونت علمي

پيشنهاد براي تداوم در برنامه
 تداومهفتم توسعه

هاي آموزشي، سازي حقوق مالكيت فكري در مؤسسه در راستاي تحقق حكم قانوني فوق، طي برنامه نهادينه
و فناوري،  و فناوريسند جامع مالكيت فكري وزارت«پژوهشي در برنامه29مشتمل بر » علوم، تحقيقات

يت فكرينظام جامع مالك اين سند،است. ريزي امور فناوري منتشر شده توسط دفتر برنامه 1398تابستان
و تجار،يبخشيوزارت عتف را كه در چهار حوزه آگاه شده،نيتدويفكرتيمالكيسازيخلق، حفاظت

ذو برنامه كند،مييمعرف و اقدامات الزم ا هاي بخشليها مينظامنيچهارگانه . عالوه بر سازد را مشخص
سيراهنمان،يا و فناوريهاو پاركها دانشگاهيفكرتيمالك نامه استينگارش ايعلم سند آورده شدهنيدر

(ملكي و همكاران، است و فرايندهاي اجرايي فكرتيمالك نامه استيسنويس در پيش.)1399فر ي، ساختارها
و مراجع رسيدگي اختالفات مرتبط با مالكيت فكري، چارچوب تسهيم سود به منظور ايجاد انگيزه در محققان

و به تفصيل تحليل شده است. از جمله دستاوردهاي مربوطه مي توان به برخي قراردادهاي منعقده تعيين
و دستگاهنيمابيف داها دانشگاههاي اجرايي نشگاه اشاره نمود كه تجهيزات حاصل از اجراي قرارداد در اختيار

و  (قراردادهاي بين وزارت دفاع سالهسهنقشه راه ). سند جامع مالكيت فكري حاويها دانشگاهقرار گرفته است
.استكشوريمرتبط با آموزش عالي در حوزهيفكرتينظام مالكيارتقايوزارت عتف برا
ميدر راستا جمهوريي رياستو فناوريمعاونت علمهمچنين يها خود از طرحيهايتمورأانجام

مي، مراكز علمها دانشگاهداريتفناورانه اولو بهيتحمايدولتيو فناوريسسات پژوهشؤو و با توجه نموده
ها پژوهشيجحاصله از نتايدستاوردهاي،جمهور ياستريو فناوريبه معاونت علميابالغيها ياستس

در 303از 1398 سالدر.گرفته استقرارهاآن ياردر اخت كامالً  شده است.يتحمايپژوهش مؤسساتطرح

و پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه چالش.6-3-2-2  هاي موجود
و با توجه به منطق صحيح اين بند نيز از جمله بندهايي است كه در دوره هاي مختلف برنامه، تكرار شده

و اجرا  فيياز قراردادها تعداديدر پشتيبان آن ، تداوم بند مزبورها دانشگاهويياجرا هاي دستگاهنمابي منعقده
 شود. در برنامه هفتم نيز پيشنهاد مي

(يها دستگاه.1 و 1386اصالحي آن قانون مصوب 117ه ) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ماد5اجرائي موضوع ماده

)  ) قانون محاسبات عمومي كشور5ماده
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به.6-4 و فناوريتوسعه منابع انسان«بررسي عملكرد احكام مربوط و پيشنهادات براي»يپژوهش
 برنامه هفتم توسعه
باست ناپذير اجتناب يك ضرورت ارتقاء نيروي انساني و راهبردي نظير سند راهبردي كه در اسناد االدستي

قرار گرفته است. در اين بخش احكام مربوط به اين اولويت موضوعي تأكيدكشور در امور نخبگان نيز مورد 
 گيرند. مورد بررسي قرار مي

ث-64ماده.6-4-1  بند

 بررسي عملكرد.6-4-1-1
و تكربا هدف و مشاهيمشناساندن و تكريو هنريفرهنگي،نخبگان علمازيتو حما يرانايرمفاخر يمكشور

و بهرهيها حوزه يشكسوتانپ و ظرف يريگ مذكور در برنامهث بند-64ماده، توسعه كشوريآنان برايتاز توان
 ششم لحاظ شده است:

ايهاي اجرائ دستگاهيتمام بهينموضوع و تكر قانون موظفند و مشاهيممنظور شناساندن يرمفاخر
ح يرانا و تكريو هنريفرهنگي،از نخبگان علميتماو و بهرهيها حوزه يشكسوتانپيمكشور  يريگ مذكور

و ظرف را منطبق با سندودخ ياتيعمليها برنامه سال،يكمدتيط توسعه كشور،يآنان برايتاز توان
تهيمل يادبنيكشور در امور نخبگان، با هماهنگيراهبرد دويهنخبگان و از سال قانون برنامهيم اجراكرده

ايمل يادبه مرحله اجرا درآورند. بن كميننخبگان مكلف است گزارش ساالنه عملكرد آموزش، يسيونبند را به
.يدنماهارائياسالميمجلس شورايو فناور يقاتتحق

 بر اين اساس، ابعاد سياستي در تدوين اين حكم قانوني فوق به شرح ذيل هستند:

ا - بالغي برنامه ششمتناظر با سياست

 سازي سازوكار اجرايي
يمنطبق با سند راهبردهاي اجراييتوسط دستگاهياتيعمليهابرنامهتهيه

 كشور در امور نخبگان
قانون برنامه ششم1ي موضوع مادههاي اجرائدستگاهيتمام هاي هدف گروه

و مشاهيمتكر ابزارهاي سياستي يو هنريفرهنگي،گان علماز نخبيتو حمايرانايرمفاخر
و تمامي دستگاهمجري/مجريان (مجري اصلي) هاي اجراييبنياد ملي نخبگان

پيشنهاد براي تداوم در برنامه هفتم
 توسعه

 عدم تداوم

باييهاي اجرا دستگاه ياتيعمليها برنامهدر سال اول اجراي قانون، سازي حكم فوق، در راستاي اجرايي
الذكر موضوع قانون فوقييدستگاه اجرا44ابتدا فهرستيرمسينادر شد. تهيه نخبگانيمل يادبنيهماهنگ

و ضرورت انطباق نخبگان از سندييهاي اجرا در دستگاهيكاف شناخت احصاء شد. سپس با توجه به فقدان
هر يادبن نمايندگان با حضوريآنان با سند، جلسات ياتيعمليها برنامه برگزار شد.ييهاي اجراهاز دستگايكو
ا تبيندر رو يينجلسات بعد از و هر يكردهاي اساسيابعاد سند ييهاي اجرا از دستگاهيكحاكم بر آن، از
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ا ياتيهاي عمل درخواست شد تا برنامه ته ين سندخود منطق بر بنيهرا ايندارسال نما يادو به مرحلهين. بعد از
. در نهايت عملكرد ارسال كردند يادبنيخود را برا ياتيعمليها برنامهيياجرايها از دستگاهيكهر 

و به جمع ها، جمع دستگاه و آوري و انطباق با مفاد سند راهبردي امور نخبگان پرداخته شد بندي، ارزيابي
 ها تهيه شد. گزارش عملكرد هريك از دستگاه

ت چالش.6-4-1-2 و پيشنهادات براي برنامه هفتم  وسعههاي موجود
هاي اجرايي لزومي هاي عملياتي دستگاه سازي تعهدات مربوط به برنامه دار بودن روند اجرايي با توجه به ادامه

با وزارت كاري ها در خصوص موازي به تداوم اين بند در قانون برنامه هفتم توسعه نيست. هرچند برخي چالش
 عتف نيز مطرح است.

مر.6-5 ويملو فناورانهيپژوهش هاييو همكاريساز شبكه«بوط به بررسي عملكرد احكام
و پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه»الملليينب

. در اين ميان اي است كه به صورت جدى در ابعاد گوناگون گسترش يافته است جهاني شدن پديده
و فناورانه در سطح بين همكاري اي براي توسعه كشورها برخوردار المللي از اهميت ويژه هاي علمي، پژوهشي

و برنامه  قرار گرفته است. تأكيدهاي توسعه نيز مورد است. اين موضوع در برخي از اسناد باالدستي

چ-64ماده.6-5-1  بند

 بررسي عملكرد.6-5-1-1
بيملو فناورانهيپژوهش هاييو همكاريساز شبكه«در راستاي تحقق كاركرد ح»الملليينو كم، يك

و فناوريِ برنامه ششم توسعه يعني .1در نظر گرفته شده استچ بند-64ماده قانوني در حوزه پژوهش
و تأكيدهاي ابالغيِ برنامه نيز مورد سياست79موضوع اين حكم در بند واقع شده است. در ادامه اقدامات

 شود. عملكرد مربوط به اين حكم تشريح مي
يدتول يرهدر زنج يرانيا هاي شركتدريسطح فناوريو ارتقا يانبننشدايور گسترش بهرهبا هدف

چ-64ماده الملليينب  در قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده است: بند
اياجرائيها دستگاه دريسطح فناوريو ارتقا يانبن دانشيور گسترش بهرهيقانون براينموضوع

و فعاالن اقتصاد يانبن دانش هاي شركتمشاركتيلالزم را جهت تسه يداتتمه يرانيا هاي شركت يو فناور
يفعاالن اقتصاد شاركتميارتقا«فراهم آورند. سازمان مكلف است طرح الملليينبيدتول يرهكشور در زنج

پاينو قوانيرا مطابق قانون بودجه سنوات»الملليينبيدتول يرهدر زنج يسال اول اجرا يانموضوعه حداكثر تا
.يدنما ياتيعمل،رانيوزئتيهيبو پس از تصوينن برنامه تدوقانو

 بر اين اساس، ابعاد سياستي در تدوين اين حكم قانوني فوق به شرح ذيل هستند:

ذ.1 ايدتأكيبند الف در قانون برنامه ششم توسعه بر بعد آموزش-64كر است ماده الزم به مورد قسمتينداشته است لذا در

.اشاره قرار نگرفته است
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تناظر با سياست ابالغي
 برنامه ششم

و الهاميگسترش همكار-79 و فناوريبخش در حوزهو تعامل فعال، سازنده بايعلم
ميرسا و فنيراكز علمكشورها و يژهوبهيو جهانيا معتبر منطقهيو جهان اسالم

و صادرات محصوالت دانشيتوسعه .يانبنتجارت
»الملليينبيدتوليرهدر زنجيمشاركت فعاالن اقتصاديارتقا«طرحسازيسازوكار اجرايي

يهاي اجرائدستگاههاي هدفگروه

و فعاالنيانبندانشهايشركتمشاركتيلجهت تسهالزميداتتمهارائه ابزارهاي سياستي و فناور
الملليينبيدتوليرهكشور در زنجياقتصاد

و بودجهمجري/مجريان سازمان برنامه
پيشنهاد براي تداوم در
 عدم تداومبرنامه هفتم توسعه

و فناورايتصندوق حماسازي حكم قانونيِ فوق، در راستاي اجرايي با هدفين معاونت علماز پژوهشگران
ب ميها از طرح الملليينتوسعه تعامالت ا يانفناورانه مشترك دريهو روسينچيو كشورها يرانمحققان

ا هاي پژوهشاز كرده است. حمايتيتقالب انتشار فراخوان حما علوميو آكادم يرانيمشترك پژوهشگران
اياقدامينچ كهيندر اشده استآغاز 1399در سالهاآنازيتو حماييطرح فناورانه نها5راستا است ين.

ايها از طرحيتحما همچنينو فناروانه است.يعلميهايتاثرگذار از اولويها طرح و يرانمشترك محققان
ديزنيهروس بيصندوق برايها برنامه يگراز .1استي بودهالمللينتوسعه تعامالت

 يرهدر زنجيفعاالن اقتصاد شاركتميارتقا«طرح رشي در خصوص در نهايت الزم به ذكر است كه گزا
و بودجه تدوين گردد، در دسترس نبوده است.»الملليينبيدتول  كه مقرر بوده توسط سازمان برنامه

و پيشنهادات براي برنامه هفتم توسعه چالش.6-5-1-2  هاي موجود
چيشد، ابهامات اشارهترشيپ65مشابه با آنچه در خصوص بند الف ماده وجود دارد. اولزين64ماده- در بند

ويبه درستييدارد. سازوكار اجرايهمپوشان65ماده- آنكه، مفاد بند فوق با بند الف مشخص نشده است
نميشفافريمس» الزم داتيتمه«صرف ارائه  در خصوصزينيعملكرد مشخصاًني. همچندهديرا ارائه

پ»يالمللنيبديتولرهيدر زنجيفعاالن اقتصاد مشاركتيارتقا«طرحنيتدو  شنهاديارائه نشده است. لذا
جد ييِبا لحاظ شدن سازوكار اجرا65بند با بند الف مادهنيا شوديم و بند در برنامه هفتميديشفاف، ادغام

 در نظر گرفته شود. اورانهفن هاييتوسعه با هدف گسترش همكار

و پيشنهادات جمع.6-6  بندي
و برنامه گذشته تالش هاي سالدر و فناوريِ كشور انجام شده ريزي ها هاي زيادي براي بهبود وضعيت پژوهش

و اثرات آن در برخي شاخص نيز مشهود بوده است. نتايج2المللي نظير شاخص نوآوري جهاني هاي بين است
طي ايرانكه دهنده آنست، نشان2021مندرج در گزارش اخير اين شاخص در سال  سال گذشته پيشرفت5در

و با  رسيده است. در اين 2021در سال61به رتبه 2016در سال78پله صعود از رتبه17قابل توجهي داشته

 
و اطالع.1 يجمهور ياستريو فناوريمعاونت علميرسان مركز ارتباطات

2. Global Innovation Index (GII) 
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و فناور هاييخروج«و49با رتبه»و پژوهشيانسانيهسرما«ميان ، از جمله اركاني46 با رتبه»يدانش
و عليرغم داشته 2021بر اساس شاخص مذكور در سال هستند كه بهترين عملكرد را در اند. با اين حال

و فناوري وجود داشته است؛ از جمله هاي به دست آمده چالش پيشرفت و موانعي نيز در بخش پژوهش ها
در توان به فقدان تنوع مي و نقش پررنگ دولت در اين موضوع، سهم تأمينبخشي و فناوري مالي پژوهش

ا و فناوري از ناچيز و خروجي GDPعتبارات پژوهش هاي مورد انتظار از نظامو متعاقباً عدم تحقق اهداف
و در نهايت مأموريت و فناوري كشور، و فناوري در سطح پژوهش آموزشي، مؤسساتگرا نبودن پژوهش

و همسو نبودن آن با نياز كشور اشاره نمود.  و فناوري نا اين چالش عمدتاًپژوهشي شي از نبود نگاهي ها
و حاكم بودن رويكرد جزيره نظام و نوآوري و اي در برنامه مند به پژوهش، فناوري ريزي است كه پژوهش

و اقتصاديِ كشور رسوخ كند. هاي بخشفناوري كماكان نتوانسته از طريق سياستي مناسب در ساير  صنعتي
ا  ست. اين مهم در نحوه تدوين احكام برنامه هم قابل مشاهده

و پيشنهادات در خصوص تداوم/عدم تداوم احكام برنامه ششم.6-6-1  توسعه خالصه عملكرد
و فناوري در برنامه ششم توسعه پرداخته شد. مفاد مورد توجه در قانون به فصل،ر ايند بررسي عملكرد پژوهش

و دهدميبرنامه ششم توسعه نشان  (ذيل فصل علم و فناوري در كه احكام كيفيِ پژوهش برنامه ششم فناوري)
و ي؛ ارتباطو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمينتوان ذيل چهار كاركرد اصلي يعني توسعه را مي با جامعه

و تجار و فناوريو توسعه منابع انسان تأمين؛و فناورانهيپژوهشيدستاوردها سازييصنعت و پژوهش ي؛
بيمل انهو فناوريپژوهش هاييو همكار سازي شبكه وينو المللي قرار داد. به طور خالصه عملكرد پژوهش

و فناوري در برنامه ششم توسعه به شرح ذيل است:  فناوري ذيل فصل علم
و نوآوري تأمينبه منظور- بند ب، ماده-64ماده حكم قانوني يعني5، ماليِ پژوهش، توسعه فناوري

ب- 64 ح-64بند ج، ماده-64بند پ، ماده-64تبصره يك، ماده- بند ماده، بند الف-65ماده، بند
ث-65ماده، تبصره–بند الف- 65 بند-64ماده در قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده است. بند
هزييهاي اجرا دستگاهيهكل1ب يك ينهرا ملزم به ت كرد بهاي ينههز يافتهيصصخدرصد از اعتبارات

اقدام وزارت عتف ترين مهم كرده است.يفناور توسعهويامور پژوهشيبرا)1(و)4(فصولياستثنا
آن در خصوص اين بند، راه و نظارت بر اجراي (سمات ملي) اندازي سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي

 
1.) (ب) ماده ب64مفاد بند ع) قانون ( ناًيرنامه ششم توسعه، يات مالراز مقريبخشيمبه قانون تنظي) قانون الحاق مواد56در ماده

) كلينا يكسانمنظور شده است. به استناد متن 1393) مصوب سال2دولت يكاند موظفيياجرايها دستگاهيهاحكام،
(به استثيپژوهشيرغ افتهيصيتخصيا ينهدرصد از اعتبارات هز و توسعهيامور پژوهشيو شش) را برايكفصوليناخود

اييچرادر كنند. ينههزيفناور و فناوريشود شورايم يادآورحكمينتكرار برنامهيندر نظام تدويمرتبط با بخش علم
و فناوريزير برنامهيشورا يعنيششم  دريياجرايها دستگاهيفدادند كه بر اساس آن سقف تكل يشنهادپيحكمي،علم
(56ماده از2قانون الحاق عال يابديشدرصد به سه درصد افزايك) هزوهو شامل اعتبارات تملكيا ينهبر اعتبارات
ايايهسرمايهاييدارا پينهم باشد. و بر مفاد حكم قانون يشنهاديحكم مفاد يعنيموجوديدر مجلس با مخالفت روبرو شد

) (56ماده قانونابيقانون الحاق مواد56حكم، مقرر شد كه مفاد مادهيبررسيبند شد. در جمع ) تأكيد2) قانون الحاق
(ياز مقررات ماليبخشيمتنظ گيد) مورد تأك2دولت به يرد،قرار پيجاو در مرحله تنظيم احكام متن يشنهادي،حذف حكم

.)1396(گزارش عملكرد سازمان برنامه، حكم موجود تكرار شد
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 كه متولي آن نيز دبيرخانه شوراي عالي عتف بوده است، تبصره يك همين بندبوده است. در خصوص
و اطالعات مزبور در طول سال كردنهيهزت بخش ورود اطالعا اين بند در سمات هميشه باز است

و شوراي عالي عتف به  و گزارش مربوطه پس از طرح در جلسه كمسيون دائمي  مجلسگردآوري
پ ماده شود. به استناد شوراي اسالمي ارسال مي ي عموميو نهادهايدولت هاي شركتيهكل،64بند

و تابعه به استثنا هاي شركتو يردولتيغ معادلي موظفندو بازنشستگ يمهبيها صندوقيوابسته
يو توسعه فناور تحقيقاتي مصرف در اموريسال قبل خود را برايماز سود قابل تقس حداقل سه درصد

آ پيياجرا نامه يينو بر اساس و با همكار يشنهادكه به ويهته ربطذييياجرا هايي دستگاهسازمان
اقدامات صورت گرفته در راستاي ترين مهماز جمله كنند. ينههز رسد،يم رانيوزئتيهيببه تصو
بوده كه البته به دليل وجود 1397ييِ آن در اواخر سال اجرانامه سازي اين بند، تصويب آئين اجرايي

و عدم شفافيت با ها نظير مشخص نبودنِ سه درصد از سود سال قبل، اجرايي برخي ابهامات سازيِ آن
ج ماده هايي روبرو بوده است. چالش  تقاضامحور هاي پژوهشنيز در خصوص حمايت مالي از64بند

نيز در معاونت» تقاضامحوركاربردي هاي پژوهش«مطرح شده است كه دبيرخانه آن تحت عنوان
مي ترين مهمپژوهشي وزارت عتف تشكيل شده است. از جمله  وان به تصويبت اقدامات ذيل اين بند،

 هاي پژوهشو توسعه گذاري سياست«كارگروهيلتشكو 1395نامه اجرايي مربوطه در اواخر سال آئين
و يزيرو برنامه گذاري سياستجهتي،به منظور استفاده از خرد جمع» تقاضامحوريكاربرد منسجم

دبياحصايروز، در راستايمطابق با فناور هماهداف در چنين برخي پروژهيرخانه اشاره نمود. ها نيز
و اجرا شده است. با اين حال به دليل وجود برخي ابهامات اين آئين هم اين خصوص تعريف نامه

مي طور آن ييبرنامه اجرايكينتدو سازي نشده است. به عنوان مثال عدم رفت اجرايي كه انتظار
ه تقاضامحوريكاربرد هاي پژوهش يرخانهدبيبر واگذاريمبن وزيران يئتبلندمدت، با توجه به مصوبه

بر اقدامات وزارت سازي اين حكم بوده است. عالوه، يكي از موانع پيش روي اجراييبه وزارت عتف
تقاضامحور هاي پژوهشازيماليتحمايدر راستاي نيزجمهور ياستريو فناوريمعاونت علمعتف، 

كالنيها از طرحيتاقدام به حمايو فناوريپژوهشي،و مؤسسات آموزش عالها دانشگاهمشترك با 
ح ماده.نموده استتقاضامحوريپژوهشيهاو طرحيفناوريمل از بهره نيز با هدف64بند برداري

و تسهيلدرجهاد دانشگاهي هاي توانمندي و آموزشي و فناوري جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي
ازاه دانشگاه التحصيالن اشتغال فارغ مي ترين مهمارائه شده است. به اقدامات در اين خصوص، توان

و توانمنديتاستفاده از ظرفيدر راستا 1396ساليا ينههزتاعتباراافزايش  جهاديهايها
و رشد دانشگاه و رديف درصدي36ي،  1398هاي وابسته در سال بودجه مصوب جهاد دانشگاهي

و حمايت از سرمايهنيز با هدف65بند الف ماده. نسبت به سال قبل اشاره نمود گذاري خارجي تشويق
و مؤسسات دانشو قانون حمايت از شركت و تجاري ها و اختراعات سازي نوآوري بنيان ارائه شده ها

و فناوري، با المللي از جمله همكاريي با نهادهاي بينهمكار است. در اين خصوص معاونت علمي
چعلويمليآكادم و مشترك يقاتجهت توسعه تحقينم و فناوريهمكار، درينچيبا وزارت علوم

در مشترك فناورانهيها از پروژهيمال حمايت خصوص و اجرا نموده است. همچنين را پيگيري
با دانش هاي شركت تأسيسسازي تبصره حكم قانوني مذكور، راستاي اجرايي بنيان داخل كشور

و انجام شده است. خار هاي شركتمشاركت  ث ماده جي پيگيري سهم نيز با هدف افزايش65بند
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خ و ي ارائه شده است.و فناوريپژوهشي،و مؤسسات آموزش عالها دانشگاهيمال تأميناز يريهوقف
حق بر اين اساس، خ يردولتيغيِو حقوق يقيمشاركت افراد و تجهيبرايرو افراد يفضاهايزتوسعه

و رفاهآمو كمكي،آموزش ي در اين بند مد نظر قرار گرفتهو مؤسسات آموزش عالها دانشگاهدريزشي
مي ترين مهماز جمله است. توان به تشكيل ستاد خيرين در وزارت اقدامات در راستاي اجراي اين بند،

خيلتجليهايشهمايبرگزارعتف،  تيياماليهايتاز معافيمند بهرهيبرا يرينخيمعرف يرين،از
و تجه،كشوريهااتيقانون مال 172ماده يفضاهايلكمك به تكمنظير هاي مختلف پروژهيز احداث

نو كمكيآموزش در يمهآموزشي درصد50كه حداقليو پژوهشيو مؤسسات آموزشها دانشگاهتمام
خهاآناعتبار  تو تدوين)،طرح 160(حدود اند كرده تأمينيرينرا بنيابريپاساسنامه  يادهايثبت

و فناوري، تأميناشاره نمود. كاركرد يد،جد و نوآوري در بخش پژوهش مالي پژوهش، توسعه فناوري
(سهم  درصدي) را به لحاظ تعداد احكام قانوني داشته است. با توجه به عملكرد67بيشترين فراواني
ح از ماده  و بند پ فو64بند درهاآنق، ضرورتي در تكرارو وجود ابهامات در روند اجراي احكام

ماده- برنامه هفتم توسعه وجود ندارد؛ لذا پيشنهاد عدم تداوم اين احكام ارائه شد. در خصوص بند الف
هم 65 چ ماده پوشاني نيز به دليل وجود هايو همچنين تمركز بر روي برخي حوزه64هايي با بند

ج موضوعي پيشنهاد حذف ارائه شد. همچنين در خصوص ث64ماده- بند با لحاظ65ماده-و بند
 ارائه شد.هاآنكردن اصالحاتي، پيشنهاد تداوم 

و فناوري تأمينبه منظور- ث–64ماده،و توسعه منابع انساني در پژوهش در قانون برنامه ششم بند
ب و براي توسعه مدنظر قرار گرفته است. الزم به ذكر است كه متولي اين بند، بنياد ملي نخبگان وده

 ياتيعمليها برنامههاي اجرايي از جمله وزارت عتف تكاليفي در راستاي تهيه سازي آن دستگاه اجرايي
و تكر و مشاهيمخود به منظور شناساندن يو هنريفرهنگي،از نخبگان علميتو حما يرانايرمفاخر

و تكر و حوزه يشكسوتانپيمكشور آن ها ب اجراي اند. بنياد، بر عهده داشتهرنامهاز سال دوم قانون
نخبگان نيز گزارش عملكردهاي مربوطه را به مجلس شوراي اسالمي ارسال نموده است. با توجه به 

به ايِ دستگاه دار بودن روند اجراي تعهدات برنامه ادامه ها در همكاري با بنياد ملي نخبگان، ضرورتي
ميتكرار اين حكم در قانون برنامه هفتم تو هاي شود بر اساس چالش سعه وجود ندارد؛ هرچند پيشنهاد

 مرتبط با كاركرد توسعه منابع انساني، احكام مورد نياز در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گيرد. 
و تجاريبه منظور- و صنعت و فناورانه، ارتباط با جامعه دو حكم قانوني سازي دستاوردهاي پژوهشي

تب-64ماده يعني  خو ند بند-64ماده به استناد در قانون برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.، بند
پايو فناوريهاي پژوهش اند فهرست طرح موظف شدهيهاي اجرائ دستگاهيه، كلت و نامه يانو ها

ايي نامه اجر يي آن نيز در قالب آئينثبت كنند. سازوكار اجرا» سمات«خود را در سامانهيها رساله
رسيده رانيوزئتيهبه تصويب 1397نهايتاً در سالو شدهيهته عتفو وزارت برنامه سازمان توسط
خ-64مادهيدر اجرااست.  ي،فكريتمالكيبه واگذارييهاي اجرا بر مجاز بودن دستگاهي، مبنبند

با يجادا يزاتيو تجهيدانش فن پها دانشگاهشده در چهارچوب قرارداد يو فناوريژوهشو مؤسسات
فيياز قراردادهايا شده، در پاره يادو مؤسساتها دانشگاهبهيدولت ييهاي اجرا دستگاهينماب منعقده
وينبي، به عنوان نمونه قراردادهاها دانشگاهو يحاصل از اجرا يزات، تجهها دانشگاهوزارت دفاع
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و فناوري نيزب عالوه دانشگاه قرار گرفته است. يارقرارداد در اخت يها از طرحر اين، معاونت علمي
مي، مراكز علمها دانشگاهداريتفناورانه اولو و نمودهيتحمايدولتيو فناوريسسات پژوهشؤو

و مؤسسات پژوهشي قرار داده است. با توجه به ضرورتها دانشگاهدستاوردهاي مربوطه را در اختيار
ب ادامه و كاريه دليل بستري كه براي كاهش موازيدار بودن هر دو حكم مذكور هاي پژوهشي

 كنند، تداوم هر دو حكم پيشنهاد شد. همچنين ارتباط با صنعت فراهم مي
و همكاري شبكهبه منظور- و بين سازي و پژوهشي ملي چ، يك حكم قانوني يعني المللي هاي علمي بند

و فعاالن اقتصادنيابن دانش هاي شركتمشاركتيلتسهبا هدف64ماده   يرهكشور در زنجيو فناور
و فناوران معاونتيتصندوق حما المللي ارائه شده است. در اين خصوص،ينبيدتول از پژوهشگران
ببا هدفيعلم ميها از طرح الملليينتوسعه تعامالت ا يانفناورانه مشترك و يرانمحققان

حيهو روسينچيكشورها كرده است. الزم به ذكر است كه گزارشيتمادر قالب انتشار فراخوان
كه مقرر»الملليينبيدتول يرهدر زنجيفعاالن اقتصاد شاركتميارتقا«طرح عملكردي در خصوص 

و بودجه تدوين گردد، در دسترس نبوده است. به دليل روشن نبودن عملكرد  بوده توسط سازمان برنامه
و همچنين همپوشاني با بند»الملليينبيدتول يرهدر زنجيفعاالن اقتصاد شاركتميارتقا«طرح 
و ارائه حكم جديدي در خصوص همكاري65ماده- الف هاي، عدم تداوم اين دو ماده به شكل فعلي
و ابزار مناسب در برنامه هفتم توسعه پيشنهاد شد. بين  الملل فناورانه با در نظر گرفتن سازوكار اجرايي

 طور همانارائه شده است.5-6 شكل يك از احكام قانوني برنامه ششم توسعه در درصد فراوانيِ مربوط به هر
و نوآوري بيشترين تأمينكه در اين شكل نشان داده شده است احكام مربوط به پژوهش، توسعه فناوري

)  %) را در احكام قانوني برنامه ششم توسعه داشته است.67فراواني

ا-5-6 شكل و فناوري در توزيع درصد فراواني و فناوري قانون برنامه ششم توسعه بخشحكام مرتبط با پژوهش  علم
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 كلي پيشنهادات.6-6-2
م و نوآوري يا ناظر بر بهبود نظام نوآوري تدوين بر معموالًكه شوندياحكام مرتبط با علم، فناوري مبتني

مي سياست و يا در حالت ديگر هاي افقي تدوين وهبشوند به صورت عمودي و فناوري ناظر به كمك علم
و فناوري ها هستند. ساير بخش و پژوهش بر بعضاًبا اين حال احكام پيشنهادي در حوزه آموزش عالي متمركز

و به گونه هاي موضوعي بوده حل چند چالش در سطح عملياتي ذيل برخي اولويت اي فراگير با گستره اند
 اند. تر تدوين نشده وسيع

هاي توسعه بستر قانوني در برنامهآخرين، به نوعي هفتم توسعهتوسعه آتي يعني برنامه برنامه ازآنجاكه
فر نداز بيستا براي تحقق اهداف سند چشم و دراساله است برهه حساسي از شرايط يند تدوين اين برنامه
و سياسي نوشته مي و هوش اقتصادي برداريِ مندانه با هدف بهرهشود، ضروري است تا با اتخاذ رويكردي جامع

لذا در ادامه برخي پيشنهادات هاي موجود به تدوين سند برنامه هفتم توسعه پرداخته شود. حداكثري از فرصت
و فناوري جهت لحاظ شدن در برنامه مي كلي در حوزه پژوهش :1شوند هاي توسعه آتي ارائه

م با توجه به چالش• و ضعف زيرساختهاي موجود در خصوص جذب منابع يهمكارهاي موجود، الي
و مجلس شورا سازمان برنامه،عتفو توجه وزارت اياسالميوبودجه كشور  جاديدر جهت

نيجذب منابع ماليبرايياجرايها رساختيز سازي هرچه بهتر احكام برنامه جهت اجراييازيمورد
ق  انون برنامه مورد توجه قرار گيرد. بسيار حائز اهميت است. لذا بايستي سازوكار اين مهم در

و تأمينبا توجه به ساختار نامتمركز• و فناوري منفيِ آن بر اثربخشي سازوكارهاي تأثيرمالي پژوهش
مي تأمين هاي شود سازوكاري در سطح قانون برنامه به منظور مديريت متمركز بودجه مالي، پيشنهاد

و حمايت از  كم هاي پژوهشپژوهشي و تقاضامحور در لبه دانش، ك به توسعه تحقيقات كاربردي
و معضالت كشور در نظر گرفته شود.  جهت حل مسائل

و به آن كمتر توجه شده يكي از حوزه• هاي مهمي كه در احكام برنامه ششم توسعه مغفول مانده
و جهت حوزه آفريني است؛ اين دار نمودن آن در راستاي ارزش است، حوزه پژوهش در علوم انساني

و سياست هاي ابالغي برنامه ششم توسعه نيز مورد توجه بوده است؛ در تأكيدات مقام معظم رهبري
هم  و در سطح اجرايي به عمدتاًليكن انعكاس آن در احكام برنامه كمتر مورد توجه قرار گرفته است

مي جنبه ه آتي، با توجه به لزوم هاي توسع شود در برنامه هاي آموزشي پرداخته شده است؛ لذا پيشنهاد
ي بهكساماندهي حوزه علوم انساني، محور، راهگشالهئمسيعلوم انسان هاي پژوهشماده مشخص

ي اختصاص يابد. اجتماعيهاو ناظر به چالش
و توسعه در بخش خصوصي،• در عليرغم اهميت تحقيق و توسعه سهم بخش غيردولتيِ تحقيق

 مورد توجه قرار گيرد. احكام برنامه مشخص نيست كه بايستي
از مند كردن فعاليت به منظور نظام• و تقاضا، يكي و ايجاد توازن ميان عرضه و فناوري هاي پژوهش

آموزش مؤسساتريزان قرار گيرد تا سهمو برنامه گذاران سياستموضوعاتي كه بايستي مورد توجه 

 
و تحليل دات برگرفته از گزارشاين پيشنها.1  هاي نويسندگان است. هاي سازمان برنامه، مطالعات ميداني
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و فناوري كشور مشخص و فناوري در پازل علم شود، اتخاذي رويكردي مناسب عالي، پژوهشي
مي براي مأموريت شود در قالب حكمي در برنامه هفتم توسعه مورد گرا كردن آنهاست. لذا پيشنهاد

 توجه قرار گيرد.

 مراجع.6-7
(هادي،وسفي.،احمدي،داور.،ح،يرينصي.،،شيك زراعت .24كل كشور 1400بودجه سالحهياليبررس). 1399ي.

 مجلس هاي پژوهشي. مركزو فناور قاتيتحق،يعال بودجه آموزش

) و بودجه هاي عملكرد قانون برنامه ششم توسعه. برگرفته از: ). مجموعه گزارش1396سازمان برنامه

https://www.mporg.ir/

) و بودجه هاي عملكرد قانون برنامه ششم توسعه. برگرفته از: ). مجموعه گزارش1397سازمان برنامه

https://www.mporg.ir/

) و بودجه هاي عملكرد قانون برنامه ششم توسعه. برگرفته از: ). مجموعه گزارش1398سازمان برنامه

https://www.mporg.ir/

) و فناوري. ناشر: مركز تحقيقات سياست علمي كشور1397شوراي عالي عتف .). گزارش پايش علم

) الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قانون56گزارش عملكرد ماده ). 1398شوراي عالي عتف

.1397) در سال2(

( ملكي ح. ا. مرادي، ف.، شجاعي، و فناوري در تحقق).1399فر، گزارش بررسي اقدامات وزارت، علوم، تحقيقات

و فناوري ابالغي مقام معظم رهبري در تاريخ سياست .1393شهريورماه29هاي كالن علم

) و فناوري 1396وزارت عتف، و بودجه–). اولويت ابالغي به وزير علوم، تحقيقات .پژوهش، سازمان برنامه



 فصل هفتم

، پژوهشۀحوزیابیمحور ارز نظام شاخصیطراح
 در برنامه هفتم ی و نوآوریفناور

 مهديه فرازكيش

 مركز تحقيقات سياست علمي كشور علمي هيئتعضو

 چكيده

ت برنامه مي وسعههاي و سياستبايد راهگشاي تحقق اي كشور كالن كشور قرار گيرد؛ در هاي اهداف
و فناوري بر اساس اسناد باالدستي همچون  هاي كلي، سياستنقشه جامع علمي كشورحوزه پژوهش

و فناوري به 1404انداز بيست ساله، ايران در سالو همچنين الزامات مذكور در سند چشم علم بايد
ع ريزي براي اجراي اين مهم در كشور، مستلزم بررسي لمي اول منطقه تبديل شود. برنامهقدرت

و ساختارمند شاخص و معيار مستمر و روند تحقق اينهاآنمرتبط است كه بر اساس هايها ، ميزان
و برنامه و تصميم ريزي اهداف به دقت تعيين شده و به موقع در اين گيري ها انجام بارههاي مناسب

پكليدييها شاخصنييتعحاضر فصل؛ لذا هدف اصلي شود برنامه هفتم توسعهيشنهادياحكام
تبيين رويكردي است كه در طي سه مرحله متوالي مشتمل بر:و نوآوريدر حوزه پژوهش، فّناوركشور 

مي طراحي وضع مطلوبو تحليل وضع موجود، ارزيابي  شود. به شرح ذيل ارائه

 ارزيابي احكام پيشنهادي برنامه هفتم توسعه كشور الف. تبيين رويكرد
و به ويژه توجه STIرويكردهاي متأخر ارزيابي با توجه به اينكه به سمت يكپارچگي پيش رفته

مي زمان هم و كميت در ارزيابي را مد نظر قرار در طراحي مدل ارزيابي مطلوب،دهند به كيفيت
تا محور مند يا عملكرد هاي ارزيابي نظام بايد تلفيقي از مدل مي با ذينفعان كليدي را در نظر گرفت
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 تأمينو هم در دخيل كردن منابع همه ذينفعان كليدي STIبحث يكپارچگي هم در زنجيره ارزش
مي ها به گونه مند، طراحي شاخص هاي ارزيابي نظام شود. مضافاً در مدل هاي تواند از جنبه اي است كه

(درنظر گرفتن تمامي بنابراين ارزيابي كند. مختلف بافتار مورد نظر را و يكپارچه رويكرد فرايندي
ارزيابي هاي چاركتمامي برنامه هفتم با در نظر گرفتن ارزيابي مدلنفعان كليدي) در طراحي ذي

.، اتخاذ شده استو سودمندي عملكرد اعم بر: تناسب، كارايي، اثربخشي
پعالوه بر اين سه STIاي كشور، ارزيابي حوزه هاي توسعه ساله برنامهنجبا توجه به بازة زماني از منظر

:شده استچارك طراحي 
(شاخص•  هاي دروندادي اغلب با سنجش ساليانه)، چارك تناسب
(شاخص•  هاي بروندادي اغلب با سنجش ساليانه)، چارك كارايي
(شاخص• )سال معنادار است5-3هاي پيامدي كه اغلب با سنجش چارك اثربخشي

در بازه معموالًسنجش آثار بلندمدت عملكرد حوزه در قالب چارك سودمندي با ذكر اين نكته كه
 اي است. برنامه ميانسال معنادار است لذا نيازمند تحليل روند ده زماني بيش از 

كارگرفتهبهنيز» سنجه«و» شاخص«،»بعد«، سه سطح محور مدل ارزيابي شاخصاين در همچنين
 شود. مي

 . تحليل وضع موجود بر اساس ارزيابي عملكرد برنامه ششم توسعه كشورب
و تقويت برنامه در بخش دوازده دوازده شاخصدر برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور، ، جهت حمايت

و تقويت زيرساخت و فناوري، ايجاد نظام ملي نوآوري و فناوري پژوهش و نظامات پشتيبان پژوهش ها
دشده شنهاديپ سهو نظام، هفت شاخص مربوط به بروندادهاي نظاميناظر به دروندادهاو شاخص كه

پشاخص منيابر. هستند)تر مدتانيميهاي(خروج امدهايمتوجه ةكه عمد شودياساس مالحظه
.رنديگيميجايبرونداديها مشخص شده در ستون شاخصيها شاخص

از هاي دوازده گزارش شده براي اين شاخص به منظور تحليل وضع موجود، در گام اول عملكرد گانه
 منابع ذيل استخراج شده است:

در هاي سازمان برنامه گزارش•  هاي سالوبودجه در خصوص عملكرد برنامه ششم توسعه
؛ 1398و 1397، 1396

 قاتياقدامات وزارت، علوم، تحقيبررسدر باب مركز تحقيقات سياست علمي كشورگزارش•
تيو فناور سدر و فناوريها استيحقق ؛1399ي در سال كالن علم

و ازدهمييها در دولتيو فناور قاتيعملكرد وزارت علوم، تحقوزارت عتف درباره گزارش•
؛1399در سال دوازدهم

و ازدهميعملكرد دولت بر اساس(يو فنّاور قاتيوزارت علوم، تحقيها گزارش شاخص•
؛1400در سال دوازدهم)

رنامه گزارش عم• ؛1400ي در سال جمهور استيلكرد از وزارت عتف به نهاد
در هاي يونيدو در خصوص شاخص رقابت گزارش• و 2019 هاي سالپذيري صنعتي كشورها

2020 .
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ريزي از سال گانه در طي دوره برنامه هاي دوازده در گام دوم تحليل روند عملكرد شاخص
ن 1400(آمار سال 1399تا سال 1396 بر اساس شده است) انجام شده است. هنوز منتشر
بندي گانه از نظر ارزيابي عملكرد به چهار گروه طبقه هاي دوازده شاخص،تحليلاين نتايج 
:شدند

و» نسبت اعتبارات پژوهشي دولتي مصوب به توليد ناخالص داخلي«دروندادي هاي شاخص•
در«پيامدي كه عملكرد» منطقه رتبه صادرات محصوالت با فنّاوري باال از كل صادرات
ميهاو روند تغييرات ساالنة نزولي در اين شاخص داشتهمنفي كامالً . همچنين شود مشاهده

و عملكرد گزارش شده در اين شاخص برنامه گذاري هدفتوجهي ميان تفاوت قابل ها اي
 وجود دارد.

هاي معتبر پايگاهرتبة جهاني ايران از نظر كميت توليد علم به استناد«هاي بروندادي شاخص•
كل«،»المللي بين سرانه ساالنه«و» درصد تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجي از

با«و پيامدي» تمام وقت علمي هيئتمقاالت اسكوپوس به تعداد اعضاي  درصد محصوالت
اگرچه،روند تغييرات ساالنة صعوديبا» متوسط به باال از كل محصوالت صنعتي فنّاوري

 اي فاصله دارد. برنامه گذاري هدفارائه شده از عملكرد 
تعداد«،»رتبه كشور بر مبناي اچ ايندكس به استناد پايگاه اسكوپوس«هاي بروندادي شاخص•

تعداد مقاالت نمايه«و» تأثيرو داراي ضريبيالمللنيبيها گاهيپانشريات ايراني نمايه شده در 
) و مثبتي دارا، )»ISCشده در پايگاه جهاني اسالم بهكه روند تغييرات ساالنة صعودي

 اي مورد نظر نيز دست يافته است. برنامه گذاري هدف
تعداد«، بروندادي»نسبت تعداد پژوهشگر به جمعيت كشور«دروندادي هاي شاخص•

سهم محصوالت با فّناوري«و پيامدي» المللي اختراعات ثبت شده در سال در مراجع بين
ت با گزارش عملكردهاآن ريزي مبناي آماري برنامهكه» وليد ناخالص داخليمتوسط به باال از

سال آخر گذاري هدفاي كه عملكرد سال اول در محدودة گونه ارائه شده متفاوت است، به
بينش صحيح را ايجاد نخواهد،گذاري هدفقرار گرفته است؛ لذا قابليت قياس عملكرد با 

 كرد. 

 هاي پيشنهادي برنامه هفتم توسعه كشورج. طراحي وضع مطلوب شاخص
و سنجه در مرحله آخر، مجموعه شاخص و فناوري به تفكيك دروندادي، بروندادي ها هاي حوزه پژوهش

و بين نظاميياجراةنامنييآ، كشورينقشه جامع علمالمللي همچون:و پيامدي، از منابع مختلف ملّي
پذيري صنعتي يونيدو،، شاخص رقابتدستنامه سنندج،وركشيو نوآوريعلم، فنّاوريابيو ارزشيپا

و فناوري بانك جهاني، شاخص شاخص و فناوري هاي علم و، شاخصOECDهاي علم هاي تحقيق
و شاخص و فناوري كانادا، توسعه يونسكو و احصا شده است. سپس از ميان اين شاخص هاي علم ها

برها، سنجه و فنّاوري با نامة هفتم توسعهبر اساس بافتار پژوهش هاي اصلييريگ جهتو منطبق
و فناوري شامل:  ي مال تأميناصالح نظامو گرايي مأموريت،ها رساختيز توسعهمنتخب در حوزه پژوهش

و فناوري، ابعاد، و سنجه شاخص پژوهش زير پيشنهاد محور اصلي پنج موردنظر بر اساسهاي ارزيابي ها
:شدند
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و رو به رشدي را برنامه ششم ابي هاي ارزي بازگزينش شاخص• كه روند تغييرات مثبت
و بر اساس نظام داشته و فنّاوري فعلي نيز همچنان ضرورت وجود گذاري سياستاند پژوهش

 در نظام ارزيابي جديد وجود دارد؛ها آن
هاي ارزيابي كه روند تغييرات آن به صورت مطلوب در دورة بازطراحي يا بازگزينش شاخص•

و فنّاوري فعلي گذاري سياستريزي قبلي پيش نرفته است اما بر اساس نظام برنامه پژوهش
و كاستيهاآننيز ضرورت وجود   هاي قبلي وجود دارد؛ با اصالح كم

و توسعه الزم رسيده حذف شاخص• هاي ارزيابي كه در دوره ارزيابي پيشين به سطح بلوغ
و لذا در نظام  و فنّاور گذاري سياستاست ي فعلي داراي اولويت انتخاب نيستند؛پژوهش

با هاي برنامه هاي جديد كه در دوره طراحي يا انتخاب شاخص• اي پيشين وجود نداشتند اما
و فنّاوري از طريق اين شاخص گذاري سياستايجاد رويكردهاي جديد  مي پژوهش توان ها

 هاي سياستي جديد را ايجاد كرد. هاي توجه ويژه به حوزه نشانه
و فّناوري، طي برگزاري جلسات خبرگي با حضور سنجه ان مجموعهاز مي  نظران صاحبهاي پژوهش

. نكته حائز اهميت در شدندپيشنهاد نهايي گانه هاي پانزدهو با لحاظ موارد فوق، سنجهاين حوزه
و پنج فهرست اين سنجه ها تركيب متوازن آن به تفكيك پنج سنجه دروندادي، پنج سنجه بروندادي

 جه پيامدي است.سن
هاي پيشنهادي، از دو سناريوي رشد ماليم با روش سنجهگذاري كمي هدفدر گام بعد به منظور

و رشد شتابان با روش برساخت آينده براي نگارانه استفاده شده است. اصوالً تحليل روند گذشته
دري هاي شاخص اند، استفاده از روش كمي برنامة ششم نيز وجود داشته گذاري هدفكه پيش از اين

؛ لذا از هاي جديد، اين روش قابل كاربرد نيست پذير است اما براي شاخص تحليل روند گذشته امكان
و (كشورهاي آلمان، كره جنوبي و فناوري ترازيابي وضعيت موجود كشورهاي پيشرو در حوزه علم

(كشورهاي  و رقيب در منطقه و رژيم صهيونيستي) چين) به عالوه دو كشور با بافتار مشابه تركيه
 هاي استفاده شده است. نگارانه اين شاخص جهت تحليل آينده



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 347 يشنهادهاو

 مقدمه.7-1
و يكم، اصلي و سطح در قرن بيست و فناوري است و توانمندي كشورها، توسعه علم ترين مؤلفه پيشرفت

و فنّاوري در مقايسه با توانمندي توانمندي و نظامي به مراتب هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي هاي علم
و پايدارتر در كانون توجه دولت و)Mahdi, 2015( ها قرار گرفته است ارزشمندتر . به دليل نقش علم، فنّاوري

و ارزيابي اين مقوله به نوآوري در توسعه كشورها، سنجش ها نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است.
و دقيق يقين بدون انجام ارزيابي و نوآوري، وضع سياستهاي مستمر هاي از وضعيت كشورها در علم، فنّاوري

و بهينه ابزارهايي براي پرورش اين توانايي«به عنوان آن  و منافع ها سازي كاربردهاي آن در خدمت اهداف
.)Branscomb, 1997( نيز ممكن نخواهد بود» ملي

و سياستدر ايران نيز كش با توجه به اهداف و همچنين الزامات مذكور در سند هاي نقشه جامع علمي ور
ريزي براي اجراي بايد به قدرت علمي اول منطقه تبديل شود. برنامه 1404، ايران در سال سالهستيبانداز چشم

و ساختارمند شاخص و معيارهاي مرتبط است كه بر اساس اين مهم در كشور، مستلزم بررسي مستمر ،هاآنها
و روند تحقق اين اهداف و برنامه ميزان و تصميم ريزي به دقت تعيين شده در گيري ها و به موقع هاي مناسب

 اين راستا انجام شود. 
ويقانونيابزارها ترين مهمازيكيتوسعه پنج ساله به عنوانيها برنامه حركت به سمت تحقق اهداف

در،يكم هاي گذاريدفهرا به عنوانييها مختلف، شاخصيها دورهيطرد،ياسناد باالدستيها استيس
ا دادهيخود جا ويها كه تا قبل از برنامه ششم، تعداد محدود شاخصنياند. يمبتنيها شاخص عمدتاًداشته

(مادهيا بر درونداد بودند، در قانون برنامه ششم، تحت عنوان ماده ان66مجزا و بر تنوع  واع) مطرح شدند
ن شاخص  افزوده شد.زيها

تعهبا فصلدر اين پيها شاخصنييدف برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فنّاورييشنهادياحكام
و مدليابيارزينظريبر مبانيمروردر بخش اول،،يو نوآور و فنّاوري ايگذار شاخصيها حوزه علم نيدر
در حوزه و عملكرديها شاخص،از اين فصل دوم بخشارائه شده، سپس برنامه، در طولهاآنبرنامه ششم

چارچوبو شدهيطراحيبر اساس مدل مفهومدر نهايت در بخش سوم،وهقرار گرفتليو تحليمورد بررس
پنيتدو .ه استديگرديمختلف احكام، طراحيهايريگ جهتليذييها برنامه هفتم، شاخصيشنهادياحكام

در مباني نظري شاخص اجمالي مرور.7-2 و نوآوريعلم، فنّاو گذاري سياستگذاري  ري
و نوآوري، با استفاده از شاخصاغلب و ارزيابي ابعاد مختلف توسعه علم، فنّاوري و هاي چندگانه سنجش كيفي

ميكمي  مد» سنجش نوآوري«و بعضي ديگر» سنجش فنّاوري«ها پذيرد. بخشي از اين شاخص صورت را
مس دهد. برخي ديگر از اين شاخص نظر قرار مي و عوامل مؤثر بر آن قرار ها نيز در ارتباط تقيم با توليدات علمي

و از اين جهت از آن به عنوان  مي» سنجي هاي علم شاخص«يا» هاي سنجش علم شاخص«دارد از ياد شود.
هاآندهنده توسعه علمي تواند نشانمي» سنجي هاي علم شاخص«اين منظر، بهتر بودن وضعيت كشورها در 

و قلمداد شود .)1389زاده، حسن(نوروزي چاكلي
و نوآوري كشورها مورد نظر باشد، بايد نتايج به هنگامي كه شناسايي وضعيت توسعه علمي، فنّاوري

قرار داد. به همين دليل در بيشتر وتحليل تجزيهها را در كنار يكديگر مورد دست آمده از اين مجموعه شاخص
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به شود كه از اين مجموعه شاخص متون ترجيح داده مي و از آن به عنوان ها طور مستقل نام برده نشود
و نوآوري«هاي سنجش شاخص و فنّاوري«هاي سنجش، يا شاخص»علم، فنّاوري  ,ESCWA(ياد شود» علم

2003(.
و پژوهشبا توجه به اهداف اين ، در اين بخش ابتدا مختصري درباره رويكردهاي مختلف ارزيابي علم

و نقش محوري شاخص د فنّاوري تار ارزيابي عملكرد نظامها مباني نظري چارچوب ترين مهممند ارائه شده
.تبيين گردد فصلاتخاذ شده در ادامه 

 STIمروري بر تحوالت تاريخي حوزه ارزيابي.7-2-1
مي STIتحوالت برجسته تاريخي در حوزه ارزيابي از پس از جنگ جهاني اول را توان در دو دوره اصلي قبل

 بعد از آن بررسي نمود.و 1980دهه 
، ارزيابي پژوهش با رويكرد كالسيك وجود داشت كه تمركز آن روي ارزيابي بر 1980پيش از دهة
و پايان تقاضاها براي پست و درخواست نامه هاي شغلي، مقاله و نتيجة اين ارزيابي هاي حمايت از پروژه ها ها ها

و بند رتبه هاي سخت در مورد استخدام، گيري تصميم - اهداف علمي صرفاًمالي بوده است؛ لذا تأميني، انتشار
در)1395(فرازكيش، است كردهيمپژوهشي را دنبال  هاي سازمانو سايرها دانشگاه. ارزيابي كار علمي

مي پژوهشي در اين دوره به طور سنتي بر اساس رويه گرفت كه در آن همتاي برابر از همان رشته اي انجام
ميعلمي، كيفيت   با عملكردي تقريبا1ًكرد. اين سيستم بررسي همتايان خروجي مقاله مورد نظر را ارزيابي

از مشابه با هيئت منصفه، داراي سابقه سال است. سنت كالسيك به خروجي يا محصول كار 200اي بيش
مي علمي نگاه مي و هر چيز ديگري را ناديده تا داشتزيادي وجود هاي سالگرفت. اين سنت براي كرد و

.)Hansson, 2002(حدي هنوز هم وجود دارد
، در قالب سازماني يا به عنوان بخشي از نظامها دانشگاههاي ارزيابي بررسي همتراز، در داخل فعاليت

(كالج نامرئي رشته از كننده ها همانند ارزيابي شونده شد. ارزيابي ) انجام مي2اي و ها متعلق به جامعه علمي بوده
در ارزيابي نتايج ميها دانشگاهها نيز هاي اخير، با توجه به رويكردهاي جديد توليد دانش شد؛ اما در دهه استفاده

و نوآوري، كيفيت علمي تنها مختص جامعه دانشمندان نيست، بلكه به  و حركت به سمت توسعه فنّاوري علمي
آنمياي براي دستيابي به ساير اهداف اجتماعي نيز ديده عنوان وسيله شود. در اين رويكرد، جامعه بيشتر از

و ثبات سياسي مند عالقهافتد، جهت به آنچه در دانشگاه اتفاق مي و ارتقاء رشد اقتصادي است كه در تضمين
مي محور است. بدين ترتيب، دانشمندان به صورت مسئله رگذاريتأث كنند، لذا تمركز ارزيابي به طور خودكار كار

مي از كيفيت علمي به آيا مسائلي كه باعث به وجود آمدن سؤاالت تحقيق شده،«يابد: كاربرد اجتماعي تغيير
.)Hansen, 2009(» حل شده است؟

1. Peer Review System 
ن شبكه پيرامو پرايس درِك كار مبنايبر) 1972( كرين ديان توسط علميشناس جامعهدريمفهوم دانشگاه يا كالج نامرئ.2

و غير رسمي ميان متخصصين يك حوزه يا رشته علمي اشاره دارد ارجاعات، به كار گرفته شد. اين مفهوم، به ارتباطات رسمي

 كه به ويژه با تشكيل شبكه جهاني ارتباطات علمي شكل گرفته است.
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و فعاليت به مرور سطح پيچيدگي روش و عالوه بر آن، ها و تنوع آن افزايش يافت هاي به كار گرفته شده
. با وجود تكامل رويكردهاي ارزيابي)Frederiksen et al., 2003(هاي بيشتري نيز اتفاق افتاد مشاركت گروه

STIتوان زمينه ارزيابي، همواره اين پرسش وجود داشت كه چگونه ميSTI و را براي دستيابي به خواسته ها
مي موقعيت و چگونه و انفعاالت توان قوانين بازي جديدي با تعريف نقش هاي متناقض، توسعه داد و فعل ها

و غيرمتخصصين به وجود آورد؟ ميان دانشمندان،  سياستمداران
(كيفي) شايان ذكر است كه به تدريج روند توسعه روش هاي ارزيابي، به سمت تركيبي از بررسي همتراز

ميو استفاده از شاخص (كمي) پيش رفته است. به طور معمول، بيان ها هرگز به تنهايي شود كه شاخص ها
و بايد با نظرات كارش كهمي تأكيداي معكوس ناسان آن حوزه، تكميل شوند. ون ران بر رويهكافي نيستند كند

به هاي متعدد، الزم است تا از طريق شاخص هاي علمي با پارادايم به ويژه در زمينه ها، پشتيباني صورت پذيرد.
مي نظر وي، شاخص .)Van Raan, 1998( توانند ضامن ايجاد يك رويكرد عيني باشند ها
ميالدي، پارادايم سنتي يا كالسيك غالب، بر مبناي رويكرد 1980توان گفت تا حدود دهه بنابراين مي

و بررسي همتراز در ارزيابي پژوهش، بوده است اما به  و تشكيل اجتماع علمي حاكميت متخصصين علمي
و نوآوري، عوامل ديگر ي نيز وارد تدريج با تغيير الزامات محيط اجتماعي، عالقمندي به توسعه تكنولوژيكي

و فنّاوري، به تدريج نظام 1980اند؛ از حدود دهه عمل گرديده هاي به بعد، با تسلط پارادايم سياست علم
مي در كشورهاي مختلف شكل گرفته است كه مبتني بر تعامالت ميان بازيگران نظام STIارزيابي   باشد. ها

اي ارزيابي پيش رفت؛ تا حدي اين نوعه هاي ارزيابي در اين دهه به سمت استانداردسازي رويه روش
و كنترل گيري نتيجه توسعه كالن جهت تر اجتماعي بود كه مطابق با آن، از ارزيابي به عنوان يك ابزار هدايت

در STI، ارزيابي 1980. بعد از دهة)Hansson, 2002(شد استفاده مي و در سطوح ديگر نيز گسترش يافت
و فنّ گروه ارزيابي و فناورانه، برنامه اوري، نهادها، حوزههاي پژوهش و فناورانه، هاي پژوهشي هاي پژوهشي
هاي مالي براي در سيستم STIبه كار برده شد. از سوي ديگر ارزيابي STIهاي مشاورةو سيستمها دانشگاه

و در رتبه به عنوان يك ابزار STIنيز كاربرد داشته است. همچنين، ارزيابيها دانشگاهبندي جهاني توزيع منابع
و همين و يادگيري نيز استفاده شده و قابل اعتماد بودن مديريتي براي پايش ها آن1طور در مستندسازي نتايج

و نيز كاربرد داشته است؛ لذا در اين دوران خروجي و به دنبال آن توسعه-علمي راتيتأثها، پيامدها پژوهشي
و حصول نوآوري، به عنوان عوامل و اقتصاد مورد رديابي قرار گرفته فنّاوري  ,Hansen(اند اثرگذار بر جامعه

هم توسط هانسن به چهار STI. در اين راستا، رويكردهاي ارزيابي)2009 كه تكاملي تقسيم شده روند اند
هم1 عبارتند از: و3محور، ) ارزيابي شاخص2تراز، ) بررسي ابي ) ارزي4) ارزيابي متمركز بر ارتباط اجتماعي،

.)Hansen, 2009( جامع يا يكپارچه 
، در طي زمان اين ايده مطرح گرديد كه STIهاي ارزيابي گيري نظام به سمت شكل با حركت تدريجي

را در سطوح مختلف، از سطح يك پژوهشگر تا سطوح كالن STIتوان مدلي را تدوين نمود كه ارزيابي آيا مي
كه نهادي جوابگو باشد؟ به نظر مي و اعتبارسنجي آن رسد چنين مدلي بايد از اجراي يك خودارزيابي آغاز گردد

و سپس نتيجه اين ارزيابي ها در اختيار عموم قرار گيرد. البته شايان از طريق ارزيابي مستقل خارجي انجام شود

 
1. Accountability 
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مي سازي اين مدل بسيار چالش ذكر است كه پياده مدل جامع ابعاد اين مدل با عنوان1-7 شكل باشد. برانگيز
مي STIدر ارزيابي  .)Hansen, 2009(دهد را نشان

)STI )Hansson, 2002 مدل جامع ارزيابي-1-7 شكل

و در نهايت، به سمت STIبدين ترتيب، در طي ساليان اخير رويكردهاي ارزيابي مسيري تكاملي را طي كرده
ن كليدي در يك حوزه، پيش رفته است. نفعا اتخاذ رويكردهاي جامع با در نظر گرفتن منافع كليه ذي

(بررسي همتراز) نزديك به مي80اكنون، از طول عمر ارزيابي درون اجتماع علمي با زمانهمگذرد. سال
و به تدريج جنبه 1980علم از دهه گذاري سياستتغييراتي كه در بحث  گذاري سياستهاي اتفاق افتاده

و نوآوري نيز اضافه شده است، به فنّاوري و ديگر ارزيابي اين حوزه نيز محدود به اجتماعات درون علمي نبوده
مي راتيتأث و در نظر آن بر عموم جامعه توجه شود. در اين راستا، در دهه اخير رويكرد مشاركت در ارزيابي

.)Hansen, 2009( نفعان كليدي در اين حوزه در فضاي جديد مطرح شده است گرفتن تمامي ذي
، يكي از بازيگران اصلي اين حوزه در STIها در توسعه فرآيند ر، با گسترش دخالت دولتاز طرفي ديگ

رايهاتيفعالاغلب كشورها بخش دولتي است كه با تزريق بودجه يا ساير ابزارهاي حمايتي، اين حوزه
مي جهت و حوزه دهي دخالت دولت كند. بنابراين، مطالعات بسياري به اين سمت پيش رفته است كه آيا نحوه

و مكاني ايجاد شده، كارآمد بوده است يا خير؟ بدين ترتيب، بحث ارزيابي عملكرد  با توجه به تغييرات زماني
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به بعد مورد توجه ويژه قرار گرفته است كه در ادبيات موضوعي تحت عنوان 1990حوزه دولتي از اواسط دهه
مي» دولت پاسخگو« .)Frederiksen et al., 2003( شود از آن ياد

در در بحث حاكميت حوزه هاي سالالبته از جنبه STIاخير، و توزيع بودجه به غير و پاسخگويي، هاي كنترل
بر مبناي ارزيابي عملكرد هاي سازمان ، رويكرد حاكميتي يادگيرنده نيز مطرح شده است STIدر توسعههاآندولتي

در توسعه از آن تقويت فرهنگ مشاركتي بر نظام STIكه هدف و تكميل حلقه مبتني هاي ملي نوآوري
از STI گذاري سياست انتخاب ).Molas-Gallart, 2012() بوده است گذاري سياستبه اهداف راتيتأث(اخذ بازخورد

و برنامه شود كه سياست اين رويكرد سبب مي در ها و به رفع كاستي STIهاي يك دولت هاي اقتصادي، اجتماعي
ميسياسي موجود منج  را رصد نمايند.هاآنبايست هموارهر شود، لذا از جمله مواردي است كه كشورها

هايو مدل سازوكارهاها، اخير به سمت توسعه نظام هاي سالدر STIبخش اعظم مطالعات حوزه ارزيابي
و مدل؛ اما با وجود ظهور نظام)Georghiou and Laredo, 2006(است ارزيابي ملي پيش رفته هاي مختلف ها

و مطالعه بهترين تجربه STIارزيابي  ها در كشورهاي مختلف، هنوز چالش اصلي آن است كه اگرچه ترازيابي
پذير است، اما امكان استفاده مستقيم نظام يا مدل ارزيابي خاص يك كشور براي كشور ديگر وجود امكان

و از آن جهت در طراحي مدل ارزي» بافتارگرايي«ندارد. اين موضوع تحت عنوان  ابي مورد توجه قرار گرفته
و اداري مختلف كشورهاي فرهنگ» كننده منعكس«است كه رويكردهاي گوناگون تأكيدمورد  هاي سياسي

 ).Molas-Gallart, 2012(باشند، بنابراين در طراحي مدل مناسب بايد به چنين الزاماتي توجه نمود مربوطه مي
د ملي كشورها استخراج شده است عبارتند STIر طراحي مدل ارزيابي با اين وجود دو رويكرد اصلي كه

از1از:  و ) رويكرد مبتني بر عملكرد كه بودجه تخصيصي با عملكرد پيشين يا مقرر سازمان متناسب است
و طريق پنل خبرگاني انجام مي (رويكرد كيفي)، يك ) رويكرد شاخص2شود محور كه ارزيابي بر مبناي

(ا و مجموعه شاخص يك خروجي) به صورت دوره بعضاًغلب ورودي (رويكرد كمي). اين كه اي برقرار است
بنابراين، با وجود كشور كدام منطق را براي ارزيابي انتخاب كند نيز به اهداف ارزيابي ملي آن بستگي دارد.

و هر باف زمينه و تجربي موجود، انتخاب هر كشور به عوامل متعددي بستگي دارد تار جديدي هاي نظري
 ساز بروز مدل ارزيابي نويني گردد. تواند زمينه مي

و فنّاوري.7-2-2  مفهوم ارزيابي علم
بي دولت گذاري سياستبديهي است كه و بدون وجود آن و غيرقابل توجيه ها با فرايند ارزيابي تكميل خواهد شد معنا

من ها بايد بتوانند در برابر هزينه است. دولت و اثربخشي كردهاي خود از همچنين پاسخگو باشند.هاآنابع عمومي
مي ارزيابي و فنّاوري تلقي ها توانند به عنوان يك عنصر سازنده براي تدوين راهبردهاي آينده سياسي در عرصه علم

 توان نگاه سيستمي كاملي توان به نوعي يك عملگر بازخور دانست كه بدون وجود آن نمي شوند. فرايند ارزيابي را مي
و فنّاوري داشت. ارزيابي به يقين مي كه تواند باعث شفاف به شبكه علم سازي هرچه بيشتر عملكردهاي سازماني شود

و به طبع آن سرمايه اجتماعي را افزايش خواهد داد.  در نتيجه سطح رضايت اجتماعي
و زيرنظام ها با ساير نظام تداخل عملكرد سازمان سي هاي فرهنگي، زيست ها و اسي، انجام فرايند محيطي

بي ارزيابي را به مثابه يك عملكرد حرفه و طرفانه از خارج سازمان كه به صورتي يكپارچه نيز اي مستقل
مي مديريت شود اجتناب گري، كند. استفاده از فرايندهاي ارزيابي به عنوان يك ابزار براي ميانجي ناپذير
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و فنّاوري را به رسميت اندازهاي واگرايانه بازي چشمكهيدرحالتواند مي گران متعدد مستقر در نظام علم
كردن شرايط براي رسيدن به همين منافع، فرايند يادگيري سازماني را رسميت بيشتري شناسد، با رقابتي مي

و اجتماع شود.  و منجر به انتفاع بيشتر خود سازمان  ببخشد
نتبر اين اساس، و نوآوري بر تطبيق با ايج به دست آمده از شاخصارزيابي علم، فنّاوري هايي مشخص

(براي تحليل وضعيت موجود) استوار است. اين ارزيابي با اهدافي چون شناسايي مجموعه اي از اهداف معين
و سطح بهره و نيز پيگيري روند وضعيت توليد و فردي و نوآوري در سطح ملي، بنگاهي وري علم، فنّاوري

و هدايت برنامه ع گسترش علوم ميهاي و همكاران، پذيرد لمي به سوي آن انجام .)1393(شجاعي
و به طور كلي، ارزيابي به فرايندي اطالق مي هر چه بيشتر ارتباط عيني بين كارآيي در پي تعيين شود كه

و مديريت چنين فعاليت از جمله تحليل اجرا از نظر اهداف خود، و اثربخشي يك فعاليت هايي باشد. دامنه
ارز روش مي پرداخته شود متفاوت است. بنابراين، ارزيابيهاآنيابي با توجه به سؤاالتي كه بايد به هاي توانند ها
مي نگر، جاري يا آينده گذشته و اطالعاتي توليد كنند كه بر تواند در ارزيابي سياست نگر باشند، هاي گذشته، نظارت

در حال انجام يا برنامه ا ريزي ابتكارات .)Papaconstantinou and Plot,1997(ستفاده قرار گيرد هاي آينده مورد
مي ارزيابي و تحليلگران اقتصادي بر نقش گذاران سياستتوانند اهداف مختلفي داشته باشند. ها همچنين

و آن بر تشويق بنگاه تأثيرارزيابي در بررسي توجيهي يك برنامه، تحليل اثرات اقتصادي آن از طريق ها
و همچنين فرايندهاي اند. بنابراين ارزيابيهكرد تأكيداشخاص،  ها اطالعاتي را براي هدايت تخصيص منابع

در هاي راهبردي گيري تصميم و (به عنوان مثال استفاده از اقدامات مبتني بر اخذ ماليات تر مانند انتخاب ابزارها
و توسعه صنعتي) ارا مقابل اعطاي كمك هزينه ميهايي به منظور حمايت از تحقيق دهند. از طرف ديگر، ئه

و همچنين بسياري از ارزيابان حرفه ها بر نقش ارزيابي در بهبود عملكرد، درگير اجراي برنامه گذاران سياستاي
و اثربخشي يك برنامه  ميمي تأكيدكيفيت، پاسخگويي را باال ببرد.1تواند اثر اهرمي كنند، بنابراين ارزيابي

به واضح است كه اين اهداف مكمل و غالباًهاآنيكديگرند. با اين وجود، دستيابي  مؤسساتمستلزم ابزارها
از ها را انجام دهند. ارزشيابي متفاوتي است كه ارزيابي و استفاده ارزيابييها روشبه طور كلي توسعه

و سياست نوآوري است كننده منعكس .)Papaconstantinou and Plot,1997(مرحله توسعه فنّاوري

 STIهاي ملي ارزيابي مدل.7-2-3
و نوآوري كشورها، مدل و شاخص در نظام علم، فنّاوري ها نقش هاي مندرج در اين مدل هاي مفهومي ارزيابي

و همچنين تدوين سياست و نوآوري يك كشور آن مهمي را در سنجش وضعيت علم، فنّاوري هاي مرتبط با
 كنند. ايفا مي

ميمدل، درك تعامل پويا ميان عنا هاي مدل ).Phaal et al., 2004(كند صر يك نظام را پشتيباني
) ها، از جنبه خاصي به موضوع ارزيابي ) كه هر يك از اين مدل1-7 جدول مختلفي براي ارزيابي وجود دارد

و محدوديت مي و داراي مزايا هاي متعدد رقيب از ديدگاه هاي خاص خود نيز هست. اگرچه وجود مدل نگرد
و  مينظري باشد. ارزيابان چگونه بايد از ميان كنندهجيگتواند تحليلي جالب توجه است، اما از موضع عملي

 هاي موجود در جعبه ابزار يكي را انتخاب كنند؟ مدل

1. Leverage Effect 
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از) 1395،(فرازكيش(هاي ارزيابي انواع مدل-1-7 جدول ))Hansen, 2005(به نقل

شمار
ه

بيمعيارهاي ارزيا سؤاالت مدل ارزيابي

محورهاي نتيجهمدل

ميزان دستيابي به اهداف چقدر بوده1محور هاي هدف مدل1
 است؟

 برگرفته از اهداف

تمامي اثرات در نظر گرفته شودچه اثراتي قابل حصول است؟2هاي اثراتمدل2
هاي فرآينديمدل

3
هاي فرآينديمدل

3توصيفي
بخش است؟سطح فعاليت رضايت
 ود دارد؟مسائل اجرايي وج

و و اجرا عملكرد از ايده به تصميم
 بازخورد تحليل شود

هاي سيستميمدل

 عملكرد كلي چگونه است؟4هاي سيستمي مدل4
و نتايج سنجش ورودي، فرآيند، ساختار

 نسبت به اهداف
هاي اقتصاديمدل

به سنجش خروجي بخش است؟ وري رضايت آيا بهره كارايي- هاي هزينه مدل5  هزينهنسبت

6
-هاي هزينهمدل

 اثربخشي
 سنجش اثر نسبت به هزينه بخش است؟ آيا اثربخشي رضايت

 سنجش سودمندي نسبت به هزينه بخش است؟ آيا سودمندي رضايت منفعت- هاي هزينه مدل7
5هاي بازيگر مدل

 شود توسط مشتري پيشنهاد مي آيا مشتريان راضي هستند؟6مدار هاي مشتري مدل8
ذي مدل9 مي توسط ذي نفعان راضي هستند؟ آيا ذي7نفعان هاي  شود نفع پيشنهاد

هم مدل 10 شدهتأمينايآيا كيفيت حرفه8تراز هاي بررسي
 است؟

 شود توسط همترازان پيشنهاد مي

(ارزيابي تئوري مدل 9محور) هاي تئوري برنامه

 هاي تئوريك مدل 11

چه كارهايي براي چه كساني در چه
ي؟بافتار

آيا تعيين خطاها در تئوري برنامه
 است؟ريپذ امكان

تئوري برنامه از طريق تحليل تجربي
و ارزيابي مي  شود بازسازي

در متون نظري سه نوع منطق مختلف، براي انتخاب مدل مناسب ارزيابي پيشنهاد شده است: اول اينكه
شونده صورت ارزيابييهايژگيوبر مبناي طراحي مدل ارزيابي با توجه به هدف ارزيابي انجام شود، دوم،

 
1. Goal-Attainment Model 2. Effects Model 3. Explanatory Process Model 
4. System Model 5. Actor Model 6. Client-Oriented Model 
7. Stakeholder Model 8. Peer Review Model 9. Programme Theory Model (Theory-Based Evaluation) 
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و سوم، به توجه به ويژگي و يا سازمان تحت ارزيابي به دنباليا مسئلههاي پذيرد كه سياست، برنامه
.)Farazkish and Dastranj, 2019(آن است وفصل حل

 توجه به هدف ارزيابي.7-2-3-1
 Rossi(ف ارزيابي انتخاب شود. در ادبيات ارزيابي برنامه بايد متناسب با هد1پژوهشگران معتقدند طرح ارزيابي

et al., 2018(مي و در نتيجه بهبود برنامه انجام شود، توصيه شده است كه اگر ارزيابي براي انجام يادگيري
و پاسخگوئي انجام2ارزيابي سازنده مناسب است، در مقابل، زماني كه ارزيابي به منظور كنترل عملكرد

ا مي  مناسب است.3هاي تجميعي ستفاده از ارزيابيشود،
)Hansen, 2005(انتخاب مدل ارزيابي بر مبناي هدف ارزيابي-2-7 جدول

 طرح ارزيابي
 هدف ارزيابي

يادگيريكنترل
هاي فرآيندمحور اصلي بر مدل تأكيدمحور هاي نتيجه اصلي بر مدل تأكيد مدل ارزيابي
و مشاوران مستقلخودباال به پايين سازماندهي ارزيابي يا همترازان

نفعانذييها درخواستبرگرفته ازبرگرفته از اهداف سطح باال معيار
اصلي بر مطالعات فرآيندي كيفي تأكيدگيري كمي اثرات اصلي بر اندازه تأكيد روش

مند عالقههاي از طريق تعامل ميان گروهحركت رو به باال در سلسله مراتب انتشار نتايج
و كنترل براي سطح باالتر استفاده و توسعه سازماني محليمبنايي براي ضمانت مبنايي براي خود ادراكي

و سازماندهي ارزيابي، گردآوري داده كنندهنييتعهدف ارزيابي، هدف ارزيابي،2-7 جدول برابر و انتشار ها
و به ويژه مدل مبتنيي مبتني بر مدل نتيجهاستفاده از نتايج آن است. اگر هدف كنترل باشد، طرح ارزياب محور

بر هدف مناسب است. اگر هدف يادگيري است، بهترين طرح ارزيابي، بر اساس مدل ذينفعان است. اما از آنجا 
تك معموالًكه انتخاب يك مدل خاص  مي ريسك نگرش با بعدي را زياد كند، الزم است تا كشورهاي مختلف

 هاي ارزيابي را در نظر بگيرند. خود تركيبي از مدل توجه به بافتار حاكميتي

 هاي ارزيابي شونده توجه به ويژگي.7-2-3-2
و محيط يك سازمان، هاي وظيفه ويژگي«اين منطق برگرفته از ديدگاه اقتضائي در نظريه سازمان است: اي

به دو گونه تقسيم . اين استدالل خود)Berniker, 1984(» فرض الزم براي طراحي ساختار آن است پيش
(مدل1شود: مي (استدالل احتمال هاي احتمالي ارزيابي ها) بر مبناي ويژگي ) انتخاب مدل ) انتخاب2)،4شونده

(مدل (استدالل مشروعيت هاي مشروع ارزيابي ها) بر مبناي ويژگي مدل ). منطق استدالل احتمال اين5شونده
و در نتيجه، كاربردنريتر از ساي هاي ارزيابي قوي است كه برخي مدل ارجح است. در واقع، حالتهاآنهستند
نه هاي اقتصادي ارزيابي است. اگر مقدور نبود، ارزيابي هدف بهينه استفاده از مدل محور گزينه بعدي است، اگر

.)Farazkish and Dastranj, 2019(متفاوتي بايد دنبال شود كامالًمسير 

1 10. Evaluation Design 2. Formative  3. Summative 
4. Possibility Reasoning           5. Legitimacy And Justice Reasoning 
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)Hansen, 2005(ي بر مبناي استدالل احتمال انتخاب مدل ارزياب-3-7 جدول

 هدف
دانش درباره تئوري برنامه

ناقصكامل
محورهاي هدفمدلهاي اقتصاديمدلشفاف
ارزيابي تطبيقيارزيابي تطبيقيمبهم

مي3-7 جدول راد نشان و دانش نظري برنامه)، انتخاب مدل ارزيابي (هدف هد كه دو ويژگي ارزيابي شونده
ميم سازد. مطابق با اين استدالل، تنها زماني بايد يك مدل اقتصادي را انتخاب كرد كه اهداف ارزيابي مكن

و دانش نظري برنامه (يك برنامه يا يك سازمان) شفاف بوده ها كامل است. فقط تحت اين فعاليت1شونده
مي شرايط مدل يت بهينه شده است؟ اگر هدف روشن توانند ارزيابي كنند كه آيا عملكرد با موفق هاي اقتصادي

 محور است. ترين مدل ارزيابي در دسترس، مدل هدف اما دانش نظري برنامه ناقص است، قوي
هاي حاكميتي ناهمگن هستند. حل مسئله در بافتارهاي اما اساس استدالل مشروعيت آن است كه بخش

و در زمينه و ها، برنامه يافته است. فعاليتهاي سياستي متعدد، به صورت متفاوتي سازمان مختلف ها
و بافتارهاي ناهمگن پيوند خورده اي از ارزش هاي دولتي به شبكه سازمان اند. در اين راستا، يورگسن چهار ها

مي نوع بافتار ايده .)Beck Jørgensen, 2003( طلبد آل معرفي نمود كه هر يك مدل ارزيابي متفاوتي را

)Hansen, 2005( بي بر مبناي استدالل مشروعيتانتخاب مدل ارزيا-4-7 جدول

مدل ارزيابيبافتار سازمانيمدل دولت

مبتني بر هدففرماندهي زنجيره پارلمانيپارلماني
بررسي همترازمتخصصانخودمختار
ذينفعان كليديمندعالقههايگروهتعاملي
مدارمشتريارباب رجوعانپاسخگو

 مسئلهايه توجه به ويژگي.7-2-3-3
بايد تحليل شود. اين نوع طرح شوندهيابيارزاي است كه توسط مجموعه سوم معيارها برگرفته از درك مسئله

و به عنوان  مي» گرايانه ارزيابي واقع«ارزيابي، داراي قابليت توسعه بيشتر نظريه برنامه است به ناميده شود.
س سازي اين روش در زمينه ويژه، صالحيت پياده و ارتقاء سالمت به اثبات هاي ياستي مانند پيشگيري از جرم

و مداخالت يكپارچه، مانند اصالحات بخش رسد در ارزيابي رسيده است؛ اما به نظر مي هاي بسيار پيچيده
و به صورت شبكه و اصالحات قانوني كه به طور هم زمان چند بازيگر به طور مشترك اي به طور دولتي

ه خاص هستند، استفاده از آن مشكل است. چرا كه شناسايي روابط علي ميان بافتار، درگير يك مسئل زمانهم
و نتايج، زماني كه تعداد متغيرها افزايش مي .)Stame, 2004( يابد، ممكن نيست سازوكار

ازو است بررسي تحت هاي يدهپد درباره يانهگرا واقع دانشمند نظام كاربرد معنايبه ارزيابيدر»برنامهيدانش نظر«.1

 موضوعات اهميتو ارزشمنديتا كنديم استفاده دانش اين مورددر بازخوردو پديدآوري بهبود، براي علمييها روش

 كند تعيينرا سازمانييا عمومي سالمتي، زشي،آموي،عاجتمايها برنامه همچون ارزيابي
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 منتخبيساز مدلرويكرد.7-2-3-4
و به ويژه توجه STIرويكردهاي متأخر ارزيابي درب زمانهمبه سمت يكپارچگي پيش رفته و كميت ه كيفيت

ميارزيابي را مد مي نظر قرار يا هاي ارزيابي نظام بايد تلفيقي از مدل دهند. در طراحي مدل ارزيابي مطلوب مند
و هم در دخيل STIبا ذينفعان كليدي را در نظر گرفت تا بحث يكپارچگي هم در زنجيره ارزش محور عملكرد

به مند، طراحي شاخص هاي ارزيابي نظام شود. مضافاً در مدل أمينتكردن منابع همه ذينفعان كليدي ها
مي گونه  هاي مختلف بافتار مورد نظر را ارزيابي كند. تواند از جنبه اي است كه

و معيارهاي انتخاب شاخص.7-2-4 هاآنهاي ارزيابي
ا خروجي،عالوه بر انتخاب طرح مدل ارزيابي، عامل مهم ديگر به منظور اخذ معموالًست. هاي مورد نظر آن

(رويكرد شاخص خروجي از يك مدل ارزيابي از شاخص يا هاي كمي و (رويكرد پنل خبرگان) محور) يا كيفي
و كيفي) استفاده مي (كمي هاي انتخابي با توجه به مدل ارزيابي متفاوت خواهد بود. شود. نوع شاخص تركيبي

مي هاي سنجش فعاليت شاخصاز معموالًينديابه عنوان مثال، در مدل فر  مند نظامشود، اما در مدل ها استفاده
و نتايج مورد نظر است. در مدلاهر چهار نوع شاخص سنجش ورودي، فر هاي ارزيابي بررسي يند، ساختار

گيري از نظر خبرگان حوزه مورد توجه هستند هاي كيفي با بهره شاخص عمدتاًهاي اثرات، همتراز يا مدل
.)1395(فرازكيش، 

بيانگر»1سنجه«اند. واژه اول، مشابه براي شاخص استفاده شده نسبتاًبه طور كلي چهار واژه انگليسي
مي مقداري است كه در برابر استاندارد اندازه در اصل تركيبي از دو يا چند سنجه»2معيار«شود. واژه دوم، گيري

مي يا شاخص است كه براي قرار دادن يك متغير در ارتباط با شود. واژه يك يا چند متغير ديگر، استفاده
و واژه به معناي يك عدد محاسبه شده از آرايه»3نمايه« مطابق با تعريف»4شاخص«اي از مقادير كمي است

و قابل اعتماد OECDنامه ارائه شده در واژه يك عامل يا متغير كمي يا كيفي است كه به عنوان ابزاري ساده
موفقيت، انعكاس تغييرات حاصل از يك مداخله، يا كمك به ارزيابي عملكرد يك بازيگر گيري براي اندازه

.)OECD, 2002(شود توسعه، استفاده مي
مي شاخص و فنّاوري را و كاربرد هاي كميت هايي كه جنبه آماره«توان به عنوان هاي علم پذير توليد، نشر

و فنّاوري را اندازه مي مي اين شاخص». تعريف كرد،گيرد علم را ها كمك و فنّاوري كنند تا بتوان نظام علم
و شناخت اثرات توصيف كرد، امكان شناخت بهتر ساختار آن را فراهم مي و همچنين امكان درك آورد

و برنامه سياست مي ها و فنّاوري را ايجاد و ها بر نظام علم و در نهايت از اين طريق، شناخت اثر علم كند
ميفنّاوري بر جام و اقتصاد ميسر .)Shodjai, 1996(شود عه

تهيه STIهاي ارزيابي هايي با تمركز بر گروه خاصي از شاخص دستورالعمل عموماًالمللي در سطح بين
و بر اساس آن مقايسه تطبيقي وضعيت كشورهاي  و در سطح كالن انجام در آن گروه شاخص هدفشده ها

( مي ).5-7 جدول شود

1. Measure               2. Metric             3. Index4. Indicator 
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)1395(فرازكيش، المللي محور مطرح در سطح بين هاي ارزيابي شاخص تورالعملدس-5-7 جدول

حوزه تمركز اوليهمعيارهاي كالنهدفنام دستورالعمل

دستورالعمل
1فراسكاتي

سنجش عملكرد پژوهشي
 المللي در سطح بين

 منابع انساني
ورودي منابع

 انساني
(هزينه ورودي منابع ماليها)منابع مالي

سنجش عملكرد نوآوري در2تورالعمل اسلودس
 المللي سطح بين

 نوآوري هاي فناورانه نوآوري

دستورالعمل
3كانبرا

سنجش منابع انساني حوزه
و فنّاوري  علم

 منابع انساني
ورودي منابع

 انساني

شاخص جهاني
4نوآوري

سنجش كارايي نوآوري در
 المللي سطح بين

و پژوهش/ نهادها/ سرمايه انساني
ها/ پيچيدگي بازار/ پيچيدگي زيرساخت
هاي خالق/ / خروجيوكار كسب

و فنّاوري خروجي  هاي دانش

و خروجي ورودي
 نوآوري

شبكه اروپايي
توليدكنندگان

5شاخص

(ENIP)

اروپايي پلتفرمايجاد
ها شاخص

و غيرفراسكاتي  معيارهاي فراسكاتي
ورودي/ خروجي/

 نوآوري

هاي علم،شاخص
ن و وآوري فّناوري

(ASTII)6 آفريقا

انداز توسعه توسعه چشم
قايآفرنوآوري در قاره

توليد دانش/ انتقال دانش/ استفاده از
دانش/ زيرساخت دانش/ حاكميت

 دانشي

ورودي/ خروجي/
 تأثيرپيامد/

7ECD خودارزيابي 
هاوروديمنابع

مديريتمديريت

8OPAS خودارزيابي 
خروجيهاخروجي
 مديريت مديريت

9BBSRC اعطاي) ارزيابي بيروني
و سرمايه)  كمك

هاكيفيت خروجيكيفيت دستاوردهاي علمي
و ارتباط استراتژيك  استراتژي تناسب
ورودي منابع ماليجذب سرمايه از ساير منابع

هاخروجيارزش افزوده
استراتژيهاي آتيتناسب استراتژيك برنامه

1. Frascati Manual, 1993 2. Oslo Manual, 1992 
3. Canberra Manual, 1995 4. Global Innovation Index (Gii), 2007  
5. European Network Of Indicators Producers, 2002 
6. African Science, Technology And Innovation Indicators, 2005  
7. Evaluating Capacity Development (Horton, 2003) 
8. An Organization Performance Assessment System For Agricultural Research Organizations (Peterson Et Al. 

2003) 
9. The Biotechnology And Biological Science Research Council (Bbsrc, 2002) 
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 هاي ارزيابيي انتخاب شاخصمعيارها.7-2-4-1
به تأثيرگذار STIهاي ارزيابي عالوه بر نوع مدل ارزيابي، دو عامل ديگر نيز بر انتخاب شاخص هستند. با توجه

(پروژه، سازمان يا سطوح كالن)،  مرتبط با آن نيز بايديها شاخصاينكه ارزيابي در چه سطحي مدنظر است
به انتخاب شود؛ به عنوان مثال، اگر در مي GDPسطح كالن كشور سرانه پژوهشگران نسبت شود، اين ارزيابي

شاخص در سطح پروژه به تعداد پژوهشگران درگير در پروژه تقليل خواهد يافت. همچنين، بايد توجه داشت كه 
.)1395(فرازكيش، ها تنها در يك سطح خاص معنادار هستند برخي از شاخص

برهاتيفعالهاي ارزيابي سطوح خردتر حركت كنيم، شاخصهرچه از ارزيابي سطوح كالنتر به بايد
و به عكس، هرچه سطح ارزيابي به سمت كالن تر پيش رود بايد استانداردسازي عملكرد معطوف شود

و مورد توافق جمعي در نظر گرفته شود شاخص و همكاران، هاي سطح مشترك .)1398(منتظر
يك عامل مهم ديگر در تعيين شاخص .)1395(فرازكيش، شونده است مدل ارزيابي، ماهيت ارزيابي هاي

كه در سطح سازماني، انواع مختلفي از سازمان نوع تفكيك سازماني، تفاوت ميان ترين مهمها وجود دارد
و خصوصي است. به عنوان مثال هاي سازمان و هاي سازماندولتي و خصوصي به لحاظ اصول دولتي

و درنتيجه تأمينكننده نهائي، زنجيره ائل مديريتي، مصرفساختارهاي سازماندهي، مس و ... با يكديگر متفاوتند
 معيارهاي عملكردي متفاوتي نيز دارند.

فر هاي سازمانهاي اساسي، با توجه به اين تفاوت ميادولتي دو نقش اصلي در توسعه توانند يند نوآوري
 ايفا كنند:
(به ويژه در خصوص نوآوريها به عنوان يك توليدكننده اصلي خروجي• هاي تكنولوژيكيي نوآورانه

مي معموالًراديكال كه  ،آن را پيش ببرد) تواند مستقالً بودجه بسياري نياز دارد، بخش دولتي خود
(از جمله خريد عمده اوليه به عنوان حامي بخش خصوصي در دستيابي به خروجي• هاي نوآورانه

، تصويب قوانين STIهاي مورد نياز براي توسعهختزيرسا تأميندستاوردهاي بخش خصوصي، 
.، ...)STIمورد نياز براي توسعه

و امكانات دولتي از نظر سه عامل اصلي: باال بودن قدرت ريسك هاي سازماندر واقع، پذيري با توجه به منابع
و ظرفيت ايجاد يا كشف مسيرها در اختيار، توانايي پيشبرد پروژه ي توسعه نوآوري هايي در مقياس بزرگ
را در توسعههاآنبخش خصوصي هستند كه در نتيجه نقش هاي سازمانچندگانه، داراي مزيت نسبت به

 ).Koch and Hauknes, 2005(يند نوآوري بسيار متفاوت خواهد كردافر
در مدل گيري خاصيدر بخش دولتي، به تدريج جهت STIهاي ارزيابي هاي تدوين شاخص بدين ترتيب،

در سال دن از2014بال شده است. به عنوان مثال، اتحاديه اروپا  چارچوبيك» مدل منطقي«با استفاده
و فنّاوري تهيه نموده است. سيستم شاخص شاخص هاي اين مدل سيستم محور به منظور ارزيابي حوزه علم
IOOI1نام دارد)European Commission, 2014(.

به در اين سيستم شاخص بودجه اختصاص داده شده براي هر سطحي از سيستم اطالق هاي ورودي
(ساليانه) انجام تعهدات پرداخت وجوه معموالًها گردند. اين شاخص مي و براي نظارت بر پيشرفت مالي هستند

 
1. Input/Output/Outcome/Impact  
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و يا برنامه عملياتي استفاده مي هاي خروجي مربوط به فعاليت شوند. شاخص معين شده براي هر عمل، اقدام
و در وا و يا پولي اندازهاست مي حدهاي فيزيكي (پيامدي) مربوط به نتايج شوند. شاخص گيري هاي نتايج

و فوري است كه پروژه براي ذي ها اطالعاتي براي مثال در مورد نفعان به ارمغان آورد. اين شاخص مستقيم
مي تغييرات در رفتار، ظرفيت يا عملكرد، ارائه مي و و كنند يا مالي تعريف شوند. توانند به صورت فيزيكي

مي تأثيرهاي شاخص  پردازد. به عواقب ناشي از عملياتي شدن پروژه فراتر از نتايج فوري آن
) مي ) با توجه به نسبت شاخص2-7 شكل همچنين، در اين سيستم توان مقايسه كارايي، هاي مختلف

و سودمندي را ميان پروژه  داد.ها انجام اثربخشي، ارتباط با هدف يا تناسب

و فنّاوري بر مبناي مدل منطقي سيستم شاخص-2-7 شكل )European Commission, 2014(هاي ارزيابي علم

مي شاخصدر اين مدل، و سودمندي به شكل ذيل تعريف  شوند؛ هاي تناسب، كارايي، اثربخشي
و مسائل2: حلقه اتصال ميان اهداف1تناسب ادي موجود كه بايد اقتص-اجتماعي تعريف شده مدل ارزيابي

 حل شود، است.3از طريق مداخله
هاآنهاي مورد استفاده براي دستيابي به6سازمان به ورودي هاي پروژه/5 : نسبت خروجي4كارايي

مي معموالً(  دهد. منابع مالي) را نشان
به هاي پروژه/ سازمان به ورودي8 : نسبت پيامد7اثربخشي را نشانهاآنهاي مورد استفاده براي دستيابي

و در فرآيند ميان معموالًپيامدها نتايج دهد. مي هاي فوري ايجاد يك مرحله بعد از خروجي STIمدت بوده
 شوند. مي

1. Relevance         2. Objectives          3. Intervention 4. Efficiency 
5. Output  6. Input     7. Effectiveness      8. Outcome  
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به پروژه/ سازمان به ورودي2راتتأثي: نسبت1سودمندي را نشانهاآنهاي مورد استفاده براي دستيابي
و داراي معموالًنتايج راتيتأثدهد. مي  مدت زمان اثر زياد هستند. بلندمدت

هايي ها در سنجش توسعه كشورها بر عهده دارند، از محدوديت رغم اهميتي كه هر يك از اين شاخص به
مي شود نتايجي را كه از هركدام از اين شاخص نيز برخوردار هستند. به همين دليل توصيه نمي آيد، ها به دست

م بدون توجه به نتايج ساير شاخص و با اتكاي به آن در خصوص وتحليل تجزيهستقل مورد ها به طور قرار داد
و نوآوري STIجانبه توسعه همه كشورها اعالم نظر كرد. هنگامي كه شناسايي وضعيت توسعه علمي، فنّاوري

موردگريكديها را در كنار نتايج به دست آمده از اين مجموعه شاخصيدكشورها مورد نظر باشد، با
 رار داد.ق وتحليل تجزيه

و وضعيت عملكرد مروري بر شاخص.7-3  در طي برنامههاآنهاي برنامه ششم
و در برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور، شاخص و تقويت پژوهش هاي زير در بخش دوازده، جهت حمايت

و تقويت زيرساخت ش فناوري، ايجاد نظام ملي نوآوري و فناوري پيشنهاد و نظامات پشتيبان پژوهش ده ها
 است:
 رتبه توليد كمي مقاالت در دنيا•
 شاخص هرش در جهان•
و فناوري بخش دولتي از توليد ناخالص•  سهم اعتبارات پژوهش
و ابداعات ثبت شده در سال در مراجع بين•  المللي تعداد اختراعات
 درصد محصوالت با فناوري متوسط به باال از كل محصوالت صنعتي•
 باال از توليد ناخالص داخلي سهم محصوالت با فناوري متوسط به•
 رتبه صادرات محصوالت با فناوري باال از كل صادرات در منطقه•
 تمام وقتيعلمئتيهسرانه ساالنه مقاالت اسكوپوس به تعداد اعضاي•
 درصد تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجي از كل•
 تعداد پژوهشگران به يك ميليون نفر جمعيت•
د• ر پايگاه استنادي جهان اسالم تعداد مقاالت نمايه شده
و داراي ضريب تأثير تعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاه بين•  المللي علم

و بالفاصلههاي ها ناظر به دروندادهاي سيستم هستند، برخي ديگر ناظر به خروجي برخي از اين شاخص ،
(خروجيهاآنمابقي مي مدت هاي ميان متوجه پيامدها ب تر) ها بر اين اساس، بندي اين شاخصا دستهباشند.
 را ترسيم كرد.6-7 جدول توان مي

1. Utility             2. Impact 
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و نوآوري برنامه ششم توسعه، بر اساس نوع دروندادي، بروندادي، پژوهش، هاي بندي شاخص دسته-6-7 جدول فنّاوري
و آثار  پيامدي

هاي برنامه ششمشاخصنوع شاخص

 درونداد
نفر جمعيتتعداد پژوهشگران به يك ميليون

و فناوري بخش دولتي از توليد ناخالص سهم اعتبارات پژوهش

 برونداد

)ISC(تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسالم
ب و داراي ضريب تأثيريالمللنيتعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاه علم

ه وقتتماميعلمئتيسرانه ساالنه مقاالت اسكوپوس به تعداد اعضاي
و ابداعات ثبت الملليشده در سال در مراجع بينتعداد اختراعات

رتبه توليد كمي مقاالت در دنيا
درصد تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجي از كل

شاخص هرش در جهان

 پيامد
رتبه صادرات محصوالت با فناوري باال از كل صادرات در منطقه

ت با فناوري متوسط به باال از كل محصوالت صنعتيدرصد محصوال
سهم محصوالت با فناوري متوسط به باال از توليد ناخالص داخلي

-اثر

هاي بروندادي جاي شده در ستون شاخص هاي مشخص شود كه عمدة شاخص بر اين اساس مالحظه مي
ة بروندادي طبيعي است اما به نظر هاي دسته پيامدي نسبت به دست گيرند. اگرچه كمتر بودن شاخص مي
مي مي ها برقرار كرد؛ اين موضوع در بخش تحليل عملكرد مورد مباحثه توان توزيع بهتري ميان دسته رسد

 گيرد. بيشتر قرار مي
و خالصه عملكرد شاخص و ارقام منتشر شده توسط سازمان برنامه هاي كمي برنامه ششم بر اساس آمار

و وزارت علوم، در بودجه و فنّاوري ارائه شده است. همچنين در ادامه اين بخش وضعيت7-7 جدول تحقيقات
مي عملكرد شاخص و فنّاوري به تفكيك تحليل  شود. هاي پژوهش

 برنامه ششم توسعهو نوآوري فنّاوري، هاي پژوهشه وضعيت عملكرد شاخصخالص-7-7 جدول
 1400تا 1396 هاي سالطي

 عنوان شاخصرديف
نوع

شاخص
 1400 1399 1398 1397 1396 نوع

مرجع
 استناد

1

نسبت اعتبارات
پژوهشي دولتي
مصوب به توليد
ناخالص داخلي

(درصد)

درونداد

-1٫5 1٫35 1٫23 1٫11٫15ايبرنامه

-75/065/058/043/0عملكردي
(وزارت
عتف،
1400(

-19102092229025102600ايبرنامهدروندادنسبت تعداد2
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 عنوان شاخصرديف
نوع

شاخص
 1400 1399 1398 1397 1396 نوع

مرجع
 استناد

پژوهشگر به
 جمعيت كشور
يون(نفر در هر ميل

نفر)

-- 2871 2742 2760عملكردي

(سازمان
و برنامه
بودجه، 
1398(

3

رتبه جهاني ايران
از نظر كميت
توليد علم به
هاي استناد پايگاه
الملليمعتبر بين

 برونداد

-1514131212ايبرنامه

- 15 15 16 16عملكردي
(وزارت
عتف،
1400(

4

رتبه كشور بر
مبناي اچ ايندكس
به استناد پايگاه
 اسكوپوس

 برونداد

-4242414140ايبرنامه

- 41 41 42 42عملكردي
(وزارت
عتف،
1400(

5

تعداد اختراعات
ثبت شده در سال

در مراجع
يالمللنيب

 برونداد

-3439434750ايبرنامه

-- 125 121 113عملكردي

(سازمان
و برنامه
بودجه، 
1398(

6

درصد تعداد
مقاالت مشترك
با محققان خارجي

 از كل

 برونداد

-2527303335ايبرنامه

-- 28 25 25عملكردي

(سازمان
و برنامه
بودجه، 
1398(

7

سرانه ساالنه
مقاالت اسكوپوس
به تعداد اعضاي

تمام علمي هيئت
 وقت

 برونداد

-64/072/079/085/095/0ايبرنامه

-66/070/070/075/0عملكردي
(وزارت
عتف،
1400(

8

تعداد نشريات
ايراني نمايه شده

يها گاهيپادر
و داراييالمللنيب

تأثيرضريب

 برونداد

-5055606570ايبرنامه

- 71 57 55 48عملكردي
(وزارت
عتف،
1400(
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 عنوان شاخصرديف
نوع

شاخص
 1400 1399 1398 1397 1396 نوع

مرجع
 استناد

9

االت تعداد مق
نمايه شده در
پايگاه جهاني

) )ISCاسالم

 برونداد

-351833410472469110527749586388ايبرنامه

-- 34206038604636435عملكردي

(سازمان
و برنامه
بودجه، 
1398(

10 

درصد محصوالت
با فّناوري متوسط
به باال از كل
محصوالت
 صنعتي

 پيامد

-3942454850ايبرنامه

-5/3833 30 31عملكردي

(سازمان
و برنامه
بودجه، 
1398(
(يونيدو،
2021(

11 

سهم محصوالت
با فّناوري متوسط
به باال از توليد
 ناخالص داخلي

 پيامد

-5/15/24/32/40/5ايبرنامه

--8/48/462/4عملكردي

(سازمان
و برنامه
بودجه، 
1398(
(يونيدو،
2021(

12 

تبه صادراتر
محصوالت با

فّناوري باال از كل
صادرات در منطقه

 پيامد

-65433ايبرنامه

--91111عملكردي

(سازمان
و برنامه
بودجه، 
1398(
(يونيدو،
2021(

 عملكرد شاخص تعداد پژوهشگران به يك ميليون نفر جمعيت كشور.7-3-1
ان شاخص ترين مهميكي از ميهاي حوزه منابع و فنّاوري، تعداد پژوهشگران در ساني پژوهش 3-7 شكل باشد كه

و هم از منظر عملكردي نشان روند تغييرات تعداد پژوهشگران كشور در يك ميليون نفر هم از منظر برنامه اي
و بودجه داده شده است. بر مبناي گزارش عملكرد  ، تعداد پژوهشگران1398در سال برنامه ششم سازمان برنامه

در گذاري هدفنفر بوده است؛ در حاليكه 2683، 1395كشور در يك ميليون جمعيت كشور در سال اين شاخص
از برنامه ششم بر اساس داده و نفر در سال 2600به 1395نفر در سال 1510هاي مركز آمار ايران انجام شده
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و صعودي پيش 1400 اي همخواني برنامه گذاري هدفشده با بيني شده است. بنابراين عملكرد اعالم روند مثبت
 پذير نيست. امكان گذاري هدفندارد، لذا تحليل وضعيت بر اساس 

(در يك ميليون نفر جمعيت)-3-7 شكل و بودجه، روند رشد تعداد پژوهشگران كشور )1398(سازمان برنامه

و عملكرد اگرچه از منظر شيب رشد تفاوت چشم مي3-7 شكل در گيري بين نمودارهاي هدف با مشاهده شود.
در9كه نرخ رشد ساالنه، درحالي1395ريزي در سال از عدم هماهنگي نقطه شروع برنامه نظر صرف درصدي

با درصد تحقق يافته كه نشان7/1بيني شده، شيب رشد ساالنه ريزي پيش طي دوره برنامه دهنده فاصله زياد
بر برآوردهاست. به نظر مي و تعريف دقيق واژه عدم توجه به يكپارچهرسد عالوه و اطالعات سازي آمار

اي نيز در خصوص افزايش چشمگير تعداد پژوهشگران كشور پژوهشگر بين نهادهاي متولي، عمالً تمركز ويژه
توسط نهادهاي متولي انجام نگرفته است. شايان ذكر است تحليل شاخص تعداد پژوهشگران اغلب در متون 

ميا گذاري سياست و فنّاوري معنادار باشد كه در ادامه بدان اشاره ين حوزه به همراه شاخص بودجه پژوهش
 خواهد شد.

 عملكرد شاخص نسبت اعتبارات پژوهشي دولتي مصوب به توليد ناخالص داخلي.7-3-2
و نوآوري كشورها، نسبت شاخص ترين مهميكي از اعتبارات هاي دروندادي مالي مؤثر در توسعه علم، فنّاوري

) و فنّاوري دولتي به توليد ناخالص ملي كشور عGDPپژوهش ، مقدارتف) است. مطابق با آخرين آمار وزارت
و75/0 ريزي ابتداي دوره برنامهاين شاخص در دو برابر اين مقدار يعني 1400سال گذاري هدفدرصد بوده

در5/1 در مشخص است،4-7 شكل درصد تعيين شده است؛ اما چنانچه اخير به شدت هاي سالاين نسبت
و حتي سير نزولي داشته است، به به، مقدار اين شاخصوزارت اي كه مطابق آخرين آمار گونه كاهش يافته

 تنزل يافته است. 1399درصد در سال43/0
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به-4-7 شكل و فنّاوري دولتي )1400(وزارت عتف، GDPروند تغييرات نسبت بودجه پژوهش

موردنظر تحقق نيافته است بلكه شيب عملكرد هم به شدت منفي گذاري هدفآمار عملكردي نه تنها بر اساس
به كامالًو  از گونه معكوس بوده است؛ درصد در سال32به 1396درصد در سال68اي كه درصد تحقق هدف

مي رسيده است. 1399 به از جمله داليل اين سير نزولي ولتدويمال هاييتمحدودتوان در شرايط تحريم
و فنّاوري از نگاهيت، در اولوبحران اقتصادي متوليان حاكميتي به ويژه در امر تخصيص نبودن حوزه پژوهش

و نبود ديدگاه راهبردي در نقش اين حوزه در حل مسائل كشور،  اشاره نمود. بودجه
 مورد اهداف تحققاز مانعكه داشته نيز وجود بودجه قانوندرها چالش همچنين، به طور خاص برخي

 موارد ذيل اشاره كرد:به توانيم 1400در قانون بودجه سال . به عنوان مثال شده است برنامه احكام انتظارِ
وابسته به دولت از مجموع انتفاعي مؤسساتوها شركت ها، بانكيكم اعتبارات پژوهشاريسهم بس−

طريپژوهشتبارادرصد از اعت40 اند كه مكلف شدهياعتبارات ها دانشگاهبا نامه موافقتقيخود را از
و تبصرهيو مؤسسات پژوهش (بند )؛ 1400قانون بودجه9به مصرف برسانند

پ− يياجرايها دستگاهيدرصد از اعتبارات پژوهش10صيتخصيبرايياجرا نامهنيآئينبيشيعدم
طر هاي پژوهشازتيحمايبرا دييدانشجو هاي نامهانيپاقيتقاضامحور از قانون9تبصره(بند

ج مادهياجرايدر راستا 1400بودجه   قانون برنامه ششم)؛64بند
(و نه مكلف بودن) سازمان برنامه− هز مجاز بودن ها درصد از اعتبارات دستگاهكيكردنهيوبودجه به

هيبرا (بند ب مادهيجراايقانون بودجه در راستا9تبصره امور پژوهش قانون برنامه64بند
 ششم). 
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در جدي عزم فقدان دهنده شود، نشان مواردي از اين دست كه در قوانين بودجه سنواتي تكرار مي
 است.و فنّاوري پژوهش حوزه گذاري سياست

هاي ديگري همچون تواند منشأ نزول يا عدم رشد شاخص مضاف اينكه كاهش شديد اين شاخص مي
و تجاري باشد كه نيازمند تزريق منابع مالي براي ارتقاي آن است.تعداد پژوهشگران يا بروندادها ي انتشاراتي

 المللي هاي معتبر بين عملكرد شاخص رتبه جهاني ايران از نظر كميت توليد علم به استناد پايگاه.7-3-3
رت1395مطابق با آمار پايگاه اسكوپوس در سال و16به، ايران در زمينه توليد علم در سطح دنيا داراي بوده

برنامة ششم گذاري هدفكه بر اساس؛ درحالي)5-7 شكل( ارتقا يافته است15به 1399رتبه آن در سال 
مي 1400توسعه كشور تا سال  مي12بايد به رتبه ايران از منظر توليد كمي علم  يافت. دست

ب-5-7 شكل المللي هاي معتبر بينه استناد پايگاهروند تغييرات رتبة جهاني ايران از نظر كميت توليد علم
)1400(وزارت عتف،(اسكوپوس)

و از 94نظر به ثبات تقريبي عملكرد اين شاخص در دوره ارزيابي، درصد تحقق هدف نيز روندي نزولي داشته
از طور همانرسيده است. 1399درصد در سال80به 1396درصد در سال كه پيش از اين نيز اشاره شد، يكي

داليل عدم تحقق هدف مورد نظر در برنامه، اعتبارات پژوهشي است چراكه كسب رتبه توليد كمي مقاالت در 
و انجام تحقيقات بيشتر  ؛ به ويژه زماني كه تراز رتبه باالست استدنيا نيازمند افزايش اعتبارات بخش پژوهشي

و كشورهايي كه چنين هاي برتر بسيار سخت دستيابي به رتبه (همچون چين)، رشدي را تجربه كردهتر است اند
از درصد هزينه و توسعه ازهاآن GDPكرد تحقيق و اين موضوع در بازه5/2به بيش درصد افزايش يافته است
و فنّاوري در افق زماني بيش از ده سال زماني كوتاه و منوط به اسناد راهبردي علم مدت تحقق نيافته

( امكان  ).Wen-hua, 2010پذير شده است
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 عملكرد شاخص رتبه كشور بر مبناي اچ ايندكس به استناد پايگاه اسكوپوس.7-3-4
و كمي انتشارات علمي كشورها، يكي از شاخص  است كه ارزيابيشاخص هرش هاي مطرح ارزيابي كيفي

دراي تأثيررا از طريق سنجشيفيك و مقاالت شده افتياستنادات بايكم ارزيابيمدنظر دارد  تعداد مقاالت را
راايمانند شمارش تعداد كل مقاالتيسنج علميها شاخصريسابيمعا سنجد، لذا مي تعداد كل استنادها

(اچ ايندكس) در سال  بوده42، 1395ندارد. مطابق با آمار پايگاه اسكوپوس، رتبة ايران از منظر شاخص هرش
رتبه كشور بر اساس شاخص شده است. مشخص40، 1400اين شاخص بروندادي در سال گذاري هدفو 

م جايمقاالت روند خوبيكمديكه كشور از نظر تول دهديهرش نشان و توانسته است ازيمناسب گاهيدارد را
انيا را كسب41 گاهيجايدو سال متواليامر باعث شده است كه كشور برانينظر به خود اختصاص دهد.

پدينما رتبه 1399آمار منتشره تا سالنيبر اساس آخرنيبنابرا،ديحركت نماهشدينيبشيو مطابق با اهداف
ا رانيا هم در طوليا برنامه گذاري هدفشاخص بر اساسنيدر و درصد تحقق هدف  هاي سالارتقا داشته

(يبرنامه صددرصد ).6-7 شكل بوده است

اچ-6-7 شكل ا روند تغييرات رتبة ايران بر مبناي )1400(وزارت عتف، ستناد پايگاه اسكوپوسايندكس به

يالمللنيبعملكرد شاخص تعداد اختراعات ثبت شده ساالنه در مراجع.7-3-5
و عملكرد ارائه شده برنامه گذاري هدفالمللي نيز تفاوت قابل توجهي ميان در شاخص ثبت اختراعات بين اي

) مي ) روند صعودي7-7 شكل موجود است، اگرچه هر دو نمودار مي نشان از دهند. به نظر رسد تعريف ارائه شده
و عملكرد متفاوت بوده است كه تعداد ثبت اختراعات عملكردي المللي از منظر برنامه مراجع ثبت اختراع بين اي

، 1395اي اعالم شده است. بر اساس آمار اين شاخص در سال برنامه گذاري هدفاز همان ابتدا تقريباً سه برابر 
و مقرر شده تا سال31المللي ايران ثبت اختراعات بينتعداد ثبت اختراع برسد، اما50به عدد 1400بوده است
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و بودجه تعداد ثبت اختراعات بين تعداد 1395المللي ايران در سال بر اساس گزارش عملكرد سازمان برنامه
و عملكرد سال 100 اخ 125اين شاخص تعداد 1398ثبت اختراع بوده ميثبت بر تراع را نشان دهد، اگرچه

و فنّاوري وزارت عتف در سال   اختراع به ثبت رسيده است.90تعداد 1399اساس آمار منتشرة معاونت پژوهش

و بودجه، المللي شده ساالنه در مراجع بين روند تغييرات تعداد اختراعات ثبت-7-7 شكل )1398(سازمان برنامه

 المللي از دو جنبه قابل توجه است: اختراعات در مراجع بينبنابراين بررسي آمار ثبت
و ارزياب هماهنگ، برنامهگذار سياستالمللي ثبت اختراع ميان متوليان تعريف مراجع بين− ريز

با عملكرد وضع موجود گذاري هدفباشد، لذا حتي از همان ابتدا موجب گرديده در ظاهر مبناي نمي
 ناهماهنگ جلوه كند؛

بيني شده است، اما نرخ رشد ساالنه درصدي براي اين شاخص پيش13ه نرخ رشد ساالنهك درحالي−
مي 1398تا 1396درصد در بازه زماني5  شود كه فاصله چشمگيري با وضع مطلوب دارد. برآورد

 عملكرد شاخص درصد تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجي از كل مقاالت.7-3-6
شده در برنامه ششم، درصد تعداد مقاالت مشترك با محققان گذاري هدفادي هاي بروند يكي از شاخص

بر اساس اهداف تعيين شده، انتظار اين بوده كه سطح خارجي از كل مقاالت محققان ايراني است. 
كه هاي بين هاي علمي محققين داخلي با محققين خارجي افزايش يابد ولي تحريم همكاري المللي باعث گرديد

ازبسيا و تحقيقاتي خارجي ويخوددارهاي پژوهشي با محققين ايراني انجام طرح ري از مراكز علمي نمايند
همين امر باعث كاهش تعداد مقاالت مشترك با محققين خارجي گرديد. هر چند كه روند كلي حكايت از روند 
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به12رشد98اخير داشته است به نحوي كه سال هاي سالرو به رشد اين شاخص در طي درصدي را نسبت
مي97سال   نرسيده است.98دهد با اين وجود به سطح مورد انتظار براي سال نشان

و25در اين شاخص 1396 عملكرد سال در طور هماندرصد بوده مي8-7 شكل كه بر مشاهده شود
بق با عملكرد تعيين شده است. مطا 1398 درصدي در سال30 اي دستيابي به سهم برنامه گذاري هدفاساس 

طي برنامه گذاري هدفبا اندكي اختالف با عملكرد اين شاخص وبودجه، اعالم شده توسط سازمان برنامه اي
.در دسترس نبوده است) 1399(اطالعات سال دست يافته است 1398درصد در سال28روندي صعودي به 

 خارجي از كل مقاالت تعداد مقاالت مشترك با محققان روند تغييرات درصد-8-7 شكل
و بودجه، )1398(سازمان برنامه

 تمام وقت علمي هيئتعملكرد شاخص سرانه ساالنه مقاالت اسكوپوس به تعداد اعضاي.7-3-7
هاي بروندادي يكي ديگر از شاخص» تمام وقت علمي هيئتسرانة ساالنة مقاالت اسكوپوس به تعداد اعضاي«

اس گذاري هدف و 1395ت كه عملكرد آن در سال شده در برنامه ششم بر اساس گزارش معاونت پژوهش
ع در گذاري هدفاعالم گرديده است6/0تففنّاوري وزارت ، به ترتيب 1400و 1399 هاي سالاين شاخص

و95/0و85/0 در طور همان تعيين شده مي9-7 شكل كه مطابق با عملكرد اعالم شده وزارت شود مشاهده
صتفع كم دست يافته كه نشان 1399در سال75/0عودي به عملكرد، طي روندي از دهندة سرعت رشد تر

.استحالت مطلوب 
(سال بيني شده ) حتي اندكي بيش از ميزان پيش1396اگرچه درصد تحقق شاخص در سال اول برنامه

) در64/0 در مقابل66/0بوده است به هاي سال)، اما درصد تحقق شاخص در گونه بعد كاهش يافته اي كه
درصد براي اين11درصد ميزان شاخص تحقق يافته است. همچنين شيب رشد ساالنه حدود88، 1399سال 
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از5/4بيني شده است كه طي عملكرد واقعي رشدي معادل شاخص پيش درصد اتفاق افتاده است كه كمتر
 نصف ميزان مطلوب است. 

مي ذاريگ هدفتفاوت عملكرد اين شاخص با وضعيت مطلوب تواند ناشي از چند احتمال باشد؛ شده آن
و با توجه به امكانات موجود دسترسي بدان در بازه زماني گذاري هدفاول آنكه  انجام شده بلندپروازانه بوده

تمام وقت نسبت به تعداد مقاالت منتشره علمي هيئتاين برنامه امكانپذير نبوده است. دوم آنكه نرخ رشد تعداد 
در علمي هيئتوري اعضاي با رشد كمتري نشان داده شده است. سوم آنكه بهرههاآنده، لذا نسبت بيشتر بو

گفته، اصالح انتشار مقاالت با نمايه اسكوپوس كاهش يافته است. در صورت رخداد هريك از حاالت پيش
 آتي ضرورت دارد.يهايگذار استيسمسير از طريق 

)1400(وزارت عتف، وقت علمي تمام ساالنه مقاالت اسكوپوس به تعداد اعضاي هيئت روند تغييرات سرانه-9-7 شكل

و داراي ضريب هاي بين عملكرد شاخص تعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاه.7-3-8  تأثيرالمللي
 هاي تعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاه«برنامه ششم، رشد كمي شاخص گذاري هدفبر اساس

و داراي ضريب بين ، مدنظر قرار گرفته 1400نشريه در سال70به 1395نشريه در سال40از» تأثيرالمللي
مي 10-7 شكل در بر اساس گزارش وزارت عتف است. آمار ساالنة اين شاخص  شود. مشاهده

و فنّا و شايان ذكر است مشكل جدي عدم تطابق آمار عملكرد بين نهادهاي متولي حوزه پژوهش وري
به عدم يكپارچگي پايگاه كه گونه هاي داده اين حوزه در شاخص فوق نيز بروز يافته است؛ و ارقام اي در آمار

و بودجه در خصوص اين شاخص بروندادي، تناقضي  و سازمان برنامه عملكردي ارائه شده توسط وزارت عتف
وكهيدرحالشود؛ آشكار مشاهده مي تعداد 1399فنّاوري وزارت عتف در سال بر اساس آمار معاونت پژوهش

به نشريه گزارش شده كه نشان71نشريات ايران نمايه شده  اعالمي گذاري هدفدهنده دستيابي زودهنگام
هم طي شده است. و بودجه در اين شاخص سير نزولي  است، بر اساس آمار منتشره توسط سازمان برنامه
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هايي است ان مبناي تحليل، اين شاخص يكي از معدود شاخصبا در نظر گرفتن آمار وزارت عتف به عنو
و درصد تحقق باالتر از وضعيت مطلوب برآورد شده است؛ البته يك احتمال هم مي تواند مربوط كه نرخ رشد

 اوليه باشد كه چندان چالشي انجام نگرفته باشد كه از موضوع اين گزارش خارج است. گذاري هدفبه 

و داراي ضريب هاي بين تغييرات تعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاهروند- 10-7 شكل  تأثيرالمللي
)1400(وزارت عتف،

7-3-9.) )ISCعملكرد شاخص تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه جهاني اسالم
در شاخص گذاري هدف در پايگاه جهاني اسالم«برنامه ششم شدن اين دو برابر» تعداد مقاالت نمايه شده

و بدين ترتيب مقدار اين شاخص شاخص طي مدت پنج سال برنامه با در نظر گرفتن متوسط رشد ريزي بوده
در سال293194از تعداد درصد،20ساالنه  در سال586388به1395مقاله مي1400مقاله . بايد افزايش يابد،

دو سال اول برنامه در و بودجه در تعداد مقاالت نمايه16ششم رشدبر اساس آمار سازمان برنامه درصدي
در پايگاه  در ISCشده (عملكرد هاي سالمشاهده شده است، اما با توجه به عدم گزارش عملكرد شاخص بعدي

در سال  در دوره برنامه1398ارائه شده  ريزي وجود ندارد. نيز ناقص بوده است)، امكان تحليل عملكرد كامل
اتينشر سازيهينمامعيارهاي پذيرش درباره ISC گاهيپا گذاري سياسترييتغشايان ذكر است اخيراً

بسي،علم كميكشور كه فاقد اعتبار علميعلماتياز نشرياريباعث شده وزارت عتفاتينشر هايونيسياز
اهينمااتينشرستو وزارت بهداشت بوده از فهر نت گاهيپانيشده و در كهيتعداد مقاالتجهيحذف شوند

اس ماتينشرنياالنه در اهياز آمار مقاالت نمادرسييبه چاپ ميكسر شوند. گاهيپانيشده رسد اين به نظر
بوده، لذا عدم وجود چنين شرايطي در زمان تأثيرگذار 1398موضوع نيز در نزول يكباره آمار عملكرد سال 

مطلوب نعيين شده ايجاد خواهد كرد برنامه ششم، اريب زيادي در تحليل نتايج عملكردي با وضع گذاري هدف
ميقيدقليتحلهنگام،و حتي در صورت وجود آمار به .سازد را منتفي
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 عملكرد شاخص درصد محصوالت با فنّاوري متوسط به باال از كل محصوالت صنعتي.7-3-10
» صنعتي درصد محصوالت با فنّاوري متوسط به باال از كل محصوالت«مقدار شاخص پيامدي 1395در سال
به5/35حدود مي گذاري هدفدرصد بوده كه بنا بر50به 1400بايد تا سال برنامة ششم درصد ارتقا يابد. بنا

و بودجه، روند تغييرات ساالنة اين شاخص سير نزولي داشته،  گزارش عملكرد ارائه شده توسط سازمان برنامه
و30به 1397اي كه در سال گونه به به 1398اگرچه در سال درصد تنزل داشته، درصد افزايش5/38مجدداً

هم از يافته اما ( برنامه گذاري هدفچنان ، وضعيت1بر اساس گزارش يونيدو).11-7 شكل اي عقب مانده است
33به 2019، در سال2پذيري صنعتي هاي شاخص رقابت ايران در اين شاخص به عنوان يكي از زيرشاخص

كه اين وجود تصوير كلي نشاندرصد تنزل داشته است. با دهنده رشد با شيب اندك در اين شاخص است
 نيازمند تمركز سياستي براي تحليل منشأ آن است.

مي به نظر مي به رسد يكي از داليل اصلي جاماندگي از عملكرد مطلوب در اين شاخص تواند مربوط
ب تحريم ه بحث رسوخ فنّاوري در صنعت از جنبه هاي اعمال شده بر ضد كشور باشد. همچنين عدم توجه كافي
و عدم شكل گذاري سياست و صنعتي نيز از ديگر دانش هاي بخشگيري مناسب ارتباط سطح كالن بنيان
كه چالش و فنّاوري مشكل صرفاًهاي اين حوزه است و نيازمند با رانش بخش عرضه علم گشا نخواهد بود

 است. ايجاد كشش تقاضاي مؤثر براي توسعه فنّاوري 

 روند تغييرات درصد محصوالت با فنّاوري متوسط به باال از كل محصوالت صنعتي- 11-7 شكل
و بودجه، )2021؛ يونيدو، 1398(سازمان برنامه

1. Unido              2. Competitive Industrial Performance Index (Cip) 
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 عملكرد شاخص سهم محصوالت با فنّاوري متوسط به باال از توليد ناخالص داخلي.7-3-11
مح«شاخص پيامدي گذاري هدفصعود تدريجي صوالت با فنّاوري متوسط به باال از توليد ناخالص سهم

بوده است. اگرچه بنا بر گزارش عملكرد ارائه 1400درصد در سال5به 1396درصد در سال5/1از» داخلي
و بودجه، در سال  در8/4مقدار اين شاخص 1397تا 1395شده توسط سازمان برنامه و درصد برآورد شده

به 1398سال  برنامه ششم توسعه بوده گذاري هدفد نزول يافته كه در تناقض با آمار مبناي درص6/4هم
) هاي بر اساس گزارش يونيدو، وضعيت ايران در اين شاخص به عنوان يكي از زيرشاخص).12-7 شكل است

به 2019پذيري صنعتي، در سال شاخص رقابت درصد رسيده است.7/4با اندكي افزايش نسبت به سال قبل،
 دهنده وضعيت تقريباً بدون تغيير براي اين شاخص است. تلفيق آمار موجود، تصوير كلي نشان با

شد طور همان با ترين مهمكه اشاره چالش ارزيابي عملكرد اين شاخص، عدم تطابق تراز آمار عملكردي
و عملكرد، متوسط گذاري هدف رشد ساالنه انجام شده است؛ اما با فرض شيب رشد يكسان در نمودار هدف

بايد ميزان اين شاخصمي 1399بيني شده است كه بر اساس آن در سال درصدي براي اين شاخص پيش 58
مي5/6به  ثابت رشد نسبتاًرسد با توجه به نرخ ارتقا يابد كه با وضع موجود تفاوت چشمگيري دارد. به نظر

GDP در به باال افزايش چنداني نداشته است؛ قاعدتاً اخير، توليد محصوالت با فنّاوري متوسط هاي سالكشور
و عدم سرمايه گذاري صنعتي در حوزه در اين شاخص نيز همانند شاخص پيشين عواملي همچون تحريم

 بوده است. تأثيرگذارفنّاوري، در عدم رشد آن 

يروند تغييرات سهم محصوالت با فنّاوري متوسط به باال از توليد ناخالص داخل- 12-7 شكل
و بودجه، )2021؛ يونيدو، 1398(سازمان برنامه
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 عملكرد شاخص رتبه صادرات محصوالت با فنّاوري باال از كل صادرات در منطقه.7-3-12
 1395در سال» صادرات محصوالت با فنّاوري باال از كل صادرات در منطقه«رتبة ايران در شاخص پيامدي

ش گذاري هدفهفتم بوده كه بنا بر دست يابد. با اين وجود 1400شم مقرر گرديده به رتبة سوم در سال برنامة
و بودجه، رتبة   1398تا 1396 هاي سالان در طي ايرمطابق با گزارش عملكرد ارائه شده توسط سازمان برنامه

) و به رتبة يازدهم منطقه رسيده است عالوه بر اين بر اساس گزارش يونيدو، رتبه ). 13-7 شكل تنزل يافته
و به دوازدهم منطقه رسيده 2019ايران در اين شاخص نيز در سال  نسبت به سال قبل يك رتبه تنزل داشته

از معكوس نسبت به هدفگذاري كامالًاست. بنابراين در يك نماي كلي وضعيت شاخص  و جايگاه ايران ها بوده
هاي اخير به دليل تحريم هايالساين منظر تنزل يافته است. با توجه به سير نزولي كلي صادرات كشور در 

 قاعدتاً وضعيت نامطلوب اين شاخص نيز قابل توجيه است.ظالمانه، 

 روند تغييرات رتبة صادرات محصوالت با فنّاوري باال از كل صادرات در منطقه- 13-7 شكل
و بودجه، )2021؛ يونيدو، 1398(سازمان برنامه

و فنّاوري برنامة ششم توسعة كشورصبندي ارزيابي عملكرد شاخ جمع.7-3-13  هاي حوزة پژوهش
گانه از نظر ارزيابي هاي دوازده هاي برنامة ششم، اين شاخص بر اساس نتايج تحليل روند تغييرات شاخص

 بندي هستند: عملكرد به چهار گروه ذيل قابل طبقه
و شاخص» الص داخلينسبت اعتبارات پژوهشي دولتي مصوب به توليد ناخ«الف. در شاخص دروندادي

منفي مشاهده كامالًعملكرد،»وري باال از كل صادرات در منطقهرتبه صادرات محصوالت با فنّا«پيامدي
و نشان مي مي دهندة روند تغييرات ساالنة نزولي در اين شاخص شود توجهي ميان باشد. همچنين تفاوت قابل ها

و عملكرد گزارش شده در اين برنامه گذاري هدف  ها وجود دارد. شاخص اي
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هاي معتبر رتبة جهاني ايران از نظر كميت توليد علم به استناد پايگاه«هاي برونداديب. در شاخص
كل«،»المللي بين به«و» درصد تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجي از سرانه ساالنه مقاالت اسكوپوس

كل فنّاوريد محصوالت با درص«و شاخص پيامدي» تمام وقت علمي هيئتتعداد اعضاي  متوسط به باال از
مي روند تغييرات ساالنة صعودي» محصوالت صنعتي از مشاهده  گذاري هدفشود اگرچه عملكرد ارائه شده

 اي فاصله دارد. برنامه
تعداد«،»رتبه كشور بر مبناي اچ ايندكس به استناد پايگاه اسكوپوس«هاي برونداديج. در شاخص

تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه«و» تأثيرو داراي ضريبيالمللنيبيها گاهيپانمايه شده در نشريات ايراني 
) و مثبت، به )»ISCجهاني اسالم اي مورد برنامه گذاري هدف، عالوه بر مشاهدة روند تغييرات ساالنة صعودي

و داراييالمللنيبيها گاهيپادر تعداد نشريات ايراني نمايه شده«نظر نيز دست يافته است. البته در شاخص 
و بودجه بر خالف گزارش منتشره توسط»تأثيرضريب ، گزارش عملكرد ارائه شده توسط سازمان برنامه

و نزولي را نشان مي و فنّاوري وزارت عتف، روندي منفي و تناقض بين عملكرد ارائه شده معاونت پژوهش دهد
 توسط اين دو نهاد وجود دارد.

تعداد اختراعات«، شاخص بروندادي»نسبت تعداد پژوهشگر به جمعيت كشور«خص درونداديد. در شا
سهم محصوالت با فنّاوري متوسط به باال از توليد«و شاخص پيامدي» المللي در سال در مراجع بين شده ثبت

ب نيز مبناي آماري برنامه» ناخالص داخلي اي كه عملكرد گونههريزي با گزارش عملكرد ارائه شده متفاوت است،
با گذاري هدفسال اول در محدودة  بينش گذاري هدفسال آخر قرار گرفته است؛ لذا قابليت قياس عملكرد

 صحيح را ايجاد نخواهد كرد. 
به بندي ارزيابي شاخص هاي كليدي حاصل از جمع آموخته مضافاً درس و فنّاوري برنامة ششم هاي حوزة پژوهش

 شرح ذيل است:
و چرايي انتخاب ندي خاصي در گزينش شاخصب طبقه− ها انجام نشده، بنابراين توازني در چگونگي

،6-7 جدولو بر مبناي فصلشود. با اتخاذ رويكرد مطرح شده در بخش اول اين مشاهده نميها آن
به هاي بروندادي بيشتر از شاخص تعداد شاخص و پيامدي است. اگرچه اين روال هاي دروندادي

و عدم ساختارمندي شاخص ساز نيست اما عدم اولويت مشكل تنهايي مي بندي تواند هاي منتخب
بي ارزيابي عملكرد بر اساس اين نظام شاخص  اثر نمايد. محور را

در شاخص»د«رسد ايجاد گروه به نظر مي− ها كه پيش از اين اشاره شد، ناشي از يك اشكال اساسي
رت تعريف دقيق اجزاي سازندة شاخص، منابع آماري نيز تعريف متغيرهاي هر شاخص باشد. در صو

و در نتيجه آمار عملكرد  درضيضدونقدچار تفسير به رأي نشده منتشر نخواهد شد. به عنوان مثال،
كه تفاوت قابل توجهي ميان آمار» المللي تعداد اختراعات ثبت شده در سال در مراجع بين«شاخص 

و بود و سازمان برنامه جه وجود دارد يكي از داليل اصلي مربوط به عدم تعيين دقيق وزارت عتف
 اي برخوردار خواهد بود. المللي است. بنابراين تعريف شناسنامه شاخص از اهميت ويژه هاي بين پايگاه

و سطح− و ارقام منتشره توسط نهادهاي مختلف نيز نشان از ناهماهنگي عمقي تناقض ميان آمار
ع هاي عملكردي توسط يك نهاد متولي خاص دارد. سازي داده دم يكپارچهباالتري است كه ناشي از

 الزم در ارجاع منابع آماري اين منابع ارائه دهندة گزارش نيز وجود ندارد.تهمچنين دق
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مي- هاي نمايه فراملّي پرستيژ علمي اگرچه توسعه پايگاه− نمايد، اما بايد تخصصي كشور را افزون
پايگاه استنادي جهان سازي،ر با ابهامات موجود در معيارهاي نمايهتوجه داشت كه در حال حاض

) هاي در برنامه المللي ايران انتشارات بينمرجع مناسب ارزيابي وضعيت تنها ) شايد نتواند ISCاسالم
نتايج به دست آمده حاصل از مقايسه كشور ايران با كشورهاي عضو اي قرار گيرد؛ چراكه توسعه

و انگيزه جهان اسالم مي  هاي پيشران پيشرفت بكاهد. تواند با القاي وضعيت مناسب كشور، از سرعت
انجام هاي پژوهشبه طور كلي تعداد استنادات انجام شده، شاخص مناسبي براي ارزيابي كيفيت−

توان تعداد استنادات مقاالت ارائه شده از سوي پژوهشگران بخش بر تعداد گرفته است. در نتيجه مي
هاي بروندادي لحاظ كرد. وجود شاخص هرش در اين راستا مناسب ان را جزو شاخصپژوهشگر
و تحليل است. زمانهمشود، اما تلقي مي  تعداد كل استنادات نيز قابل ارزيابي

و پيامدي، از شاخص توان به جاي استفاده از شاخص مي− و اثربخشي هاي بروندادي هاي كارايي
مي استفاده شود. در اين صورت شاخص و تصوير قابل هاي بروندادي بر دروندادها تقسيم شوند

هاي پيامدي نيز با بخش شدن بر اهداف تعيين شده، ميزان تري ارائه خواهند داد. شاخص تحليل
هايي مانند اثربخش بودن فرايندهاي انجام شده را به نمايش خواهند گذاشت. در حالت فعلي شاخص

(» تمام وقتيعلمئتيهتعداد اعضايبه SCOPUSسرانه ساالنه مقاالت« به عنوان بر مبناي واحد
مي ) اندازهعلمي هيئتتعداد اعضاي اين شاخصدر مثال ها مقدار شاخص برخيشوند اما گيري

 ها تصوير نهايي بهتري براي تحليل ارائه خواهد كرد. مطلق دارند. يكدست بودن جنس شاخص
دهنده حل مشكالت واقعي كشور باشد در اين نشانهاآنگيري هايي كه اندازه همچنين شاخص−

حل شود. به اين منظور الزم است چالش ها ديده نمي دسته شاخص  نسبتاًبه طورهاآنهايي كه
(و با ارتباط وثيق و مستقيم و فنّاوري است شناسايي شوند تري) مربوط به عملكرد نظام پژوهش

و ارزيابي قرار بگيرد. فاده از آن شاخصبا استهاآناثرگذاري اين عملكرد بر حل  ها مورد سنجش
 ها در ستون سودمندي جاي خواهند گرفت. اين دسته از شاخص

و مناسبي در نظر گرفته شده است كه با انجام اصالحات جزئي در مجموع شاخص− هاي محدود
و قابل استفاده مي و فنّاوري كشور ترسي تواند تصوير واقعي و در نظام اي از وضعيت پژوهش م كند

و تصميم و ارائه برداري قرار بگيرد، اما سازوكار ارزيابي شاخص مورد بهره گذاري سياستگيري ها
و تحليل فاصله موجود تا مطلوب نيز موضوع مهمي است كه كمتر مورد توجه قرار  گزارش عملكرد

 گرفته است.

و فنّاوري طراحي نظام شاخص.7-4  در برنامه هفتممحور ارزيابي حوزة پژوهش
و تعريف نظام شاخص فصلدر ادامة آنچه در بخش اول اين آن در خصوص منطق مداخله محور بر اساس

و شاخص مي بيان شد، با تلفيق منطق مداخله كه ارزيابي فرايندي و محور را ارجح ذي«داند نفعان مدل ارزيابي
:ديآيمبه دست 14-7 شكل به شرح محور برنامه هفتم، مدل مفهومي طراحي نظام شاخص1»كليدي

1. Key Stakeholder Evaluation Model 
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و نوآوري فنّاوري، پژوهشحوزة مدل مفهومي ارزيابي- 14-7 شكل

مي14-7 شكلدركه همچنان ذي مشاهده و فنّاوري به بخش شود، هر يك از نفعان كليدي ارزيابي نظام پژوهش
از اين فرايند مرتبط هستند؛ بنابراين مي گ خاصي هر ذيتوان متناظر با از نتايج را اختصاص روه نفع، بخش خاصي

ذيكيبهكيداد. بدين ترتيب با ايجاد تناظر  گرا ايجاد نفعان كليدي با عناصر منطق مداخله، سيري نتيجه ميان
مي مي و دوباره از آثار عملكرد پژوهش به اهداف شود در قالب گذاري سياستتوان بازخوردي را ، دريافت كرد كه

ه مي ستة مركزي مدل مفهومي به صورت نقطهكمربند حول شود. با توجه به تفاوت ماهوي چهار چين مشاهده
در اين مدل، شاخص و فنّاوري مي چارك ارزيابي عملكرد نظام پژوهش هر چارك بايد با توجه به حوزة هاي ذيل

هر چارك مشخص شود. و بروندادهاي و ماهيت دروندادها و فنّاوري مورد ارزيابي  پژوهش

و فنّاوري طراحي نظام شاخص.7-4-1  محور براي ارزيابي فرايندي عملكرد پژوهش
و به منظور طراحي نظام شاخص با توجه به مباحث پيش و گفته محور براي ارزيابي فرايندي عملكرد پژوهش

 بايد به ترتيب چهار پرسش كليدي را پاسخ داد: فنّاوري، مي
ي يا جهاني؟اي، دستگاهي، ملّ اي، منطقه سطح ارزيابي عملكرد كدام است: مؤسسه.1
و فنّاوري كدام است؟ آيا تفاوت معناداري ميان حوزه1شناسي گونه.2 هاي تخصصي نظام پژوهش

و سالمت، علوم طبيعي، علوم گونه و اجتماعي، علوم پزشكي هاي شناسايي شده همچون علوم انساني
و و فنّاوري، هنر و دامپروري، علوم مهندسي در تعيين شاخص كشاورزي  ها وجود دارد؟ معماري

1. Typology 
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يك يك از چارك كدام.3 (انتخاب (تناسب، كارايي، سودمندي، اثربخشي) مدنظر است؟ هاي ارزيابي
 يا چند چارك)

(بعد، شاخص، معيار، سنجه) تعريف شده است؟ شاخص.4  هاي مدل در چند سطح
مي بدين ترتيب در پاسخ به پرسش را توان نظام شاخص هاي فوق، و فنّاوري محور براي ارزيابي نظام پژوهش

 هاي ذيل طراحي كرد: طي گام

 تعيين سطح ارزيابي:گام اول.7-4-1-1
و فنّاوري كشور ايران) (كل نظام پژوهش همچنان كه اشاره شد، سطح ارزيابي عملكرد مورد نظر، سطح ملّي

و تحليل نتايج ارزيابي عملكرد بر اساساست. شايان ذكر است كه  سطح كالن كشور در حوزة پژوهش
و فنّاوري، مي توان عملكرد سطح ملّي ايران را در مقايسه با ساير كشورها نيز به صورت مطالعة تطبيقي تفسير

و داراي تعريف هاي ارزيابي در سطح بين كه شاخص ارزيابي كرد، به شرط آن  صرفاًالمللي تعريف شده باشند
 بومي نباشند.

د.7-4-1-2  هاي تخصصي شناسي حوزه گونه:ومگام
و تعيين شاخص و فنّاوري كشور بسيار گسترده است، لذا ارزيابي دقيق هاي مناسب محدودة نظام پژوهش

و فنّاوري در كشور، ممكن است تنها در كليت اين نظام كافي نباشد. با توجه به ماهيت فعاليت هاي پژوهش
مي شناسي اين فعاليت معيار گونه ششد از قبيل حوزة تخصصي با طبقهتوان ها گانة بانك بندي منبعث از نظام

و اجتماعي«جهاني مشتمل بر:  و سالمت«،»علوم انساني و«،»علوم طبيعي» علوم پزشكي علوم كشاورزي
و فنّاوري«،»دامپروري و معماري«و» علوم مهندسي و يا بر اساس طبقه» هنر بندي نهادهاي باشد

و فنّاوري، پارك زيرمجموعه همچون و غيره لحاظ شود. ممكن است برخي، پژوهشگاهها دانشگاههاي علم ها
آن فعاليت هاي تحت پوشش، براي هاي همة گونه صورت شاخص ها تركيبي از چند گونه را پوشش دهد كه در

 ارزيابي عملكرد مورد نياز خواهد بود.
پذير نبوده، چراكه هاي كمي اصلي امكان شاخص البته بايد توجه داشت كه نمود اين گام اغلب در سطح

و عملكرد كلي مهم است؛ اما شناسي جزئيات بسيار در گونه هاي زيرمجموعه در اين سطح حائز اهميت نيست
هاي تخصصي هايي همچون سرانه تعداد مقاالت، تفكيك حوزه هاي عملكرد زيرمجموعه شاخص در گزارش

مي فرايندهاي تحليل را شفاف  ازد.س تر

 قلمروِ ارزيابي:گام سوم.7-4-1-3
(در و يكپارچه ذي با اتخاذ رويكرد فرايندي نفعان كليدي) در طراحي نظام ارزيابي مورد نظر نظر گرفتن تمامي

به در اين مدل، تمامي نسبت و سودمندي كار گرفته هاي ارزيابي عملكرد اعم بر: تناسب، كارايي، اثربخشي
به سودمندي به صورت دوره بايد ارزيابي نسبتمي» پايداري« شود. در خصوص نسبت مي و نسبت اي انجام

 هاي خاص اين نسبت وجود ندارد. دورة پيشين مقايسه شود؛ لذا نياز به تدوين شاخص
و اغلب تفاوت هاي دروندادي براي تمامي گونه به طور معمول شاخص هاي تخصصي مشابه هستند

ميها در بروندادها، پيا شاخص و آثار قرار و گيرد. همچنين برخي از شاخص مدها هاي بروندادي، پيامدي
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و اولويت هاي تخصصي مشترك است، اما در مرحلة وزن اثرگذاري نيز ميان همه يا تعدادي از گونه بندي دهي
مقاله ها ممكن است تفاوت معناداري وجود داشته باشد. به عنوان مثال، بروندادهاي انتشاراتي همچون شاخص
(علوم پايه) هاي پژوهشها وجود دارد، ليكن با توجه به ماهيت اغلب بنيادي گونه در همة حوزة علوم طبيعي

و وزن اين شاخص در ارزيابي اين هاي پژوهشنسبت به كاربردي بودن  حوزة علوم مهندسي، قاعدتاً اولويت
 دو نوع مؤسسه متفاوت خواهد بود.
از هاي توسعه اله برنامهس با توجه به بازة زماني پنج و فنّاوري اي كشور، ارزيابي عملكرد حوزه پژوهش

:شوديممنظر سه چارك طراحي 
(شاخص•  هاي دروندادي اغلب با سنجش ساليانه)، چارك تناسب
(شاخص•  هاي بروندادي اغلب با سنجش ساليانه)، چارك كارايي
(شاخص• .ال معنادار است)س5-3هاي پيامدي كه اغلب با سنجش چارك اثربخشي

از معموالًسنجش آثار بلندمدت عملكرد حوزه در قالب چارك سودمندي سال معنادار10در بازه زماني بيش
 اي مختلف است. هاي توسعه است لذا نيازمند تحليل روند برنامه

 هاي ارزيابي تعيين سطوح شاخص:گام چهارم.7-4-1-4

بهدر منابع ارزيابي، ميان چند واژة كليدي كه اغلب توجه خاصي به تفاوت طوري خلط معنايي زيادي وجود دارد،
 كالنيابيارزتوان از سطحمي شود. نمي4»سنجه«و3»معيار«،2»شاخص«،1»بعد«هايي همچون واژهميان 

و همكاران، گونه در نظر گرفت را بدينهاآنبه خرد به ترتيب :)1398(منتظر
بعد: ميترين وجهي كالنالف. و فضاي مورد ارزيابي را با جامعيت است كه در هر ارزيابي مطرح شود

و مستقل از هر بخش ديگر) تفكيك مي (بدون ايجاد همپوشاني و مانعيت  كند.(پوشش تمام فضاي ارزيابي)
و قابل اعتماد براي : عامل يا متغيريب. شاخص (ياكيفي) است كه به عنوان ابزاري ساده كمي

موفقيت، انعكاس تغييرات حاصل از مداخله، يا كمك به ارزيابي عملكرد هريك از ابعاد، استفاده گيري اندازه
 شود. مي

و مناسبج. معيار : نوعي محك، استاندارد يا پيمانه است كه براي ارزيابي ميزان برآورده شدن، مطابقت
ضرر آن، است و همچنين نسبت سود به ميبودن گزينه، فعاليت، محصول يا طرح شود. درواقع معيار، پيمانة فاده

 گيري يك شاخص است. اندازه
(نشانگر و اندازه اي خاص، مشاهده : مشخصه)5د. سنجه مي پذير تواند براي نشان دادن تغيير پذير است كه

كم يا پيشرفت يك شاخص به منظور دستيابي به معياري خاص، استفاده شود. براي سنجش هر شاخص، دست
اگرچه داراي يك نوع» نشانگر«و» سنجه«هاي وجود داشته باشد. شايان ذكر است واژه بايد يك سنجه

و نشانگر در سنجش غيرمستقيم آن  كاربري در ارزيابي هستند، اما ماهيتاً سنجه در سنجش مستقيم شاخص
 شود. استفاده مي

1. Dimension            2. Index           3. Criteria            4. Measure/ Indicator            5. Indicator 
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س البته وجود تمامي اين سطوح در يك مدل ارزيابي شاخص و نجه تنها سطحي محور ضرورت ندارد
محور ممكن است است كه براي ارزيابي واقعي بايد در نظر گرفته شود. بر اين اساس در طراحي نظام شاخص

و منابع بين يك يا چند مورد از سطوح پيش و سازماني گفته مدنظر باشد. با توجه به بررسي اسناد المللي، ملي
و فنّاوري، سه سطح عملكردحوزة ارزيابي  به» سنجه«و» شاخص«،»عدب«پژوهش مي در مدل شود. كارگرفته

 گيري در سطح معيار با ساير سطوح مشاهده نشد. شايان ذكر است كه در منابع بررسي شده تفاوت چشم

و سنجه معرفي ابعاد، شاخص.7-4-2 و فنّاوري ها 1هاي اصلي پژوهش

و فنّ طور همان اوري برنامة هفتم توسعه، سه چارك اصلي كه پيش از اين مطرح شد، بر اساس بافتار پژوهش
بعد شاخص و اثربخشي به عنوان ابعاد اصلي مدل انتخاب شدند. ذيل هر و ارزيابي فرايندي تناسب، كارايي ها

 هاي ارزيابي به شرح ذيل معرفي خواهند شد. سنجه

 بعد تناسب.7-4-2-1

عد به عنوان دو عد تناسب ناظر بر ارزيابي دروندادهاي نظام ارزيابي استبب . دو شاخص اصلي زيرمجموعة اين
و شاخص منابع مالي. شاخص هاي ديگري همچون منابع درونداد اصلي عبارتند از: شاخص منابع انساني

و زيرساخت اطالعاتي، ويژگي هاي فيزيكي، نيز در متون مرتبط به عنوان هاي مديريتي، نظام اخالقي
و فنّاوري مي ذكر شده دروندادهاي نظام پژوهش و در سطح اند، اما اغلب در سطوح خرد ارزيابي معنا پيدا كنند

(به جز نظام اخالقي)مي عمدتاًكالن   نمود. تأمينتوان از طريق منابع مالي ساير منابع را
و منابع مالي در سطح نظام ملّي هاي شناسايي شده ذيل شاخص سنجه ترين مهم هاي منابع انساني

 ارائه شده است: 16-7 شكلو 15-7 شكل نوآوري به شرح 

ا.1  صورتبه هاي سنجهوها شاخص ابعاد، تمام وزن محور شاخص نظام طراحيو تحليل ملي سطحبهجهتوبا پژوهشيندر

.است شده گرفته نظردريك ضريبباو يكسان

وقت به تفكيك:/ پارهوقتتمامتعداد پژوهشگران
( الف. بخش  مؤسسـات پژوهشي، مؤسساتهاي فعاليت
و بنگاه عالي، دستگاهآموزش  ها) هاي اجرايي
ب. جنسيت

و غيردولتي ج. بخش دولتي
د. زمينه فعاليت

هر يك ميليون نفر جمعيت هـ. سرانه به ازاي

هاي سنجهبندي طبقه- 15-7 شكل

زيرمجموعة شاخص منابع انساني 

و فنّاوري  ,Frascati Manual( پژوهش

 ,Canberra Manual؛ GII, 2020؛ 2015

؛ نقشه 1395؛ شوراي عالي عتف، 1995

)1389جامع علمي كشور،
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و فنّاوري بندي سنجه طبقه- 16-7 شكل ؛ Frascati Manual, 2015( هاي زيرمجموعة شاخص منابع مالي پژوهش
Unesco, 2020 ؛GII, 2020 ؛Oslo Manual, 2005 ؛Canberra Manual, 1995 ،؛ نقشه جامع 1395؛ شوراي عالي عتف

)1389علمي كشور،

و توليد ناخالص داخلي و سهم آن از بودجه ساالنه و به دالر) (به ريال و توسعه الف. حجم كل منابع تحقيق
و توسعه به ازا هزينه- ي هر يك ميليون نفر جمعيتكرد تحقيق
و توسعه- (بنيادي) از كل تحقيق  سهم تحقيقات پايه
و توسعه- و توسعه در صنايع منتخب از كل تحقيق  سهم تحقيق
و- و(صنعت) از كل هزينه وكار كسبسهم بخش دولتي (به تفكيك بنيادي، كاربردي و توسعه كرد تحقيق

)آزمايشي
و فناوريب. سهم دولت در تأمين منابع پژوهش

ب: حوزه صنعتي- و توسعه، (به تفكيك الف: نوع تحقيق و توسعه تأمين شده توسط دولت حجم منابع تحقيق
(اعم از دستگاه ج: نوع سازماني و و آموزش مؤسساتهاي دولتي، هاي اجرايي، شركتو فناورانه پژوهشي

و ...)  عالي دولتي
و سهم آن از بودجه ساليانه دولت هاي آموزش عمومي، حرفه حجم بودجه دولت در بخش- و آموزش عالي اي

 داخليو توليد ناخالص
و فناوريردولتيغج. سهم بخش ي در تأمين منابع پژوهش

ب:- و توسعه، (به تفكيك الف: نوع تحقيق و توسعه تأمين شده توسط بخش غيردولتي حجم منابع تحقيق
ج: بخش و و فناورانه و پژوهشيا كنندهنيتأمهاي حوزه صنعتي عم از نهادهاي عمومي، بخش آموزشي

و ردولتيغهاي غيردولتي، بنگاه  ....)ي
و فناوريد. سهم دولت در هزينه  كرد بخش پژوهش

و ميزان هزينه- ب: حوزه صنعتي و و توسعه (به تفكيك الف: نوع تحقيق و توسعه كرد دولت در تحقيق
(اعم از دستگاه ج: نوع سازماني ا فناورانه، و آموزش مؤسساتهاي دولتي، جرايي، شركتهاي پژوهشي

و ...)  عالي دولتي
بخش ميزان هزينه- و سهم آن از بودجه ساليانه هاي آموزش عمومي، حرفه كرد دولت در و آموزش عالي اي

و توليد ناخالص داخلي  دولت
و فناوري هـ. سهم بخش غيردولتي در هزينه  كرد بخش پژوهش

و كرد تحقيق ميزان هزينه- ب: حوزه صنعتي و توسعه، (به تفكيك الف: نوع تحقيق و توسعه بخش غيردولتي
ج: بخش و و پژوهشي غيردولتي، بنگاه كنندهنيتأمهاي فناورانه هاي اعم از نهادهاي عمومي، بخش آموزشي

و ردولتيغ  ....)ي
 FDIو.

( حجم كل سرمايه- و سهم آن از توليد ناخالص داخلي )FDI inflowsگذاري مستقيم خارجي
( حجم كل سرمايه- و سهم آن از توليد ناخالص داخلي )inwards FDIگذاري مستقيم خارجي
و به تفكيك- و توسعه تأمين شده توسط منابع خارجي گذاري ميزبان بيشترين سرمايه حوزه10حجم تحقيق

و توسعه  خارجي در تحقيق
پ گذاري مشترك در فناوري ميزان سرمايه- و و نسبت آن به سرانه توليد ناخالص داخليهاي متوسط  يشرفته،
و ادغام شركت- و سهم خريد و حجم  هاي خارجي ايراني توسط شركتانيبن دانشهاي فناور
و توسعه- ي فناور خارجي مستقر در مراكز فناوريها شركتتعداد مراكز تحقيق

و سرمايه  گذاري جسورانهز. تسهيالت مالي
و حجمگ هاي سرمايه تعداد صندوق- و فناوري، ميزان سرمايه ذاري جسورانه با مأموريت توسعه علم

ب: نوع وابستگي صندوق حمايت ج: هاي صورت گرفته به تفكيك الف: سال، و خصوصي)، (دولتي، عمومي ها
د: نوع صندوق طبق دسته 10 و  هاي معتبر دنيا بندي حوزه برتر فناوري

و فنا- نوحجم تسهيالت ارائه شده به بخش علم (بخش كنندهنيتأمع وابستگي وري به تفكيك تسهيالت
(وام، كمك بالعوضو ....) و نوع تسهيالت و خصوصي)  دولتي، عمومي
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 بعد كارايي.7-4-2-2
بعد عبارتند از:بعد كارايي ناظر بر ارزيابي بروندادهاي نظام ارزيابي است. شاخص هاي اصلي زيرمجموعة اين

و كارايي مالي. از اين ميان دو شاخص  شاخص انتشارات علمي، شاخص وجاهت تخصصي، كارايي تجاري
و وجاهت تخصصي در سطح ملّي معناد و كارايي مالي اغلب در انتشارات علمي و كارايي تجاري ارتر است

و هاي شناسايي شده ذيل شاخص ترين سنجه كنند. مهم سطوح خرد ارزيابي معنا پيدا مي هاي انتشارات علمي
 ارائه شده است: 18-7 شكلو 17-7 شكل وجاهت تخصصي در سطح نظام ملّي نوآوري به شرح 

و فنّاوري رمجموعةزيهاي بندي سنجه طبقه- 17-7 شكل  شاخص انتشارات علمي پژوهش
)Council of Canadian Academies, 2012 ؛Chien et al., 2009؛Eurosat, 2003؛

و استخدامي كشور، 1395شوراي عالي عتف، )1389؛ نقشه جامع علمي كشور، 1396؛ سازمان اداري

تخصصي-ي علميهاكتاب

و فني مورد استفاده در آموزش عالي به تفكيك الف: ناشران تعداد كتاب- هاي منتشر شده علمي

يب: موضوعيو عمومدانشگاهي 

و فني مورد استفاده در آموزش عمومي به تفكيك الف: ناشران تعداد كتاب- هاي منتشر شده علمي

يب: تفكيك موضوعيو عمومدانشگاهي 

ب:- و فني غيردانشگاهي به تفكيك الف: ناشران دانشگاهي وعمومي تعداد كتب چاپ شده علمي

 تفكيك موضوعي
و كيفيت مقاالت علمي  تخصصي-كميت

( هاي معتبر بين شده در پايگاه تعداد مقاالت علمي نمايه- و ...) به تفكيك الف: WOS ،Scopusالمللي

و ايراني  ESI( دنيا معتبر هاي بندي دسته اساسبر تخصصي هاي زمينه:ب خارجي؛–نويسندگان ايراني

 يا ...) JCRيا

(المل هاي معتبر بين تعداد مقاالت بدون ارجاع نويسندگان ايراني نمايه شده در پايگاه- و WOS ،Scopusلي

( بندي هاي تخصصي بر اساس دسته ...) به تفكيك زمينه از JCRيا ESIهاي معتبر دنيا و درصد آن يا ...)

 كل مقاالت نويسندگان ايراني

( FWCIشاخص- و ...) به تفكيك WOS ،Scopusمقاالت نويسندگان ايراني براساس بانك اطالعاتي

(ديبن هاي تخصصي بر اساس دسته زمينه  يا ...) JCRيا ESIهاي معتبر دنيا

( هاي معتبر بين متوسط ارجاعات مقاالت نويسندگان ايراني نمايه شده در پايگاه- و WOS ،Scopusالمللي

( بندي هاي تخصصي بر اساس دسته ...) به تفكيك زمينه  يا ...) JCRيا ESIهاي معتبر دنيا

پر10سهم نويسندگان ايراني از- ( هاي معتبر بين استناد نمايه شده در پايگاه درصد مقاالت ، WOSالمللي

Scopus ( بندي هاي تخصصي بر اساس دستهو ...) به تفكيك زمينه  يا ...) JCRيا ESIهاي معتبر دنيا

و كنفرانس تعداد مقاالت نويسندگان ايراني در همايش- ( ها و ...) نرخ WOS ،Scopusهاي نمايه شده در

به تغييرات آن ( بندي هاي تخصصي بر اساس دسته تفكيك زمينه ها  يا ...) JCRيا ESIهاي معتبر دنيا

 هاي تخصصي به تفكيك زمينه ISCتعداد مقاالت عملي پژوهشي/ ترويجي نمايه شده در پايگاه-

)Front Research(هاي نوظهورسهم پژوهشگران ايراني از مقاالت منتشر شده درحوزه-
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و فنّاوري هاي زيرمجموعة شاخص وجاهت بندي سنجه طبقه- 18-7 شكل  تخصصي پژوهش
)GII, 2020 ؛Council of Canadian Academies, 2012 ؛Chien et al., 2009 ؛Eurosat, 2003 ؛

و استخدامي كشور، 1395شوراي عالي عتف، )1389؛ نقشه جامع علمي كشور، 1396؛ سازمان اداري

الف. رتبه هاي جهاني

( هاي معتبر بين مقاالت ايرانيان، نمايه شده در پايگاه H-Indexشاخص- و  WOS،Scopusالمللي
( بندي هاي تخصصي بر اساس دسته ...) به تفكيك زمينه  ...)يا JCRيا ESIهاي معتبر دنيا

لملليا هاي معتبر بين درصد مقاالت پر استناد نمايه شده در پايگاه10سهم نويسندگان ايراني از-
)WOS ،Scopus ( بندي هاي تخصصي بر اساس دستهو ...) به تفكيك زمينه يا ESIهاي معتبر دنيا

JCR (... يا 
ب. تعامالت بين المللي

(به المللي در زمينه فناوري المللي با نهادهاي بين حجم قراردادهاي بين- و پيشرفته هاي متوسط
 هاي تخصصي) تفكيك حوزه

و خدماتي به تفكيك رده فعاليت المللي با شركتنحجم قراردادهاي بي-  هاي خارجي توليدي
و خدماتي در حوزه هاي مشاوره المللي با شركت حجم قراردادهاي بين- و اي هاي با فناوري متوسط

 پيشرفته
(به تفكيك مقطع تحصيلي) در كشور به تفكيك زمينه- و دانشجويان خارجي هاي تعداد اساتيد

 تخصصي
و پژوهشي با دانشگاه تعداد دوره- و هاي مشترك رسمي آموزشي هاي خارجي به تفكيك مقطع

 هاي تخصصي زمينه
( هاي معتبر بين درصد مقاالت مشترك با كشورهاي ديگر در پايگاه- به  (WOS, … ،Scopusالمللي

و زمينه ( بندي هاي تخصصي بر اساس دسته تفكيك مناطق جغرافيايي  JCRيا  ESIهاي معتبر دنيا

 ...) يا
و حوزه هاي بين تعداد پژوهش- و المللي مشاركتي به تفكيك مناطق جغرافيايي هاي صنعتي

 فناورانه
و مؤثر عضو در مديريت مجامع بين-  المللي تعداد دانشمندان ايراني برجسته
و مؤثر عضو در پايگاه-  المللي هاي معتبر بين تعداد دانشمندان ايراني برجسته
مر تعداد دانشگاه- و  درصد برتر هستند10بندي جهاني جزء اكز پژوهشي كه در رتبهها
و بنگاه- و فناورانه ها به تفكيك حوزه تعداد افراد خارجي فعال در موسسات پژوهشي  هاي صنعتي

 . تعامالت صنعتيج

و تعداد همكاري- و دانشگاه حجم (قراردادهاي) بين صنعت با موسسات پژوهشي (به هاي ها
ب: نوع وابستگي)ها تفكيك الف: حوزه و و فناورانه ي صنعتي

و تعداد قراردادهاي همكاري بين بنگاه- (به تفكيك حجم و پيشرفته ها مرتبط با فناوري متوسط
و فناورانهحوزه )هاي صنعتي



 در برنامه هفتميو نوآوريپژوهش، فناورةحوزيابيمحور ارز نظام شاخصيفصل هفتم: طراح384

 بعد اثربخشي.7-4-2-3
بعد عبارتند از: ام ارزيابي است. شاخصبعد اثربخشي ناظر بر ارزيابي پيامدهاي نظ هاي اصلي زيرمجموعة اين

و شاخص اشتغال سازي، شاخص درآمدزايي، شاخص ارزش شاخص توانمندي تجاري افزايي. از اين ميان افزايي
در دو شاخص توانمندي تجاري و دو شاخص ديگر اغلب و درآمدزايي در سطح ملّي معنادارتر است سازي

ميسطوح خرد ارزي هاي توانمندي هاي شناسايي شده ذيل شاخص سنجه ترين مهمكنند. ابي معنا پيدا
و درآمدزايي در سطح نظام ملّي نوآوري به شرح تجاري  ارائه شده است: 20-7 شكلو 19-7 شكل سازي

و فنّاوري هاي زيرمجموعة شاخص توانمندي تجاري بندي سنجه طبقه- 19-7 شكل  Oslo؛ GII, 2020( سازي پژوهش

Manual, 2005 ؛Patent Statistics Manual, 2009 ،1389؛ نقشه جامع علمي كشور، 1395؛ شوراي عالي عتف(

حقوق مالكيت فكري.الف

و درخواست تعداد پتنت- (به تفكيك الف: ثبت شده و ها ب: مراجع ثبت ملي هاي ثبت؛
ج: ثبت شده توسط افراد حقيقي/ حقوقي)الملل بين  ي؛

و درخواست تعداد پتنت- و هاي ثبت شده (به تفكيك الف: ثبت كننده ايراني هاي ثبت پتنت
و بين ب: مراجع ثبت ملي و سهم غيرايراني، و حقوقي) ج: داراي مالكيت حقيقي المللي؛

 المللي هاي ثبت شده در مراجع معتبر بين ايرانيان در پتنت
و نشان هاي تجاري، طرح اد عالمتتعد- هاي جغرافياي ايراني ثبت شده در كشور هاي صنعتي

و  (به تفكيك الف: ثبت كننده ايراني و پيشرفته مرتبط با محصوالت با فناوري متوسط
و بين ب: مراجع ثبت ملي و حقوقي؛ هـ: سطح غيرايراني، ج: داراي مالكيت حقيقي المللي؛

 فناوري)
و نرخ موفقيت موفقيتيتعداد دادخواه- هاي حقوقي مرتبط با حقوق مالكيت فكري در سال

ها دارنده مالكيت فكري در دادخواهي

ج:- ب: سرانه به ازاي يك ميليون نفر جمعيت، (بر حسب الف: جنسيت، تعداد مخترعان ايراني
و بين د: زمينه فعاليت) مراجع ثبت ملي  المللي؛

داب. حمايت دولت از فعاليت  بنياننشهاي
و كارهاي دانش بنيان سهولت راه-  اندازي كسب
ها هاي دانش بنيان به تفكيك نوع معافيت هاي در نظر گرفته شده براي شركت ميزان معافيت-
و بخشودگي مالياتي شركت-  هاي دانش بنيان از كل ماليات وصول شده ميزان معافيت
هاي دانش بنيانسهولت كسب اعتبار در فعاليت-
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و فنّاوري بندي سنجه طبقه- 20-7 شكل  هاي زيرمجموعة شاخص درآمدزايي پژوهش
)Unido, 2021 ؛GII, 2020 ؛TBP Manual, 1999 1395شوراي عالي عتف،؛(

و فنّاوري برنامة هفتم توسعة كشور انتخاب سنجه.7-4-3  هاي بخش پژوهش
و بازنگري شاخص هاي ارزيابي پيشين، چهار هاي ارزيابي در مقايسه با دوره هاي نظام به طور كلي در انتخاب

 بايد مورد تمركز قرار گيرد: محور اصلي مي
رو الف. بازگزينش شاخص و و بر اساس نظام به رشدي را داشتههاي ارزيابي كه روند تغييرات مثبت اند

و فنّاوري فعلي نيز همچنان ضرورت وجود گذاري سياست  در نظام ارزيابي جديد وجود دارد؛هاآنپژوهش
هاي ارزيابي كه روند تغييرات آن به صورت مطلوب در دورةب. بازطراحي يا بازگزينش شاخص

نظ برنامه و فنّاوري فعلي نيز ضرورت وجود گذاري سياستام ريزي قبلي پيش نرفته است اما بر اساس پژوهش
و كاستيها آن كم  هاي قبلي وجود دارد؛ با اصالح

و لذاج. حذف شاخص و توسعه الزم رسيده است هاي ارزيابي كه در دوره ارزيابي پيشين به سطح بلوغ
و فنّاوري فعلي داراي اولويت انتخاب نيستند؛ گذاري سياستدر نظام   پژوهش

اي پيشين وجود نداشتند اما با ايجاد هاي برنامه هاي جديد كه در دورهد. طراحي يا انتخاب شاخص
و فنّاوري از طريق اين شاخص گذاري سياسترويكردهاي جديد  مي پژوهش به توان نشانه ها هاي توجه ويژه

 هاي سياستي جديد را ايجاد كرد. حوزه
طيي سنجهبر اين اساس پس از معرفي فهرست پيشنهاد و فنّاوري در بخش پيشين، هاي پژوهش

هاي اصلي براي هر شاخص نهايي اين حوزه، تعدادي از سنجه نظران صاحببرگزاري جلسات خبرگي با حضور 
و انتخاب هر شاخص8-7 جدول شدند كه در  با گيري به همراه جهتمبناي پيشنهاد درهاآنهاي مرتبط

ميناحكام پيشنهادي برنامه هفتم  شود. يز ارائه

آن. تولالف و سهم و پيشرفته  توليداز يد با فناوري متوسط

(به تفكيك حوزه صنعتي)- و پيشرفته از توليد ناخالص داخلي  سهم توليد صنايع با فناوري متوسط
و دانش بنيان به توليد ناخالص داخلي ميزان فروش شركت-  هاي فناور

و محصوالت دانش بنيان ب. صادرات خدمات

و خدم- (به حجم صادرات محصوالت و پيشرفته از كل صادرات كشور ات با فناوري متوسط
 تفكيك حوزه صنعتي)

و پيشرفته تراز تجاري فناوري درحوزه-  هاي با فناوري متوسط
و حجم پروانه (اخذ/ واگذاري)ج. ميزان  هاي دانش فني

و- (رويالتي) از كشورهاي ديگر در صنايع با فناوري متوسط و حق امتياز حجم خريد ليسانس
(به تفكيك حوزه صنعتي )پيشرفته

(بين شركت- (رويالتي) داخل كشور و حق امتياز هاي داخلي) در صنايع حجم قراردادهاي ليسانس
(به تفكيك حوزه صنعتي و پيشرفته )با فناوري متوسط

و طرح صنعتي) در- (اعم از خريد پتنت، عالمت تجاري حجم قراردادهاي خريد دانش فني كشور
(به تفكيك حوزه صنعتي)صنايع با فناو و پيشرفته  ري متوسط
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و فنّاوري برنامة هفتم به همراه داليل انتخاب پيشنهادي براي هاي منتخب سنجه-8-7 جدول هاآنبخش پژوهش

مبناي انتخابگيري مرتبطجهتسنجهشاخصبعدرديف

1

 تناسب

 منابع انساني
يكنسبت تعداد پژوهشگر به

 جمعيت كشورميليون
 الف سنجة نوعها توسعه زيرساخت

2

 منابع مالي

و فنّاوري نسبت اعتبارات پژوهش
دولتي مصوب به توليد ناخالص

 داخلي

،گراييمأموريت
 تأميننظام اصالح

 مالي
ب  سنجة نوع

3
و فنّاوري نسبت اعتبارات پژوهش

بودجة منابع عمومي مصوب از
 ساليانه

 تأميناصالح نظام
 مالي

د  سنجة نوع

4
و توسعه كرد(هزينهشدت تحقيق

و توسعه به توليد ناخالص تحقيق
 داخلي)

 تأميناصالح نظام
 مالي

د  سنجة نوع

5
وكاركسببخشكردهزينهنسبت
و توسعه به توليد در تحقيق

 ناخالص داخلي

 تأميناصالح نظام
 مالي

د  سنجة نوع

6

 كارايي

انتشارات
 علمي

سرانه ساالنه مقاالت نمايه شده
اس در پايگاه المللي تنادي بينهاي

 به پژوهشگر
بها توسعه زيرساخت  سنجة نوع

7

تعداد نشريات ايراني نمايهنسبت
و هاي بين شده در پايگاه المللي
به كل نشريات تأثيرداراي ضريب

 ايراني

 سنجة نوع الفها توسعه زيرساخت

8

وجاهت
 تخصصي

رتبه جهاني ايران از نظر كميت
پ هاي ايگاهتوليد علم به استناد

 المللي معتبر بين
 سنجة نوع الفها توسعه زيرساخت

9
درصد تعداد مقاالت مشترك با

 محققان خارجي از كل
بها توسعه زيرساخت  سنجة نوع

10 
شاخصيرتبه كشور بر مبنا

) اهرش به استناد)ندكسياچ
 اسكوپوس گاهيپا

 سنجة نوع الفها توسعه زيرساخت

اثربخشي 11
ي توانمند
 سازي تجاري

رتبه كشور در جهان از لحاظ تعداد
هاي اختراعات منتشرشده در پايگاه

 المللي معتبر بين
بها توسعه زيرساخت  سنجة نوع
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مبناي انتخابگيري مرتبطجهتسنجهشاخصبعدرديف

12 

منتشرشدهنسبت تعداد اختراعات
به المللي معتبر هاي بين در پايگاه
هاي نمايه شده در پايگاهمقاالت

المللياستنادي بين

د سنجة نوعاه توسعه زيرساخت

13 
يدرصد محصوالت با فناور

متوسط به باال از كل محصوالت
يصنعت

ب سنجة نوعها توسعه زيرساخت

14 

 درآمدزايي

يسهم محصوالت با فناور
ناخالصديمتوسط به باال از تول

يداخل
بسنجة نوعها توسعه زيرساخت

15 
سهم صادرات محصوالت با

ا ز كل فّناوري متوسط به باال
صادرات غيرنفتي

دسنجة نوعها توسعه زيرساخت

و فنّاوري برنامة هفتم توسعة كشور كمي سنجه گذاري هدفشناسي روش.7-4-4  هاي بخش پژوهش
 پذير است: بر اساس دو مبناي اصلي امكان معموالًگذاري كمي هاي هدف روش
پ گروه اول روش• بيني وضعيت آتي را با شيب رشديشهاي مبتني بر تحليل روند گذشته است كه

مي گذشته تعيين مي و ماليم بكار گرفته  شود. كند. اين روش اغلب براي رشد تدريجي
نگارانه برساخت نگاري است كه بر اساس تحليل عوامل آينده هاي مبتني بر آينده گروه دوم روش•

و براي جهشالًمعموآينده را براي دستيابي به وضعيت مطلوب در نظر دارد. اين روش  هاي سريع
 رشد شتابان قابليت كاربرد بيشتري دارد. 

در»ب«و» الف«هاي نوع، براي شاخص8-7 جدول در كمي برنامة ششم نيز گذاري هدفكه پيش از اين
كه جديد»د«هاي نوع پذير است اما براي شاخص اند، استفاده از روش تحليل روند گذشته امكان وجود داشته

و فناوري، اين روش قابل كاربرد نيستهستند ؛ لذا از ترازيابي وضعيت موجود كشورهاي پيشرو در حوزه علم
و (كشورهاي تركيه و رقيب در منطقه و چين) به عالوه دو كشور با بافتار مشابه (كشورهاي آلمان، كره جنوبي

ا نگارانه اين شاخص رژيم صهيونيستي) جهت تحليل آينده ست كه در ادامه به تفكيك هر هاي استفاده شده
و روش  شناسي اتخاذ شده بر اساس نوع شاخص، ارائه خواهد شد. شاخص روند تغييرات

 جمعيت كشورازپژوهشگران سنجة سهم گذاري هدف.7-4-4-1
هاي گروه الف است كه در برنامه ششم توسعه كشور از نوع سنجه» از جمعيت كشورپژوهشگران سهم«سنجة

و مثبت نيز در وجود داشته  با هاي سالو عملكرد صعودي اخير براي آن گزارش شده است، اما گزارش عملكرد
و با  مبناي آماري آن تفاوت داشته است. بر اساس آخرين سال گزارش عملكرد ارائه شده براي اين سنجه

و آينده استفاده از دو روش در شناسي تحليل روند گذشته اين گذاري هدف 21-7 شكل نگاري وضعيت مطلوب،
در سنجه مشاهده مي ارائه 22-7 شكل شود. همچنين مقايسه تطبيقي سنجة مذكور با كشورهاي مورد هدف

 شده است.
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(در يك ميليون نفر جمعيت) سنجة گذاري هدف- 21-7 شكل  تعداد پژوهشگران كشور

س جمعيتازپژوهشگران سهم مقايسه تطبيقي سنجة- 22-7 شكل )World Bank, 2020(ميالدي 2019ال كشور در

1401 1402 1403 1404 1405

رشد ماليم 3022 3168 3406 3559 3700

رشد شتابان 3157 3436 3711 4085 4400
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و فنّاورسنجة گذاري هدف.7-4-4-2 يناخالص داخلديمصوب به توليدولتينسبت اعتبارات پژوهش
و فنّاور«سنجة ب از نوع سنجه»يناخالص داخلديمصوب به توليدولتينسبت اعتبارات پژوهش هاي گروه

در كامالً، اما عملكرد است كه در برنامه ششم توسعه كشور وجود داشته و منفي آن هاي سالنزولي اخير براي
گزارش شده است؛ همچنين گزارش عملكرد اعالم شده توسط نهادهاي مختلف براي اين سنجه متفاوت بوده 
و با استفاده از دو  است. بر اساس آخرين سال گزارش عملكرد ارائه شده براي اين سنجه توسط وزارت عتف

و آينده شناسي تحليل روش در روند گذشته اين سنجه گذاري هدف 23-7 شكل نگاري وضعيت مطلوب،
 شود. مشاهده مي

و در مقايسه تأميناين سنجه با توجه به ساختار هاي مالي دولتي كشور ايران انتخاب گرديده است
(هزقيشدت تحق«المللي اغلب سنجه بين مبناي»)يداخل ناخالصديو توسعه به تولقيتحق كردنهيو توسعه

 تحليل است كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد. 

و فنّاور سنجة گذاري هدف- 23-7 شكل )صد(دريناخالص داخلديمصوب به توليدولتينسبت اعتبارات پژوهش

و فنّاوري مصوب از سنجة گذاري هدف.7-4-4-3  ساليانهبودجة منابع عمومي نسبت اعتبارات پژوهش
و فنّاور نسبت«سنجة هاي از نوع سنجه» از منابع عمومي بودجة ساليانهمصوبيدولتياعتبارات پژوهش

و با توجه به احكام جديد پيشنهادي برنامه هفتم  د است كه در برنامه ششم توسعه كشور وجود نداشته گروه
صد برآورددر1/1بر اساس محاسبات پژوهش حدود 1399پيشنهاد شده است. ميزان اين شاخص در سال 

و اين سنجه طي برنامه هفتم با استفاده از دو روش گذاري هدفشده است.  شناسي تحليل روند گذشته
در آينده مي 24-7 شكل نگاري وضعيت مطلوب، به مشاهده شود. شايان ذكر است اين سنجه نيز با توجه

ب تأمينساختار   ين كشوري براي آن ارائه نشده است. مالي دولتي كشور ايران انتخاب گرديده است، لذا مقايسه

1401 1402 1403 1404 1405

رشد ماليم 0.53 0.62 0.71 0.8 0.89

رشد شتابان 0.78 0.99 1.26 1.58 1.97
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و فنّاور سنجة گذاري هدف- 24-7 شكل يدولتينسبت اعتبارات پژوهش
)صد(در از منابع عمومي بودجة ساليانهمصوب

و توسعهقيشدت تحقسنجة گذاري هدف.7-4-4-4
(هزقيشدت تحق«سنجة هاي نيز از نوع سنجه»)يناخالص داخلديو توسعه به تولقيتحق كردنهيو توسعه

و با توجه به احكام جديد پيشنهادي برنامه هفتم  د است كه در برنامه ششم توسعه كشور وجود نداشته گروه
و بر مبناي محاسبات 1399پيشنهاد شده است. ميزان اين شاخص در سال  بر اساس گزارش وزارت عتف

سن گذاري هدفدرصد برآورد شده است.48/0پژوهش حدود  جه طي برنامه هفتم با استفاده از دو اين
و آينده روش در شناسي تحليل روند گذشته مي 25-7 شكل نگاري وضعيت مطلوب، شود. همچنين مشاهده

 ارائه شده است. 26-7 شكل مقايسه تطبيقي سنجة مذكور با كشورهاي مورد هدف در 
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و توسعه سنجة گذاري هدف- 25-7 شكل )صد(در شدت تحقيق

و توسعه در سال مقايسه تطبيقي سنجة- 26-7 شكل )World Bank, 2020(ميالدي 2018شدت تحقيق

هزسنجة گذاري هدف.7-4-4-5 يناخالص داخلديو توسعه به تولقيتحقدر وكار كسببخش كردنهينسبت
ا»يناخالص داخلديو توسعه به تولقيتحقدر وكار كسببخش كردنهيهزنسبت«سنجة هايز نوع سنجهنيز

و با توجه به احكام جديد پيشنهادي برنامه هفتم  د است كه در برنامه ششم توسعه كشور وجود نداشته گروه
هاي بر اساس گزارش عملكرد وزارت عتف، گزارش 1399پيشنهاد شده است. ميزان اين شاخص در سال 

و محاسبات پژوهش حدود  و فناوري يونسكو ب1/0ساليانة علم اين سنجه گذاري هدفرآورد شده است. درصد

1401 1402 1403 1404 1405

رشد ماليم 0.76 0.92 1.13 1.37 1.67
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و آينده طي برنامه هفتم با استفاده از دو روش در شناسي تحليل روند گذشته شكل نگاري وضعيت مطلوب،
مي 7-27  در مشاهده ارائه 28-7 شكل شود. همچنين مقايسه تطبيقي سنجة مذكور با كشورهاي مورد هدف

 شده است.

هزجةسن گذاري هدف- 27-7 شكل و توسعهقيتحقدر وكار كسببخش كردنهينسبت
)صد(دريناخالص داخلديبه تول

هز مقايسه تطبيقي سنجة- 28-7 شكل و توسعهقيتحقدر وكار كسببخش كردنهينسبت
)OECD, 2020(ميالدي 2018ي در سال ناخالص داخلديبه تول
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رشد ماليم 0.16 0.23 0.32 0.45 0.63
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پا شدههيسرانه مقاالت نماسنجة گذاري هدف.7-4-4-6  به پژوهشگريالمللنيبياستناديها گاهيدر
پاهيسرانه مقاالت نما«سنجة ب از نوع سنجه» به پژوهشگريالمللنيبياستناديها گاهيشده در هاي گروه

و مثبت نيز در  و عملكرد صعودي اخير هاي سالاست كه مشابه آن در برنامه ششم توسعه كشور وجود داشته
ا ما در طي برنامه به سرحد نهايي عملكرد مطلوب دست نيافته است. بر اساس آخرين براي آن گزارش شده،

و با استفاده از دو روش شناسي تحليل روند سال گزارش عملكرد ارائه شده توسط وزارت عتف براي اين سنجه
و آينده در گذشته مي گذاري هدف 29-7 شكل نگاري وضعيت مطلوب، شود. همچنين اين سنجه مشاهده

 ارائه شده است. 30-7 شكل مقايسه تطبيقي سنجة مذكور با كشورهاي مورد هدف در 

پاهيسرانه مقاالت نما سنجة گذاري هدف- 29-7 شكل (يالمللنيبياستناديها گاهيشده در )مقاله به نفربه پژوهشگر

پاهيسرانه مقاالت نما مقايسه تطبيقي سنجة- 30-7 شكل در سال به پژوهشگريالمللنيبيناداستيها گاهيشده در
)OECD ،2020؛ World Bank, 2020( ميالدي 2019
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پاهينمايرانيااتيتعداد نشرسنجة نسبت گذاري هدف.7-4-4-7 يو دارايالمللنيبيها گاهيشده در
 به كل نشريات تأثيربيضر

پاهينمايرانيااتيتعداد نشرنسبت«سنجة » به كل نشريات تأثيربيضريو دارايلالملنيبيها گاهيشده در
و از نوع سنجه و عملكرد صعودي هاي گروه الف است كه مشابه آن در برنامه ششم توسعه كشور وجود داشته

و حتي بهتر از وضعيت  در گذاري هدفمثبت اخير براي آن گزارش شده است. بر اساس هاي سالشده نيز
و با استفاده از دو روشآخرين سال گزارش عملكرد ارائه شده توس شناسيط وزارت عتف براي اين سنجه

و آينده در تحليل روند گذشته مي گذاري هدف 31-7 شكل نگاري وضعيت مطلوب، شود. اين سنجه مشاهده
و در  و كشورهاي در حال توسعه مشابه حائز اهميت ويژه است شايان ذكر است اين سنجه نيز در بافتار ايران

بي مقايسه  گيرد. المللي چندان مورد استفاده قرار نمينهاي

پاهينمايرانيااتينشر نسبت سنجة گذاري هدف-31-7 شكل كل تأثيربيضريو دارايالمللنيبيها گاهيشده در به
(درصد)  نشريات

پاديتولتيكميرتبه جهانسنجة گذاري هدف.7-4-4-8 بيها گاهيعلم به استناد يالمللنيمعتبر
پاديتولتيكميرتبه جهان«ة سنج بيها گاهيعلم به استناد هاي گروه الف است از نوع سنجه»يالمللنيمعتبر

و مثبت نيز در  و رتبه نزولي آن هاي سالكه مشابه آن در برنامه ششم توسعه كشور وجود داشته اخير براي
ته است. بر اساس آخرين سال گزارش شده، اما در طي برنامه به سرحد نهايي عملكرد مطلوب دست نياف

و با استفاده از دو روش شناسي تحليل روند گزارش عملكرد ارائه شده توسط وزارت عتف براي اين سنجه
و آينده در گذشته مي گذاري هدف 32-7 شكل نگاري وضعيت مطلوب، شود. همچنين اين سنجه مشاهده

 ارائه شده است. 33-7 شكلمقايسه تطبيقي سنجة مذكور با كشورهاي مورد هدف در 
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كم رانيايرتبه جهان سنجة گذاري هدف- 32-7 شكل پاديتولتياز نظر بيها گاهيعلم به استناد يالمللنيمعتبر

پاديتوليرتبه جهان مقايسه تطبيقي سنجة- 33-7 شكل بيها گاهيعلم به استناد  ميالدي 2019ي در سال المللنيمعتبر
)Web of Science, 2020(

اينسبت تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجسنجة گذاري هدف.7-4-4-9 يرانياز كل مقاالت
اينسبت تعداد مقاالت مشترك با محققان خارج«سنجة ب از نوع سنجه»يرانياز كل مقاالت هاي گروه

و مثبت نيز در  و عملكرد صعودي آن هاي سالاست كه در برنامه ششم توسعه كشور وجود داشته اخير براي
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گزارش شده، اما در طي برنامه به سرحد نهايي عملكرد مطلوب دست نيافته است. بر اساس آخرين سال
و با استفاده از دو روش و بودجه براي اين سنجه شناسي تحليل گزارش عملكرد ارائه شده توسط سازمان برنامه

و آينده در روند گذشته مي گذاري هدف 34-7 شكل نگاري وضعيت مطلوب، شود. شايان اين سنجه مشاهده
با ذكر است الزمه امكان مقايسه تطبيقي سنجة مذكور به تفكيك كشورهاي مختلف، انجام پروژه علم سنجي

 خارج است. پژوهشهاي علمي است كه از محدوده اين رويكرد همكاري

ايخارجنسبت تعداد مقاالت مشترك با محققان سنجة گذاري هدف- 34-7 شكل (درصد)رانياز كل مقاالت ي

ايرتبه كشور بر مبناسنجة گذاري هدف.7-4-4-10 (اچ )ندكسيشاخص هرش
ايرتبه كشور بر مبنا«سنجة (اچ در از نوع سنجه»)ندكسيشاخص هرش هاي گروه الف است كه مشابه آن

و مثبت نيز در  و رتبه نزولي تايها سالبرنامه ششم توسعه كشور وجود داشته اخير براي آن گزارش شده،
جا كه به اهداف نهايي برنامه رسيده است. بر اساس آخرين سال گزارش عملكرد ارائه شده توسط وزارت بدان

و با استفاده از دو روش و آينده عتف براي اين سنجه در شناسي تحليل روند گذشته نگاري وضعيت مطلوب،
م گذاري هدف 35-7 شكل  شود. همچنين مقايسه تطبيقي سنجة مذكور با كشورهايياين سنجه مشاهده

 ارائه شده است. 36-7 شكل مورد هدف در 
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رشد ماليم 30.6 33.1 35.7 38.2 40.8

رشد شتابان 31.8 35.7 39.5 43.4 47.2
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ايرتبه كشور بر مبنا سنجة گذاري هدف- 35-7 شكل (اچ )ندكسيشاخص هرش

ايرتبه كشور بر مبنا مقايسه تطبيقي سنجة- 36-7 شكل (اچ ) ندكسيشاخص هرش
(اسكوپوس، 2019در سال )2020 ميالدي

يرتبه كشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجسنجة گذاري هدف.7-4-4-11
از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارج«سنجة در جهان كهاز نوع سنجه»يرتبه كشور ب است هاي گروه

در  و مثبت نيز و روند رشد صعودي در برنامه ششم توسعه كشور وجود داشته اخير براي تعداد هايالسمشابه آن
بر گذاري هدفگزارش شده، اما مبناي آماري اختراعات ثبت شده كشور با عملكرد واقعي فاصله داشته است.

دو روش و با استفاده از شناسي اساس آخرين سال گزارش عملكرد ارائه شده توسط وزارت عتف براي اين سنجه
و آينده در نگاري وضعيت مطلو تحليل روند گذشته مي گذاري هدف37-7 شكل ب، شود. اين سنجه مشاهده

در   ارائه شده است.38-7 شكل همچنين مقايسه تطبيقي سنجة مذكور با كشورهاي مورد هدف
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يرتبه كشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارج سنجة گذاري هدف- 37-7 شكل

د مقايسه تطبيقي سنجة- 38-7 شكل ير جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجرتبه كشور
( 2018در سال )OECD, 2020ميالدي

پاسنجة گذاري هدف.7-4-4-12 معتبر به مقاالتيالمللنيبيها گاهينسبت تعداد اختراعات منتشرشده در
پاهينما يالمللنيبياستناديها گاهيشده در

پا«سنجة پاهيمعتبر به مقاالت نمايالمللنيبيها گاهينسبت تعداد اختراعات منتشرشده در يها گاهيشده در
با نيز از نوع سنجه»يالمللنيبياستناد و د است كه در برنامه ششم توسعه كشور وجود نداشته هاي گروه

بر اساس 1399توجه به احكام جديد پيشنهادي برنامه هفتم پيشنهاد شده است. ميزان اين شاخص در سال 
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رتبه از لحاظ اختراعات ثبت شده خارجي 5 6 4 31 37 3
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سعمگزارش و فنّاوريكليها استيلكرد و بر مبناي محاسبات پژوهش علم استيس قاتيمركز تحقيعلم ي
شناسي تحليل اين سنجه طي برنامه هفتم با استفاده از دو روش گذاري هدفبرآورد شده است.25/0حدود

و آينده در روند گذشته مي 39-7 شكل نگاري وضعيت مطلوب، ت مشاهده طبيقي سنجة شود. همچنين مقايسه
 ارائه شده است. 40-7 شكل مذكور با كشورهاي مورد هدف در 

پا سنجة گذاري هدف- 39-7 شكل  معتبريالمللنيبيها گاهينسبت تعداد اختراعات منتشرشده در
پاهيبه مقاالت نما به(يالمللنيبياستناديها گاهيشده در )مقاله 100پتنت

پا سنجةمقايسه تطبيقي- 40-7 شكل هيمعتبر به مقاالت نمايالمللنيبيها گاهينسبت تعداد اختراعات منتشرشده در
( 2019ي در سال المللنيبياستناديها گاهيشده در پا )2020؛ اسكوپوس، OECD ،2020ميالدي
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نسبت تعداد اختراعات منتشرشده در
پايگاه هاي بين المللي معتبر به مقاالت نمايه 

شده در پايگاه هاي استنادي بين المللي 
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يمتوسط به باال از كل محصوالت صنعتيسهم محصوالت با فناورسنجة گذاري هدف.7-4-4-13
ب است از نوع سنجه»يمتوسط به باال از كل محصوالت صنعتيمحصوالت با فناورسهم«سنجة هاي گروه

و مثبت نيز در  و عملكرد صعودي اخير براي هاي سالكه مشابه آن در برنامه ششم توسعه كشور وجود داشته
آخرين سال آن گزارش شده، اما در طي برنامه به سرحد نهايي عملكرد مطلوب دست نيافته است. بر اساس

و گزارش شاخص رقابت و بودجه پذيري صنعتي توسط يونيدو، گزارش عملكرد ارائه شده توسط سازمان برنامه
و آيندهو با استفاده از دو روش در شناسي تحليل روند گذشته  گذاري هدف 41-7 شكل نگاري وضعيت مطلوب،
در شود. همچنين مقايسه تطبيقي سنجة مذكور اين سنجه مشاهده مي  42-7 شكل با كشورهاي مورد هدف

 ارائه شده است.

)درصد(يمتوسط به باال از كل محصوالت صنعتيسهم محصوالت با فناور سنجة گذاري هدف- 41-7 شكل

 2019ي در سال متوسط به باال از كل محصوالت صنعتيسهم محصوالت با فناور مقايسه تطبيقي سنجة- 42-7 شكل
(يونيدو، )2021 ميالدي
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قدس

سهم محصوالت با فناوري متوسط به باال از كل
محصوالت صنعتي
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يناخالص داخلديمتوسط به باال از توليسهم محصوالت با فناورسنجة گذاري هدف.7-4-4-14
ب است از نوع سنجه»يناخالص داخلديمتوسط به باال از توليسهم محصوالت با فناور«سنجة هاي گروه

آن هاي سالدر ثابتي نسبتاًكه مشابه آن در برنامه ششم توسعه كشور وجود داشته، اما عملكرد  اخير براي
و مبناي آماري  بر برنامه گذاري هدفگزارش شده اي با عملكرد گزارش شده آن تفاوت بسياري داشته است.

و گزارش شاخص رقابت و بودجه پذيري اساس آخرين سال گزارش عملكرد ارائه شده توسط سازمان برنامه
و با استفاده از دو روش و آيندهشناسي صنعتي توسط يونيدو، در تحليل روند گذشته نگاري وضعيت مطلوب،

مي گذاري هدف 43-7 شكل  شود. همچنين مقايسه تطبيقي سنجة مذكور با كشورهاي اين سنجه مشاهده
 ارائه شده است. 44-7 شكل مورد هدف در 

)درصد(يناخالص داخلديمتوسط به باال از توليسهم محصوالت با فناور سنجة گذاري هدف- 43-7 شكل

 2019ي در سال ناخالص داخلديمتوسط به باال از توليسهم محصوالت با فناور مقايسه تطبيقي سنجة- 44-7 شكل
)2021(يونيدو، ميالدي
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سهم محصوالت با فناوري متوسط به باال از
 توليد ناخالص داخلي
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غيسهم صادرات محصوالت با فنّاورسنجة گذاري هدف.7-4-4-15 يرنفتيمتوسط به باال از كل صادرات
غيرسهم صادرات محصوالت با فنّاو«سنجة د از نوع سنجه»يرنفتيمتوسط به باال از كل صادرات هاي گروه

و با توجه به احكام جديد پيشنهادي برنامه هفتم پيشنهاد  است كه در برنامه ششم توسعه كشور وجود نداشته
و گزارش شاخص  و بودجه شده است. بر اساس آخرين سال گزارش عملكرد ارائه شده توسط سازمان برنامه

و با استفاده از دو روشپ رقابت و آينده ذيري صنعتي توسط يونيدو، نگاري وضعيت شناسي تحليل روند گذشته
مي گذاري هدف 45-7 شكل مطلوب، در  با اين سنجه مشاهده شود. همچنين مقايسه تطبيقي سنجة مذكور

 ارائه شده است. 46-7 شكل كشورهاي مورد هدف در 

غيصادرات محصوالت با فنّاور سهم سنجة گذاري هدف- 45-7 شكل )درصد(يرنفتيمتوسط به باال از كل صادرات

غيسهم صادرات محصوالت با فنّاور مقايسه تطبيقي سنجة- 46-7 شكل ي در سال رنفتيمتوسط به باال از كل صادرات
)2021(يونيدو، ميالدي 2019
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سهم صادرات محصوالت با فنّاوري متوسط به
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 بندي جمع.7-4-5
روبحث شد،ترشيپكه طور همان كمي، دو سناريوي متفاوت گذاري هدفشناسانه يكرد روشبر اساس دو

و رشد شتابان، براي هر سنجة اتخاذ شده  از كه نتايج آن در بخش قبلي ارائه شد، خالصهرشد ماليم اي
و جهتهاآناي برنامه گذاري هدفهاي منتخب به همراه سنجه هاآنمرتبط با1گيري سياستي، مبناي انتخاب

در پيوست نيز هاي منتخب . شناسنامة سنجهآورده شده است9-7 جدول در ندي اين بخشب به عنوان جمع
 ضميمه گرديده است. فصل

مي گيري جهت.1 مي هاي سياستي احكام پيشنهادي كه نقاط تمركز اصلي احكام را نشان و از دهند به عنوانهاآنتوان

ي و اثربخشي حكمراني؛ جهت4اد كرد شامل راهبردهاي مداخله نيز ها، گرايي دانشگاه مأموريت گيري افزايش انسجام

وو نوآوريپژوهش، فناوريماليناصالح نظام تأمي؛و فناوريپژوهش،يمؤسسات آموزش عال زي؛ يها رساختيتوسعه

از هستنديو نوآوريپژوهش، فناور .حاضر، تعيين گرديدند كتابكه در فصل چهارم
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 مراجع.7-5
 يي.اجرايها عملكرد دستگاهيابيارز). 1396(.كشوريو استخداميسازمان ادار

و بودجه عملكرد قانون برنامه ششم توسعه. برگرفته از:يها . مجموعه گزارش)1396(.سازمان برنامه

https://www.mporg.ir/

و بودجه سازمان عملكرد قانون برنامه ششم توسعه. برگرفته از:يها . مجموعه گزارش)1397(.برنامه

https://www.mporg.ir/

و بودجه سازمان (برنامه عملكرد قانون برنامه ششم توسعه. برگرفته از:يها . مجموعه گزارش)1398.

https://www.mporg.ir/

وفاتح راد.م.،سي،شجاع م.، .يو نوآوريعلم، فناوريهااستيسيابينظام ارزيبراي. طرح)1393(.ح.س،انيطباطبائ،

).57(24،افتيره

).23/05/1398دري(دسترس https://sccr.ir/pro/504. نقشه جامع علمي كشور.)1398(.يانقالب فرهنگيعاليشورا

) و فنّاوري. و نوآوري كشور.ةنامنييآ). 1395شوراي عالي علوم، تحقيقات و ارزيابي علم، فنّاوري  اجرايي نظام پايش
https://payesh.atf.gov.ir/Content/ 

media/filepool3/2018/8/209.pdf?t=636698304353101250 دسترسي در) .06/05/1398 (

(فرازكيش م. و نوآوري در ). 1395، دكتري، رساله،لتي ايراندو هاي سازمانطراحي مدلي براي ارزيابي فرايند علم، فناوري

 دانشگاه تربيت مدرس.

در تحققيو فناور قاتياقدامات وزارت، علوم، تحقيگزارش بررس.)1399(ح.،يا. مراد،يشجاع رخنده؛ف فر،يملك

و فناوريها استيس .1393 ورماهيشهر29خيدر تاريمقام معظم رهبريابالغيكالن علم

غ.،منتظر م.،شرانجاني، و پور مرادي، ح.، (فرازكيش، م. (مدل ارزيابي).1398، پژوهشييها مؤسسهدستنامه سنندج

 كشور). تهران: مركز نشر دانشگاهي.

وع، نوروزي چاكلي مديريت.يسنج علمهايو نوآوري، رهيافت شاخصيآورفنتوسعه علم، ). 1398(م.،زاده حسن.،

).4(7اطالعات سالمت، 

ا)1396(.وزارت عتف وزيابالغتيولو. و بودجه–يو فناور قاتيعلوم، تحقريبه .پژوهش، سازمان برنامه

(عتف وزارت .و دوازدهم ازدهمييها در دولتيو فناور قاتي. گزارش عملكرد وزارت علوم، تحق)1399.

وهمازديعملكرد دولت بر اساس(يو فنّاور قاتيوزارت علوم، تحقيها . گزارش شاخص)1400(.عتف وزارت

.دوازدهم)
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 در برنامه هفتميو نوآوريپژوهش، فناورةحوزيابيمحور ارز ام شاخصنظيفصل هفتم: طراح412

 برنامة هفتم توسعه كشورشنهاديپيگانةدهپانزهاي : شناسنامة سنجه پيوست.7-6
نسبت تعداد پژوهشگر به جمعيت كشورعنوان سنجه:

شاخص: منابع انسانيتناسببعد:

تعداد كل پژوهشگران كشوررابطة محاسبة سنجه:
جمعيت كل كشور

هاي كاربردي در محاسبة سنجهتعريف واژه
مي فردي كه بيشترين كوشش او صرف فعاليت پژوهشگر: و مشورتي شود. اين افراد ممكن است هاي پژوهشي، مطالعاتي

و فنّاوري يا برحسب قراردادي اين نهادها باشند.در خدمتدر استخدام نهادهاي پژوهش

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه: نام
، برآورديگيري، نمونه، سرشماريثبتيروش توليد:پژوهشگرنام متغير:

نفر در هر ميليون جمعيتگيري:واحد اندازه

(ذكر شود): ....، ساير، ماهيانه، فصليساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:

توضيحات
 ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است الف. دورة زماني

 در نظر گرفته شده است. علمي هيئتو غير علمي هيئتب. پژوهشگر اعم بر اعضاي
(و معادل تمامج. تعداد پژوهشگران مستخدم تمام وقت) در ارزيابي بايد در نظر وقت براي پژوهشگران مستخدم پاره وقت

گرفته شود.

و فنّاوري دولتي مصوب به توليد ناخالص داخلينسبت اعتباراتعنوان سنجه: پژوهش

منابع ماليشاخص:تناسببعد:

و فنّاوري دولتي مصوبرابطة محاسبة سنجه: اعتبارات پژوهش
توليد ناخالص ملي

هاي كاربردي در محاسبة سنجهتعريف واژه
و فنّاوري مصوب:اعتبارات دول نيمنابع مال تأمينيدولت برا تي پژوهش و فنّاورازيمورد هر سالهيبخش پژوهش

مةرا در قانون بودجياعتبارات و فنّاورردگييكشور در نظر مي. اعتبارات پژوهش در توانيمندرج در قانون بودجه را
 كرد: بنديقالب دو دسته طبقه

تقيتحقة. اعتبارات حوزالف بهةبرنام،يدانشگاه قاتيتحقةبرنام،يكاربرد هاي پژوهشةوسعه: مانند برنامو كمك
و ارتقادينهضت تول پايعلم، توسعه و ...هيعلوم

هوافضا،ينانو، فنّاوريفنّاورةاز توسعتيحما هاي: مانند برنامهيو نوآوريفنّاورةتوسعة. اعتبارات حوزب
فةبرنام،يفنّاورستيز و ...انيبندانشهايشركتوينآفرينكمك به

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه نام
و فنّاوري مصوباعتبنام متغير: ، برآورديگيري، نمونه، سرشماريثبتيروش توليد:ارات دولتي پژوهش

درصدگيري:واحد اندازه

(ذكر شود): ....، ساير، ماهيانه، فصلياليانهسدورة زماني ارائة اطالعات:

توضيحات
دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.
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از عنوان سنجه: و فنّاوري مصوب  ساليانهبودجة منابع عمومي نسبت اعتبارات پژوهش

 منابع مالي شاخص: تناسببعد:

و فنّاوري دولتي مصوب رابطة محاسبة سنجه:  اعتبارات پژوهش

 بودجة عمومي

 هاي كاربردي در محاسبة سنجه تعريف واژه

و فنّاوري مصوب: نيمنابع مال تأمينيدولت برا اعتبارات دولتي پژوهش و فنّاورازيمورد هر سالهيبخش پژوهش

بوياعتبارات مةدجرا در قانون و فنّاورردگييكشور در نظر مي. اعتبارات پژوهش در توانيمندرج در قانون بودجه را

 كرد: بنديقالب دو دسته طبقه

بهةبرنام،يدانشگاه قاتيتحقةبرنام،يكاربرد هاي پژوهشةو توسعه: مانند برنامقيتحقة. اعتبارات حوزالف كمك

و ارتقادينهضت تول پيعلم، توسعه و ...هياعلوم

هوافضا،ينانو، فنّاوريفنّاورةاز توسعتيحما هاي: مانند برنامهيو نوآوريفنّاورةتوسعة. اعتبارات حوزب

فنةبرنام،يفنّاورستيز و ...انيبن دانش هاي شركتوينآفريكمك به

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه  نام

و فنّاوري مصوباعتبارات نام متغير: ،�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتي روش توليد: دولتي پژوهش

�برآوردي

 درصدگيري: واحد اندازه

(ذكر شود): ....�، ساير�، ماهيانه�، فصلي☒ساليانه دورة زماني ارائة اطالعات:

 توضيحات

 يدي است. دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورش

(هزينه عنوان سنجه: و توسعه و توسعه به توليد ناخالص داخلي) شدت تحقيق  كرد تحقيق

 منابع مالي شاخص: تناسببعد:

و توسعه هزينهرابطة محاسبة سنجه:  كرد تحقيق

 توليد ناخالص داخلي

سن تعريف واژه جههاي كاربردي در محاسبة

و توسعه: هزينه و توسعه در قلمروي ملي در طول هاي درون كل هزينه كرد تحقيق سازماني صرف شده در فعاليت تحقيق

:شامل سه ويژگي استراهنماي فراسكاتي بر اساسيك دوره معين است كه 

و توسعه انجام شده در يك كشور با بودجه خارجي•  شود.مي را شامل تحقيق

ا پرداخت• و توسعه ها به خارج  شود. نميرا شاملز كشور براي انجام تحقيق

(دولت، شركت هاي درون جمع هزينه•  غيرانتفاعيو عالي آموزش تجاري، هاي سازماني چهار بخش اجرايي

.است) خصوصي

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه نام
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و توسعههزينهنام متغير: �، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتيروش توليد:كرد تحقيق

درصدگيري:واحد اندازه

(ذكر شود): ....�، ساير�، ماهيانه�، فصلي☒ساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:

توضيحات

دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.

و توسعه به توليد ناخالص داخليدروكاركسببخشكردنسبت هزينهسنجه:عنوان تحقيق

منابع ماليشاخص:تناسببعد:

و توسعه درهزينهرابطة محاسبة سنجه: وكاركسبكرد تحقيق

توليد ناخالص داخلي

ربردي در محاسبة سنجههاي كاتعريف واژه

و توسعه:دروكاركسببخشكردهزينه ي.شده توسط بخش خصوصتأمينةو توسعقيتحقةنيهزتحقيق

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه نام

در هزينه نام متغير: و توسعه ،�گيرينه، نمو�، سرشماري☒ثبتي روش توليد: وكار كسبكرد تحقيق

�برآوردي

درصدگيري:واحد اندازه

(ذكر شود): ....�، ساير�، ماهيانه�، فصلي☒ساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:

توضيحات

دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.

المللي به پژوهشگري بينهاي استناددر پايگاهشدههينماسرانة مقاالتعنوان سنجه:

انتشارات علميشاخص:كاراييبعد:

الملليهاي استنادي بينتعداد مقاالت نمايه شدة مؤسسه در پايگاهرابطة محاسبة سنجه:

تعداد كل پژوهشگران كشور

هاي كاربردي در محاسبة سنجهتعريف واژه

كه مقاله المللي: مقالة نمايه شدة بين از اي هاي استنادي علمي مندرج در فهرست پايگاهيهاهينشرمجوز انتشار در يكي

.المللي را كسب كرده باشد معتبر در سطح بين

مي فردي كه بيشترين كوشش او صرف فعاليت پژوهشگر: و مشورتي شود. اين افراد ممكن است هاي پژوهشي، مطالعاتي

ب و فنّاوري يا اين نهادها باشند.در خدمترحسب قرارداديدر استخدام نهادهاي پژوهش

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه نام

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتي روش توليد:يالمللنيبمقالة نماية شدة نام متغير:

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتيروش توليد:پژوهشگرنام متغير:

مقاله به ازاي هر نفرگيري:واحد اندازه

(ذكر شود): ....�، ساير�، ماهيانه�، فصلي☒ساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:
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توضيحات

 در نظر گرفته شده است. علمي هيئتو غيريعلم هيئتالف. پژوهشگر اعم بر اعضاي
(و معادل تمامب. تعداد پژوهشگران مستخدم تمام وقت) در ارزيابي بايد در نظر وقت براي پژوهشگران مستخدم پاره وقت

 گرفته شود.
ج. دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.

 است. Pub Medو Web of Science  ،SCOPUSالمللي شامل، پايگاه استناديد. نماية بين
.شوديماستنادي جداگانه لحاظيهاگاهيپاه. در محاسبة سنجه، هريك از

و داراي ضريبهاي بيننسبت تعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاهعنوان سنجه: به كل نشريات ايرانيتأثيرالمللي

انتشارات علميشاخص:كاراييبعد:

و داراي ضريبهاي بينهاي ايراني نمايه شده در پايگاهتعداد نشريهة محاسبة سنجه:رابط تأثيرالمللي

هاي منتشره ايرانيتعداد كل مجله

هاي كاربردي در محاسبة سنجهتعريف واژه

ميربطذياي، با مجوز از مراجع دوره مختلف مقاالت علمي كه به صورت انواعاي دربرگيرندة نشريهمجله علمي:  يابد.، انتشار
از مجله المللي: نشرية نمايه شدة بين هاي استنادي علمي مندرج در فهرست پايگاهيهاهينشراي علمي كه مجوز انتشار در يكي

.المللي را كسب كرده باشدمعتبر در سطح بين

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در مح اسبة سنجهنام

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتي روش توليد: نشرية علمي ايراني نام متغير:

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتيروش توليد:الملليهاي بيننشرية ايراني نمايه شده در پايگاهنام متغير:

درصدگيري:د اندازهواح

(ذكر شود): .........................�، ساير�، ماهيانه�، فصلي☒ساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:

توضيحات

دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.

الملليهاي معتبر بيناهرتبه جهاني ايران از نظر كميت توليد علم به استناد پايگعنوان سنجه:

وجاهت تخصصيشاخص:كاراييبعد:

-رابطة محاسبة سنجه:

هاي كاربردي در محاسبة سنجهتعريف واژه

وپايگاهالمللي:هاي معتبر بينپايگاه المللي حائز اعتبار هستند.كه در سطح بينISIهاي علمي مانند اسكوپوس

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجهنام

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتيروش توليد:رتبة جهاني از نظر كميت توليد علمنام متغير:

-گيري:واحد اندازه

(ذكر شود): ....�، ساير�، ماهيانه�، فصلي☒ساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:

حاتتوضي

دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.
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نسبت تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجي از كل مقاالت ايرانيعنوان سنجه:

وجاهت تخصصيشاخص:كاراييبعد:

رابطة محاسبة سنجه:

 هاي مشترك با محققان خارجي تعداد مقاله
هاي منتشرشدة ايرانيتعداد كل مقاله

هاي كاربردي در محاسبة سنجهف واژهتعري

كه به صورت مشترك با پژوهشگران غير ايراني تأليف يا تدوين شده است.ايالمللي: مقالههاي مشترك بينمقاله

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه نام

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتي روش توليد: مقالة مشترك با محقق خارجي نام متغير:

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتيروش توليد:مقالة منتشر شدهنام متغير:

درصدگيري:واحد اندازه

(ذكر شود): ....�ساير،�، ماهيانه�، فصلي☒ساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:

توضيحات

دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.

يمتوسط به باال از كل محصوالت صنعتيسهم محصوالت با فناورعنوان سنجه:

سازيتوانمندي تجاريشاخص:اثربخشيبعد:

رابطة محاسبة سنجه:

 به باال محصوالت با فناوري متوسطتعداد
كل محصوالت صنعتي

هاي كاربردي در محاسبة سنجهتعريف واژه

درو توسعهقيتحق هاي صنعتي كد آيسيك دورقمي كه ميزان شدت فعاليت رشته:محصوالت با فناوري متوسط به باال

ازها آن  بندي يونيدو اين صنايع عبارتند از: % است. بر اساس طبقه1بيشتر
Division 20                 Chemicals and chemical products 
Division 21                  Pharmaceuticals 
Group 252                   Weapons and ammunition 
Division 26                  Computer, electronic and optical products 
Division 27                  Electrical equipment 
Division 28                  Machinery and equipment n.e.c. 
Division 29                  Motor vehicles, trailers and semi-trailers 
Division 30 (less 301)  Other transport equipment except ships and boats 
Group 325                   Medical and dental instruments 

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه نام

،�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتي روش توليد: محصوالت با فناوري متوسط به باال نام متغير:

�برآوردي

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ي ثبتروش توليد: محصوالت صنعتي نام متغير:

درصدگيري:واحد اندازه

(ذكر شود): .........................�، ساير�، ماهيانه�، فصلي☒ساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:
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توضيحات

 الف. دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.
بندي مبناي طبقه International Standard Industrial Classification of all economic activities (ISIC)ب.

باشد.هاي صنعتي ميفعاليترشته

رتبه كشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجيعنوان سنجه:

سازيتوانمندي تجاريشاخص:اثربخشيبعد:

-رابطة محاسبة سنجه:

هاي كاربردي در محاسبة سنجهتعريف واژه

و المللي: اختراع ثبت شدة بين المللي پايان پذيرفته آن از سوي مراجع ذيصالح در سطح بين تائيداختراعي كه فرايند درج

باشد.

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه نام

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتيروش توليد:الملليبيناختراع ثبت شدةنام متغير:

-گيري:واحد اندازه

(ذكر شود): .........................�، ساير�، ماهيانه�، فصلي☒ساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:

توضيحات

 اطالعات، يك سال خورشيدي است.الف. دورة زماني ارائة
(US Ptentالمللي ثبت اختراع شامل دفتر ثبت اختراع امريكا(ب. مراكز بين )، دفتر Euoro Patent)، دفتر ثبت اختراع اروپا

) و مرجع ثبت اختراع براي هر اختراع بايد ذكر شود. (Japan Patentثبت اختراع ژاپن است

ياستناديهاگاهيشده در پاهيمعتبر به مقاالت نمايالمللنيبيهاگاهيت منتشرشده در پانسبت تعداد اختراعاعنوان سنجه:

يالمللنيب

سازيتوانمندي تجاريشاخص:اثربخشيبعد:

رابطة محاسبة سنجه:

 المللي معتبر هاي بين ثبت اختراعات در پايگاهتعداد
الملليبينهاي استنادينمايه شده در پايگاهمقاله100تعداد

هاي كاربردي در محاسبة سنجهتعريف واژه

و المللي: اختراع ثبت شدة بين المللي پايان پذيرفته آن از سوي مراجع ذيصالح در سطح بين تائيداختراعي كه فرايند درج

 باشد.

از مقاله المللي: مقالة نمايه شدة بين هاي استنادي علمي پايگاه مندرج در فهرستيهاهينشراي كه مجوز انتشار در يكي

.المللي را كسب كرده باشدمعتبر در سطح بين

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه نام

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ ثبتي روش توليد: المللي اختراع ثبت شده بين نام متغير:

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتي:روش توليدالمللينمايه شده بينالةمقنام متغير:
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پتنت در هر صد مقالهگيري:واحد اندازه

(ذكر شود): ....، ساير، ماهيانه، فصليساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:

توضيحات

زمالف.  اني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.دورة

(US Ptentالمللي ثبت اختراع شامل دفتر ثبت اختراع امريكا(ب. مراكز بين )، دفتر Euoro Patent)، دفتر ثبت اختراع اروپا

) و مرجع ثبت اختراع براي هر اختراع بايد ذكر شود. (Japan Patentثبت اختراع ژاپن  است

است.Pub MedوWeb of Science ،SCOPUSمل، پايگاه استناديالمللي شا. نماية بينج

ايرتبه كشور بر مبناعنوان سنجه: (اچ اسكوپوسگاهي) به استناد پاندكسيشاخص هرش

وجاهت تخصصيشاخص:كاراييبعد:

-رابطة محاسبة سنجه:

هاي كاربردي در محاسبة سنجهتعريف واژه

طپژوهشگركيله از كل مقاالت منتشر شده اگر اچ مقا:اچ ايندكس هركدام حداقل اچ بار،يعلمتيچند سال فعالي،

وافتياستناد در .برابر با اچ استيشاخصيدارايكرده باشند،

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه نام

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتيروش توليد:اچ ايندكسنام متغير:

-گيري:واحد اندازه

(ذكر شود): ....، ساير، ماهيانه، فصليساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:

توضيحات

دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.

يناخالص داخلديمتوسط به باال از توليبا فناورسهم محصوالتعنوان سنجه:

درآمدزاييشاخص:اثربخشيبعد:

رابطة محاسبة سنجه:

 ارزش افزوده توليد محصوالت با فناوري متوسط به باال
توليد ناخالص داخلي

هاي كاربردي در محاسبة سنجهتعريف واژه

درو توسعهقيتحق هاي صنعتي كد آيسيك دورقمي كه ميزان شدت فعاليتتهرش:محصوالت با فناوري متوسط به باال

ازها آن  بندي يونيدو اين صنايع عبارتند از: % است. بر اساس طبقه1بيشتر
Division 20                 Chemicals and chemical products 
Division 21                  Pharmaceuticals 
Group 252                   Weapons and ammunition 
Division 26                  Computer, electronic and optical products 
Division 27                  Electrical equipment 
Division 28                  Machinery and equipment n.e.c. 
Division 29                  Motor vehicles, trailers and semi-trailers 
Division 30 (less 301)  Other transport equipment except ships and boats 
Group 325 Medical and dental instruments
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و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه نام

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتي روش توليد: محصوالت با فناوري متوسط به باال نام متغير:

�، برآوردي�گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتيروش توليد:توليد ناخالص داخلينام متغير:

درصدگيري:واحد اندازه

(ذكر شود): .........................، ساير، ماهيانه، فصليساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:

توضيحات

 الف. دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.
بندي مبناي طبقه International Standard Industrial Classification of all economic activities (ISIC)ب.

باشد.هاي صنعتي ميفعاليترشته

غيسهم صادرات محصوالت با فنّاورعنوان سنجه: يرنفتيمتوسط به باال از كل صادرات

درآمدزاييشاخص:اثربخشيبعد:

رابطة محاسبة سنجه:

ص  ادرات محصوالت با فناوري متوسط به باالميزان
كل صادرات غيرنفتي

هاي كاربردي در محاسبة سنجهتعريف واژه

درو توسعهقيتحق هاي صنعتي كد آيسيك دورقمي كه ميزان شدت فعاليت رشته:محصوالت با فناوري متوسط به باال

ازها آن عب % است. بر اساس طبقه1بيشتر  ارتند از:بندي يونيدو اين صنايع
Division 20                 Chemicals and chemical products 
Division 21                  Pharmaceuticals 
Group 252                   Weapons and ammunition 
Division 26                  Computer, electronic and optical products 
Division 27                  Electrical equipment 
Division 28                  Machinery and equipment n.e.c. 
Division 29                  Motor vehicles, trailers and semi-trailers 
Division 30 (less 301)  Other transport equipment except ships and boats 
Group 325                   Medical and dental instruments 

و روش توليد متغير(هاي) مورد استفاده در محاسبة سنجه نام

�، برآوردي� گيري، نمونه�، سرشماري☒ثبتي روش توليد: صادرات محصوالت با فناوري متوسط به باال نام متغير:

�، برآوردي�گيرينمونه،�، سرشماري☒ثبتيروش توليد:صادرات غيرنفتينام متغير:

درصدگيري:واحد اندازه

(ذكر شود): .........................، ساير�، ماهيانه�، فصلي�ساليانهدورة زماني ارائة اطالعات:

توضيحات

 الف. دورة زماني ارائة اطالعات، يك سال خورشيدي است.
بندي مبناي طبقه International Standard Industrial Classification of all economic activities (ISIC)ب.

باشد.هاي صنعتي ميفعاليترشته





 

 

 فصل هشتم

پژوهش، نظام  یحکمران یاصالح الگو شنهادیپ

 فیتداخل وظا کاهشبا تمرکز بر  فناوری و نوآوری

 1پریسا علیزادهو  1سحر کوثری

 ت سیاست علمی کشورمرکز تحقیقا یعلم ئتیهعضو  .1

 چکیده

وجود یک چارچوب مناسب مدیریتی  عدم ایران، پژوهش، فناوری و نوآوری نظام یکی از مسائل مهم

است و علت اصلی این امر، ایجاد نهادهای موازی در سطح و حکمرانی در باالترین سطح آن 

ورای عالی شحکمرانی نظام عتف است که به خصوص طی یک دهه گذشته اتفاق افتاده است. 

بنیاد  و جمهوری  انقالب فرهنگی، شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست

  مشهود است. ها آن اختیاراتوظایف و در و همپوشانی ملی نخبگان نهادهای اصلی هستند که تداخل 

و کارکردی  ب()یعنی تداخل در وظایف و اختیارت قانونی و مصو تداخالت هنجاریبه منظور بررسی 

کلیه اسناد و مصوبات )یعنی تداخل در عملکرد و اجرا( بین نهادهای مزبور، در این مطالعه، نخست، 

و شوراهای عالی و همچنین مصوبات مجمع تشخیص  رانیوز ئتیهقانونی شامل مصوبات مجلس، 

های   لسپس با مرور مد. ه استبررسی شد ها آنو سپس ساختار موجود و عملکرد مصلحت نظام 

علم، فناوری و نوآوری و ساختار حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در کشورهای  گذاری سیاستمختلف 

 مناسب و مشخصساختار منتخب، با تکیه بر مدل عرضه و تقاضای فناوری پیشنهاداتی برای طراحی 

 ایران ارائه شده است.برای 
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ظام عتف کشـور نـه تنهـا اهداف مورد نظر نشان داد که در تقسیم کار حکمرانی نوضع موجود بررسی 
گذار، به شرح مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت عتف مبنی بر انسجام بخشیدن به امور   قانون

زدة نهادها،   شتاب تأسیسنظام عتف محقق نشده است؛ بلکه روز به روز با  گذاری سیاستاجرایی و 
هـا و تداخل وظایف افزوده شده   کاری  ها، مـوازی  ناهماهنگیشوراهای نوظهور و غیرپاسخگو، بر دامنة 

و حکمرانی در نظام عتفِ ایران که  گذاری سیاستدر الیة    فقدان انسجام در شرایط کنونی، است.
از زمان و  های کالن این حوزه قرار دهد به شدت محسوس است  بتواند همة نهادها را زیر چتر سیاست

تاکنون هیچ نهادی به مدیریت یکپارچه زنجیره علم، فناوری تا نوآوری و  تشکیل شورای عالی عتف
 علوم، وزارت و تشکیالت وظایف اهداف،»قانون  (2اساس ماده ) براین در حالیست که پردازد.   بازار نمی

های  ها و اولویت تدوین سیاست»عتف با هدف اصلی  عالی (، شورای1131« )فناوری و تحقیقات
تشکیل شد. هرچند در مقاطع زمانی  در اواخر دولت هشتم« وزه تحقیقات و فناوریراهبردی در ح

تر  های نهم و دهم( این شورا عملکردی پایین خصوص در دولت از تحوالت نهادی )به متأثرمختلف و 
و دبیرخانه آن در دولت یازدهم و دوازدهم با نظم و ا ه از حد انتظار داشته است، اما فعالیت کمیسیون

با استناد به مجوزهای  نیز یت بیشتری دنبال شده است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریجد
ها را ذیل   ( قانون احکام دائمی توسعه، مجموعه وسیعی از فعالیت11قانونی اعطا شده به موجب ماده )

خبگان )مصوب کند. بنیاد ملی نخبگان نیز تحت سند راهبردی ن  گسترده خود پیگیری می نسبتاًساختار 
ها را سازماندهی کرده است که در موارد متعدد   شورای عالی انقالب فرهنگی( طیف وسیعی از فعالیت

 وزارت عتف تداخل دارد.  با وظایف و اختیارات مصوب قانونی
برای رفع یا به حداقل رساندن تداخالت، با در نظرگرفتن مدل عرضه و تقاضای فناوری، محدوده 

 شود:  ات نهادهای مورد بررسی به شرح ذیل پیشنهاد میوظایف و اختیار
 الف( شورای عالی انقالب فرهنگی

و فعالیت شورای عالی انقالب فرهنگی )که قانوناً متولی  گذاری سیاستحوزه  -
در زمینه فرهنگ و  گذاری سیاستدر حوزه فرهنگ است( به  گذاری سیاست
شورای عالی عتف که قانوناً متولی در زمینه آموزش عالی )با هماهنگی  گذاری سیاست
نظام عتف است( محدود شود. به طور مشخص، کارکردهای ذیل از  گذاری سیاستاصلی 

 شورای عالی انقالب فرهنگی منفک و به شورای عالی عتف واگذار شود:
o ،ها و مراکز ملی مرتبط   صندوق  تصویب و ابالغ اسناد باالدستی و اساسنامه ستادها

 ری و نوآوری؛با توسعه فناو

o  پایش و انتشار گزارش ارزیابی وضع موجود آموزش عالی، پژوهش، فناوری و
نوآوری، )در بخش آموزش عالی، همکاری با شورای عالی عتف در تهیه و 

 شود(؛  ها پیشنهاد می سازی گزارش  نهایی

o های   دانشگاه، پارك -و ابالغ مصوبات در حوزه پژوهش، ارتباط صنعت گذاری سیاست
بنیان و   دانش مؤسساتها و   شرکت  مناطق ویژه علم و فناوری،  لم و فناوری،ع

 مالی در نظام نوآوری، مالکیت صنعتی  تأمینگذاری و   واحدهای فناور، سرمایه
(، در صورت نیاز به تمدید یا 1242با توجه به افق اجرای نقشه جامع علمی کشور )سال  -

با وابستگی کامل به شورای عالی عتف و ذیل  اصالح نقشه، ستاد راهبری اجرای نقشه
 نظر این شورا فعالیت نماید. 



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 423 يشنهادهاو

ب) شوراي عالي عتف
و تقاضاي فناوري جايگاهي فراوزارتخانه اي جايگاه شوراي عالي عتف نسبت به نظام عرضه

مي است كه در قالب  يابد: هاي زير بروز
و حفظ توازن سياست- و ارزيابي تق نظارت و  اضاهاي عرضه
و ارزيابي كليه ابعاد نظام نوآوري به صورت فرابخشي توسط دبيرخانه- و نظارت پيگيري

و هماهنگي شوراي عالي  (در حوزه آموزش عالي در صورت لزوم با همكاري شورا
 انقالب فرهنگي)

 دستگاهي هاي كالن ملي با ماهيت بين هدايت پروژه-
يعاليشوراو علوم وزارتبايرفناوويعلم معاونتهنجاري تداخالتبراي رفع-

مي دانش هاي شركتدر حوزه(عتف)يفناورو قاتيتحق علوم، نص بنيان پيشنهاد شود
(مصوب دانش هاي شركتقانون حمايت از   تأكيد) مورد توجه قرار گيرد كه 1389بنيان

و  دارد. شوراي عالي عتفزيادي بر سپردن امور اجرايي اين قانون به وزارت علوم
و مصوبات نامه ها، شيوه ها، دستورالعمل نامه در گام اول، كليه آيين- و«كارگروه ها ارزيابي

م تشخيص صالحيت شركت و و نظارت بر اجرا دانشسساتؤها به تصويب» بنيان
شوراي عالي عتف برسد. نام اين كارگروه نيز طبق قانون اصالح شود زيرا نظارت بر 

) به)2اجراي قانون، طبق ماده و دبيرخانه آن واگذار شده است. شوراي عالي عتفآن
(كه در اساسنامه صندوق امناي هيئتتركيب- و هيئت عامل آن و شكوفايي صندوق نوآوري

(به تصويب دولت رسيده است)  )5بايد به نحوي اصالح شود كه اين صندوق مطابق ماده
 قانون، وابسته به شوراي عالي عتف باشد.

ميدر حال حاضر- تا تواند براي اصالح قانون تصميم مجلس شوراي اسالمي گيري نمايد
و غيرسليقه دانش هاي شركتفضاي فعاليت دولت سيزدهم در حوزه  اي بنيان، شفاف

 باشد.
و فناوري رياست جمهوري ج) معاونت علمي

و فناوري در نظام نوآوري نيز سه سناريو قابل طرح اس ت:در خصوص جايگاه معاونت علمي
و فعاليت معاونتده سازمان مالكي، حداقليويسنارمطابق با-  سالةجمل همان،ي

 صنعتو دانشگاه ارتباطيبرايدفتر وجوديعني بود؛ خواهديرهبر معظم مقام 1383
يساز كوچكويپوشانهم كامل رفع. نتيجه ديگر اين سناريو نيز جمهورسيرئ نظرريز

همبه اما بود؛ خواهد) باشديم مجلس نظارت تحت كمتر(كهيجمهور استير نهاد بار
 نظام مختلف سطوحازهميمهميهاتيحماو گرفته شكلكهيساختاريكل زدن
يها استيسنيز تبعات خاص خود را دارد. در اين سناريو، پيگيري است نموده جلب

و به صورت زير انجام و تقاضا توسط معاونت  شود:ميكاهش هزينه مبادله عرضه
oهاي كاربردي به مرحله توسعه فناوري در مرحله تحويل نتايج پژوهش 

 هاي اجرايي؛ سازي نحوه سفارش موضوعات پژوهشي مورد نياز دستگاه يكپارچه•
 هاي پژوهشي دولت. سفارشييايجغرافنظارت بر توزيع•
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oسازي در مرحله تحويل فناوري به مرحله تجاري 
ي نظام مالكيت فكري؛هاي ارتقا تدوين سياست•
و اعتباربخشي فناوري.سيتأسپيگيري براي• و نهادينه شدن مراكز تست
oمحصول به بازارليتحودر مرحله 

و هماهنگي خريدهاي دولتي براي محصوالت دانش•  بنيان؛ تشويق
 بنيان؛ هاي تحريك بازار مصرف براي محصوالت دانش هماهنگي مشوق•
.بنيان هاي دانش اي شركته گيري كنسرسيوم تشويق شكل•

و با اين فرض- اصوالً وزارت عتف، به دليل اشتغال به امورات در سناريوي حداكثري،
و نوآوري، موفق نخواهد بود، تغييرات زيرها دانشگاه ، در پرداختن به موضوع فناوري

 شدن حجم دولت را به دنبال دارد: شود كه البته بزرگ پيشنهاد مي
oمربوط به فناوري را از وزارت عتفانفكاك امورات 
oو سازمان انتقال كلية پارك و مراكز رشد و فناوري و هاي پژوهشهاي علم علمي

و حتي ساير نهادهاي مربوطه در خارج از وزارت علوم، مانند سازمان  صنعتي
و ... به  و دفتر مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد و سازمان انرژي اتمي استاندارد

و فناوري معاونت  علمي
oو نوآوري سازماندهي  وزارت فناوري

و اختيارات در سناريوي واقع- و قدرتمند براي اعمال وظايف گرايانه، ساختاري منطقي
و نوآوري رئيس جمهور در  فعليهاي شود. برخي از فعاليتمي ايجادحوزه فناوري

درمعاونت كه جنبة هماهنگي دارد، در آن باقي خواهد ماند اين سناريو كه نياز به اقناع.
 شود: رئيس جمهور دارد، پيشنهاد مي

oو تقاضا و فناوري، عالوه بر ارتباط دادن عرضه (كه در سناريوي قبل معاونت علمي
مطرح شد)، هماهنگي بين دستگاهي را هم كه از وظايف رياست جمهوري است،

 گيرد. به عهده مي
oمعاونت علمي دبيري شورا نيز توسط شخص انتقال دبيرخانة شوراي عالي عتف به

(رياست شورا كماكان با رياست  و فناوري رئيس جمهور انجام پذيرد معاون علمي
 جمهور است).

oبه برنامه و اقدامات اجرايي جاري در معاونت علمي منتقل ربطذييها وزارتخانهها
 خواهد شد 

oپ و فناوري چيزي شبيه معاونت حقوقي يا ارلماني رئيس جمهور معاونت علمي
و نام آن نيز بايد متناسب با مسئوليت فوق، تغيير كند تا از تعارض با  خواهد بود

.وزارت عتف پرهيز شود
د) بنياد ملي نخبگان

و فناوري- و وزارت علوم، تحقيقات در خصوص رفع تداخالت هنجاري بنياد ملي نخبگان
 نيز پيشنهادات ذيل محورهاي زير قابل طرح است:
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oو هدايتگر حكيم جايگاه بنياد ملي نخبگان به عنوان نهادي توسعهت  اي
و با ابزارهاي خاصي كه در اختيار ساير نهادها نيست؛•  تمركز، روي افراد محدودتر
و در عوض عنوان نخبگي در جامعة دانشگاهي پرهيز از ترويج بيش از حد•

، روي ايجاد استفاده از ابزارهاي مناسب سياستي كه به جاي توزيع منابع
 ها تمركز دارند؛ فرصت

،»جذب«هاي مورد استفاده مقام معظم رهبري نظير بيشتر به كليدواژه توجه•
وو» اشتغال نخبگان«و» توانمندي«،»شكوفايي« تمركز بر به ثمر رساندن

 بازدهي گرفتن از نخبگان.
oرفع تناقضات موجود شرح وظايف بنياد با قوانين موضوعة كشور 

ر• كار«و»اي مشاركت شبكه«ويكرد واحدي كه رهبري از آن به عنوان اتخاذ
 اند. ياد كرده» ستادي

درةوزارتخانپرهيز از تبديل شدن بنياد به يك• و جديد با ادارات كل استاني شود،
و هماهنگي بين دستگاه ها تحت نظارت رئيس عوض، تمركز بر فعاليت ستادي

 جمهور؛
بهاهتمام به شناسايي، تربي• و توانمندسازي، و رشد نخبگانت از طريق كارگيري

و اي از سازمان ايجاد شبكه و پرورش تا وزارتين(استها وزارتخانهها از آموزش
و اقتصادي و نهادهاي فرهنگي، توليدي بنياد ) به كمك مديريت آموزش عالي

و تدريجاً پرهيز از ارائة خدمات مستقيم به نخبگان در حوزة ساير نخبگان
 ها؛ دستگاه

بازنويسي سند راهبردي كشور در امور نخبگان توسط شوراي عالي عتف در•
و نظارت بر اجراي توسط  و تصويب همكاري با شوراي عالي انقالب فرهنگي

 شوراي عالي عتف.
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 مقدمه.8-1
ويو نوآوريپژوهش، فناورعملكرد مناسب در نظام در نيازمند وجود يك چارچوب مناسب مديريتي حكمراني

و گذاري سياستهاي مختلف از قبيل اي از فعاليت باالترين سطح آن است كه مجموعه و هماهنگي؛ پشتيباني
و دولت نقش اساسي در آن و ارزيابي را در حوزة عتف بر عهده دارد و همچنين نظارت زيرساخت؛ امور اجرايي

كه ايفا مي و پرهيز از موازيمناسب به تخصيص حكمراني كند. از آنجايي و بهينه منابع، هماهنگي كاري
و زمان كمك مي مي اتالف منابع بر رشد اقتصادي، بهبود رفاه تأثيرگذاراز عوامل توان آن را يكي كند،

.و توسعة پايدار محسوب كرد بهبود كيفيت آموزش عالي عمومي،
درو تصميم گذاري سياستعرصة ايجاد نهادهاي موازي در بـه خصـوص در يك دهة عتفنظام گيري

را كاري اخير موازي و خنثي بعضاًها شوراي عالي. سوق داده استو عدم پاسخگويي سازي به سمت تخاصم
و فناوري رياستوزارت،عتفانقالب فرهنگي، شوراي عالي   جمهوري، بنياد ملي نخبگان عتف، معاونت علمي

و به علت عدم ترسيم دقيق حدودي هستند كه در اين زمينه اصل نهادهاي و اختياراتي به عهده دارند وظايف
و اختيارات نهادهاي مزبور، صالحيت و وظايف تداخل در مرز صالحيت ها بر.مشهود استهاآنها، اختيارات

و بهره اين اساس الزم است با توجه به آسيب و عملكردي از شناسي وضعيت موجود از منظر قانوني گيري
و نوآوري كشور تجار ب كشورهاي منتخب، مدلي جهت تقسيم كار در سطح حكمراني نظام علم، فناوري

 طراحي شود.

و نوآوري.8-2  مفهوم حكمراني علم، فناوري
و اجراي اقدامات، برنامهگذاري سياستهاي حكمراني عتف مجموعه فعاليت و ارزيابي، پشتيباني ريزي، نظارت
و آموزش عالي، در حوزة عتف است كه موض بنيادي، هاي پژوهشوعات مختلفي همچون نيروي انساني

و توسعه مي كاربردي و نوآوري را پوشش و توسعة فناوري و خردمندنيا، اي، مديريت (عليزاده در ). 1391دهد
و نرم تعريفي ديگر، حكمراني عتف به مجموعه ود هاي تشويقي، محد اي از تداركات نهادي، شامل ساختارها

و خصوصي در توسعه اقتصادي اجتماعي را در زمان شود كه روش مي هاي تعامل كنشگران مختلف دولتي
و مديريت منابع نوآوري شكل مي ( تخصيص و توسعه، دهد ).2012سازمان همكاري اقتصادي

(حاجي و در ارتباط با حكمراني نظام عتف تاكنون رويكردهاي مختلفي مطرح شده است حسيني
):1390اران، همك

−) و توسعه و OECDرويكرد سازمان همكاري اقتصادي ): در اين رويكرد سه دسته از تعامالت
مي گذاري سياستهماهنگي در  مي مطرح دهند: شود كه سه سبك مختلف حكمراني را نشان

 اي. مراتبي، سبك حكمراني شبكه سبك حكمراني بازاري، سبك حكمراني سلسله
 گذاري سياستفناوري): در اين رويكرد سه مدل براي گذاري سياستهايدل(م1رويكرد بوزمن−

و شبكه شود: مدل شكست بازار، مدل مأموريت فناوري ارائه مي و مدل مشاركتي  اي. گرا
و− و ليدسدورف: اين رويكرد بر سه نوع مدل تعامالت ميان دولت، دانشگاه رويكرد اتكوويتز

سه3) مدل بازاري؛2) مدل دولتي؛1از: صنعت اشاره دارد كه عبارتند گانه: ) مدل مارپيچ
سه شبكه و هاي  هيبريدي. هاي سازمانگانه

1. Bozman  
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(سبك− و كالرود بر رويكرد هاگنجيك هاي حكمراني از منظر مشاركت ذينفعان): اين رويكرد
) سبك1دارد: تأكيدشش سبك حكمراني نظام نوآوري از منظر نحوة مشاركت ذينفعان 

) سبك4) سبك حكمراني آموزشي؛3) سبك حكمراني مشاركتي؛2مراني دستوري؛ حك
و پيش6 اي؛ ) سبك حكمراني مجادله5حكمراني بازاري؛   برنده. ) سبك حكمراني ارادي
هاي هاي حكمراني در كشورها ايجاد شده است. مانند تغيير از سبك اخيراً برخي تغييرات در سبك

و آموزشي؛ هاي دستوري به سبك اي؛ حركت از سبك سبك شبكهمراتبي به سمت سلسله هاي مشاركتي
و فناوري به سمت گذاري حركت از سياست كل نظام گذاري سياستهاي خطي علم و از مند نگر؛ تغيير

و عمودي شبكه و گذاري سياستهاي بسته در بر افقي تأكيدبا مشاركت ذينفعان و يكپارچگي سياستي سازي
و خردمندنيا، گذاري سياسترايندف ).1391(عليزاده

و فناوري مرور تاريخي تحوالت اصلي در اليه حكمراني.8-3  نظام علوم، تحقيقات
در مرور تاريخي تحوالت اصلي در سه دهه اخير در اليه حكمراني نظام عتف، نقاط عطفي را نشان مي  دهد كه

جمهوريو فرهنگي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعيبر اساس قانون به تصوير كشيده شده است.
و آموزش عالي در سال  و فناوري تغيير نام داد 1379اسالمي ايران، وزارت فرهنگ به وزارت علوم، تحقيقات

و تدوين سياستو وظايف برنامه و اولويت ريزي، حمايت، پشتيباني، ارزيابي، نظارت، بررسي در ها هاي راهبردي
شد هاي حوزه و فناوري به وظايف اين وزارتخانه افزوده قانون اهداف، 1383. پس از آن در سال تحقيقات

و تشكيالت وزارت عتف با هدف  و وظايف ، نظام علمي گذاري سياستانسجام بخشيدن به امور اجرايي
و فناوري قانون 124در راستاي اصل 1385به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. در سال كشورتحقيقاتي

(كه بر اساس آن رئيس جمهور مي با اساسي و  تأكيدتواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد)
و مسائلرهبري بر ايجاد دفتري در رياست جمهوري براي رسيدگي به ارتباط دانشگاه با صنعت، معاونت علمي

) و مناسب از ظرفيت رهبري تأكيد) با 1385فناوري شكل گرفت. در همان سال هاي مبني بر استفاده صحيح
 علمي نخبگان، بنياد ملي نخبگان شكل گرفت.

، توجه به اعالم مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر احياي شوراهاي عاليبا 1387سپس در سال
و فعاليت كميسيون مجدداً  هاي خود را به صورت فعال از سر گرفتند. هاي شوراي عالي عتف جلسات

دربه دنبال ابالغ نقشه جامع علمي و ابالغ،به منظور تهيه 1389سال كشور يها استيستصويب
و فرهنگ سازوكاراجرايي، طراحي و فرآيندهاي مربوطه، تحقق اهداف نقشه و اصالح ساختارها سازي

و  آنكشور در اجراي نقشه جامع علمييبخش انسجامهماهنگي راهبري ستاد،و نظارت بر حسن اجراي
و در محل شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل شد. 1390اجراي نقشه جامع علمي كشور در سال 

در سال از آن و1392پس و فناوري توسط سازمان امور اداري شرح وظايف مصوب معاونت علمي
ج رئوس فعاليت1396سپس در سال استخدامي ابالغ شد. و فناوري رياست در هاي مجاز معاونت علمي مهوري

) وي برنامهدائم) قانون احكام51ماده شورايديتائهاي توسعه كشور پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي
در سال  در نهايت و و فناوري رياست1397نگهبان ابالغ گرديد و شرح وظايف جديد معاونت علمي اهداف

و استخدامي ابالغ و توسط سازمان امور اداري  گرديد. جمهوري بازتبيين شد
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مي1-8 شكل هر نشان سال يك تغيير مهم نهادي در سطح حكمراني نظام عتف3دهد كه به طور تقريبي در
و تكامل سطح حكمراني نظام عتف را مي توان امري مثبت تلقي كرد، اما ايران اتفاق افتاده است. البته تحول

و از منطق مشخصي تبعيت كند. به منظور تحليل بهتر تحوالت مشروط بر اينكه سرعت تحوالت معقول باشد
و كشورهايدر نوآوريو پژوهش نظام حكمراني ساختارهاياي مقايسه فوق، در قسمت بعدي مطالعه منتخب

ميهاآنتحوالت  با انجام و شود تا از اين رهگذر، منطق يا الگوي احتمالي تحوالت سطح حكمراني را استنباط
و تفاوت گرفتن شباهتدر نظر   ها با شرايط ايران به نتايجي دست پيدا كرد. ها

 منتخب كشورهايدر نوآوريو پژوهش نظام حكمراني ساختارهاياي مقايسه مطالعه.8-4
و بلوغ نظام نوآوري در هر كشوري  نظام حكمراني ساختارهاي، در طول زمان دور از انتظار نيست كه با تحول

دچ نوآوري و تكامل نيز مي ار تحول به توان درس آموخته شوند. از تجارب حكمراني در جهان هايي براي كشور
و يا دست كم ساختار حكمراني علم، دست آورد، اما از آنجايي كه شباهت كامل نظام كلي حكمراني كشورها

و نوآوري و ها قابل تقليد نيستن آموخته پذير نيست، اين درس امكانهاآنفناوري تواند براي يادگيريمي صرفاًد
كشورها براي مطالعه، نزديكي معيارهاي انتخاب ترين مهمالزم به توضيح است، يكي از مفيد واقع شود. 

مي هاي زمينه ويژگي (به علت اي كشورهاي مورد مطالعه با كشور مبنا باشد بر اين اساس سه كشور پرتغال
ن و دولتي)، و حوزهساختار حكمراني متمركز (به علت نقش مهم نفت و روژ هاي وابسته آن در اقتصاد كشور)

(به عنوان يك كشور موفق با هزينه و نوآوري) براي بررسي انتخاب شدند. ژاپن  كرد باال در فناوري

و نوآوري در كشور پرتغال.8-4-1  ساختار حكمراني علم، فناوري
و به درگير هاي سازمانشكل گرفتن قوانين، ساختارها و نوآوري در پرتغال نسبت در حكمراني آموزش عالي

منجر 1986در سال1ساير كشورهاي اروپايي ديرتر اتفاق افتاده است. پيوستن پرتغال به جامعه اقتصادي اروپا
 ها شد. به تحول در اين حوزه مانند ساير حوزه

و اختيارات مقامات اي دولت مستقلي وجو كشور پرتغال حكومتي متمركز دارد. در سطح منطقه د ندارد
و توسعه اقتصادي كمتر است. اين الگو2محلي نسبت به همتايانشان در ساير كشورهاي عضو سازمان همكاري

و نوآوري نيز نمايان است. در اين نظام دولت مركزي مسئوليت انحصاري  در نظام آموزش عالي، پژوهش
و نوآوري از طريق حمايتآموزش عالي را بر عهده دارد. با اين وجود، اغلب  هاي مالي اروپا در حوزه پژوهش

و در قالب  مي منطقه» هاي عملياتي برنامه«مديران محلي و توسعه اقتصادي، اي اداره (سازمان همكاري شوند
مي ساختار حكمراني).2019 و نوآوري را در پرتغال در حوزه آموزش عالي، پژوهش (الرانجا، سطح4توان
() ترسيم 2012 ):2-8 شكل كرد

 كالن، گذاري سياست.1
(كابينه)،ها وزارتخانه.2
 هاي دولتي، اداره.3
و نوآوري دانش هاي سازمان.4  بنيان. متصدي آموزش، پژوهش

1. European Economic Community             2. Oecd 
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و نوآوري در كشور پرتغال  نكات كليدي در خصوص حكمراني علم، فناوري
هاي عهده دارد؛ حتي در زمينه تعيين ظرفيت دولت مركزي مسئوليت انحصاري آموزش عالي را بر−

 هاي خصوصي؛ دانشگاه
و آموزش عالي با حوزه نوآوري تفكيك نهادي وجود دارد؛−  به طور كلي ميان حوزه پژوهش
و علم«سند− هاي جزئي در هر دوره زماني، وزارت با تعيين اولويت» دستوركارهاي تعهد به دانش

و آموزش عالي را موظف از علم، فناوري  كند؛ميهاآنبه حمايت
و اشتغال«از منظر نوآوري، استراتژي اصلي− بوده كه سال» زايي استراتژي توسعه صنعتي براي رشد

 وزارت اقتصاد آن را تدوين كرده است؛ 2013
در راستاي را بر اساس استراتژي 2030تا 2018اخيراً شوراي وزيران، استراتژي نوآوري− و هاي فوق

 سازي اين استراتژي با اداره ملي نوآوري است؛ اتحاديه اروپا تصويب كرده است. وظيفه پيادههمگرايي با 
و آموزش− مي حوزه علم، فناوري، نوآوري  برد: عالي به شرح زير از شوراهاي هماهنگي بهره

o:و فناوري از شوراي ملي علوم رتبه با هدف مشاوره در زمينه عالي پژوهشگرانمتشكل
پ اولويت و هماهنگي بيندهي  وزير؛ دستگاهي به رياست نخست ژوهشي

o:و نوآوري مختلف نظام نوآوري هاي بخش نمايندگانعنوان انجمنبه شوراي ملي كارآفريني
 وزير؛ دهي استراتژيك به سياست نوآوري به رياست نخست باهدف جهت

o:عل آموزشهاي در زمينه سياست شوراي هماهنگي آموزش عالي و عالي به وزارت م، فناوري
 دهد. آموزش عالي مشاوره مي

ويساز ادهيپيك ساختار چابك با عنوان اداره ملي نوآوري ايجاد كرده كه به نوعي مسئول− راهبردها
 هاي نوين در حوزه نوآوري است؛ برنامه

و فناوري،− ها در سطوح مختلف است. اين نهاد كننده مالي پژوهش تأمين ترين مهمبنياد ملي علم
بندي باال به پايين دارد كه منجر به پراكندگي منابع پژوهشي باال را بدون اولويتبه كردي پايينروي

و نوآوري با اهداف ملي توسعه شده است.و ناهم  ترازي نظام پژوهش

و نوآوري در كشور نروژ.8-4-2  ساختار حكمراني علم، فناوري
و يك قرن اتح اد با سوئد، سرانجام حق حاكميت كامل خود را در سال نروژ پس از سه قرن اتحاد با فنالند

هم فقط شدنيصنعتبه دست آورده است. 1905 و آن نروژ نسبت به ساير اقتصادهاي اروپا، ديرتر آغاز شده
داري، راني، كشاورزي، جنگل ها تحت سلطه كشتي در مناطق اندكي انجام شده است. اقتصاد نروژ تا مدت

و معدن بوده اس ازت. در كنار اين صنايع، نروژ با سرمايهشيالت و گاز، امروزه به يكي گذاري بر صنعت نفت
هاي آينده تبديل شده است فرد براي مقابله با چالش ثروتمندترين كشورهاي اروپايي با ظرفيت مالي منحصربه

و توسعه اقتصادي،  ).2017(سازمان همكاري
و عمده سياستبه طور كلي ساختار حكمراني نروژ متمركز اس و بودجهت ها توسط دولت مركزي ها

و توسعههاي شود. هزينه مشخص مي به تحقيق  تأمينطور كامل از بودجه دولت مركزي بخش عمومي تقريباً
از شود. دولت نروژ به رهبري نخست مي تشكيل شده است كه هر يك ذيل قانون اساسي وزارتخانه15وزير،

(كوك، كامالًاجراييو گذاري سياستنروژ از نظر   ). 2016مستقل هستند
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و شهرداري19(تعداد1ها كند: دولت مركزي، شهرستان دولت نروژ در سه سطح كشور را اداره مي (تعداد2ها)
و مدرن426 اي را بر عهده دارد. پس از اصالح نظام اداري وظيفه توسعه منطقه3سازي ). وزارت دولت محلي

و، شوراهاي محلي در سطح شهرستان2010نروژ در سال  ها، اختيارات بيشتري در زمينه توسعه اقتصادي
و توسعههايي براي نوآوري به دست آوردند. براي نمونه، بودجه اي هاي صنايع منطقهو همكاري تحقيق

مي هاي جزئي ريزي ها برنامه تر، شهرداري تصويب شد. در سطح پايين مستقيم براي دهند ولي بودجه تر را انجام
 كنند. توسعه نوآوري دريافت نمي

و اعضاي آن بازيگران منطقه اداره نوآوري نروژ در همه شهرستان به ها نمايندگي محلي دارد اي را
و اداره همكاري همكاري بيشتر با يكديگر تشويق مي هاي توسعه كنند. در كنار آن شوراي پژوهش نروژ

(سيوا)  پر تأمينصنعتي نروژ و كسب هاي خوشه وژهمالي  اي نروژ را بر عهده دارند. وكاري منطقه هاي صنعتي
و نوآوري در نروژ، ويژگي در كنار اصل4فردي دارد. اصل بخش هاي منحصربه سياست علم، فناوري

گذاري اين كشور است. اصل بخش يكي از اصول قانون اساسي دو عنصر ساختاري اصلي در سياست5اجماع
و مي زارتخانه در حوزه سياستي خود، استقالل بااليي در سياستاست كه به هر و اجرا دهد. براي نمونه، گذاري

كهمي هر وزارتخانه خود تصميم به چقدرگيرد و نوآوري منابع صرف كند. چنين امري منجر براي پژوهش
 شود.مي مسائلي در هماهنگي افقي

آنها در نتيجه اصل بخش، تقريباً به همه وزارتخانه (وزارت آموزش بودجه پژوهشي دارند؛ اما سه تاي ها
و خدمات مراقبتي)  و وزارت سالمت و شيالت درصد كل بودجه75و پژوهش، وزارت تجارت، صنعت

(گزارش كشور ريو، پژوهشي را به خود اختصاص داده ترين بازيگران سياست مهم3-8 شكل ). 2015اند
و روابط بين آن را نوآوري نروژ ميها  دهد. در سطوح مختلف سياستي نشان

و نوآوري در كشور نروژ  نكات كليدي در خصوص حكمراني علم، فناوري
 خود، حوزه سياستيدر وزارتخانههربهكه اساسي كشور نروژ است قانون اصولاز يكي بخش اصل−

كه گيردمي ميمتص خود وزارتخانههر نمونه، براي. دهدمي اجراو گذاري سياستدر بااليي استقالل
 شود؛مي افقي هماهنگيدر مشكالتيبه منجر امر اين. كند صرف منابع نوآوريو پژوهش براي چقدر

 بين پژوهشي سياست هماهنگ كردن نيزوها كالجوها دانشگاه مسئوليت پژوهشو آموزش وزارت−
كهرااي بودجهاز نيمي. دارد عهدهبررا بخش اصل محدوديت گرفتن نظردربا مختلف هاي بخش
و توسعهبه دولت از بزرگي سهمو عالي آموزش مراكز بودجه قبيلاز است، داده تخصيص تحقيق
 كند؛مي تقسيم وزارتخانه اينرا نروژ پژوهش شوراي بودجه

 نروژ نوآوريو فناوري علم، سياستدر غالباي واسطه بازيگر 1993 سالاز نروژ پژوهش شوراي−
 سازمان كشورهاي سايردر مشابه نهادهايبه نسبت نروژدر نهاد اين مأموريتوهجايگا. است بوده

واي پايه هاي پژوهش مالي تأمينهم شورا اين زيرا است؛ فردبه منحصر اقتصادي توسعهو همكاري
 پژوهشي هاي همكاري بودجه همچنين. دارد عهدهبررا صنعتي رويكردباو كاربردي هاي پژوهشهم
 كند؛مي تأمين نيز را

1. Counties           2. Municipalities            3. Local Government And Modernisation, Kmd 
4. Sector Principle           5. Consensus Principle 
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 پژوهشو آموزش وزارتبهكه است ويژهو گسترده اختياراتيبا دولتياي اداره نروژ پژوهش شوراي−
 دارند؛ نقشآن بودجه تأميندرها وزارتخانه همه تقريباً. دهدمي پاسخ

 چند غاماداز 2004 سالدر. است نروژدر نوآوريازها حمايت كننده تأمين دومين نروژ نوآوري اداره−
 است؛ شده تشكيل وكارها كسباز كننده حمايت ادارهو بانك

.دارد پژوهشي سياستدررا اصلي نقش پژوهشو آموزش وزارت−
:از اند عبارت نروژدراي خانه وزارت بين هماهنگي سازوكارهاي خالصه طور به

 شود؛مي انجام دولت كابينهدر نوآوريو فناوري علم، سياست موضوعباكه هايي بحث−
در نوآوريو فناوري علم، بودجه خصوصدر مذاكرات−  شود؛مي انجام بودجه ساالنه هاي نشست قالب كه
مي هماهنگ نهاديك عنوانبه نروژ پژوهش شوراي−  كند؛ كننده عمل
 خصوصدر بااليي سطح هاي هماهنگيبه منجركه عالي آموزشو پژوهش بلندمدت برنامه−

 است؛ شده نوآوريويفناور علم، هاي اولويت
.است كرده مشخص مختلف هاي بخشدررا نروژ هاي اولويتكهاي گانه ويك بيست هاي استراتژي−

و نوآوري در كشور ژاپن.8-4-3  ساختار حكمراني علم، فناوري
و فناوري را تدوين كرد. 1995در سال و برنامه اساسي علم و فناوري يكپارچه ، دولت ژاپن يك سياست علم

كهب و فناوريراي موفقيت اين برنامه، ژاپن نياز داشت و پرقدرت براي مديريت سياست علم  سازماني محوري
دولت 2001بندهاي مطرح شده در اصالحات اداري سال ترين مهمرا بنيان بگذارد. تقويت كاركرد كابينه از

و در نتيجه، به  اين شد. رياست تشكيل مشورتي مهم شوراي عنوان بخشي از اين اصالح اداري، چهار ژاپن بود

گيرد.مي بر عهده قائم مقام يعني وي از بعد كابينه دفتر در مقام باالترين يا وزير نخست شخص را شوراها
 شوراي شوند. چهار مي شورا انتخاب فعاليت حوزه با مرتبط نظران صاحبو وزرا ميان از نيز شوراها اين اعضاي

(خويي شده تشكيل ):1395، عبارتند از
 مالي؛ هاي سياستو اقتصاد شوراي−
و شوراي−  فناوري؛ سياست علم
 مركزي؛ بحران مديريت شوراي−
.جنسيتي برابري شوراي−

و فناوري و نوآوري تغيير نام پيدا كرد. در مقايسه1شوراي سياست علم بعدها به شوراي سياست علم، فناوري
و پروژه اي از سياستن شورا طيف گستردهبا شوراهاي مشابهي كه سابق بر آن وجود داشت، اي هاي علم، ها

و نوآوري را در بر مي و فناوري  هاي سازمان. عالوه بر اين، ساير گيري بيشتري داشت قدرت تصميمگرفت
و فناوري، نمي و نوآوري دخالت كنند؛ توانستند در فعاليت فعال در حوزه علم هاي شوراي سياست علم، فناوري

ميزيرا رئيس شور و فناوري را مشخص كند؛ گيري توانست اعضا را تعيين كند؛ جهت اي مزبور هاي برنامه علم
در اختيارات خود را به ساير سازمان و نوآوري در ژاپن4-8 شكل ها تفويض كند. ، ساختار حكمراني پژوهش

 نشان داده شده است.

1. Council For Science And Technology Policy, Cstp 
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نخست وزير

و نوآوري شوراي علم، فناوري

و وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم
فناوري

و فناوري اداره علم

صنعت مؤسسات تحقيقاتي

)1399 زاده،يعلويكوثر( ژاپندرينوآورو پژوهشيحكمران ساختار-4-8 شكل

و نوآوري در كشور ژاپن  نكات كليدي در خصوص حكمراني علم، فناوري
و نوآوري كشور ژاپن− مي كامالًشوراي سياست علم، فناوري و ساير مستقل عمل فعال هاي سازمانكند

و فناوري، نمي در فعاليتدر حوزه علم ك توانند و نوآوري دخالت  نند؛هاي شوراي سياست علم، فناوري
مي اين نهاد سياست− بر هاي جامع را تدوين و فناوري در ژاپن را و هماهنگي كلي در مقوله علم كند

 عهده دارد؛
و فناوري− و توسعه سياست كلي علم و نوآوري نقش اصلي را در تدوين شوراي سياست علم، فناوري

هم و و نوآوري يابي موضوعات مرتبط با چنين ارز دارد كه شامل تكميل برنامه اصلي علم، فناوري
و فناوري مي  شود؛ سياست علم

و فناوري− و ورزش، علوم و فناوري نهاد مدنظر در سياست ترين مهموزارت آموزش، فرهنگ هاي علم
ميها دانشگاهاست. بودجه نهادي براي   كند؛ را فراهم

و نوآوري عبارتند از:−  حاميان نهادي شوراي سياست علم، فناوري
oدفتر اجرايي) و نوآوري را نيز بر JSTBدر كابينه ) كه نقش دبيري شوراي سياست علم، فناوري

 عهده دارد؛
oو و فناوري كه پس از اينكه شوراي سياست علم، فناوري وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم

و برنامه نوآوري، سياست به ها هاي مختلف دولتي كننده دستگاه عنوان هماهنگ ها را تدوين كرد
ميوارد   شود. عمل
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بر.8-5  كالن در سطح عالي گذاري سياستبررسي تطبيقي تجارب سه كشور منتخب با تجربه ايران با تمركز
در ابتدا به منظور بكارگيري تجارب بررسي شده براي ارائه توصيه هاي سياستي مناسب براي كشور، الزم است

در خصوص  ايران ترسيم شود. به اين منظور با مطالعه تصويري مشابه تصوير به دست آمده از كشورهاي فوق
و گزارش بر اساس اسناد و نوآوري كشور شكل هاي موجود، اين ساختار بصورت ساختار حكمراني علم، فناوري

 قابل ترسيم است.8-5 
و فناوري در كشور ايجاد شده اند. مجموعاً سه شوراي عالي متشكل از نهادهاي مختلف درگير در نظام پژوهش

در ولين شورا، شوراي عالي امنيت ملي است كه از طريق ساختار كميته اقتصاد دانشا بنيان به هماهنگي بين دستگاهي
مي موضوعات خاص اولويت و در خصوص موضوعات متداول اين حوزه، اقدامي صورت نمي دار دهد. ويژگي اين پردازد

آن نهاد شفاف بودن نسبي حوزه در هاي ورود و فناوري خارج از وظايفو درگير نشدن موضوعات متنوع نظام پژوهش
و  و عدم ورود آن به توزيع منابع حوزه پژوهش سنتي خود است. اين امر كه عمدتاً به علت خارج بودن از قوه مجريه

 هاي اجرايي نداشته باشد. فناوري كشور است باعث شده تا تداخل زيادي با وظايف دستگاه
پژو در حوزه و پيگيري شوراي بعدي بر راهبري و فناوري يعني شوراي عالي انقالب فرهنگي، عمدتاً هش

از طريق اسناد فناوري و و ساير اسناد دارتياولوهاي اجراي نقشه جامع علمي كشور متمركز است نقشه جامع
(نظير  بنيازمند هماهنگي بين دستگاهي ضوعات ) مو1جمهوري اسالمي ايرانيالمللنيسند جامع روابط علمي

مي اولويت  نمايد. دار را پيگيري
و طبق ماده گذاري اين قانون، متولي سياست3شوراي عالي عتف بر اساس قانون تشكيل وزارت عتف ايجاد شده

و ارزيابي در حوزهزير برنامهو  و همچنين هماهنگي، پايش و فناوري است. با توجه به وظايفي كالن ي علوم، تحقيقات
و نقش كليدي كه در تخصيص بودجه پژوهشي در كشور دارد، تعارضاتي با ساير تردهو اختيارات گس اين شورا

به دستگاه و جايگاه باالدستي آن نيز حفظ نشده است. هاي متولي  ويژه در امر توسعه فناوري پيدا نموده
و نوآوري سـاير كشـورها كـه در قسـمت قبـل برر سـي شـد، در با توجه به ساختار حكمراني علم، فناوري

و همـاهنگي وجـود دارنـد.، سه شوراي مشابه شوراي عالي عتف با وظيفه سياسـت كشور پرتغال گـذاري كـالن
و شوراي ملي آموزش عـالي كـه هـر سـه وظيفـه و نوآوري و فناوري، شوراي ملي كارآفريني شوراي ملي علوم

و هماهنگي بين دستگاهي را به رياست نخست اولويت (يعني گذاري باالترين مقـام اجرايـي مشـابه رئـيس وزير
توان با شوراي عالي عتـف مقايسـه نمـود. جمهور در ايران) بر عهده دارند. لذا از منظر سطح، اين سه شورا را مي

و  اما نكته قابل توجه، تفكيك حوزه موضوعي است كه در پرتغال اتفـاق افتـاده اسـت. بـا توجـه بـه گسـتردگي
و نوآوري براي همه كشورها، اين تفكيك مـي اهميت روزافزون موضوعات مرتبط توانـد بـراي توجـه با پژوهش

و در عين حال بخـش قابـل  و نوآوري بدون غفلت از ابعاد ديگر مفيد واقع شده دقيق به همه ابعاد نظام پژوهش
و تداخل وظايف را  مي معنايبتوجهي از تعارضات مـورد نيـاز تواند يكپـارچگي سازد. اگرچه، اين امر به نوبه خود

و نوآوري را تا حدي كاهش دهد. به نظر مي و ارزيابي تـا حـدي رسد برنامه نظام پژوهش هاي يكپارچه سياستي
و اولويت اين مشكل را پوشش داده توانـد گذاري فراتر از سه شوراي اصـلي مـي اند ولي ايجاد سازوكار هماهنگي

 اين مشكل را به طور جدي برطرف نمايد.

به 15/12/1396 مورخ 805جلسهرد المللي جمهوري اسالمي ايران سند جامع روابط علمي بين.1 شوراي عالي انقالب فرهنگي

.تصويب رسيده است
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و وظيفه اولويت به طور كلي ساختار متفاوتي دارد، نهاد نقش كشور نروژ گذاري آفرين كليدي كه بيشترين منابع
و نوآوري را بر عهده دارد يكي از وزارتخانه وو هماهنگي در آموزش عالي، پژوهش ها يعني وزارت آموزش

كه در كشور ما به ميزان قابلها دانشگاهوزارتخانه تمامي وظايف نظارت بر پژوهش است. به نوعي اين 
شود را نيز بر عهده دارد. ذيل اين وزارتخانه شورايي توجهي مربوط به شوراي عالي انقالب فرهنگي مي

و پژوه متشكل از ساير وزارتخانه و اختيارات بااليي دارد ولي به وزارت آموزش ش ها وجود دارد كه قدرت
و بنابراين و نوآوري ندارد (و نه به دولت يا مجلس). اينجا تفكيك موضوعي نظام پژوهش پاسخگو است

و نوآوري از  مي پايه هاي پژوهشيكپارچگي داخلي نظام پژوهش و صنعتي حفظ شود. بودجه اي تا كاربردي
شود. بخشمي تأمينها انهاز طريق ساير وزارتخ شوراي عالي عتفهاي كالن اين شورا مشابه سازوكار طرح

و عمده و نوآوري در دستان اين شورا است كه قدرت منحصر بفردي به اين شورا اي از بودجه دولتي پژوهش
و پژوهش داده است. اين شورا به با به وزارت آموزش شامل شوراي عالي عتفلحاظ ساختاري شباهت زيادي

م كميسيون و متشكل از اقشار و هاي موضوعي مختلف از دانشگاه تا صنعتينوآورختلف فعاالن پژوهش
و نوآوري دارد،  و پژوهش در نظام پژوهش و اختياراتي كه وزارت آموزش ناشي از بودجه عمدتاًدارد. قدرت

(مشابه  و جلسات هفتگي كابينه و بعد از آن طراحي سازوكارهاي هماهنگي قوي نظير شوراي پژوهش زياد
ب رانيوزئتيه از وده است. البته مرحلهدر ايران) مراحلي است كه ساير ترين مهمي تدوين بودجه نيز

و به علت تدوين بودجه با مذاكرات متعدد، در مقام اجرا توسط وزارت وزارتخانه ها نيز حضور فعالي دارند
و پژوهش همكاري مورد نياز جلب مي ها خانهشود. با اين وجود نروژ نيز به علت استقالل نسبي وزارت آموزش

در كامالً كالن نظام گذاري سياستاز مشكالت مربوط به هماهنگي رها نشده است. اتخاذ رويكرد نروژ
و نوآوري، نيازمند تمركز باالي بودجه و همچنين تقويت شوراي عالي عتف پژوهش هاي دولتي در وزارت علوم
 تأمينل بودجه شوراي عالي عتف را هاي اجرايي به طور كام ذيل اين وزارتخانه به نحوي است كه دستگاه

مي تأميننمايند. كشور نروژ نيز مثل كشور ما بخش قابل توجهي از (حدود مالي پژوهش را دولت انجام دهد
مي50 ، اتخاذ اين رويكرد نيازمند گذاري سياستدر1رسد با توجه به نظريه وابستگي به مسير %). به نظر

و تشكيالت آن به گونهتوانمندسازي بسيار زياد وزارت عتف اي است كه بتواند در كنار تمركزو اصالح ساختار
و نوآوري نيز به دست آورد. بنابراين اتخاذ باالي فعلي بر آموزش عالي ظرفيت كارفرمايي در حوزه هاي فناوري

و ظرفيت رويكرد نروژ در كوتاه مدت توصيه نمي (سازمان شود برنامه، سازي مقدماتي در كل نظام از بودجه
و مجلس) تا جلب همكاري ساير دستگاه مي دولت و تقويت بنيه وزارت عتف ضروري به نظر  رسد. ها

و اولويت كشور ژاپن مي نيز مانند پرتغال، هماهنگي كند. از منظر گذاري را از طريق شوراها پيگيري
و به شوراي عالي عتفپاسخگويي به باالترين مقام اجرايي، اين شورا نيز مانند شوراهاي پرتغال در ايران

و برخالف پرتغال تفكيك موضوعي ميان  باالترين مقام اجرايي پاسخگو است. در ژاپن نيز مانند نروژ
و اجرايي بسيار بااليي دارد كه اين  و نوآوري وجود ندارد. اين شورا قدرت سياسي ساختارهاي علم، فناوري

و هاي بسيار زياد در نظام قدرت را مرهون حمايت حكمراني است: اول اين كه دبيرخانه آن يك دفتر مستقل
و فناوري از آن پشتيباني مي و موفقيت اين قوي در كابينه است، دوم وزارتخانه آموزش كند كه به مشروعيت

 
1. Path Dependency 
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از شورا كمك مي ي مختلف كه بدنه هاي بخشكند. سوم مشاركت دادن تعداد زيادي از خبرگان تخصصي
 نموده است. تمركز بودجه در اين شورا وجود ندارد.حمايتي قوي ايجاد

و نه مانند پرتغال، تنها بازوي اجرايي در ژاپن نه مانند نروژ وزارتخانه آموزش قدرت بسيار بااليي دارد
در سهم عمده زمانهمتر از شورا است ولي است. اين وزارتخانه در ژاپن در سطحي پايين اينيها استيساي

و ساير  و فناوري با اتكا به بودجهيها استيسشورا ي زياد در دسترس خود دارد. همچنين در ژاپن نقش علم
و صنعت بر خالف وزارتخانه و پرتغال كمرنگ نيست. وزارت اقتصاد  هاي مشابه در نروژ

و فعاليتنيتر مهمرسد به نظر مي هاي چالش در هر سه كشور، ايجاد هماهنگي ميان دستوركارها
و هاي بين، اين امر در گزارشترشيپتلف است. نهادهاي مخ (آرنولد المللي مختلفي نيز بيان شده است

و همكاران، 2002همكاران،  شوراهاي متعددي به دنبال تحقق اين امر تأسيس). پرتغال با 2009؛ كانينگام
ب و توسعه اقتصادي در خصوص اين كشور به علت نبود ي واحدي رنامهبوده است كه گزارش سازمان همكاري

به كه به اين هماهنگي كمك كند، اين چالش را برطرف نشده مي عالوه ايجاد يك كارگروه سطح باالتر داند.
 داند. را نيز براي اين كشور ضروري مي

در نروژ، شوراي پژوهش توانسته است به ميزان قابل توجهي اين هماهنگي را بهبود بخشد كه در نوع خود
به تجربه ميي منحصر در ايفاي كاركرد فردي محسوب هر چند كه وجود چندين برنامه ملي نيز به اين شورا شود.

و نوآوري گذاري سياستهماهنگي كمك كرده است. نهايتاً ژاپن با تمركز شديد  در شوراي سياست علم، فناوري
و يكپارچگي بوده است. استقالل باالي اي از تحقق چنين هماهنگي ن نهاد به همراه حمايتي كه به دنبال اطمينان

مياز سوي دفتر نخست و وزارت آموزش دريافت ي موفقي كند توانسته است اين شورا را به عنوان تجربه وزيري
و عدم هماهنگي هاي سياستي توصيهدر ژاپن معرفي نمايد. برخي براي حل مشكالت مربوط به تداخل، تعارض

بر تجارب بين از بعد ساخت متكي و  اري به شرح زير است:المللي
و تداخل در كوتاه مدت راهكار حداقل نمودن تعارض كالن، گذاري سياستها ميان وظايف در سطح ها

و ارزيابي، تفكيك ميان حوزه اولويت هاي موضوعي است. اگر چه بر مبناي مرور اجمالي تجارب ساير گذاري
مي توصيه توانينمكشورها  به اي دقيق ارائه نمود ولي بنظر رسد در كوتاه مدت تفكيك شوراي عالي عتف

و كارآفريني مي و شوراي عالي نوآوري و فناوري در شوراي عالي آموزش عالي، شوراي عالي علوم تواند ضمن
و نوآوري، شفاف بر گرفتن همه و تخصصيي ابعاد نظام آموزش، پژوهش به تر شدن تر شدن وظايف با توجه

مح ويژگي ي موضوعي را در بر داشته باشد. اگر چه در اين صورت بايد براي دودههاي متفاوت اين سه
و شوراي عالي عتف يكپارچگي ميان سياست هاي اين سه حوزه كه يكي از داليل اصلي تشكيل وزارت علوم

و نوآوري، تر شدن محدوده است تدبيري انديشيده شود. با توجه به گسترده موضوعات نظام آموزش، پژوهش
و تفكيك نسبت به يكپارچگي شايد تخ  از ساختار واحد، در اولويت باشد؛ متأثرصصي شدن

و واگذاري بخش عمده در بلندمدت، مي و نقش هماهنگي توان راهكار تقويت وزارت علوم اي از بودجه
تواند به عنوان شوراي پاسخگو به اين بين دستگاهي را دنبال نمود. بر اين اساس شوراي عالي عتف مي

و جهتوزار و فناوري ساير وزارتخانه دهي بودجه تخانه به صورت فعاالنه در جذب ها عمل كند. هاي پژوهش
وي بسيار مهم در خصوص اين پيشنهاد اين است كه در صورت عدم شكل نكته گيري ظرفيت تخصصي
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و در نتيجه موفقيت نظام پژوهش اجرايي كافي در اين وزارتخانه، اين پيشنهاد نه تنها به هماهنگي، يكپارچگي
و رويكرد سنتي اين وزارتخانه كه در  و نوآوري كمك نخواهد كرد، بلكه با پررنگ بودن بخش آموزش عالي

و همكاريها دانشگاهطي زمان، با بيشترين سهم را در تعامالت و ...) يك گام داشتههاآنها (و نه صنايع اند
 رو به عقب خواهيم داشت.

مالي تخصصي تأمينآموخته بررسي تجربه ژاپن براي ايران، وجود سازمانسدر ترين مهمنهايتاً
و فناوري ژاپن) است كه بخش عمده اي از قدرت وزارت آموزش در ايجاد هماهنگي، مرهون(سازمان علم

و تخصيص آن با هماهنگي اين وزارتخانه است. اين سازمان كه   تأمين زمانهمتمركز بودجه در اين سازمان
به كرد بودجه گري هزينهو تنظيم مالي هاي دولتي اين حوزه را بر عهده دارد، به علت بدنه تخصصي قوي

و علي و پژوهش را تقويت نموده و سياسي وزارت آموزش رغم اينكه خوبي توانسته است جايگاه مديريتي
و مديريت آن مستقل است، براي جايگاه آن  به نظرمفيد باشد. وابستگي كاملي به اين وزارتخانه نداشته

از رسديم تقويت وزارت عتف به سمتي كه بتواند نقش پيشنهاد شده در توصيه باال را به عهدهيا راههيكي
و شكوفايي است.  بگيرد، ايجاد ارتباط تنگاتنگ ميان اين وزارتخانه با صندوق نوآوري

و نوآوري.8-6 كشور با تمركز بر تداخل مروري بر وضعيت موجود ساختار حكمراني علم، فناوري
 گذار سياستوظايف نهادهاي اصلي 

و اختيارات قانوني دستگاه ترين تداخالت هاي مورد بحث، به تحليل اساسي در اين بخش با توجه به وظايف
مييباهاآنهنجاري  و تكاليف كديگر پرداخته و مغايرت وظايف شود. منظور از تداخالت هنجاري، همپوشاني
مي يين شده براي اين دستگاهقانوني تع  شود: هاست كه حول سه محور زير بررسي
و فناوري؛• و وزارت علوم، تحقيقات  تداخالت هنجاري شوراي عالي انقالب فرهنگي
و فناوري؛• و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رياست جمهوري  تداخالت هنجاري معاونت علمي
و وزارت• و فناوري.تداخالت هنجاري بنياد ملي نخبگان  علوم، تحقيقات

و فناوري.8-6-1 و وزارت علوم، تحقيقات  تداخالت هنجاري شوراي عالي انقالب فرهنگي
و اختيارات شوراي عالي انقالب فرهنگي، مصوبه با عنوان جايگاه،«تنها مصوبه موجود در خصوص وظايف

و وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي در» اهداف تصويب همين شورا رسيده است.به 20/8/1376است كه
مورخ 700نامه مصوب جلسه نيز طبق آيين» ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور«همچنين وظايف 

و اختيارات وزارت علوم، 17/8/1390 شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين شده است. در حالي كه شرح وظايف
) و فناوري به استناد ماده ب99تحقيقات و) قانون جمهوري فرهنگي رنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي

و 17/1/1379اسالمي ايران مصوب  و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات (مبني بر تبديل وزارت فرهنگ
و به امورفناوري)، مبني بر تشكيل وزارت عتف به منظور انسجام بخشيدن نظام علمي، گذاري سياست اجرائي

و فناوري و تشكيالت آن در سال تحقيقاتي به تصويب مجلس 1383كشور، در قالب قانون اهداف، وظايف
 شوراي اسالمي رسيده است. 

و طبق بيانات رهبري، شوراي عالي انقالب فرهنگي مسئول اصلي مهندسي فرهنگي كشور
و خروجياست، اما در عمل، كالن در عرصه فرهنگ گذاري سياست ، گذاريستسيا شامل شورا هاي كاركردها
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و ارزيابي، مقرراتگذاري قانون و تدوين ضوابط، اجرا، نظارت اسناد ترين مهم1-8 جدول در.است شده گذاري
و نهادهاي مهم زير نظر شورا فهرست شده كهو مصوبات شورا مي طور هماناند، شود اين كه مالحظه

ح گذار سياستداد يك نهاد دادها بيشتر به برون برون و وظايف وزه علمدر (نظير تكاليف و نوآوري ، فناوري
و تشكيالت وزارت علوم) شبيه است تا نهاد متولي قانوني وزارت عتف مندرج در قانون اهداف، وظايف

 مهندسي فرهنگي در كشور. 

 شورا نظرريز مهمينهادهاوها سازمان/ شورا مهم مصوباتو اسناد-1-8 جدول
سا( ي)انقالب فرهنگيعالياشورتيبرگرفته از

و مصوبات مهم مصوب شورا و نهادهاي مهم زير نظر شوراسازماناسناد ها

دانشگاه آزاد اسالمينقشه جامع علمي كشور
و پرورش جهاد دانشگاهيسند تحول بنيادين آموزش

بنياد ملي نخبگانسند يا نقشه مهندسي فرهنگي
ياانهيرايهايبازبنياد مليسند ملي توسعه فرهنگ قرآني

شوراي تحول علوم انسانيسند نخبگان
و فضاي كشور شوراي زنانسند جامع توسعه هوا

و شوراي فرهنگ عموميشناختييهايفناورسند راهبردي علوم
و طب سنتي بنياد سعديسند ملي گياهان داروئي

و ابنيادييهاسلوليآورفنسند ملي علوم و دبيات فارسيفرهنگستان زبان
فرهنگستان علومياانهيرايهايبازسند

فرهنگستان علوم پزشكيسند آمايش آموزش عالي
فرهنگستان هنرهادانشگاهعلميهيئتجذب اعضاينامهنييآ
و ارتقاء علوم انسانيهادانشگاهعلميهيئتارتقاء اعضاينامهنييآ ستاد تحول

ك شورستاد اجرايي نقشه جامع علمي

مي مسئلهدر ادامه به بررسي اين كه مهم حقوقي پرداخته نسبت مصوبه شوراي عالي انقالب اساساًشود
(مبناي هنجاري فعاليت (مبناي هنجاري فرهنگي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي هاي اين شورا)

ها نظام حكمرانيي ساير دستگاهها(مبناي هنجاري فعاليت رانيوزئتيههاي وزارت عتف) يا مصوبات فعاليت
و فناوري رياست جمهوري) چيست.  عتف، نظير معاونت علمي

را برخي حقوق  قانوني جايگاه داراي فقيه ولي توسط تأسيس دليل به دانان شوراي عالي انقالب فرهنگي

 مجلس جمله از دهانها كليه كه هستند اين به قائلو دانند مي مجلس قوانين از را برتر آن مصوباتو دانسته

 دليل به را فرهنگي انقالب عالي شوراي نهاد ديگر برخي.كنند رعايت را اين نهاد مصوبات بايد اسالمي شوراي

 مصوبات جايگاه خصوص در ديگر دانند. برخي قانوني مي جايگاه فاقد اساسي قانون در آن نام تصريح عدم

 به فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوبات اگر كه معتقدندو شده تفكيك به قائل انقالب فرهنگي عالي شوراي

 صورت اين غيردرو هستند اسالمي شوراي مجلس مصوب قوانين از فراتر اين مصوبات برسد، رهبري مقام تائيد
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(درويشوند مي قرار مصوبات مجلسازتر پاييناي مرتبه در  برتر شرط ديگر، ). برخي1397 همكاران،و گيرند

 تصويب عدم ضرورتو اسالمي شوراي مجلس مصوبات به نسبت فرهنگي انقالب عاليت شورايمصوبا بودن

و اعمال مجلس شوراي توسط مغاير مقرره  صالحيت حدود در فرهنگي انقالب عالي شوراي صالحيت اسالمي

 ملزمراياسالم شوراي مجلسو دانستهها آن بودن حكومتي احكامو اساسي، شرع قانون با مغايرت عدمو خود

 شرعو اساسي قانون مغاير يا خود صالحيت حدود از خارج انقالب فرهنگي عالي شوراي كه مصوباتي از تبعيت به

(درويشوند نمي كند، مي وضع به1397همكاران،و دانند  عالي شوراي مصوبات از دسته آن ديگر، عبارت ).

 اي نگهبانشورو گيرند مي قرار حكومتي قالب احكام در است، رسيده رهبري مقام تائيد به كه فرهنگي انقالب

 مادون جايگاهي توان مي اين نهاد، مصوبات ساير برايو گيرد مي نظر در اساسي قانون 110 اصل قالب در را آن

 باشند؛ عادي قانون توانند خالف نمي وجه هيچ به كه گرفت نظر در اسالمي شوراي مجلس مصوب عادي قوانين

 حقوقي، مراتب هنجارهاي سلسله اصل مطابقو اند گرفته قرار عادي قوانين به نسبتتر پاييناي تبهمر در كه چرا

(كاوياني، مي مافوق قانون از را خويش اعتبار  الف).-1397گيرند
توان از نظر ماهيت نيز به دو دسته اصلي تقسيم همچنين مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي را مي

ديگر برخيو دارند دهي جهتو گذاري سياست ماهيت فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوبات از كرد. برخي
 گذاري سياستوظيفه انجام راستاي در فرهنگي انقالب عالي شوراي كه گذاري. مصوباتي مقررهو ماهيت ضابطه

 ساير مصوبات خصوصدرو است مجلس مصوبات از برتر برسد رهبري تائيد به كه صورتي در كند، مي تصويب

(درويشوند حكمي چنين توان نمي فرهنگي انقالب عالي شوراي ). البته بايد توجه داشت 1397 همكاران،و داد
كالن شوراي عالي انقالب فرهنگي با مصوبات مجمع تشخيصيهايگذار استيسكه به طور كلي، ماهيت 

و چون مصوبات مجمع تشخي مصلحت نظام تداخل حقوقي پيدا مي ص مصلحت نظام توسط مقام معظم كند
و امضاي رئيس قوه مجريه رهبري ابالغ مي شود، اما مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب

از مي رسد، در مورد اين دسته از مصوبات نيز اولويت حقوقي با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
و فناوري ترين مهم (ابالغي مقام توان به سياستمي اين مصوبات مرتبط با حوزه علم و فناوري هاي كلي علم

 ) اشاره داشت. 1393معظم رهبري در شهريور 
الزم به ذكر رانيوزئتيهدر خصوص جايگاه مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي نسبت به مصوبات

، رانيوزئتيهند است كه در اصطالح حقوق اداري، مقرراتي را كه از طرف مقامات مختلف قوه مجريه، مان
و ساير مقامات وضع نامه نامند. از نظر صوري بين آيينمي» نامه آيين« شوديموزيران، استانداران، فرمانداران

و دومي عمل تقنيني محسوب مي گردد؛ به همين جهت،و قانون تفاوت وجود دارد؛ زيرا اولي عمل اداري
آن تواند آيين قانون مي و يا را نامه نمي را تغيير دهد، ولي آييننامه را لغو كند و يا آن تواند قانون را تغيير دهد

در«لغو كند. مطابق با اصل شصتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،  اعمال قوه مجريه جز در امورى كه
و وزراست مستقيماًاين قانون   برخي معتقدند الزمه». بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور

تحقق اين اصل آن است كه هيچ امري از امور اجرايي كشور، خارج از مديريت رئيس جمهور يا يكي از وزرا
(از جمله شوراي عالي  وجود خارجي نداشته باشد. در واقع، با پذيرش اين نظر، به جز قوه مجريه هيچ دستگاهي

و چنانچه يك ساز و از غير اين انقالب فرهنگي) حق تصويب مصوبات اجرايي را ندارد مان يا نهاد مستقل باشد
طريق، وارد عمليات اجرايي شود با اصل شصتم قانون اساسي مغايرت دارد. شوراي نگهبان در پاسخ به نامه 
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درباره تصويب مصوبات 1161رئيس جمهور وقت درباره تشكيل شوراي اقتصاد، نظر مشورتي خود را به شماره
در آن عضويت دارند، به اين شرح صادر نموده است: وزيران هيئتخارج از اجرايي توسط شوراهايي كه اعضايي 

گيرنده در رابطه با امور اجرايي با عضويت افراد خارج از هيئت وزرا با قانون اساسي تشكيل شوراهاي تصميم«
مي». مغايرت دارد دهد كه تصويب مصوبات اجرايي توسط شوراي عالي اين نظريه شوراي نگهبان نشان

و اشكال است؛ زيرا بسياري از اعضاي اين شورا مانند رئيس مجلس، ان سيرئقالب فرهنگي نيز محل ترديد
درسيرئقوه قضائيه، و ... .، عضويتي ندارندوزيران هيئتكميسيون آموزش مجلس

و فناوري.8-6-2 و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رياست جمهوري  تداخالت هنجاري معاونت علمي
و فناوري رياست جمهوري، ماده رينت مهم و اختيارات معاونت علمي قانون مصوب مجلس در مورد وظايف

مي51( و اهداف معاونت علمي ) قانون احكام دائمي توسعه و اختيارات در قالب وظايف باشد. اين وظايف
هنجاري معاونت تداخالت2-8 جدولابالغي شوراي عالي اداري استخدامي كشور نيز منعكس شده است. در 

و فناوري رياست جمهوري با ساير دستگاه بر علمي و وزارت عتف كه و به طور عمده با شوراي عالي عتف ها
 اساس تحليل محتواي احكام به دست آمده، ارائه شده است.

 عتف وزارتو عتفيعاليشورابا فناوريو علمي معاونتيهنجار تداخالت-2-8 جدول

ووظايف اساسي معاون ت علمي
فناوري رياست جمهوري

 متن قانون/ مقررات همپوشاني يا تعارض با قانون/ مقررات

1

حمايت از ايجاد،
و توسعه توانمندسازي

 مؤسساتوها شركت
 بنيان دانش

) از10ماده ) قانون حمايت
و دانش مؤسساتوها شركت بنيان
و اختراعات سازي نوآوري تجاري ها

)1389(

و تسهيالتاياز مزاادههرگونه استف ، امتيازات
اعنوان شده و شركتقانون براينيدر ها

با اهداف از انطباقپس بنيان مؤسسات دانش
امندرج قانون توسط وزارت علوم، تحقيقاتنيدر

و فناوري جهت تصويب به شوراي عالي علوم
و فناوري ارائه مي .گرددتحقيقات

2

و تجاري سازيتوسعه
و راهبرديايه فناوري

در مورد نياز كشور
چهارچوب نقشه جامع

علمي كشور

(» الف«بند2جزء شرح)1ماده
، وظايف تفصيلي شوراي عالي عتف

)1396( وزيران هيئتمصوب

درو برنامه راهبردهاتعيين هاي كالن توسعه
و فنّاوري حوزه در چارچوب هاي علوم، تحقيقات

و اسناد باالدست سند چشم يانداز

3

و حمايت از نوآوري
 هاي پژوهش
و محور مسئله
سازي تجاري

و دستاوردهاي فناوري
نوآوري

(» الف«بند5جزء ) قانون2ماده
و تشكيالت وزارت اهداف، وظايف

) و فناوري )1383علوم، تحقيقات

هاي با همكاري دستگاه توسعه تحقيقات كاربردي
 ربط ذي

و حمايت از نوآوري
 هاي پژوهش

و ئلهمس محور
سازي تجاري

و دستاوردهاي فناوري
نوآوري

(» الف«بند5جزء ) شرح1ماده
وظايف تفصيلي شوراي عالي عتف 

)1396(

و كاربست تجاري هاي تعيين سياست سازي
هر دستاوردهاي پژوهشي و تعيين سهم در كشور

 دستگاه بر پايه تقسيم كار ملي
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ووظايف اساسي معاون ت علمي
 متن قانون/ مقررات همپوشاني يا تعارض با قانون/ مقرراتفناوري رياست جمهوري

4

يهاتيفعالتقويت
و توسعه تحقيق

با اقتصادييهااهبنگ
هدف افزايش توليد

(8جزء ) قانون تمركز امور1ماده
و تشكيل وزارت و معدن صنعت

و معادن  صنايع

و برنامه علمي، كاربردي حمايت از تحقيقاتريزي
 توسعه فناوري در بخش صنعتو

5

از رصد، پايش و حمايت
تقاضاي تحريك

و محصوالت فناورانه
 بنيان دانش

) اجرايي قانون نامهنييآ)27ماده
 مؤسساتوها شركتحمايت از 

و تجاري دانش سازي بنيان
( نوآوري و اختراعات )1389ها

و فناوري موظف است وزارت علوم، تحقيقات
و مواد اوليه فهرست نيازهاي فناورانه، تجهيزات

اجرايي مندرج در قانونيها دستگاهمورد نياز
بنيان ات دانشو مؤسسها شركتمذكور را به
.اعالم نمايد

كاالها ارتقاي صادرات6
 بنيانو خدمات دانش

(»الف«بند7جزء ) قانون2ماده
و تشكيالت وزارت اهداف، وظايف

و فناوري علوم، تحقيقات
 هاي توليد شده در كشور از صدور فناوري حمايت

(»د«بند ) قانون تشكيل1ماده
) )1353وزارت بازرگاني

و مقرراتو تدوينتهيه ونظامات صادراتواردات
حمايت به سياستو نظارت بر اجراي آن با توجه

.كنندهو حمايت از مصرفاز توليدات داخلي

(»ي«بند ) قانون تشكيل1ماده
) )1353وزارت بازرگاني

و اجراي مقررات مربوط به تشويق تنظيم ضوابط
 صادرات

ان قانون حداكثر استفاده از تو
و حمايت  و خدماتي كشور توليدي

) )1398از كاالي ايراني

و تضمين بازار كل مواد قانون به بازارسازي
و به دستگاه هاي كاالهاي داخلي اختصاص دارد

مختلف، وظايفي سپرده است بدون اينكه به 
 معاونت علمي كاري محول شود.

7

ارتباطات اعتالي
و المللي بين فناوري

و توسعه  نوآوري
 ديپلماسي فناوري

(»ب«بند14جزء ) قانون2ماده
و تشكيالت وزارت اهداف، وظايف

) و فناوري )1383علوم، تحقيقات

و اتخاذالملليهاي علمي بينتوسعه همكاري
و همكاري كردن تدابير الزم به منظور نهادينه ها

تحقيقاتي- مبادالت علمي بين مراكز علمي
و تحقيقاتي منطقه-يمراكز علمداخل كشور با اي

الملليبين

(» الف«بند6جزء ) شرح1ماده
 وظايف تفصيلي شوراي عالي عتف

(»ب«بند11جزء ) قانون2ماده
و تشكيالت وزارت  اهداف، وظايف

) و فناوري )1383علوم، تحقيقات

هايتوسعه همكاريي اجراييهااستيستعيين
ت در زمينه المللي بين و هاي آموزش علوم، حقيقات

 فنّاوري
و سازمان هاي نمايندگي دولت در مجامع

در حوزهو برقراري ارتباطات الزم المللي بين
و اختيارات وزارتخانهمأموريت .ها

8

نظام مديريتايجاد
و يكپارچه فناوري

هاي نوآوري در دستگاه
اجرايي

(»پ«بند1جزء ) شرح1ماده
وظايف تفصيلي شوراي عالي علوم،

(عتف)، مصوب تحق و فناوري يقات
)1396(وزيرانهيئت

و هماهنگيايجاد هاي كالن بين بخشي
المللي در راستاي اجرايي شدنو بين فرابخشي
و مصوبات شورا سياست  هاي باالدستي
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ووظايف اساسي معاون ت علمي
 متن قانون/ مقررات همپوشاني يا تعارض با قانون/ مقرراتفناوري رياست جمهوري

9

ارتقاي يادگيري فناوري
و تقويت در سطح ملي

 هاي فناورانه توانمندي
داخلي از طريق استفاده

يت حداكثري از ظرف
ملي،يا توسعهيها طرح

خريدهاي دولتي از خارج 
و  گذاري سرمايهو فعاليت

در هاي شركت خارجي
داخل كشور

) قانون تشكيل وزارت امور)5ماده
) و دارايي )1353اقتصادي

در گذاري سرمايهكليه امور مربوط به هاي خارجي
و در خارجهاي ايران گذاريو سرمايه ايران

و فني هاي كمكهمچنين به كشورهاي اقتصادي
و كمك سازمان سرمايه خارجي در  هاي گذاري

و فني ايران وابسته به وزارت امور اقتصادي
و  مي اقتصادي .شود دارايي سازمان متمركز

و فناوري.8-6-3 و وزارت علوم، تحقيقات  تداخالت هنجاري بنياد ملي نخبگان
به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد. اين در حالي10/3/84اساسنامه بنياد ملي نخبگان در تاريخ

و فناوري در تاريخ است كه پيش و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات  تائيدبه28/5/83تر قانون اهداف، وظايف
و ابالغ شده بود. در اين قانون بندهاي مختلفي وجود داشت كه به امور نخبگان شوراي نگهبان رسيده

ازهاآنولي در زمان تصويب اساسنامه بنياد ملي نخبگان، به پرداخت مي توجه نشده است. برخي
بي پوشانيهم (كه هاي ناشي از توجهي شوراي عالي انقالب فرهنگي به قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي

 آمده است.3-8 جدولبه لحاظ زماني نيز مقدم بوده است) در 
 عتف وزارتيقانونفيوظا شرحبا نخبگانيملاديبن مصوبفيوظا تشابه-3-8 جدول

و اختيارات وزارت علوم بر اساس مادهمأموريت هاي اصلي
و تشكيالت وزارت2( علوم، تحقيقات ) قانون اهداف، وظايف

) )1383و فناوري

( بر اساسوظايف بنياد نخبگان )3ماده
) )1384اساسنامه آن

و ارائه پيشنهادهاي الزماتخاذ تدابير–از بند الف11جزء
و و محققان امنيت شغلي آنان تأمينجهت حفظ دانشمندان

هاآنو استفاده بهينه از توانمندي

از-1جزء الف از بند و معنوي پشتيباني مادي
 نخبگان كشور

ج5جزء و برنامه- از بند از ريزي براي شناسايي حمايت
و هدايت  به سمتهاآنشكوفايي استعدادهاي درخشان

و اولويت هاي راهبردي كشور در زمينه علوم، تحقيقات
 فناوري

ب از بند و حمايت-1جزء شناسايي، هدايت
 نخبگان به منظور ارتقاء توليد علم در كشور

ج از بند و پرورش استعدادها-1جزء و جذب كشف
 الشرايط علمي هاي جامعو حمايت از شخصيت

و امكانات كمك به فراهم نمودن تسه-3بند يالت
و نخبگان به تحقيقات  الزم براي دسترسي محققان

و انتقال فناوري در جهاني هاي جديد به كشور
و متوازن كشور راستاي تحقق اهداف توسعه علمي

ج6جزء ريزي براي جذب متخصصان ايرانيبرنامه-از بند
و فناوري و خارج كشور جهت همكاري علمي تحقيقاتي داخلي

تشكيل شبكه جهاني ويژه نخبگان ايراني در-5بند
و خارج از كشور داخل

هم مشاهده مي ج6تبصـره جـزء مـثالً شود؛ اين تناقضات در مصوبات بعدي و از بنـد قـانون اهـداف، وظـايف
و فناوري تشكيالت وزارت  و وزارتخانـه«به اين شرح اسـت: علوم، تحقيقات و فنـاوري هـاي علـوم، تحقيقـات
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و آموزش بهداشت، و محققان غيرايراني خارج از كشور بـه منظـور علمي هيئتپزشكي مجازند از اعضاي درمان
و تحقيقاتي دعوت ».نمايند به كاراستفاده از خدمات علمي

ج3همچنين جزء و تشكيالت وزارتاز بند و فناوري قانون اهداف، وظايف بدين شرح علوم، تحقيقات
و«است:  و نوآوريا تائيدارزيابي و«نامه اين در حالي است كه آئين».ها ختراعات، اكتشافات شناسايي

 اي اشاره دارد.، نيز به چنين وظيفه»هاي برگزيده در بنياد ملي نخبگان پشتيباني از اختراع
كه به نظر مي هر جا مجلس وارد شد شوراي عالي انقالب«رسد برخالف فرمايشات مقام معظم رهبري

و بالعكس فرهنگي وارد در، در اين مورد، شوراي»1نشود عالي انقالب فرهنگي قوانين موضوعه قوه مقننه را
به مصوبات خود لحاظ نكرده كه اين امر، زمينه تخطي و هاي بعدي مصوبات داخلي بنياد قانون اهداف، وظايف

و فناوري  استشكيالت وزارت علوم، تحقيقات هاي مطروحه بنياد تداللرا نيز فراهم كرده است. بديهي است
و نخبه«نظير  ، قابل قبول نيست.»2متفاوت بودن استعداد درخشان با استعداد برتر

و نوآوري.8-7  عملكرد شوراي عالي عتف با توجه به تحوالت نهادي حوزه علم، فناوري
و با تأكيد مقام معظم رهبري، و فناوري رئيس«در دولت هشتم تسريع تحقق با هدف» جمهور معاونت علمي

و به و فناوري كشور و وزارتخانه منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاه اهداف علم هرچند تا به3ها تشكيل شد. ها
و به دستگاه و اختيارات قانوني اين معاونت تصويب 4ها ابالغ نشده است. امروز شرح وظايف

و در دولت نهم نيز شوراي عالي عتف، يك بار به تعداد زيادي از شوراهاي ديگر منحل همراه پس از آن
به شد كه پس از مدت و احياي شوراهاي«موجب قانون ها تعطيلي مجدداً توسط مجلس شوراي اسالمي

(عالي و فناوري جديد وزير ) احيا گرديد. با اين 1387» و در زمان تشكيل دولت دهم، معاون پژوهش حال
و فناوري دبيرخانه شوراي عال از» مركز تحقيقات سياست علمي كشور«ي عتف را به علوم، تحقيقات سپرد تا

امكانات آن مركز براي تقويت عملكرد شوراي عالي عتف استفاده شود كه اين سازماندهي جديد نيز زمان 
 زيادي گرفت. در ادامه دولت دهم، شوراي عالي عتف بر دو موضوع اساسي متمركز شد:

م.1 و نهمـين سـالگرد به نقل از 2شـورا،سيتأسـ صاحبه دكتر محمدرضا عارف پيرامون شوراي عالي انقالب فرهنگي در بيست

 Http://Sccr.Ir/Pages/?Current=NewsandGid=22andSel=568428، قابل دسترسي در 1392بهمن

 بنياد به ديوان عدالت اداري مقام قائم 2/8/1397مورخ642/15نامة شمارة.2
مي جمهور طبق اصل صدوبيست رئيس.3 تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاونـان وچهارم قانون اساسي

و تنها در برابر رئيس رئيس و عزل جمهور به رأي اعتماد مجلس نياز ندارند در اختيـار اوسـت. هـاآنونصب جمهور مسئول بوده

مي معاونان رئيس ج جمهور و مشاوران خود را نيز توانند در داشـته باشـند. همچنـين بـه همـراه لسات علني مجلس شركت كنند

و اختيارات معاونان رئيس و فنـاوري جمهور بـه تصـويب مجلـس نمـي شرح وظايف (گـزارش عملكـرد معاونـت علمـي رسـد

.)15532هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل: جمهوري در دولت يازدهم، مركز پژوهش رياست

4.)  بـه لحـاظ تعـدادي مجـوز بـه ايـن معاونـت داده كـه 1396هاي توسعه كشـور مصـوب ) قانون احكام دائمي برنامه51در ماده

و ممكن است باعث تـداخل بيشـتر شـود. توجـه بـه ايـن مهـم نيـز حقوقي به معناي لغو وظايف ساير دستگاه هاي مسئول نيست

عدم الزام معـاون به لحاظجمهور نوني دائمي براي هريك از معاونان رياستضروري است كه تعيين تكليف يا اعطاي مجوز قا

 جمهور محل اشكال است. يا عدم امكان استيضاح معاونان رئيس
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و بدون پشتوانه كارشناسييزدگ شتابخر آن دولت، با هاي كالن متعدد كه در اوا تصويب طرح-
و پيش و هنوز به صورت كامل به سرانجام نرسيده تأمينبيني منابع كافي مالي صورت گرفت

و عليزاده،( است ؛1)1399كوثري
از«ارائه اليحه- و«به مجلس كه البته توسط» بنيان دانش هاي شركتحمايت معاونت علمي

و به همين» وريجمه فناوري رياست دليل تصويب آن سه سال به طول انجاميد. تهيه شده
و مقرر شد به گيري اليحه، در قانون جاي بازپس درنهايت، يك توافق دروني در دولت شكل گرفت

و نظارت بر اجراي قانون مزبور به شوراي عالي عتف دانش هاي شركتمصوب مجلس امور  بنيان
به رغم اين توافق، در عمل، عدم2لت، كار به معاونت سپرده شود.واگذار شود، اما در داخل دو

و نوآوري كشور به چشم مي  خورد. انطباق دو نهاد اصلي در سطح حكمراني نظام علم، فناوري
شايد بتوان اوج ناهماهنگي اين دو نهاد را در دولت دهم دانست كه رياست محترم جمهور طبق اصل

و فناوري ي، وزير علوم را داراي تمام اختيارات رئيسوهفتم قانون اساس يكصدوبيست جمهور در حوزه علم
و اين امر ناهماهنگي در اجرا را بيشتر كرده بود به  نحوي كه طبق مستندات موجود حتي جلسات معرفي كرده

و فناوري دولت نيز به به كميسيون علم به كار شد. با آغاز طور منظم تشكيل نمي دليل اختالفات دو دستگاه
و فناوري رياست دولت يازدهم تفاهم و وزارت علوم، تحقيقات نامه تفكيك وظايف بين معاونت علمي جمهوري

پيو فناوري منعقد شد كه البته با تغييرات مكرر به و تفكيك پي در (ادغام خصوص در سمت وزارت علوم
بر معاونت و ملموسي حداقل و فناوري)، به نتايج مشخص و نهادهاي متعدد مرتبط اي دستگاههاي پژوهش ها

و فناوري يا  كه متأثربا حوزه علم و خطيرترين وظيفه ترين مهماز اين حوزه منتهي نشد. اين در حالي است
آن اين شورا كه به هم تشكيل مجدد و يك بار موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي تشكيل شده

كه أكيدتمورد» احياي شوراهاي عالي«توسط قانون  (يعني دو بار مصوبه قانوني صريح دارد) قرار گرفته است
و بازار است، مغفول مانده است و فناوري تا نوآوري ).6-8 شكل( همانا مديريت يكپارچه زنجيره علم

)1398،ينوريقاض( بازاروينوآورتايفناورو علمرهيزنج كپارچهيتيريمد-6-8 شكل

ب.1 .دييدر گزارش مربوطه مراجعه فرما»يقانونفيعتف در ارتباط با تكاليعاليعملكرد شورا«به بخش شتريجهت مطالعه

مود«نگاه كنيد به كتاب.2 و فناوري.»و  خاطرات دكتر ساالر آملي، معاون وقت معاونت علمي
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مي6-8 شكل چنانچه در از اي بزرگ از سياست شود زنجيره ديده (و ها بايد به شكلي هماهنگ مديريت شود
ميي همسايه با هم، اشتراكاتي وجود دارد كار مشكل آنجا كه بين هر دو حلقه شود) تا علم به ثروت تبديل تر

و طبيعي است كه نمي بنابراين يك نهاد ها را ذيل يك وزارتخانه مديريت كرد. توان همه اين فعاليت شود
يك از نهادهاي هماهنگي فرادستگاهي مورد نياز است. با توجه به وضعيت موجود نيز مسلم است كه هيچ

و بازار نمي پيش و فناوري تا نوآوري به پردازد. در حالي گفته به مديريت يكپارچه زنجيره علم كه با نگاهي
م كهيوظايف قانوني مصوب براي شوراي عالي عتف، مشخص و خطيرترين وظيفه مورد انتظار ترين مهمشود

شود از اين شورا همين موضوع مهم است؛ كاري كه اكنون نه توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي انجام مي
و نه توسط معاونت علم بايد به سياست صرفاًهاي قانوني(كه مطابق پشتوانه هاي كالن حوزه فرهنگ بپردازند)
(كه در  نه هايش پروژه قسمت بعد نشان داده شده است كه بيشتر فعاليتو فناوري و و گذار سياستمحور است

(كه هماهنگ و نه توسط شوراي عالي عتف  قانوني مكلف به آن است). به لحاظكننده)
و فناوري در مديريت يكپارچه زنجيره علمنيتر مهم داليل ضعف عملكرد شوراي عالي علوم، تحقيقات
ت ميو فناوري و بازار را  توان شامل موارد ذيل دانست:ا نوآوري

به زمانهمالف) انتصاب و فناوري وزير علوم  عنوان دبير كل شوراي عالي عتف معاون پژوهش
و اين رويه و اين درحالي است كه ماهيت شغلي معاون پژوهش از زمان دولت نهم به عرف تبديل شده

(كه متولي پارك و مراكز رشد، پژوهشگاه فناوري وزارت علوم و فناوري ها، صندوق هاي فناوري هاي پژوهش
و از همه مهم غيردولتي، انجمن هاست)، متفاوت با ماهيت تر امور پژوهشي دانشگاه هاي علمي، مجالت علمي

(يعني دانشگاه كار دبيركل شوراي عالي عتف است كه انتظار مي دو رود رابط بين عرضه دانش كشور هاي هر
(دستگاهوز و...) با تقاضاي دانش كشور و نيز آزاد اسالمي و بهداشت و ارت علوم و نهادها هاي اجرايي

و...) باشد. اين شركت مي زمانهمانتصاب ها و دستگاه شود كه ساير وزارتخانه حتي سبب هاي اجرايي، ها
دا شوراي عالي عتف را يك فرادستگاه بي و طرف ندانسته، بلكه آن را شوراي خلي وزارت علوم، تحقيقات

و در راستاي  به هاي مأموريتفناوري مي ويژه در بخش سالمت پيچيده آن تلقي كنند. اين مشكل  شود. تر
ب) عدم تناسب بدنه كارشناسي دبيرخانه شوراي عالي عتف با وظايف قانوني محوله

و خبرگان طبيعي است كه در جوامع امروزي نمي يك حوزه را در يك ساختار توان همه فرهيختگان
و گذاري سياستسازي بين اهل فن حوزه سازماني دولتي تجميع كرد، اما درواقع مكانيزمي هم براي شبكه علم

 وجود نيامده است. فناوري به
و شوراي عالي انقالب فرهنگيج) همپوشاني فعاليت  هاي شوراي عالي عتف

و كه در حوزهدهد نگاهي به عملكرد اين دو شورا نشان مي و ابالغ اسناد كالن هاي مهمي مانند تدوين
و گزارش و موازي هاي علم، دهي شاخص همچنين ارزيابي و نوآوري تداخل در فناوري كاري وجود دارد. اين

با حالي است كه شوراي عالي انقالب فرهنگي دچار تفاوت و مأموريتي و شوراي عالي عتفهاي نگرشي است
تفكيك در خصوصهر دو شورا، رئيس جمهور است، اما ضرورت دارد تعيين تكليف مشخصي هرچند رئيس

و اختيارات اين دو شورا صورت گيرد.  وظايف
و فناوري رياست و معاونت علمي  جمهوري نسبت به يكديگرد) روشن نبودن جايگاه شوراي عالي عتف



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 449 يشنهادهاو

(تاكنون) راه دولت و دوازدهم و شفافي براي تفكيك وظايفحل هاي نهم، دهم، يازدهم قانوني مشخص
و فناوري رياست و فناوريو كاركردهاي شوراي عالي عتف، معاونت علمي و وزارت علوم، تحقيقات جمهوري

و ارائه نكرده مي اند. هرچند چنانچه پيش جستجو هم توضيح داده شد، انتظار بين اين نامه تفاهمرفت انعقاد تر
و فعاليتدو در دولت يازدهم تا  به حدي به تفكيك كاركردها نظر ها كمك كند، اما با اجرا نشدن آن اكنون

و تصويب قانون شفاف بتوان به موازي صرفاًرسد مي در كاري با كمك مجلس شوراي اسالمي هاي احتمالي
به بعضاًو گذاري سياستسطح  (كه هم اجرا و شاهد افزايي بيشتر شدت به تغيير دولت وابسته است) پايان داد
و بودجه تالش  ها بود. ها

و فناوري از منظر شاخص.8-8  هاي دروندادي مالي عملكرد معاونت علمي
و فناوري بيشتر از جنبة شرح فعاليت با توجه به اينكه اغلب گزارش نه هاي عملكردي معاونت علمي و ها

عهاآنكرد هزينه هاي ملكرد اين معاونت از منظر شاخصبه موضوع پرداخته است، در اين قسمت ارزيابي
(بودجة مصوب) انجام شده است.   دروندادي مالي

طي برنامه بر اساس سرفصل ، بيشترين درصد بودجه 1392- 1397 هاي سالهاي داراي بودجه مصوب
و فناوري به آن» هاي راهبردي ستادهاي توسعة فناوري«معاونت علم و پس از ارتباط«اختصاص داشته

و صنعتدانش و نوآورانهحمايت از ايجاد مراكز«و» گاه و سوم» علمي، فناورانه قرار دارند در جايگاه دوم
مي ). البته4-8 جدول( دو مالحظه و به شود كه طي اين دوره به تدريج از درصد بودجة ستادها كاسته شده

ز با افزايش همراه بوده است اما ميزان مورد بعدي اضافه شده است. با اين وجود از نظر مقدار، بودجة ستادها ني
و فناوري طي اين دوره رشد متوسط آن به نسبت كمتر بوده است. متوسط شيب رشد بودجة معاونت علمي

و عليزاده،15ساالنه حدود  (كوثري ).1399درصد برآورد شده است

)1392- 1397(يفناورويعلم معاونتةبودجيا برنامهيها سرفصل-4-8 جدول

 شرح فعاليت رديف
(به ميليون ريال)درصد اعتبارات هزينه اي به تفكيك سال
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 شرح فعاليت رديف
(به ميليون ريال)درصد اعتبارات هزينه اي به تفكيك سال

139213931394139513961397

درصد7درصد6درصد5درصد5درصد3درصد3هاي انسانيحمايت از سرمايه9

تفكيك
بر اساس 
ماهيت 

هاي برنامه
 مصوب

هايبرنامهدرصد اعتبارات مصوب
 طرف عرضه

حدود
20%

حدود
20%

حدود
20%

حدود
40%

حدود
40%

حدود
30%

هايدرصد اعتبارات مصوب برنامه
و تقاضا  ارتباط عرضه

حدود
75%

حدود
75%

حدود
75%

حدود
55%

حدود
55%

حدود
65%

هايدرصد اعتبارات مصوب برنامه
 طرف تقاضا

%5حدود
حدود

5%
حدود

5%
حدود

5%
ودحد
5%

%5حدود

تفكيك
بر اساس
نقش
 سازمان

درصد اعتبارات مصوب براي امور
 گريتصدي

حدود
50%

حدود
70%

حدود
50%

حدود
50%

حدود
70%

حدود
70%

درصد اعتبارات مصوب براي امور تنظيم
 گري گري/ تسهيل

حدود
50%

حدود
30%

حدود
50%

حدود
50%

حدود
30%

حدود
30%

تفكيك
بر اساس
 نوع

 حمايت

درصد اعتبارات مصوب براي
 هاي مستقيم حمايت

حدود
60%

حدود
70%

حدود
60%

حدود
75%

حدود
75%

حدود
75%

درصد اعتبارات مصوب براي
(اهرمي) حمايت  هاي غير مستقيم

حدود
40%

حدود
30%

حدود
40%

حدود
25%

حدود
25%

حدود
25%

 هاي مصوب بر اساس ماهيت برنامه تفكيك.8-8-1
بهب و مأموريتا توجه (تقويت ارتباط دانشگاه و فناوري طبق فرمايش مقام معظم رهبري اصلي معاونت علمي

) و شرح وظايف تعيين شده توسط سازمان اداري استخدامي منبعث از ماده ) قانون احكام دائمي51صنعت)
و بخش تقاضاي گري ارتب در حوزة تسهيل عمدتاًهاي اين معاونت بايد توسعه، ماهيت فعاليت اط بخش عرضه

و فناوري باشد، اما هم دو چنان كه پيش از اين نيز مطرح شد بخشي از فعاليت حوزة علم هاي اين معاونت به
و از  و تقاضا نزديك شده است برآوردي4-8 جدولاصلي آن فاصله گرفته است. بر اساس مأموريتحوزة عرضه
گ و روه فعاليتاز روند تغييرات درصد بودجة مصوب اين و تقاضا، ها به تفكيك حوزة عرضه، حوزة واسط عرضه

به عمدتاًدرصد بودجة مصوب حوزة عرضه 1392حوزة تقاضا ارائه شده است. به عنوان مثال، در سال  معطوف
و فناوري هاي حمايت از سرمايه فعاليت و ترويج علمي، حمايت از نهادهاي پژوهش هاي انساني، حمايت از توليد

و پاركه از مچون مراكز پژوهشي و فناوري، حمايت و تازه هاي شركتهاي علم 20تأسيس، حدود كوچك
و اين درصد در و 1395كه در دو سال بعدي همراه با نوسان افزايش يافته است به طوري هاي سالدرصد است

و حدود درصد رسيده است. در مقابل درصد بودجة مصوب حوزة تقاضا تغيير چند40به 1396 درصد5اني نداشته
 از سهم بودجة معاونت را در بر دارد. 

در با افزايش تدريجي بودجة مصوب فعاليت زمانهمبدين ترتيب هاي حوزة عرضه، كاهش تدريجي
و تقاضا اتفاق افتاده است كه جدا از بحث عملكرد واقعي، يك خطاي  بودجة مصوب حوزة واسط عرضه

 شود. استراتژيك محسوب مي
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 تفكيك بر اساس نقش سازمان.8-8-2
و تنظيم(تسهيل» نقش حاكميتي«نقش يك نهاد فرا وزارتي ترين مهم گري) آن است. با توجه به نقش گري

و جمهورسيرئمعاونين  و فناوري بينيهماهنگازيندر حوزة فرا وزارتي دستگاهي، نقش اصلي معاونت علمي
و اغلب واكنشي، موجب در چنين جايگاهي ورود به حوزه آفريني حاكميتي است. نيز از جنس نقش هاي اجرايي

و دور شدن از   اصلي خواهد شد. مأموريتهدر رفتن منابع
مي تحليل و فناوري بر اساس تفكيك تصدي دهد كه برآورد فعاليت ها نشان و هاي معاونت علمي گري

به حاكميتي وضعيتي معكوس را نشان مي در گونه دهد. گري بهترين حالت اعتبارات مصوب امور تصدياي كه
) در50-50و حاكميتي به نسبت مساوي اخير اين جريان به سمت تخصيص هاي سال) برآورد شده است.

 درصدي به وظايف حاكميتي پيش رفته است.30بودجة 
از طريق مقايسة برنامه مصوب با عملكرد واقعي معاو و شايان ذكر است دستيابي به اين برآورد نت علمي

هاي ستادهاي توسعة فناوري«فناوري انجام شده است. به عنوان مثال، بخش اعظم بودجة اين معاونت به 
و نوآورانه«و» هاي كالن مليطرح«،»راهبردي كه» حمايت از ايجاد مراكز علمي، فناورانه تخصيص يافته است

بس دهندة فعاليت عملكرد واقعي اين معاونت نشان از مخاطبان است، لذا هاي اجرايي و حمايت مستقيم يار گسترده
از فعاليت  گري است. ها معطوف به تصدي درصد بااليي

 تفكيك بر اساس نوع حمايت.8-8-3
و فناوري نسبت به دستگاه و تقاضاي علم با توجه به محدوديت بودجة معاونت علمي هاي اجرايي حوزة عرضه

و ...، ورود به بحثو فناوري مانند وزارت علوم، وزارت صن عت، وزارت بهداشت، وزارت كشاورزي، وزارت راه
هاي اين معاونت هاي مستقيم از مخاطبان اين نهادها گزينة مطلوبي نيست. زماني اثربخشي برنامه حمايت

گذاري نهادهاي ديگر در اين حوزه شود. يابد كه اين بودجة محدود سبب تحريك سرمايه افزايش مي
و غيرنظامهاي مست حمايت بيقيم، موقتي و حتي مي مند منجر به اتالف منابع شود.با توجه انگيزگي مخاطبان

و فناوري، سهم زيادي از منابع مالي اين معاونت  و بودجة مصوب معاونت علمي به تلفيق عملكرد اجرايي
مي صرف حمايت و كمتر به اهرم هاي مستقيم توجه شده است؛ گري سازي بودجه در اختيار براي تسهيل شود

در طوري به از هاي سالكه هاي مستقيم اختصاص داده شده درصد بودجه مصوب به حمايت70اخير بيش
هاي ستادهاي توسعة فناوري«هاي داراي سهم باالي بودجه همچون است. اين امر در گزارش عملكرد حوزه

و صنعت«،»هاي كالن ملي طرح«،»راهبردي و حما«و» ارتباط دانشگاه يت از ايجاد مراكز علمي، فناورانه
 مشهود است. كامالً» نوآورانه

 عملكرد بنياد ملي نخبگان در ارتباط با تكاليف قانوني محوله.8-9
سازي سند هاي رسمي منتشر شده توسط بنياد ملي نخبگان، عملكرد بنياد در روند اجرايي مطابق با گزارش

(كه دربر ميراهبردي كشور در امور نخبگان و بند گيرنده ساير مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز باشد)
(»ث« (كه در تناظر با سند نخبگان تدوين شده است) ذكر چند نكته حايز64ماده ) قانون ششم توسعه كشور

 اهميت است: 
ات بندي انجام شده در خصوص اقدامات ملي سند راهبردي نخبگان، برخي از اقدام با توجه به اولويت-

در هاي اجرايي موظف بنياد ملي نخبگان در فهرست گزارش مختلف قرار هاي سالسازي اين سند
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نداشته است. برخي از اقداماتي كه در سند صراحتاً بر عهده بنياد ملي نخبگان قرار نگرفته بود در
بهمهاي عملكردي بنياد قرار دارد. شايان ذكر است بيش از نيمي از اين اقدا فهرست اولويت ها معطوف

و عليزاده، فعاليت (كوثري  ). 1399هاي فرهنگي سند راهبردي است
هاي بنياد ملي نخبگان نيز اگرچه تطابق كلي وجود دارد از باب تناظر اقدامات اجرايي شده با زيربرنامه-

 % بودجه40اما حجم عملكرد گزارش شده با حجم بودجه مصوب تناسب ندارد. به عنوان مثال بيش از 
و حمايت از اشتغال نخبگان«هاي هاي بنياد به زيربرنامه بيني شده براي برنامه پيش و» تكريم

و دانشمندان غيرمقيم« و جذب متخصصان كه» حمايت از اشتغال، كارآفريني تخصيص يافته است
و فرمايشات مقام معظم رهبري نيز مي ي بايد بحث اشتغال نخبگان در اولويت كار مطابق با منويات
و بنياد قرار گيرد؛ با اين وجود شواهد عملكردي نشان مي دهد كه كمتر به اين امر پرداخته شده است

 يا حداقل به صورت پراكنده در ساختار سازماني بنياد نمود داشته است. 
و حمايت از اشتغال نخبگان«در خصوص زيربرنامه- ، در نمودار سازماني بنياد ملي نخبگان،»تكريم

و مديريتي با تمركز بر بحث اشتغال نخبگان وجود ندارد. موضوع تكريم نخبگان در دفتر الگوسازي
و تقدير تكريم نخبگان ذيل معاونت فرهنگي بنياد، انجام مي شود كه به طور معمول بر موضوع تكريم

در هاي مربوط به حوزه اشتغال نخبگان نيزو حمايت از سرآمدان نخبه تمركز دارد. بخشي از حمايت
هاي جذب در دستگاه«،»2دوره پسادكتري«،»1هاي علمي جذب در موسسه«هاي نامه قالب آيين

و نظارت پيگيري شده، در دفاتر ذيل معاونت برنامه»4جذب در نهادهاي فناورانه«و»3اجرايي ريزي
و عليزاده،  (كوثري  ). 1399است

و جذب متخصصان غيرمقيم«از طرف ديگر فعاليت- (و با بازگشتن» اشتغال  720يز به صورت محدود
كه ) پياده1396نفر از نخبگان ايراني غيرمقيم تا سال سازي شده است كه البته اين احتمال وجود دارد

هاي سياسي كالن كشور همچون عدم ثبات سياستي بخشي از عدم موفقيت اين برنامه به دليل چالش
سامانه همكاري«اد شده باشد. همچنين به رغم ايجاد هاي اعمال شده عليه ايران، ايج به دليل تحريم

و دانشمندان برجسته ايراني غير مقيم الملل بنياد، گزارش عملكرد توسط دفتر امور بين» با متخصصان
 اندازي اين سامانه به صورت رسمي منتشر نشده است. تري از نتايج راه دقيق

و هدايت با توجه به ديدگاه توسعه- م اي در عظم انقالب به نقشگري رهبر آفريني بنياد ملي نخبگان
به دهي امور نخبگان، به رغم فعاليت سامان هاي خوبي كه در پنج سال اخير توسط اين بنياد انجام شده،

در ايفاي نقش اصلي خود فاصله وجود نظر مي رسد كه همچنان تا دستيابي به جايگاه واقعي اين بنياد
ه گونه دارد؛ به از فعاليتاي كه هنوز (حدودم بخش اعظمي با60هاي آن در قالب نهاد حمايتي درصد)

و نه توسعه اعطاي حمايت (به صورت اهرم هاي مستقيم و سياستي در اختيار آن براي اي سازي منابع
مي گري نخبگان به محفل حل مسائل كشور)، برنامه هدايت و اجرا  شود. ريزي

 جايزه شهيد دكتر چمران.2 جايزه دكتر كاظمي آشتياني.1

 هاي اجرايي آموختگان برتر دانشگاهي از تسهيالت جذب در دستگاه مندي دانش نامه بهره شيوه.3

 جايزه شهيد تهراني مقدم.4



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور  453 يشنهادهاو

در.8-10 يو نوآوريپژوهش، فناوراليه حكمراني نظام راهكارهاي رفع تداخالت
هاي اصلي سطح حكمراني نظام نوآوري بايد اطمينان از روان بودن جريان در اين سيستم باشد. يكي از دغدغه

و كالن، بتوان گلوگاه و چالش بدين معنا كه با يك ديد سيستمي به ها هايي كه مانعي بر سر راه جريان دانش
ب و فناوري و پيدا كرد. بدين منظور نياز است كه تصوير نظام ملي نوآوري فناوري ه كاربرد است را جستجو

و تحليل شود. پس از مييشناسبيآساستخراج ازها گلوگاهوها چالشتوان نظام ملي نوآوري را به يكي
سي طرف و حلقه واسط نسبت داد. در اين صورت براي رفع مشكالت طرف عرضه، هاي استهاي عرضه، تقاضا

و فناوري گذاران سياستطرف عرضه مورد نياز است كه البته اين بخش متوليان خاص خود را در ميان  علم
(در حال حاضر، سياست و وزارت بهداشت، عمدتاًهاي طرف عرضه دارد. و فناوري به وزارت علوم، تحقيقات

و آموزش پزشكي مربوط است.) به همين ترتيب براي رفع مشكالت هاي طرف تقاضا، نيز سياست درمان
(صنايع مختلف، وزارتخانه هاي طرف تقاضا مورد نياز است كه اين بخش نيز متوليان خاص خود را داراست.

و غيره). بنابراين اين  و تجارت، وزارت نفت بخشي مانند وزارت نيرو، وزارت كشاورزي، وزارت صنعت، معدن
).7-8 شكل(ت خود را داراس گذاران استيسبخش تقاضا نيز 

)1398،ينوريقاض( كشوردرآنيخيتار معضلوينوآور نظام چرخه-7-8 شكل

و تقاضاي فناوري وجود دارند، در مجموع اساسي اين است كه چرا با وجود اينكه حلقه سؤالحال هاي عرضه
 اند؟ سبب تقويت يكديگر نشده

س و فناوري نيز مانند هاي حاكميتي كشور، نياز به حكمراني در درون اير نظامبايد توجه داشت كه نظام علم
كشور پاسخگو باشد. بر اين اساس، الزم است به ساماندهي نظام هاي بخشخود دارد تا بتواند به انتظارات ساير 
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و فناورانه نوآوري در سطوح ملي، بخشي، منطقه و تقاضاي فناوري اي باورهاي بعضاًتوجه شود. در ارتباط با عرضه
 وجود دارد: گذاران سياستغلطي در بين 

و تقويت عرضه فناوري براي تحقق اقتصاد دانش علم−  بنيان ضرورت دارد؛ محوري
و مكتشفان براي تجاري− هاآنسازي دستاوردهاي پژوهشي حمايت مالي از صاحبان ايده، مخترعان

 كافي است؛
ا اولويت توسعه فناوري كشور، فناوري− و نوظهور  ست؛هاي پيشرفته
و− و فناوري در كشور بايد به صورت مستقيم به دست فعالين واقعي اين حوزهيها بودجهمنابع علم

 برسد؛
و صنعت مي−  تواند به حل مشكالت كشور منجر شود؛ ارتباط مستقيم دانشگاه
و فناوري،يهاتيحماافزايش− مي لزوماًمالي حوزه علم  شود؛ منجر به ارتقاي توانمندي كشور در اين حوزه
ويهاتيحمابايدانيبن دانشيها بنگاهبراي توسعه−  انجام گيرد.هاآناز جانبه همهعمومي

 در حالي كه:
و نوآورانه مرتبط با آن− و براي ايجاد دستاوردهاي فناورانه تقاضاي واقعي اقتصاد بايد شناسايي شده

 كرد؛ گذاري سياست
و نوظهور محدود شود؛و فناوريبنيادينيها دانشالگوي فشار فناوري بايد به−  هاي پيشرفته
و نوآوري در كشور بايد از ابتدا در جهت نياز بازار توليد شود نه اينكه اول توليد− عموم عرضه فناوري

و سپس براي تجاري  سازي آن راه حل جستجو شود؛ شود
باديتأك− و تقاضا تأكيدصرف بر طرف عرضه بايد (مديريت متوازن عرضه  ) جايگزين شود؛بر مبادله
و ساير زيرساخت حمايت−  كنندهليتكمهاي هاي غيرمالي براي مثال به شكل برقراري تعامالت

 توانند بسيار مهم باشند؛ سيستمي مي
مي اولويت توسعه فناوري مناسب كشور بر اساس نيازها، توانمندي− و روندهاي آتي فناوري تعيين  شود؛ ها
و فناوري− مناسب به اهرمي براي فعال كردنيسازوكارهادر كشور بايد با منابع مستقيم حوزه علم

و ورود   در اين حوزه تبديل شود؛هاآنساير منابع
و دانشگاه نيازمند تغيير كاركردي در جهت مؤثرارتباط− و نيز بستر نهادي گيري صنعت هاي اين دو

 اي مناسب است؛ واسطه
و افزايش درآمدزايي؛ها پژوهشگاه/ها دانشگاهمتنوع سازي منابع درآمدي−
و استفاده از بازار داخل براي توسعه بازارهاي صادراتي؛يريپذ رقابتافزايش−  صنعتي
و صنعت)؛يها كانون(همچون نهادهاي واسط به مفهوم سازماني−  هماهنگي دانش
(همچون استانداردها). سازوكارنهادهاي واسط به مفهوم− و قواعد
و نيز قاعدهعالوه بر حجم منابع اين حوز− و ه، الگوهاي تخصيص منابع به صورت تخصصي گذاري

 هاي نظام نوآوري اولويت دارد؛ دهي فعاليت جهت
و غيرمقيد، رويكرد گلخانه حمايت−  بنيان را به دنبال دارد. هاي دانش اي در توسعه بنگاه هاي غيرمشروط
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و همپوشاني ميها با تمركز در ادامه سناريوهايي براي رفع تداخالت  شود: روي حول محورهاي ذيل ارائه
و شوراي عالي عتف؛−  تداخالت هنجاري شوراي عالي انقالب فرهنگي
و فناوري؛− و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رياست جمهوري  تداخالت هنجاري معاونت علمي
و فناوري.− و وزارت علوم، تحقيقات  تداخالت هنجاري بنياد ملي نخبگان

مييمفروضاتبدين منظور  شود: به شرح ذيل در نظر گرفته
دانش فناورانه امروز تبديل به كااليي تجاري با قواعد خاص خود شده است. مبادله اين كاال مانند−

و نيز  و تقاضا و تفكيك بين طرفين عرضه زهر كاالي ديگر مستلزم شفافيت و، بازاررساختيوجود
 مقررات مورد نياز است؛

را استبر اساس مرور ادبيات سي− هاي هاي تقويت عرضه، سياست به سه دسته سياست توانميها
و سياست تقسيم نمود كه بايد مسئول هر يك از اين دستهها رساختيزهاي تقويت تقويت تقاضا

يكهاآنكه همه هرچندمشخص باشد،ها استيس واحد هماهنگ گذار سياستبايد تحت نظر
 شوند؛

و توانميمبادله در نظام نوآوري− د در مرحله تحويل نتايج تحقيقات كاربردي به فرآيند توسعه فناوري
و يا عرضه محصول به فرآيند يا در مرحله تحويل فناوري توسعه داده شده به فرآيند تجاري سازي

(به عنوان محصول نهايي يا كاالي   ) صورت گيرد؛يا واسطهمصرف
تغ تأسيسنهاد يا سازمان جديدي نبايد− و از (نظير انحالل نهادهاي موجود) كه شود ييرات شديد

 اجتناب گردد؛ المقدوريحت شوديمموجب توقف امور جاري 
و مقررات موجود نسبت به آن وظايف كل نهادها− بايد وظايفي را بر عهده بگيرند كه مطابق قوانين

ب و در نتيجه در مقابل مجلس شوراي اسالمي پاسخگو و عملكرد داراي تكليف يا اختيار باشند وده
و ارزيابي باشد؛ها آن  قابل نظارت

و اختيارات نهادها وجود داشته باشد.يپوشانهمبايد حداقل− و موازي كاري بين وظايف

و شوراي عالي عتف.8-10-1 و كاركردي شوراي عالي انقالب فرهنگي  تداخالت هنجاري
عا«مطابق با مصوبه با عنوان و وظايف شوراي در» لي انقالب فرهنگيجايگاه، اهداف  20/8/1376است كه

و وظايف شورا مرتبط با نظام1به تصويب همين شورا رسيده است و نوآوري، جايگاه به شرح زير علم، فناوري
 تبيين شده است: 

خطگذاري سياستشوراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان مرجع عالي و مشي، تصميم، تعيين گيري
و هدايت امور و هماهنگي كلي نظام محسوبيها استيسپژوهشي كشور در چارچوب فرهنگي، آموزشي

و مصوبات آن الزم مي و تصميمات و در حكم قانون است. شود  االجرا
و نوآوريوظايف شورا در ارتباط با نظام :علم، فناوري

و− و تعيين اهداف موزشي،آيهايمشخطتدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسالمي ايران
و اجتماعي كشور؛ پژوهشي،   فرهنگي

1. Https://Rc.Majlis.Ir/Fa/Law/Show/100544 
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و تحقيقات كشور؛− و ارزيابي وضع فرهنگ، آموزش  بررسي
و آموزش عالي كشور؛ تعيين سياست− و پرورشي  هاي نظام آموزشي
و تصويب برنامه− و طرح تهيه و دانشگاه در زمينه ها و هاي همكاري حوزه هاي علمي، آموزشي

 پژوهشي.
م و قانوني با شوراي عالي عتف كه متولي اصلييبر اين اساس پيشنهاد شود به منظور پرهيز از تداخل حقوقي

و نوآورينظام گذاري سياست و علم، فناوري از شوراي عالي انقالب فرهنگي منفك و اختيارات ذيل است، وظايف
 به شوراي عالي عتف واگذار شود:

و اساسنامه ستادها،− و نوآوريه صندوق تصويب اسناد باالدستي و مراكز ملي مرتبط با توسعه فناوري ا
 حسب لزوم؛

(گزارش انتشار گزارش شاخص− و نوآوري و بررسي وضع موجود در حوزه پژوهش، فناوري هاي ها
و آموزش اختصاص داشته باشد). صرفاًشوراي عالي انقالب فرهنگي  به ارائه وضعيت موجود فرهنگ

و هاي بررسي وضعيت موجود كليه گزارش در حوزه آموزش عالي با همكاري شوراي عالي عتف تهيه
 شود؛ نهايي مي

و فناوري، دانشگاه، پارك-و تهيه مصوبات در زمينه پژوهش، ارتباط صنعت گذاري سياست−  هاي علم
و فناوري، و شركت مناطق ويژه علم و واحدهاي فناور، سرمايه دانش مؤسساتها و بنيان  تأمينگذاري

د (مالي و ابالغ مصوبات در ارتباط با حوزه آموزش گذاري سياست صرفاًر نظام نوآوري، مالكيت صنعتي
و همكاري شوراي عالي بر عهده شوراي عالي انقالب فرهنگي است كه پيشنهاد مي شود با هماهنگي

 عالي عتف انجام شود).
و تقاضاي فناوري كه پيش جايگاه شوراي عالي عتف نسبت شد، تر شرح داده همچنين با توجه به مدل عرضه

و تقاضاي فناوري جايگاهي فراوزارتخانه مي اي است كه در قالب به نظام عرضه ):8-8 شكل(يابد هاي زير بروز
و حفظ توازن سياست− و ارزيابي و تقاضا؛ نظارت  هاي عرضه
و ارزيابي كليه ابعاد نظام نوآوري به صورت فرابخشي توس− و نظارت (در حوزه پيگيري ط دبيرخانه شورا

و هماهنگي شوراي عالي انقالب فرهنگي)؛  آموزش عالي در صورت لزوم با همكاري
 دستگاهي. هاي كالن ملي با ماهيت بين هدايت پروژه−
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و بلندمدت، اقدامات زير جهت تقويت مدت، ميان شود در سه دوره زماني كوتاه همچنين پيشنهاد مي مدت
ع و و نوآوري انجام شود:جايگاه و اثربخشي در نظام علم، فناوري و افزايش كارايي  ملكرد شوراي عالي عتف

(فوري) الف) راهكارهاي كوتاه  مدت
و فناوري،كلريدبتفكيك بين− و فناوري وزارت علوم، تحقيقات شوراي عالي عتف با معاون پژوهش

و دغدغه با اين هدف كه تمركز دبيرخانه شوراي عالي عتف، محدود وها دانشگاههاي به مسائل نشده
و دستگاه و وابسته به وزارت علوم، تحقيقات هاي اجرايي نيز شوراي عالي عتف را يك شوراي داخلي

 فناوري قلمداد نكنند؛
از مطالبه مجلس شوراي اسالمي− از رياست محترم جمهور براي تفكيك وظايف شوراي عالي عتف

و فناوري ريا و اختيارات سازمانيستمعاونت علمي (در قالب ارائه اليحه شرح وظايف با ماهيت1جمهور
و فناوري رياست و شوراي عالي انقالب فرهنگي. كاركردي مورد انتظار از معاونت علمي  جمهوري)

(يكب) راهكار  ساله) هاي ميان مدت
(بهپيگيري مجلس شوراي اسالمي از دولت براي اجراي مواد مغفول مانده قوانين− ) قانون4ويژه ماده

و مؤسسات دانش حمايت از شركت« و تجاري ها و اختراعات سازي نوآوري بنيان (با موضوع» ها
هاي دولتي) كه شوراي عالي عتف در مقام ناظر بر اجراي قانون مكلف به پيگيري واگذاري پژوهشگاه

 موضوع است؛
( بر اساسجلب توجه دولت به اين نكته كه− و مؤسسات حمايت از شركت«قانون)10ماده ها

و تجاري دانش و اختراعات سازي نوآوري بنيان و مزاياي اين قانون» ها سوهرگونه تسهيالت هرياز
و فناوري رياست و فناوري، صندوق دستگاهي اعم از معاونت علمي جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات

ع و غيره بايد به تصويب شوراي و شكوفايي مينوآوري و بنابراين تاكنون الي عتف رسيده است
(هرچند منتج از انعقاد رويه اي مغاير با قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي در جريان بوده است

 نامه در سطح قوه مجريه باشد)؛ تفاهم
و افزايش بودجه− و نيز براي انجام طرح شوراي عالي عتفتقويت ساختار هاي كالن بين دستگاهي

هاي مورد هاي واقعي در زنجيره سياستن كارشناسي دبيرخانه شورا براي انجام هماهنگيتعميق توا
 نياز از علم تا ثروت.

(سه  ساله)ج) راهكار بلندمدت
و فناوري در كشور است. اين موضوع گذاري سياستاقدام بلندمدت، بازآرايي نهادي ترين مهم− علم

چ به لحاظاكنون در كشور ما چه  و و حال وقت به لحاظه عملياتي تئوريك به بلوغ قابل قبولي رسيده
و پس از تحوالت برنامه سوم توسعه به آن پرداخته شود. قبل از هر چيز  آن است كه يك بار ديگر

و ديدگاه ملي نسبت به آن تبيين شود:  الزم است ماهيت فناوري شناخته شده

و كاركردهـاي.1 و سازمان محيط زيست كه شرح وظايف بـه تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي هـاآنمشابه سازمان استاندارد

 رسيده است.
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o(مانند ايران)، امور فناوري توسط وز ميدر برخي كشورها شود. اين بدان ارت علوم مديريت
ميگذاران سياستمعناست كه   دانند؛، فناوري را حاصل كاربردي كردن علم

oاند با اين امور فناوري را به وزارت صنايع سپرده گذاران سياستدر بسياري از كشورها هم
 استدالل كه فناوري، ابزار رقابتي كردن صنعت است؛

oدا حالت در آلمان امور» گرهارد شرودر«دولت 1998در سال مثالًرد، هاي ديگري نيز وجود
و قابل  فناوري را به وزارت اقتصاد منتقل كرد. به اين دليل كه فناوري را كاالي اقتصادي

 دانست. معامله مي
و فناوري توسعه يافته هاي عام كه تحت سياست فناوري به هاي وزارت علوم، تحقيقات اند براي تبديل

( مورد نياز طرف تقاضا نياز به طي فرآيند تجاري محصوالت ). از آنجايي كه فرآيند9-8 شكل سازي دارند
(نظير آژانس صنايع كوچك كه در برخي تجاري (و فرآيند كارآفريني) در كشور فاقد يك متولي مشخص سازي

حسب ربطيذهاي مختلف خانهسازي توسط وزارت باشد، خدمات مورد نياز فرآيند تجاري كشورها وجود دارد) مي
و به طور خاص ارائه خدمات مالي بر عهده صندوق مورد صورت مي و شكوفايي خواهد بود.ينوآورگيرد

هاي بنيان به كل فعاليت هاي دانش بر همين اساس، وظايف تعريف شده براي اين صندوق از شركت
 در اين فرآيند بر عهده شوراي عالي عتف خواهد بود.ها هماهنگي بين دستگاه يابد، كارآفريني توسعه مي

(قاضيفناورو علم عرضه طرفبه نسبتيفناورو قاتيتحق علوم، وزارت گاهيجانييتب-9-8 شكل )1398نوري،ي
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و فناوري.8-10-2 و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با وزارت علوم  تداخالت هنجاري معاونت علمي
و شوراي عالي شايد بتوا و فناوري با وزارت علوم و كاركردي معاونت علمي ن بارزترين تداخالت هنجاري

(عتف) را در ارتباط با اجراي قانون حمايت از شركت و فناوري و علوم، تحقيقات و دانش مؤسساتها بنيان
( سازي نوآوري تجاري و اختراعات ل معاونت علمي در خصوص ) دانست. عليرغم دستاوردهاي قابل قبو1389ها
و وجود اين تناقض قانوني دانش هاي شركت و فناوري بنيان، به دليل عدم تعريف جايگاه قانوني معاونت علمي

و اخيراً نيز ديوان عدالت اداري با ورود به اين عرصه  و حقوقي بزرگي ايجاد شده بزرگ، مشكالت اجرايي
و از بالتكليفي وضعيت قانوني فعاليت از جمله مشكالت ناشي احكامي صادر كرده است. هاي معاونت علمي

 توان به موارد زير اشاره كرد: فناوري مي
 فقدان نظارت قانوني مجلس−
و وزارتخانه تبعيت نكردن برخي سازمان− و فناوري رياست جمهوري ها  ها از معاونت علمي
ها كاري با برخي دستگاه موازي−
 عدم ثبات در اجراي قانون−
 جع قضايي به موضوعورود مرا−

و در سطح كالن، سه سناريوي زير براي رفع مشكل، پيشنهاد مي كه با توجه به موارد فوق در حالت كلي شود
و فناوري را بر اساس يكي از   تنظيم نمود:هاآنبايد وضعيت معاونت علمي

 سناريوي حداقلي:
معظم رهبري خواهد بود؛ يعني وجود دفتري مقام 1383دهي، همان جملة سال در اين سناريو، مالك سازمان

. و صنعت زير نظر رئيس جمهور  براي ارتباط دانشگاه
و شدة بين هاي شناخته كه شرح داده شد، طبق تئوري طور همان المللي، تفكيك بين طرف عرضه

و ربط دادن اين دو طرف براي رساندن آنان به معامله، نياز به زي و تقاضاي نوآوري ضروري است رساخت
 كه بايد توسط دفتر مزبور انجام شود.1اقدامات مناسب دارد

و كوچك اين سناريو داراي محاسن خاص خود نظير رفع كامل هم سازي بار نهاد رياست جمهوري پوشاني
و حمايت(كه كمتر تحت نظارت مجلس مي هاي باشد) خواهد بود؛ اما به هم زدن كلي ساختاري كه شكل گرفته،

هم از سطوح مختلف نظام جلب نموده است كار دشواري است كه البته نياز به ارادة جدي رياست محترم مهمي
و فعاليت جمهوري هم دارد. به عالوه، امروزه برنامه بر ها و فناوري آغاز شده كه هاي زيادي توسط معاونت علمي

و فناوري،هاآنهم زدن   شايد به صالح نباشد. يا واگذار كردن به وزارت علوم، تحقيقات
و تقاضاي فناوري مفيد و فناوري نسبت به مقوالت عرضه بدين منظور نگاهي به جايگاه معاونت علمي

و تعامل الزم بين تعدادي از فعاليت و تقاضاي فناوري، ارتباط و است. بر اساس مدل عرضه هاي نظام عرضه
يد. براي مثال بين توسعه فناوري توسط واحدهاي تحقيقآ تقاضاي فناوري به صورت خود به خود به وجود نمي

 
(خريـداران) وجـود.1 و تقاضـا (سـازندگان) براي تقريب به ذهن، مسكن را به عنوان كااليي در نظر بگيريـد كـه طـرف عرضـه

ا و قـوانين مربوطـه وجـود نداشـته باشـند، هـيچ دارند، و دفتـر اسـناد رسـمي ما اگر نهادهاي واسط مثل بنگـاه معـامالت ملكـي

 افتد. اي بين دو طرف اتفاق نمي معامله
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(فعاليت و تحقيقات كاربردي توسط2و توسعه (فعاليتو پژوهشگاهها دانشگاه) كنندگان)، بين مصرف3ها
و  ) ختم1(فعاليتيسازيتجاربه الزاماً)5(فعاليت وكارها كسب. همچنين فعاليت وكارها كسب(متقاضيان)

( نمي هايي براي كاهش هزينه مبادله وجود دارد. اينجا ). در همه موارد گفته شده نياز به سياست10شكل شود
مي قاًيدق مي جايي است كه به نظر و فناوري رياست جمهوري سازي تواند متولي پياده رسد معاونت علمي

 هاي تقويت زيرساخت با هدف كاهش هزينه مبادله باشد. سياست

)1398 نوري، قاضي( مبادله هزينه وجود خاطربه نوآوري نظام اجزاي ارتباط شكست- 10-8 شكل

هاي كاهش هزينه مبادله به شرح زير قابل پيشنهاد است كه پيگيري اجراي در هريك از مراحل فوق سياست
ميها آن و فناوري رياست جمهوري محول شود: نيز  تواند به معاونت علمي

(بين فعاليتج پژوهشدر مرحله تحويل نتاي )3و2هاي هاي كاربردي به مرحله توسعه فناوري
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 هاي اجرايي؛ سازي نحوه سفارش موضوعات پژوهشي مورد نياز دستگاه يكپارچه−
 هاي پژوهشي دولت. رافيايي سفارشجغ نظارت بر توزيع−

(بين فعاليت در مرحله تحويل فناوري به مرحله تجاري )5و1هاي سازي
 هاي ارتقاي نظام مالكيت فكري؛ن سياستتدوي−
و اعتباربخشي فناوري. تأسيسپيگيري براي− و نهادينه شدن مراكز تست

(بين فعاليت )6و5هاي در مرحله تحويل محصول به بازار
و هماهنگي خريدهاي دولتي براي محصوالت دانش−  بنيان؛ تشويق
 بنيان؛ت دانشهاي تحريك بازار مصرف براي محصوال هماهنگي مشوق−
 بنيان. هاي دانش هاي شركت گيري كنسرسيوم تشويق شكل−

 گرايانه: سناريوي واقع
(كه در سناريوي و تقاضاي نوآوري و فناوري، عالوه بر ارتباط دادن عرضه در اين سناريو، معاونت علمي

ع هم كه از وظايف رياست جمهوري است، به ميقبل مطرح شد)، هماهنگي بين دستگاهي را گيرد. اين هده
و تشكيالت وزارت علوم  اقدام نيازمند آن است كه دبيرخانة شوراي عالي عتف كه طبق قانون اهداف، وظايف

و وزارتخانهبه اين  و دبيري شورا نيز توسط شخص معاون علمي سپرده شده، به معاونت علمي منتقل گردد
ب (رياست شورا كماكان ا رياست جمهور است).فناوري رئيس جمهور انجام پذيرد

به در عوض، برنامه و اقدامات اجرايي جاري در معاونت علمي شد ربطذي هاي وزارتخانهها منتقل خواهد
و فناوري چيزي شبيه معاونت حقوقي يا پارلماني رئيس جمهور خواهد بود كه البته نام آن نيز  و معاونت علمي

ا و فناوري بركنار بماند.بايد متناسب با مسئوليت فوق، تغيير كند تا ز تعارض با وزارت علوم، تحقيقات
و به ساختاري منطقي اين سناريو، رافع بسياري از ايرادات وارده به ساختار شوراي عالي عتف خواهد بود

و نوآوري منجر مي و اختيارات رئيس جمهور در مورد فناوري ازو قدرتمند براي اعمال وظايف شود. برخي
و لذا دشواريهاي فعاليت هاي اجرايي اين فعلي معاونت علمي كه جنبة هماهنگي دارد، در آن باقي خواهد ماند

 سناريو، كمتر از سناريوي حداقلي است؛ اما هنوز هم نياز به اقناع رئيس جمهور دارد.

 سناريوي حداكثري:
و فناوري، به دل يل اشتغال به امورات فرض اين سناريو بر آن است كه اصوالً وزارت علوم، تحقيقات

و شايد با وجود حدودها دانشگاه(و با توجه به اين كه عمالً استقاللها دانشگاه واحد 2500محقق نشده
و نوآوري، موفق نخواهد بود. پس بهتر دانشگاهي، هيچ وقت محقق نشود)، در پرداختن به موضوع فناوري

و سازمانو كلية پاركاست امورات مربوط به فناوري را از آن تفكيك كرد  و مراكز رشد و فناوري هاي علم
و هاي پژوهش و حتي ساير نهادهاي مربوطه در خارج از وزارت علوم، مانند سازمان استاندارد و صنعتي علمي

و فناوري منتقل نموده  و ... را به معاونت علمي و دفتر مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد سازمان انرژي اتمي
و نوآوري سازمانو در قال  دهي نمود.ب وزارت فناوري

حداين سناريو كه مييتا (كه انقالبي به شمار رود، ممكن است به بزرگ شدن حجم دولت تعبير شود
وةوزارتخانرا زيرمجموعةها دانشگاهالبته بستگي دارد كه  مستقل آموزش عالي در نظر بگيريم يا به آموزش
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و فناوري در كشور است، پرورش ملحق كنيم)، اما تك و تداخل را كه آفت كنوني علم ليف موضوع همپوشاني
 سره خواهد كرد. يك

و فناوري.8-10-3 و وزارت علوم، تحقيقات  تداخالت هنجاري بنياد ملي نخبگان
و اشاره شد چالشترشيپكه طور همان هاي عملكردي بنياد ملي نخبگان بخشي معطوف به رويكردهاي مديريتي

ها نيز كننده به رفع اين چالش خشي معطوف به تناسبات باالدستي است. بنابراين در اين قسمت پيشنهادهاي كمكب
 شود: در دو سطح ارائه مي

و هدايتگر الف) تحكيم جايگاه بنياد ملي نخبگان به عنوان نهادي توسعه  اي
در1- الف اد هاي سال) مانند تعدادي از واژگان جديدي كه و به سرعت اخير وارد بيات مديريتي كشور شده

و نهايتاً به ابزاري براي تقسيم  در» نخبگي«اند، كلمة دولتي تبديل گشتهيها بودجهفراگيري يافته نيز
در مورد صرفاًطول عمر بنياد، دائماً دامنة فراگير بودن خود را گسترش داده است. اين كلمه ابتدا 

ميدارندگان مدال المپيادهاي جهاني است از فاده شد، اما بنياد نخبگان به جاي تمركز روي تعداد معدودي
(كه البته تاكنون تعداد زيادي از آنان از كشور مهاجرت كرده اند)، تحت فشارهاي اجتماعي اين گونه افراد

و به حدود شش هزار نفر(شامل حدود  دانشجو، حدود 3500دامنة شمول فعاليت خود را افزايش داده
و بقيه براي ساير تسهيالتنشدا 1700 كم ) رسانده است. فعاليت1آموخته تري اهميت هاي به مراتب

و نيز پرداخت كمك و سفر تفريحي به نظير برگزاري بازديد علمي و محدود، كمكي هاي مالي كوچك
و جذب نخبگان نمي  كند. توانمندسازي

توان توصيه كرد كه تمركز آن، روي افراد لذا به عنوان يك پيشنهاد براي بهبود عملكرد بنياد مي
در اختيار ساير نهادها نيست. اتفاقاً نمونة اين ابزارها، تسهيالتي است  و با ابزارهاي خاصي باشد كه محدودتر

در مورد جذب دانش در دهديمدانشگاه برتر دنيا ارائه100آموختگان كه بنياد نخبگان و نتايج ثمربخشي
 افراد برجسته داشته است. استخدام اين گونه

تقاضاييريگ شكل اوالً) از تأثيرات نامطلوب ترويج بيش از اندازه عنوان نخبگي در جامعة دانشگاهي،2- الف
و  و جامعه دانشگاهي است توقع در مياناًيثانغيرمنطقي براي دريافت اين عنوان از سوي دانشجويان

مي. به اين مفهوم كه آن شوديممخاطبان ايجاد  كنند انتظار دسته از افرادي كه اين عنوان را دريافت
و در همه  بههانهيزمخواهند داشت در سطوح مختلف و داراي مزيت نسبت و خاص با فرآيندهاي مجزا

 سايرين مواجه شوند. 
(تاكنون)، در اين ارتباط قابل ذكر است كه در طول فعاليت بنياد در دولت و دوازدهم هاي يازدهم

( كردهاي مناسبروي و اصالحژهيوبهتري هم جاي كار و استعداد برتر) اتخاذ شد؛ اما هنوز در تعريف نخبه
و همه بايد بپذيرند كه نخبگي به معناي توليد ارزش بيشتر براي جامعه نگرش و تعاريف وجود دارد ها

و نه مصرف بيشتر منابع آن.  است
ده از ابزارهاي مناسب سياستي يعني؛ ابزارهايي است كه به راه چنين اصالح تفكري، استفا ترين مهم

 ها تمركز دارند. جاي توزيع منابع، روي ايجاد فرصت

و نظارت بنياد دكتر غالمعلي منتظر مورخزير برنامهمصاحبه با معاون سابق.1 97اسفند10ي
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) اگر بپذيريم كه فلسفة تشكيل بنياد نخبگان، محقق كردن منويات مقام معظم رهبري در مورد3- الف
تو گونه افراد بوده است، بايد به كليدواژه اين ،»جذب«جه كنيم. كلماتي نظير هاي معظم له بيشتر

آن مكرراً مورد اشارة ايشان قرار گرفته» اشتغال نخبگان«و» توانمندي«،»شكوفايي« اند. اما واقعيت
و حتي رديف است كه گزارش يافته به آن، اي اختصاص هاي بودجه هاي عملكرد منتشره از سوي بنياد

گ و و بيشتر متمركز بر امور ديگري نظير بازديد  امثال آن هستند.ويسينو خاطرهردهمايي
و فناوري هاي بنياد با ساير دستگاه شايد رمز تداخل فعاليت ها به خصوص وزارت علوم، تحقيقات

(شامل سرمايه نيز دقيقاً همين باشد. يعني بنياد بر فعاليت گذاري روي هاي ابتداي چرخة عمر يك نخبه
و تكة دشوار اين  و بازدهي گرفتن از نخبه) كمتر مورد توجه بنياد وي) تمركز دارد (به ثمر رساندن چرخه

و بازدهي گرفتن از  و با تمركز بر به ثمر رساندن قرار گرفته است. لذا ضروري است يك بار ديگر
و فعاليت و بازنگري اساسي قرار گيرد. نخبگان، راهبردها  هاي بنياد نخبگان مورد غربال

قبلي كه به راهبردهاي بنياد اختصاص داشت، ساختار سازماني آن نيز جاي بحث دارد. ) پيرو پيشنهاد4- الف
و اين ساختار سازماني، حجم بزرگي پيدا كرده كه بخش بزرگي از بودجة بنياد را مي بلعد. وجود قائم مقام

(آينده4 ه معاونت و مديريت منابع) كه ذيل و توسعه و نخبگان ريك، دفاتر سازان، مستعدان، سرآمدان
و نيز ساختار جداگانه (كه وظيفة ذاتي متعدد تعريف شده است اي براي اجراي سند راهبردي نخبگان

هم هاي بخشهمة  و طويل است كه در چند سال گذشته دائماً بنياد است) بخشي از اين ساختار عريض
و رو به تزايد بوده است. بخش ديگر آن نيز، دفاتر استاني است كه در عمل،  نمايندة معاونت علمي

و فناوريهاآن(و عمده فعاليت ها هستند فناوري در استان ازسيرئدر زمان بازديد معاون علمي جمهور
و اصالً نياز نيست براي ارتباط با نخبگان استانافتديماستان مربوطه اتفاق  ها، دفتر حقيقي در مراكز)،

به باال رفتن توقعات جامعة صرفاًاست كه وجود اين دفاتر، وجود داشته باشد. تجربه نشان دادهها آن
و نيز پرداختن به كارهاي حاشيه كه هدف مواجهه رودررو، بعضاًاي منجر شده است. به عالوه اين

و تضييع سرمايه مي موجب نارضايتي شود؛ مشكلي كه در صورت ايجاد ارتباطات گذاري روي افراد نخبه
د نخواهد شد. در فضاي مجازي، ايجا

هم مشكل ديگري است كه بر مشكل حجم آن افزوده شده است.  تغييرات سريع در چارت موجود
در5- الف اخير، تمركز بيش از حد روي يك دانشگاه خاص بوده هاي سال) يكي از مشكالت عملكردي بنياد

و نارضايتي سايرين را به دنبال داشته و كه اسباب پرتوقعي نخبگان آن دانشگاه است. اين كه رئيس
(و البته از يك دانشكدة خاص) آمده باشند، بي و معاونين بنياد، همگي از يك دانشگاه ترديد قائم مقام

و هيچ دليل موجهي نمي تر آن است كه همگان توان براي آن يافت. اما نامطلوب امري نامطلوب است
مي شاهد باشند توجه ويژه ع اي به آن دانشگاه و الوه بر بنياد نخبگان، معاونت علمي نيز درصد شود

1 كند. بااليي از بودجة خود را آن جا صرف مي

و نظارت بنياد دكتر غالمعلي منتظر مورخزير برنامهمصاحبه با معاون سابق.1 97بهمن10ي
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ب) رفع تناقضات موجود بين شرح وظايف بنياد با قوانين موضوعة كشور
كه1-ب به واسطة صالحيت خاص خود، از حيث مقررات«) هرچند بنياد ملي نخبگان به تعبيري معتقد است

و وظايف، از شمول قوانين كشوري خارج استناظر بر تشكيال هاي متعدد، اما به هرحال، تداخل»1ت
 موجود بين اين بنياد با وزارت علوم ببندد. 

رسد شوراي عالي انقالب فرهنگي در اين مورد، بر خالف فرمايشات رهبري وارد به نظر مي
و لذا با پيگ حوزه يري مجلس شوراي اسالمي، بايد به اي شده كه قبالً مجلس ورود كرده بوده است

و تطبيق آن با قوانين كشور بپردازد.   اصالح مصوبات خود
مي2-ب و چه از باب تداخل اغلب مشكالت فوقحل راهرسد ) به نظر (چه از باب عملكردي هاي الذكر

اركتمش«اي)، در يك رويكرد واحد نهفته است. آنچه مقام معظم رهبري از آن به عنوان وظيفه
 اند. ياد كرده» كار ستادي«و»اي شبكه

جديد با ادارات كل استاني شود، بلكه بايد مانند ساير نهادهاةوزارتخانبنياد نبايد تبديل به يك
و هماهنگي بين دستگاه مستقيماً  ها بپردازد. ذيل رياست جمهوري، به فعاليت ستادي

و از سازماناي آنچه تاكنون مغفول مانده است، ايجاد شبكه و پرورشها وزارتخانهها است كه از آموزش
مي شروع مي و اقتصادي ختم شود، در حوزة وزارتين آموزش عالي ادامه و به نهادهاي فرهنگي، توليدي يابد

و در تمام مي بههاآنگردد و و توانمندسازي، و رشد نخبگان وجود دارد.، اهتمام به شناسايي، تربيت كارگيري
به صرفاًبنياد ملي نخبگان بايد  و تدريجاً از ارائة خدمات مستقيم و شبكه بپردازد به مديريت اين چرخه

 ها است، پرهيز نمايد. نخبگان كه در حوزة ساير دستگاه
در خصوص سند راهبردي امور نخبگان نيز كه به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده است،

(بهت رهبري وارد حوزهاين شورا بر خالف فرمايشا  موجباي شده كه قبالً مجلس ورود كرده بوده است
( شدهينيبشيپتكاليف قانوني و اختيارات وزارت علوم و لذا اقدامات زير پيشنهاد 1383در قانون وظايف ((

 شود: مي
و تطبيق آن با قوانين كشور- با پيگيري مجلس شوراي اسالمي، بايد به اصالح مصوبات خود

 پردازد؛ب
بازنويسي سند راهبردي كشور در امور نخبگان توسط شوراي عالي عتف در همكاري با شوراي عالي-

و نظارت بر اجرا توسط شوراي عالي عتف. و تصويب آن  انقالب فرهنگي

و پيشنهادات سياستي جمع.8-11  بندي
و كاركردي دستگاه فصلدر اين ال تالش شد تداخالت هنجاري پژوهش، يه حكمراني نظام هاي اصلي در

و نوآوري و فناوري فناوري (شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي عالي عتف، وزارت عتف، معاونت علمي
و مصوبات رياست و تحليل قرار گيرد. بدين منظور كليه اسناد و بنياد ملي نخبگان) مورد بررسي جمهوري

و همچنين مصوبات مجمع تشخيص مصلحتو شوراهاي وزيران هيئتقانوني شامل مصوبات مجلس،  عالي
 نظام بررسي شد. 

 بنياد به ديوان عدالت اداري مقام قائم 2/8/1397مورخ642/15نامة شمارة.1
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و تكاليف قانوني مراجع تصميم و كاركردها يا اقدامات انجام بررسي تطبيقي وظايف گيري از يـك سـو
ميهاآنشده توسط   دهد كه: از سوي ديگر، نشان

( بر اساس (فناوريواتتحقيق علوم، وزارتو تشكيالت وظايف اهداف،«قانون)4ماده )، شوراي1383»
(عتف) با هدف اصليو تحقيقات علوم، عالي و اولويت تدوين سياست«فناوري هاي راهبردي در حوزه ها

و فناوري و در اواخر دولت هشتم» تحقيقات از تحوالت متأثرتشكيل شد. هرچند در مقاطع زماني مختلف
(به و نوآوري دو نهادي حوزه علم، فناوري و دهم) اين شورا عملكردي پايينلتخصوص در حد هاي نهم تر از

و كميسيون انتظار داشته است، اما فعاليت كميسيون (شامل كميسيون دائمي هاي هاي شوراي عالي عتف
و جديت بيشتري دنبال شده است. با اين وجود،  و دوازدهم با نظم و دبيرخانه آن در دولت يازدهم تخصصي)

و فناوري ( معاونت علمي ) قانون51رياست جمهوري با استناد به مجوزهاي قانوني اعطا شده به موجب ماده
مي نسبتاًها را ذيل ساختار احكام دائمي توسعه، مجموعه وسيعي از فعاليت كند. بنياد ملي گسترده خود پيگيري

ا (مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي) طيف وسيعي راز فعاليتنخبگان نيز تحت سند راهبردي نخبگان ها
و اختيارات مصوب قانوني  وزارت عتف تداخل دارد. سازماندهي كرده است كه در موارد متعدد با وظايف

در گذاري سياستبراي مثال، و حمايت از دانشمندان، استعدادهاي درخشان يا نخبگان در حوزة حفظ
ب و و تشكيالت وزارت عتف) (قانون اهداف، وظايف نياد ملي نخبگان به طور مشترك مورد وظايف وزارت عتف

از گذاري سياستتوجه قرار گرفته است. در حوزة  و فناوري يكي هاي موجود، تعريف تداخل ترين مهمپژوهش
و فناوري زمانهمهاي كالن ملي به طورو حمايت از طرح و معاونت علمي در دو نهاد وزارت عتف

و به طور مستقل در جمهوري است. از جمله موضوعات ديگ رياست ري كه در اين دو نهاد كه بدون هماهنگي
و فناوري است. راستاي تحقق نقشة جامع علمي كشور دنبال مي شود، تصويب اسناد كالن ملي در حوزة علم

و ارزيابي نظام  در ايران از جمله موارد ديگري است كه داراييو نوآوريپژوهش، فناورپايش
د پوشانيهم و نهاد مذكور است.هايي بين

و نهادي در نهادهاي بنابراين از يك طرف تداخل ويپژوهش، فناورنظام گذاري سياستهاي ساختاري
و وظيفهي نوآور و از طرف ديگر ضعف هنجاري، كاركردي و همچنين ايران و بعضاًاي فقدان صالحيت

و پاسخگو و عدم تناسب بين اختيارات ويپژوهش، فناوريي در حكمرانيِ نظام عملكرد نامناسب بعضي نهادها
بهي نوآور و قرار نداشتن در جايگاه مناسب جهت وضع هنجار، از ديگر موانع اثربخشي نهادهاي ياد شده است.

و فراقوه قوه گيري درونو تصميم گذاري سياستعبارتي مراجع ويپژوهش، فناوراي متعددي در نظام اي
مي ايران تصميمي نوآور و تكاليفكن گيري همهاآنند كه وظايف به با هم، و گاهي تعارض دارد. پوشاني

كشـور نـهيو نوآوريپژوهش، فناورعبارت ديگر، اين بررسي نشان داد كه در تقسيم كار حكمراني نظام 
و اختيارات وزارت عتف مبني بر انسجام تنهـا اهداف مورد نظر قانون  گذار، به شرح مندرج در قانون وظايف

و محقق نشده است؛ بلكه روز به روزيو نوآوريپژوهش، فناورنظام گذاري سياستبخشيدن به امور اجرايي
و غيرپاسخگو، بر دامنة ناهماهنگي شتاب تأسيسبا  و تداخل كاري ها، مـوازي زدة نهادها، شوراهاي نوظهور هـا

، در الية هنجاري،يو نوآوريپژوهش، فناورتوان گفت در حوزة حكمراني نظام وظايف افزوده شده است. مي
و عدم تناسب بين مديريت يكپارچه وجود ندارد. در واقع عدم هماهنگي نهادها، تداخل وظايف، موازي كاري
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و پاسخگويي در نظام در مزبورمنجر به ايجاد آشفتگي در حكمراني نظاميو نوآوريپژوهش، فناوراختيارات
و فقدان انسجا و نوآوريو حكمراني در نظام گذاري سياستدر اليةمايران شده كه پژوهش، فناوري ايران

به بتواند همة نهادها را زير چتر سياست هاي كالن اين حوزه قرار دهد به شدت محسوس است. نگاهي
و نوآوري كشور از زمان تشكيل شوراي عالي عتف تاكنون نشان مي دهد تحوالت نهادي حوزه علم، فناوري

و بازار نمي بهكهيدرحالپردازد. هيچ نهادي به مديريت يكپارچه زنجيره علم، فناوري تا نوآوري با نگاهي
كه وظايف قانوني مصوب براي شوراي عالي عتف مشخص مي و خطيرترين وظيفه مورد انتظار ترين مهمشود

 از اين شورا همين موضوع مهم است.
و تعارضات حول اين سه توان سه محور اصل به طور خالصه مي ي را شناسايي كرد كه عمده تداخالت

و ظهور يافته است:  محور بروز
و فناوري؛- و وزارت علوم، تحقيقات  تداخالت هنجاري شوراي عالي انقالب فرهنگي
و فناوري؛- و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رياست جمهوري  تداخالت هنجاري معاونت علمي
و فناوري.تداخالت هنجاري بنياد- و وزارت علوم، تحقيقات  ملي نخبگان

و مشخص و تقاضاي فناوري پيشنهاداتي براي طراحي ساختار مناسب در ادامه تالش شد با تكيه بر مدل عرضه
و در اين  و نقشه جامع نيز شرح داده شد، تحقق اهداف چشم فصلبراي ايران ارائه شود. آنچه مسلم است انداز

و مستلزم بازطراحي نظامر فعلي حكمراني نظام ملي نوآوري با ترديد جدي روبهعلمي كشور با ساختا رو است
و مسئوليت و فناوري كشور است. تفكيك شفاف وظايف و همچنين گذار استيسهاي نهادهاي حكمراني علم

و كارايي فعاليتهاآنسازي حوزه اختيارات شفاف د عالوه بر بهبود اثربخشي ر نظام نوآوري، هاي انجام شده
از شود به وظايف جديد مانند حمايت از سرمايه باعث مي و حمايت گذاري خطرپذير به منظور ارتقاي نوآوري

و اين فعاليت اي ها نيز در نظام نوآوري ايران تقويت گردد. منطق فكري نيز بايد به گونه كارآفريني نيز توجه شده
م و شكل سياستتغيير يابد كه تمامي بازيگران اصلي و نوآوري وجود درك مشتركي از حمايت هاي علم، فناوري

و خطي فشار علم به  داشته باشند. در راستاي تسريع اصالح روند موجود بايد تغيير تدريجي از رويكرد سنتي
و تحريك نوآوري به سمت رويكرد نظام و تقاضا مورد توجه قرار گيرد. زمانهممند به نوآوري  طرف عرضه

و تقاضاي فناوري برايب راي رفع يا به حداقل رساندن تداخالت فوق پيشنهاداتي مبتني بر مدل عرضه
 شود: رفع تداخالت موجود پيشنهاد مي

در حوزه فرهنگ گذاري سياست(كه متولي شوراي عالي انقالب فرهنگيو فعاليت گذاري سياست حوزه
و گذاري سياستاست) به (با هماهنگي شوراي عالي اريگذ سياستدر زمينه فرهنگ در زمينه آموزش عالي

و نوآورينظام گذاري سياستعتف كه طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي متولي اصلي   علم، فناوري
و قانوني شوراي عالي انقالب فرهنگي با شوراي عالي است) محدود شود. به منظور پرهيز از تداخل حقوقي

و اختيارات ذيل  و به شوراي عالي عتف واگذار شود:عتف، وظايف  از شوراي عالي انقالب فرهنگي منفك
و اساسنامه ستادها، اسنادتصويب- و صندوق باالدستي و مراكز ملي مرتبط با توسعه فناوري ها

 نوآوري حسب لزوم؛
(گزارش شاخص گزارشانتشار- و نوآوري و بررسي وضع موجود در حوزه پژوهش، فناوري هاي ها

و آموزش اختصاص داشته صرفاًعالي انقالب فرهنگي شوراي به ارائه وضعيت موجود فرهنگ
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هاي بررسي وضعيت موجود در حوزه آموزش عالي با همكاري شوراي عالي باشد). كليه گزارش
و نهايي مي  شود؛ عتف تهيه

عل دانشگاه، پارك-و تهيه مصوبات در زمينه پژوهش، ارتباط صنعت گذاري سياست- و هاي م
و فناوري، مناطق فناوري، و شركت ويژه علم و واحدهاي فناور، دانش مؤسساتها بنيان
و سرمايه ( تأمينگذاري و ابالغ مصوبات گذاري سياست صرفاًمالي در نظام نوآوري، مالكيت صنعتي

با در ارتباط با حوزه آموزش عالي بر عهده شوراي عالي انقالب فرهنگي است كه پيشنهاد مي شود
و همكاري شوراي عالي عتف انجام شود).  هماهنگي

ميمي 1404با توجه به اينكه افق اجراي نقشه جامع علمي كشور نيز سال- در باشد، پيشنهاد شود
صورت نياز به تمديد يا اصالح نقشه جامع، ستاد راهبري نقشه با ايجاد وابستگي كامل به شوراي 

ف و ذيل نظر اين شورا  عاليت نمايد. عالي عتف
و تقاضاي فناوري جايگاهي فراوزارتخانه شوراي عالي عتفجايگاه همچنين كه نسبت به نظام عرضه اي است
مي در قالب  يابد: هاي زير بروز
و حفظ توازن سياست- و ارزيابي و تقاضا؛ نظارت  هاي عرضه
و ارزيابي كليه ابعاد نظام نوآوري به صورت فرابخش- و نظارت (در پيگيري ي توسط دبيرخانه شورا

و هماهنگي شوراي عالي انقالب فرهنگي)؛  حوزه آموزش عالي در صورت لزوم با همكاري
 دستگاهي. هاي كالن ملي با ماهيت بين هدايت پروژه-

و فناوري رياست جمهوريهمچنين در ارتباط با جايگاه كلي سه معاونت علمي در نظام ملي نوآوري نيز
و فناوري شود كه مطابق با سناريوي حداقلي، مالك سازمانميسناريو پيشنهاد و فعاليت معاونت علمي دهي

مقام معظم رهبري خواهد بود؛ يعني وجود دفتري براي ارتباط 1383رياست جمهوري، همان جملة سال 
و صنعت زير نظر رئيس جمهور.  همدانشگاه كو نتيجه ديگر اين سناريو نيز رفع كامل و سازي بارچكپوشاني

(كه كمتر تحت نظارت مجلس مي كه نهاد رياست جمهوري هم زدن كلي ساختاري باشد) خواهد بود؛ اما به
و حمايت هم از سطوح مختلف نظام جلب نموده است نيز تبعات خاص خود را دارد لذا هاي شكل گرفته مهمي

و نظارت بر اجراي سياست شود هماهنگ پيشنهاد مي و تقاضا بر عهده هاي سازي تسهيل مبادله طرف عرضه
و فناوري رياست جمهوري باشد فعاليت  هايي از قبيل: معاونت علمي

 هاي اجرايي؛ سازي نحوه سفارش موضوعات پژوهشي مورد نياز دستگاه يكپارچه-
ج-  هاي پژوهشي دولت؛ رافيايي سفارشغنظارت بر توزيع
فك تدوين سياست-  ري؛هاي ارتقاي نظام مالكيت
و اعتباربخشي فناوري؛ تأسيسپيگيري براي- و نهادينه شدن مراكز تست
و هماهنگي خريدهاي دولتي براي محصوالت دانش-  بنيان؛ تشويق
 بنيان؛ هاي تحريك بازار مصرف براي محصوالت دانش هماهنگي مشوق-
 بنيان. هاي دانش هاي شركت گيري كنسرسيوم تشويق شكل-

و اختيارات شوراي 8/2/1395دولت يازدهم در تاريخ هيئت اينكهبا توجه به با تصويب شرح تفصيلي وظايف
و فناوري در عمل كليه وظايف هماهنگي بين و تعيين سياست عالي علوم، تحقيقات و راهبردهاي دستگاهي ها



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 469 يشنهادهاو

و فناوري تو و اختيارات معاونت علمي سط اين حوزه را به شوراي مزبور سپرده است، تصويب شرح وظايف
مي رانيوزئتيه رويه جاري اصالح نشود،كهيمادامتواند مورد توجه قرار گيرد. بديهي است(همانند عتف) نيز

و فناوري با قوانين داشت زيرا معاونت مزبور با در  نتوان ارزيابي صحيحي از تطابق عملكرد معاونت علمي
و اي قابل توجه، به لحاظ قانوني اختيار داشتن منابع بودجه و نه حدود نه موظف به پاسخگويي به مجلس است

و تكاليف آن براي پاسخگويي روشن است. به همين دليل هم انتظار مي و ثغور رود اقدامات معاونت علمي
و رويكرد تصميم متأثرفناوري رياست جمهوري  يدائمگيري مديران آن در طول زمان دچار تحوالت از نگرش

 بوده است.
و براي رفع تداخ و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با وزارت علوم الت هنجاري معاونت علمي

(عتف)  مي بنيان دانش هاي شركتدر حوزه فناوري بنيان دانش هاي شركتنص قانون حمايت از شود پيشنهاد
و زيادي بر سپردن امور اجرايي اين قانون به وزار تأكيد) مورد توجه قرار گيرد كه 1389(مصوب ت علوم

و تحقيقات مجلس در زمان تصويب اين قانون، به درستي شوراي عالي عتف دارد. كميسيون وقت آموزش
و فناوري رئيس و جمهور بستگي به سليقه هر رئيس اعتقاد داشت كه وجود معاونت علمي جمهوري دارد

تر است. لذا ها شدني به آن محول كرد، ضمن اينكه نظارت مجلس بر وزارتخانهيدائمتوان وظايف نمي
و به عبارتي، مجلس پيشنهاد مي و اجرا قرار گيرد و نص آن مورد توجه شود يك بار ديگر قانون مرور شده

و قوه مجريه به تنظيمات نهادي مذكور در قانون بازگردند.  محترم
و ساير اين مصوبات قبلي كارگ نامه ها، شيوه ها، دستورالعمل نامه كليه آيين ابتدا- و«روه ها ارزيابي

و مؤسسات دانش تشخيص صالحيت شركت و نظارت بر اجرا ها به تصويب شوراي عالي» بنيان
) )2عتف برسد. نام اين كارگروه نيز طبق قانون اصالح شود زيرا نظارت بر اجراي قانون، طبق ماده

و دبيرخانه آن واگذار شده است؛ شوراي عالي عتفآن به
به صندوق امناي هيئتتركيب- (كه در اساسنامه صندوق و هيئت عامل آن و شكوفايي نوآوري

( تصويب ) قانون،5دولت رسيده است) بايد به نحوي اصالح شود كه اين صندوق مطابق ماده
و سه  و هفت عضو كابينه (كه شامل رياست جمهور وابسته به شوراي عالي عتف باشد. تركيب فعلي

 ماده قانون است؛ مغاير با اين كامالًشخص حقيقي است)
گيري نمايد تا فضاي قانون تصميم اصالحتواند براي در افق بعدي، مجلس شوراي اسالمي مي-

و غير سليقه دانش هاي شركتفعاليت دولت سيزدهم در حوزه  (بلند بنيان، شفاف  مدت). اي باشد
ن بنياد ملي نخبگانتداخالت هنجاري خصوصدر و فناوري يز ضروريستو وزارت علوم، تحقيقات

و با توجه به اينكه جايگاه بنياد ملي نخبگان به عنوان نهادي توسعه و هدايتگر بازتعريف شود بنياد بر اي
(شامل سرمايه فعاليت (به هاي ابتداي چرخة عمر يك نخبه و تكة دشوار اين چرخه گذاري روي وي) تمركز دارد

ت و بازدهي گرفتن از نخبه) كمتر مورد و ثمر رساندن وجه بنياد قرار گرفته است. لذا ضروري است يك بار ديگر
و فعاليت و بازدهي گرفتن از نخبگان، راهبردها و با تمركز بر به ثمر رساندن هاي بنياد نخبگان مورد غربال

و اصالح و بايد مورد بازنگري  بازنگري اساسي قرار گيرد. ساختار سازماني بنياد ملي نخبگان نيز جاي بحث دارد
خانة جديد با ادارات كل استاني شود، بلكه بايد مانند ساير قرار گيرد. بديهي است بنياد نبايد تبديل به يك وزارت
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و هماهنگي بين دستگاه مستقيماًنهادهاي ها بپردازد. آنچه تاكنون ذيل رياست جمهوري، به فعاليت ستادي
و اي از سازمان مغفول مانده است، ايجاد شبكه ازها رتخانهوزاها مي آموزشاست كه درو پرورش شروع شود،

مي حوزة وزارتين آموزش عالي ادامه مي و اقتصادي ختم و به نهادهاي فرهنگي، توليدي و در تمام يابد گردد
بهها آن و و توانمندسازي، و رشد نخبگان وجود دارد. بنياد ملي نخبگان، اهتمام به شناسايي، تربيت كارگيري
و تدريجاً از ارائة خدمات مستقيم به نخبگان كه در حوزة ساير صرفاًد باي و شبكه بپردازد به مديريت اين چرخه

 ها است، پرهيز نمايد. دستگاه
در خصوص سند راهبردي امور نخبگان نيز كه به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده است، به

(به ري وارد حوزهرسد اين شورا بر خالف فرمايشات رهب نظر مي اي شده كه قبالً مجلس ورود كرده بوده است
( موجب تكاليف قانوني پيش و اختيارات وزارت علوم و لذا اقدامات زير 1383بيني شده در قانون وظايف ((

 شود: پيشنهاد مي
و تطبيق آن با قوانين كشور، با پيگيري مجلس شوراي اسالمي؛-  اصالح مصوبات بنياد ملي نخبگان
بازنويسي سند راهبردي كشور در امور نخبگان توسط شوراي عالي عتف در همكاري با شوراي عالي-

و نظارت بر اجرا توسط شوراي عالي عتف. و تصويب آن  انقالب فرهنگي
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 فصل نهم

هم ای از نتایج نشست خالصه  آفرینی سیاستی های
ا  پیشنهادی تقسیم وظایف لگوی و اصالح

 در سطح حکمرانی نظام پژوهش، فناوری و نوآوری

 حامد نصيري

 كشوريعلم ياستس يقاتمركز تحق ياستيس يشگاهمشاور آزماو دانشگاه عالمه طباطبائي،كانديداي دكتراي مديريت تكنولوژي

 چكيده

و و وجود نهادهاي موازي در اين تداخل تقسيم كار در سطوح مختلف حكمراني نظام پژوهش، فناوري نوآوري
كه ترين مهمسطوح، يكي از  هاي گيري محور اصلي يكي از جهتمسائل سياستي پيش روي نظام مزبور است

و نوآوري را نيز تشكيل داده است. در چهارگانه احكام پيشنهادي برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوري
و نوآوري با تكيه بر مطالعات فصل گذشته، پيشنهاداتي جهت اصالح الگوي حكمراني نظام پژوهش، فناوري

و چندوجهي بودن و تطبيقي ارائه گرديد. با توجه به پيچيدگي باال و وجود نظرات اسنادي، نظري موضوع حكمراني
ذي بعضاً تا متضاد در ميان ننفعان مختلف در اين خصوص، سعي گرديد زديك از ظرفيت آزمايشگاه سياستي براي

و تكميل الگوي پيشنهادي اوليه بر آن اساس استفاده گرددنفعان كردن آراي مختلف ذي . بنابراين با هدفو اصالح
و بهره هم و نوآوري و تجربيات انديشي در خصوص اصالح الگوي حكمراني نظام پژوهش، فناوري گيري از نظرات

 است علمي كشور برگزار گرديد.خبرگان، دو نشست با اين موضوع در محل مركز تحقيقات سي
در نشست اول، دو الگوي تقسيم وظايف توسط مدعوين، ارائه گرديد. منطق كلي الگوي اول بر اساس مدل عرضه

و چارچوب الگوي دوم مبتني بر  كايفناور آمادگيسطوح،گذاري سياستسطوحو تقاضاي فناوري نظاميكردهارو
و اجماع نسبي حاصله، الگوي تقسيم كار ي، تنظيم شده بود. با توجنوآوريمل ه به مباحثات انجام شده در دو نشست

و نوآوري در  گذاري سياست، كالن گذاري سياستو گذاري قانونسطح4حكمراني نظام پژوهش، فناوري

و ارائه شد.، جمعمالي تأمينو مديريت اجرايي، اجرايي/هماهنگي 4در اين اي از پيشنهادات ارائه شده خالصه بندي
 سطح عبارتند از:
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 كالن گذاري سياستو گذاري قانوندر سطح
و در عين حال با توجه گذاري قانونهاي موجودي كه شوراي عالي انقالب فرهنگي در زمينه با توجه به ظرفيت دارد

(كه قانوناً متولي  مي گذاري سياستبه رسالت اين شورا فع در حوزه فرهنگ است) پيشنهاد اليت شوراي شود، حوزه
و گذاري سياستو گذاري قانونعالي انقالب فرهنگي به  (با هماهنگي تاًينهاكالن در زمينه فرهنگ آموزش عالي

و نوآوري است) محدود شود. گذاري سياستشوراي عالي عتف كه قانوناً متولي اصلي   نظام علم، فناوري

 اجرايي/ هماهنگي گذاري سياستدر سطح
باي عالي عتفشورا مي كامالًاي كه هنوز، توجه به ظرفيت بالقوه، تري هاي جدي تواند نقش بالفعل نشده است،

و به عنوان نهاد هماهنگ و نوآوري بازي كند. بر اين اساس گذار سياستكننده اجرايي حوزه علم، فناوري
و پيشنهاد مي و افزايش كارايي و عملكرد شوراي عالي عتف اثربخشي نظام علم، شود به منظور تقويت جايگاه

و نقش و نوآوري، ضمن ادغام شوراي عالي عتف و فناوري رياست جمهوري، فناوري هاي كالن معاونت علمي
و  و فناورونيسيكم استيردبيري شورا اي، يكسان گردد تا امكان ايفاي نقش فراوزارتخانهدولتئتيهيعلم

و راهبرعيتجمشورا، نينظام پژوهش، فناوريقدرت  ي، فراهم شود.وآورو

 در سطح مديريت اجرايي
و واسطه در سطح مديريت اجرايي مي هاي اجرايي گري، نقش توان با تقسيم وظايف در سه دسته عرضه، تقاضا

مي مختلف را به دستگاه به هاي متفاوت سپرد. بر اين اساس، پيشنهاد و فناوري شود وزارت علوم، تحقيقات
هاي تخصصي به عنوان متولي مديريت اجرايي طرف عرضه فناوري، وزارتخانهعنوان متولي مديريت اجرايي 

و تقاضا به  و فناوري رياست جمهوري به عنوان حلقه واسط ميان عرضه و معاونت علمي طرف تقاضاي فناوري
 ايفاي نقش بپردازند. 

و فناوري با توجه به اينكه برخي فعاليت هم رياست جمهوري، هاي معاونت علمي و در سطح جنبه اهنگي دارند
مي سياست مي هاي اجرايي جاي و گذار سياستشود به منظور عدم تمركز نقش گيرند، پيشنهاد و مجري در يك دستگاه

و رديف افزايش امكان پاسخ و فناوري گويي در قبال منابع مالي مصرفي، با استفاده از منابع هاي بودجه معاونت علمي
و نوآوريسازمان ملي«رياست جمهوري،  و تأسيس،»فناوري گردد. بر اين اساس، وظايف اجرايي معاونت علمي

و وظايف  و هماهنگي آن نيز در قالب گذاري سياستفناوري رياست جمهوري از طريق اين سازمان، پيگيري خواهد شد
 شوراي عالي عتف به انجام خواهد رسيد.

 مالي تأميندر سطح
هاي قدرت در سطح حكمراني، منابع مالي هستند، پيشنهاد اصالح الگوي اهرم ترين مهمنظر به اينكه يكي از

و اجرايي نخواهد بود. به منظور مديريت متمركز بودجه تأمينحكمراني، بدون توجه به سطح  هاي مالي، كامل
و توسعه فناوري هاي پژوهشرقابتي در راستاي حمايت از  ت هاي نوظهور عام لبه دانش وسعه منظوره، كمك به

و مطابق با اولويت و معضالت كشور و تقاضامحور در جهت حل مسائل و تحقيقات كاربردي ي فناورهاي علم
و فناوري ايران«شود، مصوب شوراي عالي عتف، پيشنهاد مي و»1بنياد علم زير نظر، وابسته به شوراي عالي عتف

و تأسيسرئيس شورا  و فناو« گرديده باو ساير صندوق» ران كشورصندوق حمايت از پژوهشگران  مأموريتهاي
 موازي، در بنياد مزبور ادغام شوند.

و برگزاري نشست.1 هم در زمان انجام اين پژوهش و هاي آفريني مربوط به اصالح الگوي حكمراني نظام پژوهش، فناوري
و فناوري«بيش از يك سال از تصويب ماده واحده نوآوري، با وجود اينكه  اصل تأسيس صندوق شوراي علوم، تحقيقات

مي»(عتف) گذشت، اما به داليلي همچون امكان ايجاد ساختارهاي موازي در بدنه توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي
و اجراي آن قرار داشت. از اين رو، پيشنهاد  و فناوري، وابسته به شورايستأحاكميت، موانعي بر سر راه ابالغ يس بنياد علم

و ادغام صندوق با عالي عتف هاي مزبور يت موازي در آن، به عنوان يكي از موضوعات مهم مورد بحث در نشستمأمورهاي
مي مطرح گرديد كه در صورت عدم ابالغ مصوبه فوق توانست از مسير احكام پيشنهادي برنامه هفتم، مورد پيگيري الذكر،

و قرا  سازي آن را برطرف نمايد. ترين مانع اجرايي هاي موازي در آن نيز، مهم يد بر ادغام صندوقتأكر گيرد
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 مقدمه.9-1
(احصاي مسائل سياستي) مشاهده شد، تداخل طور همان در فصل دوم در سطوح مختلف حكمرانمتقسي كه يكار

كهو نوآورينظام پژوهش، فناور در اين خصوص، مسائلي هستند و وجود نهادهاي موازي بر اتالفعي الوه
از نظاميهايمنابع، منجر به عدم حصول خروج در مسير تعيين شده مزبوراثربخش مورد انتظار اند.

(فصل چهارم) نيز نظر به اهميت مسائل مزبور، گيري جهت شيافزاهاي سياستي احكام پيشنهادي برنامه هفتم
و اثربخش بهو نوآورينظام پژوهش، فناوريحكمرانيانسجام از جهتي هاي احكام پيشنهادي، گيري عنوان يكي

و تطبيقي در خصوص اصالح الگوي انتخاب گرديد. در فصل پيشين به مطالعات نظري، اسنادي بر اين اساس،
در اين خصوص پيشنهاد داده شد. و الگويي اوليه بر كاهش تداخل وظايف پرداخته شد  حكمراني با تمركز

و پيچيدگيبا و همچنين وجود ديدگاهم توجه به اهميت ذي وضوع در هاي متفاوت ميان نفعان مختلف
مختلف كه در آراي نظرات نزديك كردن جانبه، بررسي همه خصوص آن، پيگيري رويكردي مشاركتي جهت

و نهايي در نهايتو مواردي حتي دچار تضاد است بر سازي الگوي پيشنهادي، ضروري به نظر رسيد. اصالح
ب و نظر و نزديك كردن چرخه سياستهاي سياستي، اي آزمايشگاهيكي از كاربردهه اينكه، اين اساس پژوهي

ذي از طريق گردهم گذاري سياست هم نفعان مختلف آوردن از آفريني است، حوزه سياستي براي در اين مرحله
آ هاي پژوهشمسير انجام  زمايشگاه پشتيبان احكام پيشنهادي برنامه هفتم نيز سعي گرديد تا از ظرفيت

ذيمركز تحقيقات سياست علمي كشور استفاده گردد. گذاري سياست در در واقع استفاده از نظر نفعان مختلف
مي گذاري سياستچرخه  و راه شود كه فهمي عميق منجر به اين و چندجانبه از مسئله به دست آيد كارهاي تر

 تر اتخاذ شوند. انتخابي نيز عملياتي
در مورد استفاده در آزمايشگاه هاي يكي از روش1)1400(و همكاران نوري به نقل از قاضي هاي سياستي

يبررسيبرا،از متخصصانيچالشيها پانلاست. در2هاي چالشي پانلآفريني سياستي، برگزاريهم زمينه
ا س جهتها يدهنقاط ضعف م ينده،آيايفعليها ياستبهبود س كنند.ياستفاده تواننديم ستيياكارشناسان

دن ياستس و آزمايش كننديواقع يايها را از منظر يها برا راهينتر از ساده يكييچالش پانل.بررسي
و آزما سازمان ا يراز؛آن استاجراي قبل از سياستيشدهي بازخورد نينفقط به دعوت از متخصصان  يازحوزه

كهيميبهتر يجهنتيوقتيجلسات چالش دارد. و شرايطموقعيحآماده توض،گذاري سياستيمتيكدهد  يت
وخود ميد.نبه گوش دادن باشيلماوچالش يرايپذ حضور داشته باشند يدبا كنند افرادي كه چالش ايجاد

د ما هاي يدگاهمتمركز باشند، قادر به طرح مسائل از و در اين به انتقاد سازنده سخت باشند.يلغيردولتي باشند
و چالشمستقلي افرادتعداديدبا ماًحتها، پانل و ارتباط خاصي با يكديگر ندارند) با آراء متنوع هاي(كه بستگي

ميو به هر نكته گرفته شوديدفاعموضع در اين جلسات نبايد.دنوجود داشته باش د شود اي كه طرح اده پاسخ
و ايدهاساساً بر مبناي داشتن آغوش باز براي شنييچالشيها پانل شود. .هاي جديد است دن انتقادات

مي.1  توانيد به اين منبع مراجعه كنيد: براي بررسي بيشتر

(سروشيدسنوري، قاضي و آقايي، پروانه. و كاربرده آزمايشگاه). 1400؛ نصيري، حامد . تهران:اهاي سياستي: مفاهيم، ابزارها

 مركز تحقيقات سياست علمي كشور.
2. Challenge Panels 
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هم بر اين اساس، و نوآوري با هدف انديشي در خصوص اصالح الگوي حكمراني نظام پژوهش، فناوري
درو بهره و تجربيات خبرگان، دو نشست با اين موضوع مركز تحقيقات آزمايشگاه سياستيگيري از نظرات

يك ارائه گزارشسياست علمي كشور برگزار گرديد. در ادامه به  ها پرداخته از اين نشست هايي اختصاري از هر
و در نهايت، الگوي پيشنهادي حاصله، تشريح شده است.

بديهي است كه كليه پيشنهادات ارائه شده در اين قسمت، قابليت پيگيري از طريق قانون برنامه توسعه
و نيازمند شيوه ، اليحه يا تصويب هيئت دولت هستند. با هاي مختلف ورود نظير تك مصوبه، طرح را نداشته

اي از پيشنهادات، تصويري كلي از الگوي پيشنهادي، ارائه اين وجود، در اين بخش تالش شده با ارائه خالصه
و مواردي كه قابل انعكاس در برنامه هستند در نهايت، در فصل آخر اين مجموعه در قالب احكام، آورده  گردد

 اند. شده

 نشست اول.9-2
سه،»فيبا تمركز بر رفع تداخل وظايو نوآورينظام علم، فناوريحكمرانياصالح الگو«نشست شنبه روز
در تركيب اعضاي حاضر برگزار گرديد. كشوريعلم استيس قاتيدر محل مركز تحق 28/2/1400مورخ 

 آورده شده است.1-9 جدول نشست اول، در

 اعضاي حاضر در نشست اول-1-9 جدول

 موقعيت سوابق

و فناوري گذاري سياستمتخصص  مدير نشست مركز تحقيقات سياست علمي كشور-علم
س و فناوري رياست جمهوري-يو نوآوريفناور ياستگذاريمتخصص 1كننده شماره شركت معاونت علمي

و نوآوري گذاري سياستمتخصص 2كننده شماره شركت دانشگاه صنعتي مالك اشتر-فناوري

و فناوري گذاري ياستسمتخصص 3كننده شماره شركت شوراي عالي عتف-علم

و صنعتي گذاري سياستمتخصص و نوآوري-فناوري 4كننده شماره شركت انجمن مديريت فناوري

5كننده شماره شركت شوراي عالي انقالب فرهنگي- فناوري گذاري سياستمتخصص

و فناوري گذاري سياستمتخصص 6كننده شماره شركت ات سياست علمي كشورمركز تحقيق-علم

و فناوري گذاري سياستمتخصص 7كننده شماره شركت مركز تحقيقات سياست علمي كشور-علم

8كننده شماره شركت مركز تحقيقات سياست علمي كشور-نويس برنامه هفتم توسعه مدير طرح تدوين پيش

9كننده شماره شركت دانشگاه عالمه طباطبائي-مي كشورمشاور آزمايشگاه سياستي مركز تحقيقات سياست عل

و . الزم به ذكر است به منظور بهرهبوده است2-9 جدول نشست به شرحيبرنامه كل گيري حداكثري از نظرات
در شده بود، از مدعوين درخواست ارب گوناگونتج تا در صورتي كه مطالعاتي مرتبط با موضوع تقسيم كار

د و تمايل به ارائه مدل پيشنهادي خود دارند، مستندات مربوطه را در اختيار آزمايشگاه اشتهسطح حكمراني اند
سياستي قرار دهند تا امكان ارائه در روز نشست فراهم باشد. بر اين اساس در نشست اول، عالوه بر ارائه 
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و تقاضا، الگويي ديگر بر مبناي  آمادگيسطوح،گذاري سياستسطوح الگوي پيشنهادي بر اساس مدل عرضه
كايفناور مليكردهارو و بررسي قرار گرفت.نوآورينظام و مورد بحث ي نيز ارائه گرديد

 برنامه كلي نشست اول-2-9 جدول

مسئولشرح اقداممرحله

مدير نشستطرح مسئله اصلي1

2
و تقاضاي فناوري-الف )7و6هاي شمارهكننده(شركتارائه الگوي پيشنهادي بر اساس مدل عرضه
سطوح،گذاريسياستسطوحارائه الگوي پيشنهادي بر اساس-ب

كايفناور آمادگي مليكردهارو ينوآورينظام
)5شماره كننده(شركت

اعضاي نشستدور اول مباحثه در مورد الگوهاي پيشنهادي3
ت4 اعضاي نشستوسعهدور دوم مباحثه در مورد اقدامات اجرايي متمركز بر برنامه هفتم

وبه مدير نشستدر ابتداي جلسه، ي سابقه طوالني پرداختن به بحث تداخل وظايف در اليه تشريح موضوع
رابرگزاري ايدهونداشاره كرد STIحكمراني نظام از مطالعاتي كه در خصوص تدوين گرفته نشئت نشست

نو پيش و دانستند. ايشان در ادامه آوري در حال انجام است نويس برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوري
 طبق دستور جلسه به طرح نظرات در مراحل گوناگون نشست بپردازند. از مدعوين خواستند

و نوآوري.9-2-1  ارائه الگوهاي پيشنهادي تقسيم كار در سطح حكمراني نظام پژوهش، فناوري

و ارائه الگوي پيشنهادي.9-2-1-1  تقاضاي فناوريبر اساس مدل عرضه
به ارائه الگوي پيشنهادي خود پرداختند. بر اساس آنچه7و6هاي شماره كننده شركتدر مرحله دوم، ابتدا

الزم به ذكر است كه مشروح ايشان به عنوان اصل پيشنهاد خود مطرح كردند، موارد زير پيشنهاد شده است.
ق و قانوني پشتيبان، در بخش و مباني نظري  بلي اين سند آورده شده است.پيشنهادات

و همچنين افزايش انسجام علم،و حكمراني نظام گذاري سياستبراي رفع يا به حداقل رساندن تداخالت
و نوآوري و بهرهايران فناوري و قوانين موجود در، با توجه به اسناد گيري از نتايج بررسي ساختارهاي حكمراني

و اختيارات نهادهاي مورد اشاره كشورهاي منتخب، با تكيه بر مدل عرضه  و تقاضاي فناوري، محدوده وظايف
 شود: به شرح ذيل پيشنهاد مي

 الف) شوراي عالي انقالب فرهنگي
(كه قانوناً متولي گذاري سياستحوزه- در گذاري سياستو فعاليت شوراي عالي انقالب فرهنگي

و گذاري سياستحوزه فرهنگ است) به (با گذاري سياستدر زمينه فرهنگ در زمينه آموزش عالي
و نوآوري گذاري سياستهماهنگي شوراي عالي عتف كه قانوناً متولي اصلي  نظام علم، فناوري

 است) محدود شود.
ب) شوراي عالي عتف

و تقاضاي فناوري جايگاهي فراوزارتخانه در جايگاه شوراي عالي عتف نسبت به نظام عرضه اي است كه
 يابد:مي هاي زير بروز قالب
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و حفظ توازن سياست- و ارزيابي و تقاضا نظارت  هاي عرضه
(در- و ارزيابي كليه ابعاد نظام نوآوري به صورت فرابخشي توسط دبيرخانه شورا و نظارت پيگيري

و هماهنگي شوراي عالي انقالب فرهنگي)  حوزه آموزش عالي در صورت لزوم با همكاري
ما هدايت پروژه-  دستگاهي هيت بينهاي كالن ملي با

زي مدت، ميان شود در سه دوره زماني كوتاه همچنين پيشنهاد مي و بلندمدت، اقدامات جهت تقويتر مدت
و اثربخشي  و افزايش كارايي و عملكرد شوراي عالي عتف و نوآوري انجام شود:جايگاه  نظام علم، فناوري

o(فوري): اقدامات كوتاه  مدت
و فناور عالي عتفيشورا ركليدبكيتفك• ويبا معاون پژوهش وزارت علوم، تحقيقات

 فناوري
رياسالميمطالبه مجلس شورا• يشورافيوظاكيتفكيمحترم جمهور برا استياز

و فناور و اختياراتيعالي عتف از معاونت علمي (در قالب ارائه اليحه شرح وظايف
و فناوري)  كاركردي مورد انتظار از معاونت علمي

oمدت: اقدامات ميان 
 مربوطه؛نيمواد مغفول مانده قوانياجرايبراياسالميمجلس شورايريگيپ•
و افزايش بودجهتيتقو•  شوراي عالي عتفساختار

o:اقدامات بلندمدت 
و فناور گذاري سياستينهادييبازآرا•  در كشوريعلم
از سه برنامه توسعهيبلوغ نسب• و نوآوري پس چهياتيعمل لحاظبهنظام علم، فناوري و

كيتئور لحاظ به
تبيفناورتيشناخت ماه• (وزارت فناوريمل دگاهيدنييو وزارت اقتصاد،،ينسبت به آن

 وزارت صنعت، ...)
و فناوري رياست جمهوري ج) معاونت علمي

و فناوري در نظام نوآوري نيز سه سناريو قابل طرح است:  در خصوص جايگاه معاونت علمي
و فعاليت معاونتده سازمان مالك،يحداقليويسنارمطابق با-  مقام 1383 سالةجمل همان،ي

. جمهورسيرئ نظرريز صنعتو دانشگاه ارتباطيبرايدفتر وجوديعني بود؛ خواهديرهبر معظم
(كهيجمهور استير نهاد باريساز كوچكويپوشانهم كامل رفعنتيجه ديگر اين سناريو نيز

و گرفته شكلكهيساختاريكل زدنهمبه اما بود؛ خواهد)شدبايم مجلس نظارت تحت كمتر
نيز تبعات خاص خود را دارد. در اين است نموده جلب نظام مختلف سطوحازهميمهميهاتيحما

مي سناريو، پيگيري سياست و تقاضا توسط معاونت انجام  شود. هاي كاهش هزينه مبادله عرضه
و با اين فر- ،ها دانشگاهاصوالً وزارت عتف، به دليل اشتغال به اموراتضدر سناريوي حداكثري،

و نوآوري، موفق نخواهد بود، تغييرات زير پيشنهاد مي شود كه البته در پرداختن به موضوع فناوري
 شدن حجم دولت را به دنبال دارد: بزرگ
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oوزارت عتفامورات مربوط به فناوري از انفكاك 
oو سازمان هاي علم كلية پاركانتقال و مراكز رشد و هاي پژوهشو فناوري و صنعتي علمي

و سازمان  حتي ساير نهادهاي مربوطه در خارج از وزارت علوم، مانند سازمان استاندارد
و فناوري  و ... به معاونت علمي و دفتر مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد  انرژي اتمي

oو نوآوري سازماندهي  وزارت فناوري
و اختيارات رئيس جمهور گرايانه، واقع در سناريوي- و قدرتمند براي اعمال وظايف ساختاري منطقي

و نوآوري حوزه در هاي فعلي معاونت كه جنبة هماهنگي شود. برخي از فعاليتمي ايجادفناوري
مي. در اين سناريو كه دارد، در آن باقي خواهد ماند  ود:ش نياز به اقناع رئيس جمهور دارد، پيشنهاد

oو تقاضا و فناوري، عالوه بر ارتباط دادن عرضه (كه در سناريوي قبل مطرح معاونت علمي
شد)، هماهنگي بين دستگاهي را هم كه از وظايف رياست جمهوري است، به عهده

 گيرد. مي
oانتقال دبيرخانة شوراي عالي عتف به معاونت علمي دبيري شورا نيز توسط شخص معاون

و فناوري رئ (رياست شورا كماكان با رياست جمهور است).علمي  يس جمهور انجام پذيرد
oبه برنامه و اقدامات اجرايي جاري در معاونت علمي منتقل خواهد ربطذي هاي وزارتخانهها

 شد. 
oو فناوري چيزي شبيه معاونت حقوقي يا پارلماني رئيس جمهور خواهد بود معاونت و علمي

م .عتف پرهيز شودسئوليت فوق، تغيير كند تا از تعارض با وزارت نام آن نيز بايد متناسب با

و آمادگي، سطوح گذاري سياستبر اساس سطوح ارائه الگوي پيشنهادي.9-2-1-2 نظاميكاركردهافناوري
 ملي نوآوري

در ارتباط با تقسيم كار در سطح به ارائه مدل خود5كننده شماره شركتدر بخش بعدي از مرحله دوم،
در مدل ارائه شده توسط ايشان، سه مدل نظري شامل كاركردهاي نظام نوآوري، مراحل ند. راني پرداختحكم

و مدل سيستم كه1-9 شكل اند. مشابه هاي مانا تركيب شده توسعه فناوري ، منطق كلي اين مدل آن است
فته از منطق(برگر گذاري سياستبه سطوح زمانهمبايد STIگيري در مورد حكمراني براي تصميم

(برگرفته از مدل فازهاي توسعههاي مانا)، سيستم و كاركردهاي TRLفناوري  توجه شود.نظام ملي نوآوري،)
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 چارچوب نظري الگوي پيشنهادي دوم تقسيم وظايف-1-9 شكل
و نوآوري 1در سطح حكمراني نظام پژوهش، فناوري

 سناريوي اول الگوي پيشنهادي دوم-2-9 شكل

و فناوري ياستس، با عنوان پيشنهاد تقسيم كار ملي در نظام5كننده شماره از ارائه شركت7-9 شكلتا1-9 شكل.1 گذاري علم

 كشور آورده شده است.
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ذي5اين اساس، بر و با تكيه بر نهادهاي به STIمدخل در حوزه سناريوي مختلف از تركيب اين سه مدل
 هاي زير ارائه شدند. شكلشرح

 سناريوي دوم الگوي پيشنهادي دوم-3-9 شكل

 سناريوي سوم الگوي پيشنهادي دوم-4-9 شكل
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 سناريوي چهارم الگوي پيشنهادي دوم-5-9 شكل

سناريوي پنجم الگوي پيشنهادي دوم-6-9 شكل  
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و تسهيل منابع مالي الگوي پيشنهادي دوم تأمينسازوكار-7-9 شكل

از خالصه.9-2-2  خصوص الگوهاي پيشنهادينكات مطرح شده در اي
ه شده در دور اول از مباحثات، هر يك از مدعوين كه ارائه نداشتند، به طرح مسائل خود حول دو الگوي ارائ

 نكات مطرح شده توسط هر يك از افراد به شرح زير است: ترين مهمپرداختند. گزيده

2كننده شماره شركت
كه يكي از مشكالت اساسي ما وابستگي سازمان• ها به سليقه مديران آن است. بنابراين هر ساختاري

 شود بايد مواظب باشيم تا وابسته به اشخاص نباشد. طراحي مي
ط• ميساختاري كه و در عين حال وظايف شود بايد تعارض منافع بين سازمان راحي ها را برطرف كند

و  و از اين نظر راستاهمرا از يكديگر مجزا نبيند. در واقع همه اقدامات حوزه عتف يكپارچه هستند
و در مسير توسعه عتف همكاري كنند.  نهادها بايد در راستاي منافع يكديگر

مي برخي اوقات قوانيني كه• مي عمالًكنيم در فرآيند تقنين وارد مجلس شوند. استفاده از ظرفيت ذبح
 شوراي عالي انقالب فرهنگي از اين لحاظ مغتنم است.

3كننده شماره شركت
و چرا مسائل• و ببينيم كه مسئله اصلي چيست به جاي اينكه به ساختارها توجه كنيم، بررسي كنيم

را پيدا شود، خودبه سؤالدقيق اين ما به شرايط فعلي رسيد؟ اگر پاسخ خود ساختارها هم جايگاه خود
 كنند. پيدا مي
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وها دانشگاهدر يك دوره بنا بود وظيفه آموزش عالي به خود• در حوزه شوراي عالي عتفسپرده شود
و نعلم در نهايت اين امر محقق در نقطه مقابل معاونت علميفناوري فعاليت كند. اما به،شد.  توانست

و به دنبال آن، منابع مالي بيشتري جذب نمايد. موفقيت و نوآوري دست يابد در حوزه فناوري  هايي
با نمي• و توان به ساختار نهادها دست زد. امكان حذف وجود ندارد. لذا بايد مسائل را دقيق پيدا كنيم

 مشكل را برطرف كنيم.هاآنبرتمركز 

1كننده شماره شركت
مي4در ساختار حكمراني• و1كنند: چيز هستند كه كار به2مالي، تأمين. مسئله پول . دسترسي

و... را در دست دارند)،  و بيمه (نهادهايي كه ماليات . انتصابات داخل هر سازمان3ابزارهاي حمايتي
وو نقش افراد در آن سازمان و سياسي4ها  . نهادهاي امنيتي، عقيدتي

و الگوهايي كه مطر عمده تحليل• ميها و بدون تجربه زيسته واقعي در ساختارح شوند واقعي نيستند
و اصلي مطرح نمي حكمراني ارائه شده بر اند. در اين الگوها بازيگران واقعي و تمركز شوند

 موضوعاتي است كه فاقد اولويت هستند.
چابراي مثال• و تعارضي در خصوص شوراي عالي عتفاگر هم ا با معاونت وجود داشته باشد، چالش شور لش

ميو بودجه مالي است كه در نتيجه با سازمان برنامه تأمينعلمي نيست؛ بلكه مسئله  خورد. به چالش
مي نقش برخي دستگاهاغلب،• هاي بزرگ، اين در حوزه برخي استارتاپ مثالًشود. ها ناديده گرفته

مهاآناست كه به بقاي ملي شوراي عالي امنيت سيرها از سازمان برنامه كمك كرده است. يا تمام
 هاي ما نيست. گذرد كه در تحليلو بودجه مي

مينيز نقش افراد اغلب،• مي ناديده گرفته در شود. معاون علمي رئيس جمهور االن پيگيري كند،
هم از كار نتيجه كار معاونت علمي ديده مي شود. اگر فردا فعاليت نداشته باشد، معاونت علمي

در مورد اشخاص در دفتر رهبري، هيئت دولت، نهادهاي امنيتي يا سازمان افتد. همين مسئله مي
و بدون حضورو بودجه برنامه  افتد. اتفاق خاصي نميهاآننيز وجود دارد

4كننده شماره شركت
جويي باشد. ما چنين ساختارهايي در كشور نداريم. در نگاشت هدف سياست عتف، بايد توسعه رقابت•

وزارت اقتصاد مثالًكه بايد نقش رقابت را پررنگ كنند حضور ندارند.هاآنهم نهادي اين ساختار 
 كجاي اين الگو است؟

و فناوري حوزه اصوالًوزارت علوم اولويت اصلي• از تحقق ظرفيت شوراي عالي عتف. نيستعلم
هم شوراي عالي انقالب. حداكثري خود فاصله دارد ور اصالًفرهنگي ود كند. نبايد به اين موضوعات

 وظيفه آن توسعه فرهنگي كشور است كه در همان حوزه بسيار چالش داريم.
 خود را اصالح كنند. هاي مأموريتنهادهاي موجود بايد•

از خالصه  خصوص اقدامات اجرايينكات مطرح شده در اي
م تأكيددر دور دوم مباحثات سائل شد تا همه مدعوين براي ارائه پيشنهادات راهبردي خود براي حل

 نكات مطرح شده توسط هر يك از افراد به شرح زير است: ترين مهمبپردازند. 
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6كننده شماره شركت

از ارائه اين الگو،• كه تأكيدهدف در واقع بايد تالش اتفاقاًبر آن است نبايد ساختار قائل به فرد باشد.
ب و ساختاري بسازيم كه بتواند رو به اصالح برويم هر بار يك قدم  دون وابستگي به افراد كار كند.كرد

و در نتيجه موضوع مهمييبحث تداخل وظايف در مصاحبه با بسيار• از خبرگان مطرح شده است
 شود. محسوب مي

5كننده شماره شركت

و بر نهادهاي Narrowالگوي ارائه شده نهادهاي•  متمركز نبود.  STIدر حوزه Broadرا ديده است
و الگوي ارائه شده مبتني بر• آن بود كه براي به حركت درآوردن يك ساختار، قوه قهريه، هنجاري

 مالي بايد در كنار هم كار كنند.
صندوق نوآوري نيز ذيل معاونت پيشنهاد اين است كه دبيرخانه عتف ذيل معاونت تعريف شود.•

 تعريف شود.
 گذاري قانونسيستم همه اين ساختارها نيز ذيل شوراي عالي انقالب فرهنگي تعريف شوند. در واقع•

و بودجه هم در همان ساختار ديده شود.  را به شورا بدهيم

2كننده شماره شركت

ميهرجا سندي مطرح• و پيشنهاد شود.و مصوب  شود، بودجه مربوط به آن نيز بايد همانجا تعريف
د پيشنهاد تقسيم• و تقاضا معقول است. اگرچه بايد اينها هم بندي ساختار بر اساس نظام عرضه ر كنار

و در يك راستا باشند.
 گذار اين حوزه به رسميت بشناسيم. را به عنوان يك قانون فرهنگي شوراي عالي انقالبالزم است•
هم در•  دخيل باشد. گذاري قانونالزام شود كه دبير كميسيون علمي هيئت دولت

3كننده شماره شركت

پيشنهادات الگوي يت خود را بالفعل كند.تواند حداكثر ظرف در حالت فعلي، نمي شوراي عالي عتف•
و  با احتماالًخوب هستند؛ اما TRLتقسيم وظايف بر اساس كاركردهاي نظام ملي نوآوري در اجرا

 شوند. مشكالت زيادي روبرو مي
و فناوري رياست شود دبير كميسيون علمي هيئت دولت به پيشنهاد معاونت علمي پيشنهاد مي•

 انتخاب شود. جمهوري
و مطالبه 1400پيشنهادي داريم بايد از فرصت انتخابات هر•  گري استفاده كنيم. براي طرح مسئله

1كننده شماره شركت

بايد ديده حتماًكميسيون علمي هيئت دولت مثالًبايد نگاشت دقيقي از بازيگران وجود داشته باشد.•
 شود.
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در بايد در حوزه آموزش عالي تاًينهافرهنگي، انقالب عالي شوراي• و مراحل اوليه فناوري ورود كند.
و توان ندارد. هاي بخش  ديگر نفوذ

وجود داشته باشد، با سازمان برنامه است؛ لذا مسئله آن را بايد شوراي عالي عتفاگر چالشي براي•
و برطرف كرد. تأمينبراي موضوع  و رقابتش با سازمان برنامه مطرح  مالي

. بر اين اساس در وزارت علوم چيزي مثل همان بنياد ملي علم يكپارچه شودانيبن دانشبايد قانون•
و روي بخش   كار كند.Iكار كند. معاونت علمي نيز بيشتر رويSفعال شود

و فناوري رياست جمهوري ذيلو شكوفايي، صندوق نوآوريشود، پيشنهاد مي• تعريف معاونت علمي
 شود.

 بندي نشست اول جمع.9-2-3
ك و افتراق مختلفي وجود داشت. اين توافق وجود داشت كه در مجموع مباحثاتي ه مطرح شد، نقاط اشتراك

بر عدم تأكيدضمن موجود در شوراهاي عالي استفاده بهينه كرد. در عين حال گذاري قانونبايد از ظرفيت
اساسبر، الزم است تا تغييراتي در ساختار صورت پذيرد. نهادهاي موجود تا حد امكانيكار دستحذف يا 

سطح4در، مدل پيشنهادي براي تقسيم وظايف در حوزه حكمراني حاضرين است موردتوافق ظاهراًآنچه 
به جمع به شرح زير مالي تأمينو مديريت اجرايي، اجرايي هاي سياست، كالنهاي سياست و بندي گرديد

 نشست در اختيار اعضا قرار گرفت. عنوان مبناي مباحثات در جلسه بعدي

 هاي كالن سطح سياستدر

به گذاري قانونشوراي عالي انقالب فرهنگي، ظرفيت مناسبي براي• دارد. در عين حال با توجه
، STIهاي كالن حوزه گيري شود از ظرفيت آن در مسير تبيين جهت رسالت اين شورا، پيشنهاد مي

و سطوح پايين خصوصاً  استفاده شود. TRLتر براي آموزش عالي

 هاي اجرايي/ هماهنگي در سطح سياست

ميبه طور كامل، اي كه هنوز شوراي عالي عتف با توجه به ظرفيت بالقوه• تواند بالفعل نشده است،
مي گذاري سياستتري در حوزه هاي جدي نقش توان با هدف اين حوزه بازي كند. بر اين اساس

وكن شورا، آن را به عنوان يك نهاد هماهنگ تأسيستحقق قانون مربوط به  اجرايي گذار سياستنده
 در سطح رياست جمهوري تعريف كرد.

و كميسيون علمي هيئت دولت بايد تصميم• و تعامل شوراي عالي عتف  گيري شود. در مورد رابطه
و بودجه نيز بايد تصميم• و سازمان برنامه و تعامل شوراي عالي عتف گيري شود. در مورد رابطه

و بودجه بيشتر متمركز بر بودجهسناريوي پيشنهادي آن است كه سازما هاي سرانهن برنامه
و بودجهها دانشگاه در دستوركار شوراي عالي STIهاي تخصصي حوزه ريزي براي فعاليت باشد

 عتف قرار بگيرد.
و فناوري در نقش كالن خود در سطح سياست• و بر اين اساس معاونت علمي هاي اجرايي اقدام كند

و شوراي عالي عتف تصميمدر مورد رابطه نقش كالن   گيري شود. معاونت علمي
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 در سطح مديريت اجرايي

مي در مورد نقش• شود در اين سطح، براي حل مشكالت قانوني هاي اجرايي معاونت علمي، پيشنهاد
يك گذار سياستو عدم تمركز نقش  و فناوري به آژانس«و مجري به يك دستگاه، معاونت علمي

 تبديل شود.» نوآوري
ا• ميدر و واسطه ين سطح هاي اجرايي گري، نقش توان با تقسيم وظايف به سه دسته عرضه، تقاضا

يك مختلف را به دستگاه و فناوري بايد به عنوان هاي متفاوت سپرد. در اين ميان، معاونت علمي
و تقاضا عمل كند.  حلقه واسط ميان عرضه

 مالي تأميندر سطح

ي• و شكوفايي به عنوان  مالي ذيل معاونت علمي تعريف شود. تأمينك نهاد صندوق نوآوري
و فناوري است، بايد با هدف•  تأمينصندوق پژوهشگران كه در حال حاضر وابسته به معاونت علمي

 در قالب نهادي همچون بنياد ملي علم، ذيل وزارت عتف تعريف شود. TRLتر مالي سطح پايين

 نشست دوم.9-3
روز،»فيبا تمركز بر رفع تداخل وظايو نوآورينظام علم، فناوريحكمرانياصالح الگو«دومين نشست

برگزار گرديد. اعضاي حاضر در كشوريعلم استيس قاتيدر محل مركز تحق 01/04/1400شنبه مورخ سه
 قابل مشاهده است.3-9 جدول نشست در 

در اعضايتركيب-3-9 جدول  نشست دوم حاضر

 موقعيت سوابق

و فناوري گذاري سياستمتخصص  مدير نشست مركز تحقيقات سياست علمي كشور-علم

س و فناوري رياست جمهوري-يو نوآوريفناور ياستگذاريمتخصص 1كننده شماره شركت معاونت علمي

و نوآوري گذاري سياستمتخصص 2كننده شماره شركت دانشگاه صنعتي مالك اشتر-فناوري

و فناوري گذاري سياستمتخصص 3كننده شماره شركت دانشگاه كاشان علمي هيئتضوع-علم

و صنعتي گذاري سياستمتخصص و نوآوري-فناوري 4كننده شماره شركت انجمن مديريت فناوري

5كننده شماره شركت شوراي عالي انقالب فرهنگي- فناوري گذاري سياستمتخصص

و فناوري گذاري سياستمتخصص 6كننده شماره شركت كشور مركز تحقيقات سياست علمي-علم

و فناوري گذاري سياستمتخصص 7كننده شماره شركت مركز تحقيقات سياست علمي كشور-علم

8كننده شماره شركت مركز تحقيقات سياست علمي كشور-نويس برنامه هفتم توسعه مدير طرح تدوين پيش

9كننده شماره شركت گاه عالمه طباطبائيدانش-مشاور آزمايشگاه سياستي مركز تحقيقات سياست علمي كشور

زيبرنامه كل  بوده است:رينشست به شرح جدول



 ...يشنهاديپيو اصالح الگوياستيسينيآفرهميها نشستجياز نتايا فصل نهم: خالصه488

كل-4-9 جدول  دومنشستيبرنامه

مسئولشرح اقدام اصليمرحله

 مدير نشست شده بندي جمع محورهاي ارائهو قبل نشستدر شده مطرح مطالباز شرحي1

تك مورددر مباحثات اول دور2  اعضاي نشست ميليپيشنهادات

8كننده شماره شركت اوليه پيشنهادي احكام ارائه3

 اعضاي نشست پيشنهادي احكام مورددر مباحثات دوم دور4

كه،جلسهابتدايدر مدير نشست و طرح مسائلي مورد نسبتاًبه مرور گزيده سخنان مدعوين در جلسه قبل
و محور جل توافق تمام مدعوين بود هاي اجرايي، هاي كالن، سياست سطح سياست4سه است در مباحثات اين

و  و در قالي دور اول مباحثات،مالي پرداختند تأمينمديريت اجرايي و اعضاي حاضر، نظرات . در ادامه
به دليل تعميق مباحث در دور پيشنهادات خود را در خصوص سطوح مزبور مطرح نمودند. پيشنهادات تكميلي

اح عمالًتكميلي،  و تمركز بحث بيشتر در موضوع پيشنهادات طرح كام پيشنهادي از دستور كار خارج شد
سطح مورد اشاره،4نكات مطرح شده توسط اعضاي نشست در قالب ترين مهمتكميلي بود. از اين رو در ادامه، 

و ارائه شده دسته  اند. بندي

 كالن هاي پيشنهادات ارائه شده براي سطح سياست

2 كننده شماره شركت

شوراي عالي انقالب فرهنگي با اين شرط كه بتواند مسير اصلي را راهبري كند تا حوزه عتف در•
در راستاي سياست  سطح باشد.اين هاي كالن حركت كند، خوب است

3كننده شماره شركت

يك گذاري نهادي مثل مجمع تشخيص بايد سياست• و ديگر نياز نيست مثل هاي كالن انجام دهد
ارتي داشته باشد. بايد چيزي شبيه مجلس سنا باشد. در اين ميان شوراي عالي انقالب دبيرخانه نظ

و در سطح كالن فرهنگي نيز بايد چيزي شبيه به يكي از كميسيون  كند. گذاري سياستهاي مجمع باشد
اگر نقش هماهنگي به درستي در شوراي عالي عتف تعريف شود، جايي مثل سازمان برنامه ديگر آن•

مينهاد  و مالي را بر عهده بگيرد. تأمينهاي كالن تواند سياست متمركز براي تقسيم پول نيست
 هايي صرف شود. چند درصد از بودجه دولت براي چه بخش مثالًاينكه 

5كننده شماره شركت

به نمي• توانيم بگوييم شوراي عالي انقالب فرهنگي در سطح سياست باشد؛ اما قانون را به آن ندهيم.
مي نظر تواند شبه من يكي از كاركردهاي خوبي كه شوراي عالي انقالب فرهنگي دارد اين است كه

و قانون مصوب كند؛ و قوانين علم بنابراين سطح يك، فقط سياست كالن نيست. سياست كالن
 فناوري است.
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 اجرايي/ هماهنگي هاي پيشنهادات ارائه شده براي سطح سياست

2كننده شماره شركت

ن• هاي متناقض بزنند. اجرايي خود چند نهاد داشته باشد كه حرف گذاري سياستتواند برايميدولت
بايد يك جا تجميع شوند كه خوب است اين نقش در شوراي عالي عتف يا اين نهادها، همه 

و فناوري رياست جمهوري تجميع شود.  كميسيون علم
هم جدا هستند ريزي كند. اين امهشوراي عالي عتف بايد در مورد سه جريان قابل تفكيك برن• ها از

و نهادهاي مختلفي براي آن برنامه مي و چون متخصصان آن از يكديگر مجزا هستند ريزند
از عبارت و جريان . پروژه1اند هاي كالن هاي كليدي يا پروژه . فناوري2هاي مربوط به علم، ها
آن(طرح و اولويت كشور هستند؛ اما اگر را به عهده خود دستگاه بگذاريم، هايي كه ضرورت
و نمي  هاي نوظهور. . فناوري3تواند مديريتش كند)

3كننده شماره شركت

در برخي نقاط دنيا، خود وزارتخانه گذاري سياستدولت بايد نقش• و نه اجرا.  گذار سياستها داشته باشد
هر كدام و در دولت وظيفه ما،در برخي كشورها مانند هايي براي اجرا دارند. Agentهستند دپارتماني

و دارد؛ گذاري سياست در سطح كميسيون دولت مطرح شده بنابراين جايي مثل شوراي عالي عتف بايد
بر عهده بگيرد.  وظيفه هماهنگي را

4كننده شماره شركت

و دقيق گذاري سياستبايد نقش نهادهاي موجود را در• و سازوكارهاي هماهنگي مشخص كنيم
ميمتوجه شويم و پس از آن تصميم بگيريم كه خواهيم با يك سناريوي هركدام چه نقشي دارند

 كار را راه بيندازيم. فعالًحداكثري كل نظام را تغيير بدهيم يا با تغييرات حداقلي 

5كننده شماره شركت

و هماهنگي را قبول دارم اما چيز ديگري اضافه كردم به اسم در اين سطح سياست• هاي اجرايي
 گري نظام.يمتنظ

و در عين حال دبير يا• و فناوري دولت، بايد معاون علمي باشد در اين سطح رئيس كميسيون علم
 رئيس شوراي عالي عتف باشد.

و فناوري رياست جمهوري•  كنندگي را داشته باشد. بايد وظيفه هماهنگمعاونت علمي

 پيشنهادات ارائه شده براي سطح مديريت اجرايي

3ه كننده شمار شركت

هاي دولت وجود دارند. اگر شوراي هايي براي مديريت اجراي سياستAgentدر همه جاي دنيا•
هاي را بر عهده بگيرد، وزارتخانه گذاري سياستهاي دولت وظيفه عالي عتف در سطح كميسيون

 آن باشند. Agentتوانند تخصصي مي
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و فناوري رياست جمهوري اگر بنا باشد• ها واگذار كند، ايي را به وزارتخانهموضوع اجرمعاونت علمي
از براي هماهنگي مي  هاي زيرمجموعه خودش استفاده كند.Agentتواند

و عالوه بر نقش• كه داشته گذاري سياستمعاونت علمي ظرفيت خوبي براي توسعه فناوري دارد
 خوبي براي اين موضوع باشد. Agentتواند مي

بهها دانشگاهوزارت علوم در شرايط مطلوب، وظيفه تبديل نقش وزارت علوم را نبايد ناديده گرفت.•
و بايد بتواند وظيفه شكل و دهي به استارتاپ دانشگاه كارآفرين را دارد بنيان دانش هاي شركتها

 حاصل از فعاليت دانشگاهي را بر عهده بگيرد.

4كننده شماره شركت

ك بندي بايد دسته• و شفاف در نگاه اول شايد به نظر برسد مثالً نيم؛هاي خودمان را از مسئله دقيق
د كه ست از فناوري بكشد، اما با صحبتكه وزارت علوم بايد داشتيم، مسئله اين است كه هايي

 دهي به دانشگاه كارآفرين نقش ايفا كند. تواند در شكل مي

5كننده شماره شركت

ا• در سطح در سطح باالتر ديديم، ديگر نبايد يها وزارتخانهجرا ورود كند. اينجا اگر معاونت علمي را
 تخصصي را داريم.

هايي كه سازوكار شفاف داشته اما آژانس توانيم ستادهاي معاونت علمي را تبديل به آژانس كنيم؛ مي•
و روابط   مشخص باشد.هاآنباشند

4كننده شماره شركت

و بنابراين اگر نهادي را در• هم داور و هم بازيكن باشد اليه باالتر ديديم، در اين اليه يك نهاد نبايد
 نبايد ورود كند.

2كننده شماره شركت

در حوزه فناوري به وزارتخانه5كننده شماره شركتپيشنهاد• هاييدر مورد واگذاري مديريت اجرايي
در شرايط فعلي وزارتخانه ها بيشتر درگير موضوعات تخصصي صحيح است؛ اما واقعيت آن است كه

و فناوري را ندارند. لذا نياز است يك دوره گذاري طي شود روزمره خود هستن و توانايي ورود به علم د
 كم براي اين امر آماده شود. كه زمينه كم

هم قابل مالحظه هستند.Agentدر اين اليه•  هاي ديگري مثل سازمان گسترش يا ايدرو

1كننده شماره شركت

بهدر حال حاضر وزارت علوم• خ در عمل هم ترجيح دچار مشكل استود وظايف اصلي و حاكميت
و خودش برود سراغ معاونت علمي؛ اما همين وزارت علوم در دوره اي داده ظرفيتش خاموش باشد

كه پارك و نقشي ها را فعال كرد كه ذخاير فعلي ما هستند. بايد به ظرفيت خاموش وزارت علوم
و فناوري با راهبري براي شكل مي پژوهشگاهوها دانشگاهدهي به علم  كند توجه كنيم. ها ايفا
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همAgentو گذاري سياستاينكه نقش• خواني هاي يك نهاد را جدا كنيم، با سبك رفتاري جامعه ما
را مثالً ندارد؛ معاونت علمي بايد ساختاري مانند ستادهاي خود را داشته باشد؛ اما بايد اين ستادها
 دولتي فاصله بگيرند. هاي مستقلي كنيم كه از آن ساختارAgentشبيه 

 مالي تأمينپيشنهادات ارائه شده براي سطح

2كننده شماره شركت

مي در مواردي كه پروژه• و در پيشبرد توسعه كمك ها ملي هستند، نهادي مثل صندوق تواند بيايد
و اين صندوق بوده كه كمك كرده  هم نتوانسته ورود كند كند. در مواردي حتي خود معاونت علمي

 است.

3كننده شماره شركت

تعريف شوند؛ اما بايد در نظر داشته باشيم گذار سياستها بايد ذيل نهادهاي درست است كه صندوق•
و در همه جاي دنيا اين صندوقهاآنكه استقالل  و با رويكردي اقتصادي مهم است ها مستقل

مي طرح  ها نبايد سفارشي عمل كنند. كنند. صندوق ها را بررسي
ها مركز همكاري مثالًمالي در نظر گرفته شود، تأمينبراي قدرتمندبرخي نهادهاي بايد نقش•

 ظرفيت خوبي دارد.

 مدير نشست

 مالي ظرفيت مناسبي دارد. تأمينبنيان بركت هم براي جايي مثل دانش•

5كننده شماره شركت

و در اجرا ورود نكند، آن وقت مي• تواند دو صندوق اگر معاونت علمي فقط در سطح هماهنگي باشد
و از آن براي هماهنگي استفاده كند. وزارتخانه هم چون را ذيل خود داشته باشد از تأمينها مالي را

مي صندوق خواهند داشت، سياست  كنند. هاي سطح هماهنگي را اجرا
و در آن مسير قدم بردارند ها اگرچه مستقل هستند؛ اما بايد سياست صندوق• .هاي كالن را اجرا كنند

1كننده شماره شركت

و با• و شكوفايي ساختار خوبي دارد من عمالًي كه دارد امناي هيئتصندوق نوآوري مستقل است.
مي خطر استقالل صندوق را جدي نمي و فكر  كنم در شرايط فعلي نيز استقالل اقتصادي دارد. بينم

ح مباحث بندي جمع.9-4 كمراني نظام پژوهش،و ارائه الگوي پيشنهادي تقسيم وظايف در سطح
و نوآوري  فناوري

و اجماع نسبي حاصله در بين خبرگان حاضر، با توجه به مباحث مطرح شده در نشست به حداقلايرفعيبراها
و همچن ، رانيايو نوآورينظام پژوهش، فناوريو حكمران گذاري سياستانسجامشيافزانيرساندن تداخالت

و تقاضا گذاري سياستمختلف توان با در نظر گرفتن سطوح مي آمادگيو سطوحو با تكيه بر مدل عرضه
(فناوري  ) به شرح زير اشاره نمود:8-9 شكل، پيشنهاداتي در سطوح مختلف حكمراني
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ينوآورويفناور پژوهش، نظاميحكمران سطحدر كارميتقسيشنهاديپيالگواز سادهييشما-8-9 شكل

ات ارائه شده در اين قسمت، قابليت پيگيري از طريق قانون برنامه توسعه را نداشته بديهي است كه كليه پيشنهاد
درو نيازمند شيوه هاي مختلف ورود نظير تك مصوبه، طرح، اليحه يا تصويب هيئت دولت هستند. با اين وجود،

ار اين بخش تالش شده با ارائه خالصه و مواردي اي از پيشنهادات، تصويري كلي از الگوي پيشنهادي، ائه گردد
 اند. كه قابل انعكاس در برنامه هستند در نهايت، در فصل آخر اين مجموعه در قالب احكام، آورده شده

 كالن گذاري سياستو گذاري قانوندر سطح
و در عين گذاري قانونهاي موجودي كه شوراي عالي انقالب فرهنگي در زمينه با توجه به ظرفيت دارد

ر (كه قانوناً متولي حال با توجه به مي گذاري سياستسالت اين شورا شود، حوزه در حوزه فرهنگ است) پيشنهاد
و گذاري سياستو گذاري قانونفعاليت شوراي عالي انقالب فرهنگي به  آموزش تاًينهاكالن در زمينه فرهنگ

(با هماهنگي شوراي عالي عتف كه قانوناً متولي اصلي  و نوآوري است) نظام علم، گذاري سياستعالي فناوري
 محدود شود.

 اجرايي/ هماهنگي گذاري سياستدر سطح
مي جايگاه شوراي عالي عتف در سطح سياست و هماهنگي تعريف و نسبت به نظام هاي اجرايي شود

و تقاضاي فناوري جايگاهي فراوزارتخانه  كامالًاي كه هنوز، اي دارد. اين شورا، با توجه به ظرفيت بالقوه عرضه
و تري به عنوان نهاد هماهنگ هاي جدي تواند نقش بالفعل نشده است، مي اجرايي حوزه علم، گذار سياستكننده

و نوآوري بازي كند. از جمله  مي ترين مهمفناوري به موانع پيش روي شوراي عالي عتف در اين راستا توان
 موارد زير اشاره نمود:

و همپوشاني فعاليت• ؛ شوراي عالي انقالب فرهنگيهاي شوراي عالي عتف
و فناوري رياست• و(در نقش جمهوري روشن نبودن جايگاه شوراي عالي عتف، معاونت علمي كالن

كمكننده خود) هماهنگ و فناورونيسيو ؛دولت نسبت به يكديگرئتيهيعلم
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ا جاديا• دليعاليشوراينقش فرادستگاهيفايخلل در دبليعتف به در وزارت شورا رخانهياستقرار
دبيياجرايها از دستگاهيكيعلوم به عنوان  و تناظر نقش باريعضو شورا نياز معاونيكيشورا

؛وزارت
و منابع مال عدم• .عالي عتف با وظايف قانوني محولهيشورا رخانهيدبيتناسب بدنه كارشناسي

و عملكرد شوراي عالي بر اين اساس پيشنهاد مي و شود به منظور تقويت جايگاه و افزايش كارايي عتف
و نوآوري،  اقدامات زير انجام شود: اثربخشي نظام علم، فناوري

و نقش• و فناوري رياست جمهوري، دبيري ضمن ادغام شوراي عالي عتف هاي كالن معاونت علمي
و  و فناورونيسيكم استيرشورا ، يكسان گردد تا امكان ايفاي نقش دولتئتيهيعلم

و راهبرعيتجما، اي شور فراوزارتخانه  ي، فراهم شود.و نوآورينظام پژوهش، فناوريقدرت
و فناوري در سطوح پايين• و الزامات تخصيص متمركز اعتبارات پژوهش از طريق TRLسازوكار

و بودجه بر  و تمركز سازمان برنامه و وابسته به شوراي عالي عتف، طراحي صندوقي متمركز
و فناوري، قرار بگيرد. مؤسساتوها دانشگاههاي مستقيم تخصيص بودجه  پژوهشي

 در سطح مديريت اجرايي
و واسطه در سطح مديريت اجرايي مي هاي گري، نقش توان با تقسيم وظايف در سه دسته عرضه، تقاضا

مي اجرايي مختلف را به دستگاه و هاي متفاوت سپرد. بر اين اساس، پيشنهاد شود وزارت علوم، تحقيقات
هاي تخصصي به عنوان متولي ان متولي مديريت اجرايي طرف عرضه فناوري، وزارتخانهفناوري به عنو

و فناوري رياست جمهوري به عنوان حلقه واسط ميان  و معاونت علمي مديريت اجرايي طرف تقاضاي فناوري
و تقاضا به ايفاي نقش بپردازد. البته در اين قسمت الزم است كمي جزئي و ميان تر به موضوع نگريست عرضه

(نظير فناوري هاي خاص فناوري و عام منظوره و دفاعي) و زيست1منظوره هاي نفتي فناوري(نظير نانو، شناختي
منظوره، وزارت عتف تنها هاي خاص مختلف كاربرد دارند)، تمايز قائل شد. در مورد فناوري هاي بخشكه در 

و مسئوليت مراحل مسئول تحقيقات پايه و كاربردي است در است؛ ربطذيهاي بعدي بر عهده وزارتخانهاي اما
و توسعه فناوري خواهد بود. منظوره، وزارت عتف متولي تحقيقات پايه هاي عام خصوص فناوري  اي، كاربردي

و در سطح سياست با توجه به اينكه برخي فعاليت و فناوري، جنبه هماهنگي دارند هاي هاي معاونت علمي
ميگيرند، اجرايي جاي مي و گذار سياستشود به منظور عدم تمركز نقش پيشنهاد در يك دستگاه و مجري

و رديف افزايش امكان پاسخ از منابع در قبال منابع مالي، با استفاده سازمان«هاي بودجه معاونت، گويي معاونت
و نوآوري از طريق اين ساز تأسيس،»ملي فناوري بر اين اساس، وظايف اجرايي معاونت مان، پيگيري گردد.

و وظايف  در قالب شوراي عالي عتف به انجام خواهد رسيد. گذاري سياستخواهد شد و هماهنگي آن نيز
و و منابع انساني موجود در معاونت علمي الزم به ذكر است با توجه به وجود ساختارهاي فيزيكي، مالي

و انساني، الذكر، با تنظيم سازي پيشنهاد فوق فناوري رياست جمهوري، اجرايي مجدد منابع مالي، زيرساختي
و دائمي، امكان و بار هزينه ذيل ساختاري قانوني  اي اضافي بر دولت تحميل نخواهد كرد. پذير خواهد بود

1. Generic 
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 مالي تأميندر سطح
هاي قدرت در سطح حكمراني، منابع مالي هستند، پيشنهاد اصالح اهرم ترين مهمنظر به اينكه يكي از

و اجرايي نخواهد بود. با توجه به تمركز تأمينبدون توجه به سطح الگوي حكمراني،   مأموريتمالي، كامل
و شكوفايي بر (سطوح آمادگي فناوري مالي مرحله تجاري تأمينصندوق نوآوري و نوآوري سازي فناوري

)TRL (6و فقدان رويه و متمركز به باال) و توسعه فناور تأمينهاي منسجم، تخصصي ي در مالي پژوهش
و TRLسطوح اوليه و سازوكارهاي ارزيابي و شكوفايي داشته  تأمينكه مخاطبيني متفاوت از صندوق نوآوري

با مالي متمايزي را مي مشابه بنيادهاي علمي در دنيا در اين خصوص مأموريتطلبد، ايجاد نهادي تخصصي
 رسد. ضروري به نظر مي
از به منظور مديريت متمركز بودجه بر اين اساس، لبه دانش هاي پژوهشهاي رقابتي در راستاي حمايت

حل هاي نوظهور عامو توسعه فناوري و تقاضامحور در جهت منظوره، كمك به توسعه تحقيقات كاربردي
و مطابق با اولويت و معضالت كشور و مسائل ميفناورهاي علم شود،ي مصوب شوراي عالي عتف، پيشنهاد

و فناوري ايران« و»بنياد علم و تأسيسزير نظر رئيس شورا، وابسته به شوراي عالي عتف صندوق« گرديده
و فناوران كشور باو ساير صندوق» حمايت از پژوهشگران موازي، در بنياد مزبور ادغام شوند. مأموريتهاي

و قطب مؤسسات،ها دانشگاهالزم به ذكر است،  و فناوري، مخاطبين اصلي بنياد مزب پژوهشي ور هاي علم
 خواهند بود.



 دهمفصل

تعیطراح ،ها دانشگاه مأموریتنییچارچوب
و مؤسسات  کشور پژوهشی آموزش عالی

3نيلوفر ردائيو2، شهره نصري1نوري سيد سروش قاضي

و رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور علمي هيئتعضو.1  دانشگاه عالمه طباطبائي
 علمي كشور مركز تحقيقات سياست علمي هيئتعضو.2

 پژوهشگر مركز تحقيقات سياست علمي كشور.3

 چكيده

در طور همان سياحصا فصلكه مشاهده شد، هاي سياستي گيريو همچنين تعيين جهتياستيمسائل
نظليذيمسائل گوناگون وياجراريموضوعات مختلف و توسعهپژوهش و توسعهيمال تأمين،تحقيق

دليمنابع انسان مهاآنبروزليوجود دارند كه  مؤسساتوها دانشگاهبه كسانيدر اتخاذ نگاه توانيرا
حدنياتيكشور دانست. اهميپژوهش كهيمسائل تا پيهايريگ از جهتيكياست ،يشنهادياحكام

بر اين اساس در اين فصل با هدف طراحيه است.ديگردفيتعر،گرايي مأموريتمتمركز بر موضوع
گرايي در مطالعات پژوهشي، در ابتدا به موضوع مأموريت مؤسساتوها دانشگاهيتمأمورچارچوب تعيين 

و اسناد باالدستي در حوزه مأموريت وها دانشگاهگرايي نوآوري پرداخته شده و مؤسسات آموزش عالي
گرا كردن هايي مبنايي در راستاي مأموريت اند. در ادامه، چارچوب پژوهشي مورد بررسي اجمالي قرار گرفته

 اند. اين مؤسسات معرفي شده
و پژوهشي كشور به داليلي همچون گستردگيها دانشگاه گرايي مأموريتلزوم ، مؤسسات آموزش عالي

و توانمندي و تنوع نيازها هاي مؤسسات با انواع مختلف در نقاط گوناگون كشور، جغرافيايي آموزش عالي
ر گذاران سياست تأكيدهمواره مورد  و و سياست«سندژهيوبهدپاي آن در اسناد باالدستي مختلف بوده ها
الزاماتنيتعي«ماده واحدهو»ايرانياسالميدر جمهوريحاكم بر آمايش آموزش عاليضوابط اجراي
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پيياجرا به»كشوريعلم شرفتيمربوط به بهبود عوامل مؤثر در ، مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي
ب چشم مي مؤسساتيگراي طرح مأموريتسازيه هدف مصوبه مزبور، مبني بر اجراييخورد. با توجه
يچارچوب، طراحيو خاصيا منطقه،يمل،يالملل بينيسطوح عملكرددر نظر گرفتنبايآموزش عال

و كاربرد تعيبند به منظور دستهيساده، قابل فهم مؤسسات آموزشوها دانشگاه هاي مأموريتنييو
ويهايزيرو برنامهيعال مي خاص هر دسته از مؤسساتيهايژگيمتناسب با  رسد. ضروري به نظر

ميها دانشگاه هاي مأموريتبا توجه به اينكه تعيين و جزيياتو مؤسسات آموزش عالي تواند در سطوح
و گرايش كاركردي گرفته تا تعيين رشته هاي مأموريتمختلف از تعيين  هاي قابل تدريس در مؤسسات ها

درم الذكر، ابتدا چارچوبي جهت ماده واحده فوق3سازي بندو در راستاي پياده اين فصلختلف انجام شود،
آموزش عالي كشور ارائه شده تا امكان ايجاد اصالحاتيو مؤسساتها دانشگاهكاركردي هاي مأموريت يينتع

و ارتقاي اعضاي هيئت نامه در سطح آئين ك هاي جذب و ساير مسائل بهها دانشگاهالن علمي با توجه
فراهم شود. در ادامه با مبنا قرار دادن چارچوب مزبور، چارچوب راهنماييهاآنكاركردهاي مورد انتظار از 

(در سطح گروه هاي مأموريتبراي تعيين  و رشته موضوعي  هاي تحصيلي) نيز معرفي شده است. ها
بر اساس دو بعد گستره جغرافيايي فعاليت عاليو مؤسسات آموزشها دانشگاه مأموريت يينتعچارچوب

و بين(محلي، منطقه (تربيت نيروي انساني، اي و كاركردهاي كليدي مورد انتظار از اين مؤسسات المللي)
و توسعه مرزهاي دانش) طراحي شده است. بر اساس چارچوب مزبور،  وها دانشگاهحل مسائل جامعه

س  بندي خواهند بود:ه نوع زير قابل تقسيممؤسسات آموزش عالي كشور در قالب
باها دانشگاه− و نقشمحلي: مأموريتو مؤسسات آموزش عالي در تربيت نيروي انساني آفريني

باها دانشگاههاي حل مسائل شهرستان، نقاط تمركز اصلي فعاليت محلي مأموريتو مؤسسات
مي نوع از مؤسسات اينمحلي مأموريتهستند.  و دانشجويان ضاي هيئتاعكند ايجاب علمي

و انتشار تحصيالت تكميلي به جاي دنبال نمودن اهدافي همچون توسعه مرزهاي دانش
(كه اغلب متناسب با ظرفيت مقاالت بين و نيازهاي شهرستان خود نيست) المللي حل ها درگير

و مسائل محلي  و اجتماعي بر جامعه پيرامون خود داشته تأثيرگذاريشوند بر اقتصادي باشند.
و ارتقادراين اساس،  ازنيايعلمئتيهياعضايجذب مع مؤسسات،نوع يارهايتمركز بر

و ويكاربرد هاي پژوهشآموزش المللي كمتر مورد انتشار مقاالت در مجالت بينخواهد بود
 قرار خواهد گرفت. تأكيد

باها دانشگاه− گروه نيز همانند گروه قبل تمركز ايناي: منطقه مأموريتو مؤسسات آموزش عالي
و حل مسائل جامعه است، البته با هدف قرار دادن محدوده وسيع تر بر تربيت نيروي انساني

(اغلب در سطح استان). ظرفيت و امكانات بيشتر جغرافيايي و مؤسسات آموزشها دانشگاهها
را رساني به محدوده جغرافيايي گسترده اي، امكان خدمت عالي منطقه وها دانشگاهنسبت به تري

و ارتقا بر آموزش، مؤسسات محلي فراهم مي كند. در اين نوع از مؤسسات تمركز اصلي در جذب
و فعاليت هاي پژوهش  سازي فناوري خواهد بود. با تجاريهاي مرتبط كاربردي

باها دانشگاه− وها دانشگاهاين دسته ازي: المللنيبملي/ مأموريتو مؤسسات آموزش عالي
و توانمندي هاي بيشتري نسبت به دو دسته مؤسسات آموزش عالي كه از ظرفيت، امكانات

و فعاليت در سطح بين پيش بهره المللي خواهند مند هستند ملزم به ارائه خدمات در سطح ملي
و حل مسائل جامعه، توسعه مرزهاي دانش نيز  بود. در اين گروه، عالوه بر تربيت نيروي انساني
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مياي وظيفه و حياتي به حساب آيد. بر اين اساس در عين توجه به معيارهاي آموزشي
و ثبت اختراع در مراجع معتبر بين كاربردي، انتشار مقاالت بين هاي پژوهش المللي نيز المللي

 يابند. اهميت ويژه مي
ت آموزشو مؤسساها دانشگاه، محدود به گرايي مأموريتاهميت موضوع ازآنجاكهاين فصل، در ادامه

و همچنين و نقش مؤسسات پژوهشي در نظام ملي نوآوري عالي كشور نيست، بلكه با توجه به اهميت
و شفاف نمودن نقشه جامع علمي كشور بر دسته تأكيد اين هاي مأموريتبندي، تعيين جايگاه تشكيالتي

(راهبرد كالن  و)، به ارائه چارچوبي جهت دسته1، اقدام ملي7مؤسسات نيزهاآن مأموريت يينعتبندي
 شود. پرداخته مي
(تحقيق فصلدر مؤسسات پژوهشي مأموريت يينتعچارچوب حاضر بر اساس دو بعد كاركردهاي كليدي

و سياستو توسعه؛ تسهيل و انتشار فناوري؛ و حوزه گري، اشاعه هاي تمركز پژوهي)
و علم محوري، فناوري(مسئله/جامعه ت طراحي شده است. بر اساس چارچوب محوري) اين مؤسسا محوري

 بندي خواهند بود: نوع زير قابل دسته5مزبور مؤسسات پژوهشي در قالب
هايشان بر توسعه محض علوم : مؤسسات پژوهشي كه تمركز فعاليتبنيادي- مؤسسات علمي-

و علوم انساني). (نظير علوم پايه  است
و صنعتي:- ك مؤسسات پژوهشي فناورانه ه با هدف توسعه يك فناوري به مؤسسات پژوهشي

(مانند (مانند نفت، فناورستيزخصوص و يا توسعه يك صنعت به خصوص و ...) ي، نانوفناوري
و ...) ايجاد مي  شوند. پليمر، رنگ، فناوري اطالعات

مؤسسات پژوهشي كه با هدف حل يك مسئله كالن فني محور: مسئلهمؤسسات پژوهشي-
(مانند زلزله،  مييسالكخشاجتماعي  شوند.و ...) ايجاد

و فناوري-  ثمربخشي در راستاي كنندگليتسهنقش عموماًمؤسسات اين:1مؤسسات پژوهش
مي هاي شركتهاي كردن تالش و تمركز عمده فناور به سمت نوآوري را ايفا برهاآنكنند

و بزرگ است. توسعه هاي پژوهش  اي در همكاري با صنايع كوچك

پ- و اتاقمراكز سياست مؤسسات پژوهشي كه در زمينه موضوعات مختلف نظير هاي فكر: ژوه
و سياست سياست زيست و فرهنگ به تحقيق پژوهي محيطي، نظامي، اجتماعي، فناوري

و مي مي عموماًپردازند  گيرند. به دليل نياز دولتي حول موضوعات سياستي شكل
و مؤسسات پژوهشي،ها دانشگاه مأموريتبراي تعيين هاي پيشنهادي پس از ارائه چارچوبدر ادامه،

و ارتقاي اعضاي گيري برخي جهت  تأميني، علمئتيههاي كلي در موضوعاتي كليدي همچون جذب
و مي تأميننيروي انساني  شود. مالي ارائه

اي پديده،گرايي در نهايت از آنجا كه مأموريت و از ن طريق خلق اي محوري در راستاي حل مسائل جامعه
و است، به ارائه برخي پيشنهادات براي لحاظ شدن در برنامه هفتم توسعه پرداختهينيآفر ارزشثروت

گرايي، نامه ارتقاء در راستاي مأموريت شود كه به طور خالصه حول موضوعاتي نظير اصالح آئين مي
درها دانشگاهاصالح نحوه ارزيابي عملكرد  (البته خصوص مؤسسات پژوهشي،و مؤسسات پژوهشي

دستنامه سنندج با در نظر گرفتن چنين رويكردي، در دستور كار وزارت علوم براي ارزيابي مؤسسات 
و ... قرار دارد. هاي مهارتي پژوهشي قرار گرفته است)، ارتقاء آموزش

1. Rtos (Research And Technology Organizations) 
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 مقدمه.10-1
و تحليل ويپژوهشو مؤسساتها دانشگاهدر خصوص نقش منفي بعضاً هاي با وجود نقدها در تغييرات فناورانه

دو نهاد ودر توسعه، شواهد تاريخي داللت از نقش مهم اين  هاي بخشيند تغيير فناورانهافرتوسعه علمي
و خياطيان، اقتصادي غالب كشورها (فرتاش ها، تعيين الزمه اثربخش شدن اين فعاليت حالنيباا).1398دارد
و مؤسسات آموزشها دانشگاه هاي مأموريت سازي شفافوو تدقيق» گرايي مأموريت«مسير حركت به سمت 

و پژوهش بهها دانشگاهي است. چراكه مبهم بودن دامنه مأموريتي عالي و پژوهشي منجر و مؤسسات آموزش عالي
از زيرنظام و فناوري، به عنوان يكي شد ناكارآمدي كلي نظام پژوهش . هاي كليديِ نظام ملي نوآوري، خواهد

و ابزار مأموريت و اساس در راستاي حل مشكالت ملي و كارآفريني و فناوري گرايي نيز نوآوري، توسعه پژوهش
از منطقه و فيزيكيِ اين مهم نيز با وجود بيش يك هزار عضو هيئت80اي است. زيرساخت علمي علمي، وجود

در ميليون دانشجوي تحصيالت پژوه115تكميلي و موسسه و فناوري با استقرار46شي، وجود دانشگاه پارك علم
و200حدود  در اين مراكز، در كشور مهيا است كه ظرفيت مناسبي را براي رفع8000مركز رشد واحد فناور
(دفتر ارتباط با صنعت، چالش و صنعتي كشور ايجاد كرده است ).1400هاي علمي

ازمي أموريتمو مؤسسات آموزش عالي، تعيينها دانشگاهدر خصوص و جزييات مختلف در سطوح تواند
و گرايش گويي به انواع مختلف نيازها گرفته تا تعيين رشتهدر پاسخها دانشگاههاي كالن گيري تعيين جهت هاي ها

در دانشگاه از چارچوب قابل تدريس در هاي مختلف، انجام شود. هدف براي اين پژوهش معرفي شده
و كاربردي بوده است. با اينهاهدانشگاگرايي مأموريت و مؤسسات آموزش عالي، ارائه مدلي ساده، قابل فهم

از وجود، اين چارچوب با ارائه دسته و شفاف نمودن نقاط تمركزها دانشگاهبندي و مؤسسات آموزش عالي
هر دسته، مي و جغرافيايي ترو تخصصيتر جزئي هاي مأموريتتواند به عنوان مبنايي جهت تدوين كاركردي

و همچنين مد نظر قرار دادن ظرفيتها دانشگاهتوسط در چارچوب هر يك و ها، توانمندي، با توجه به جايگاه ها
 ها مورد استفاده قرار گيرد. برنامه توسعه استان

و بر اساسو مؤسساتها دانشگاه، محدود به گرايي مأموريتاهميت نقشه جامع تأكيدآموزش عالي نيست
مموجود شواهد نيستند. مستثناپژوهشي نيز از اين مهم كشور، مؤسساتعلمي  ينا يريگ دهد كه شكلينشان

و توسعه اقتصادي اين كشورهابر نرخ نوآوريچندان تأثير در حال توسعهيسسات در كشورهاؤم كهي نداشته است؛
دال يكي جايلاز نحوه متعاقباًوينوآوري توليد دانش،ها در نظاميمؤسسات پژوهش يگاه انواعآن مشخص نبودن
ازدر حال حاضر نيز يرانادر.هاستآن يريتمد در 500 بيش و مؤسسه پژوهشى مشغوليردولتيغبخش دولتي

و كاظمي، فعاليت هستند از اين به دليل ابهامات هويتى پيرامون مأموريت اما)،1395(مهرابي و وظايف هريك ها
ج و نيز فقدان ازي،ايگاه مناسب در نظام نوآورمؤسسات . عمالً در حال تعطيلى هستندهاآنبسيارى

وها دانشگاههايي نظير نگاه يكسان به انواع مختلف توان گفت از يك طرف چالش به طور خالصه مي
و توانمندي هاي آمايش سرزمين، ظرفيت مؤسسات آموزش عالي بدون توجه به ويژگي ن ها و همچنين و هايشان يازها

و منطقه اولويت و همچنين تمايز قائلها دانشگاهاي؛ همسان دانستن كاركردهاي هاي محلي و مؤسسات پژوهشي
(به طور خالصه فقدان رويكردي مأموريت طرف نشدن بين دامنه مأموريتي انواع مختلف مؤسسات پژوهشي و از گرا)

و زيرساختي، مانع تحقق كاركردهاي مورد انتظار از هاي مختلفي نظير موانع ساختاري، حقوقي ديگر چالش ، قانوني
و مؤسسات پژوهشي در ايران شده است. به عنوان مثال در دسته چالشها دانشگاه هاي، مؤسسات آموزش عالي
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مؤسساتوها دانشگاهگرايي علمي اشاره نمود كه همسو با مأموريت نامه ارتقاء اعضاي هيئت توان به آئين قانوني مي
و پژوهشي نيست. در دسته چالش مي آموزش عالي با هاي ساختاري توان به تشكيالت يكسان مؤسسات پژوهشي

مي اشاره نمود. در دسته چالشها دانشگاه و همچنين هاي زيرساختي نيز  سازوكارتوان به ساختار معيوب منابع انساني
كه تأمين و حامي مأموريت تني بر شاخصمب عمدتاًمالي اين مؤسسات اشاره نمود گرايي هاي دروندادي تنظيم شده

مي نيست. در دسته چالش و هاي حقوقي نيز توان ضعف نظام مالكيت فكري اشاره كرد كه بر ارتباط مؤثر دانشگاه
از بندي اين مؤسساتو دسته مأموريت يينتعمنفي گذاشته است. بنابراين طراحي چارچوب تأثيرصنعت  نيز

ميضر و ساماندهي مجدد اين ورياتي است كه وها دانشگاهتواند پيشراني براي بازآفريني و مؤسسات آموزش عالي
و فناورانه حاصل شود. پژوهشي  باشد تا از اين طريق توسعه علمي

در و قوانين مرتبط با اين فصلبر اين اساس و اسناد باالدستي بر مباني نظري ، پس از مروري كوتاه
و پژوهشي، به معرفي چارچوبها دانشگاهگراييِ مأموريتموضوع  مأموريت يينتعو مؤسسات آموزش عالي
دو سطحها دانشگاه در در برنامه هاي مأموريتو مؤسسات آموزش عالي و موضوعي، كاربرد آن در كاركردي ريزي

و ارائه مثال از خصوص برخي موضوعات كليدي پيش روي نظام آموزش عالي و مؤسساتها دانشگاهجايگاه هايي
بر مباني نظري مرتبط با انواع در ادامه، ضمن مروري در چارچوب مزبور پرداخته شده است. آموزش عالي كشور

در نظام ملي نوآوري، چارچوب  و انواع مؤسسات پژوهشي مؤسسات پژوهشي كشور مأموريت يينتعپژوهش
و .است شده ارائه مزبور، چارچوب اجرايي كاربرداز هاي مثال آن،در موجود مؤسسات برخي جايابي ضمن تشريح

در احكام پيشنهادي برنامه هفتم توسعه ارائه شده است. در نهايت برخي پيشنهادات براي لحاظ شدن

و قانونيِ مأموريت.10-2 و پژوهشيها دانشگاهگرايي مباني نظري و مؤسسات آموزش عالي

دا.10-2-1 هممدهاي تغيير توليد و  هاي نوآوري تكاملي آن با مدل نش
و ارتقاي توان رقابتي كشورها بوده است. كاربرد دانش همواره يكي از پيشران و فناوري هاي اصلي در توسعه علم

و پارادايم از اقتصاد متكي بر منابع به اقتصاد دانش بنيان شده است. گسترده دانش در اقتصاد مدرن باعث تغيير نگرش
و كاربرد دانش، چهار فرايند اساسي در اقتصادهاي دانشفرايند بنيان هستند. نحوه ساماندهي هاي توليد، توزيع، انتقال
و پاكزاد، زكنندهيمتماهاي مرتبط با اين فرايندها، فعاليت (تقوي  ). 1386اقتصادهاي مدرن از اقتصادهاي سنتي هستند

در خصوص تبيين فرايندهاي تو از رويكردها 1ليد دانش، مدهاي توليد دانش هستند. مد توليد دانشيكي

از جامعه بر گرفته شده مي اصطالحي و به روشي اشاره دارد كه دانش توليد بر اين اساس، شناسي علم است شود.
 است: سازي شده تاكنون سه مد توليد دانش مفهوم

بر اساس پژوهش بنيا:2توليد دانش1مد- و تأكيددين مورددر اين مد، توليد دانش به عموماًاست
در اين حالت، مفهوم پذيري آن توجه نمي كاربرد از سازي علوم به عنوان رشته شود. و جدا هاي گسسته

در نظر گرفته مي (به عنوان مثال، يك زيست يكديگر شناس ارتباطي با حوزه علمي شيمي ندارد) شود
)Gibbons et al., 1994 در اقتصادهاي سنتي مورد توجه است، بيانگر اين توليد دان1). مد ش كه

در نهايت به و و سپس توزيع، منتقل ، توليد بهمي كار گرفتهموضوع است كه دانش ابتدا و شود
مي بهره و پاكزاد، برداري (تقوي ).1386رسد

1. Knowledge Production Mode            2. Mode 1 Of Knowledge Production 
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، هلگا3ميل ليموژ، كا2توسط مايكل گيبونز1994در سال بارنياولاين مد براي:1توليد دانش2مد-
ترو6، پيتر اسكات5، سيمون شوارتزمن4نووتني در اين ).Gibbons et al., 1994( معرفي شد7و مارتين
مي هاي چند رشته مد، تيم دور هم جمع (پژوهش اي براي مدت كوتاهي شوند تا با هدف توليد دانش

در جامعه دانشي  بر2مدبا يكديگر همكاري كنند. كاربردي) براي حل مشكالت خاصِ دنياي واقعي،
در يك زمينه خاص انجام تأكيدبر اين موضوع1خالف مد و در دانشگاه دارد كه توليد دانش فقط

مدشومي متعددي انجام نهادهايو ميانيا رشتهنيببه صورت پژوهشگيرد، بلكه نمي در هدف2د.
در نهايت،از توليد دانش، كاربردي و از نيازهاي پاسخ كردن آن و نجف( است جامعهدادن به يكي ي

.)1398همكاران،
در سال3مد:8توليد دانش3مد- مد اين مطرح شد. 10و كامپل9توسط كارايانيس2006توليد دانش

و نوآوري  و گوناگوني مدهاي دانش را كند؛مي تأكيدبر چندگانگي وو آن براي پيشرفت جوامع
همو همچنين را تشويقيا رشتهنيبرويكرد تفكر3مد.داندمياقتصادها ضروري  و تكاملبر ي دانش

و محيط زيست در بافتار جامعه ( تأكيد نوآوري  ).Carayannis and Campbe, 2006دارد
از منظر مي5مدهاي توليد دانش را اي، ناهمگني توان مقايسه كرد: دانش كاربردي، دانش فرا رشته ويژگي اصلي

و كنترل كيفيت.و تنوع  و انعكاس اجتماعي به مقايسه سه مد توليد1-10 جدولدر سازمانيِ دانش؛ پاسخگويي
)  ).Gibbons et al., 1994; Jiménez, 2008دانش پرداخته شده است

ياصليژگيو5دانش بر اساسديتوليمدهاسهيمقا-1-10 جدول

3مد2مد1مدهاي مدهاي توليد دانشويژگي

به صورت مشكالت ان حل امك
 تمركز بر كاربرد علم تمركز بر توليد علم 11يكاربرد

تمركز بر كاربرد علم در
و محيط بافت جامعه

زيست
ايفرا رشتهايفرا رشتهتمركز بر يك رشته12اي بودنفرا رشته

ناهمگون نيست.لزوماًناهمگونهمگونميزان همگني
مراتبيغير سلسلهمراتبيغير سلسلهيمراتبسلسلهساختار سازماني
نيست.رييتغقابللزوماًرييتغقابلويردائميغدائميدائمي بودن

 كنترل كيفيت سنتي كنترل كيفيت
كنترل كيفيت نوين از
طريق بازيگران مختلف

كنترل كيفيت نوين از
طريق بازيگران مختلف

و ميزان مسئوليت اجتماعي
 پذيري انعطاف

 زيادادزي كم

پائين به باالباال به پائينباال به پائيننگاه به توليد دانش

1. Mode 2 Of Knowledge Production 2. Michael Gibbons  3. Camille Limoges 
4. Helga Nowotny 5. Simon Schwartzman 6. Peter Scott 
7. Martin Trow 8. Mode 3 Of Knowledge Production 9. Carayannis 
10. Campbell 11. In The Context Of Applications 12. Trans-Disiplinary 
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و توسعه آن تا مد و مدل3از طرف ديگر تحوالت در مدهاي توليد دانش هاي توليد دانش، با رويكردها
هم نوآوري در بازه هم هاي زماني مربوطه و تكاملي داشته است. اين ان مدهاي توليد مي1گي توسعههم تكاملي
و مدل ( دانش مد راستاهمهاي نوآوري، از مدل خطي نوآوري و به انواع1با توليد دانش) شروع شده
(سه نظير مدليرخطيغرويكردهاي  و پنج هاي مارپيچ و رويكردهاي نظام گانه، چهارگانه و گانه) مند

(نظام نوآوري مأموريت مأموريت ( گراي نوآوري  توليد دانش) رسيده است.3و2با مدهاي ستاراهمگرا)
كه در مدل در 1945با مطالعات وانوار بوش در سال عمدتاًهاي خطي نوآوري مورد توجه قرار گرفت،

مد راستاهمبوده كه اساساً تأكيديعني پژوهش دانشگاهي مورد2ابتدا تنها يك مارپيچ توليد دانش نيز بوده1با
سهمارپ است. بعد از آن در و فعاليتبن تحقق اقتصاد دانشيبرا گانه، چارچوبي يچ  هاي اقتصادي ارائه شده يان

سهيكه ناش و دولت بوده است دانشگاه، مؤلفهاز تعامل ;(صنعت Leydesdorff and Zawdie, 2010وينجف
و نوآوريدتول . در اين حالت،)1398همكاران، شوند؛ پژوهش در اينميمطرح در ارتباط با اقتصاديدانش

در راستاي تكميل مارپيچ مدل مارپيچ چهارگانه در ادامه تحوالت،. توليد دانش است2رويكرد مطابق با مد 
و فرهنگ جامعه را به طور خاص به عنوان جامعه رسانه يعني مارپيچ چهارم گانه، سه مي بنيان كند. بنيان، اضافه

ح مارپيچ چهارم مي و طبقه كمراني خوب، رسانه، صنايع خالق، فرهنگ، ارزشتواند شامل ها، شيوه زندگي
و طور همان؛ بنابراين خالق باشد كه مشخص است مباني ارزشي در مارپيچ چهارم مورد توجه قرار گرفته است

ن گانه، محيط زيست به عنوان زمينه در مارپيچ پنج.هاي اقتصادي مدنظر نيست فعاليت صرفاً هاي ظاماي براي
و پنج اند. مارپيچ مرتبط با مارپيچ چهارگانه در نظر گرفته شده نوآوري را هاي چهارگانه گانه مسير توسعه پايدار

و تسهيل مي مد راستاهمكنند به سير تكاملي مارپيچ1-10 شكل توليد دانش هستند.3با هاي نوآوري را
مي همراه ويژگي  ).Carayannis and Campbe, 2014( دهد هاي هريك نشان

( سير تكاملي مارپيچ-1-10 شكل )Carayannis and Campbe, 2014هاي چندگانه

1. Co-Development            2. First Helix 
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فراينديساز مدلتوان گفت اين مدهاي تغيير توليد دانش ذيل سه پارادايم اصليِ بنابراين به طور خالصه مي
و  سه با تكوين مارپيچ راستاهمنوآوري اين2-10 شكل.اند، تكامل يافته3گانهو پنج2نه، چهارگا1گانه هاي

ميهم  دهد. تكاملي را نشان

و مدل-2-10 شكل سه با مدل راستاهمهاي نوآوري تكامل مدهاي توليد دانش  گانه گانه تا پنج هاي مارپيچ

و پژوهشيها دانشگاهبا اين تحوالت، طبعاً نقش راستاهم بهو مؤسسات آموزش عالي و در مطالعات نوآوري
 شود. طور خاص نظام ملي نوآوري متفاوت خواهد بود كه در ادامه تشريح مي

 هاي نوآوري با تحوالت در مدل راستاهمو مؤسسات پژوهشيها دانشگاهتحول در نقش.2-2- 10
و مؤسساتها دانشگاهدر يك سده گذشته متناسب با درك غالب از مدل نوآوري در هر دوره زماني، نقش

و تحول شده است. بر اين اساس در دوره- گذاران سياستحداقل از ديدگاه–پژوهشي كه دچار تغيير اي
در ترين مهمو مؤسسات پژوهشيها دانشگاهشد، نوآوري با مدل خطي شناخته مي مركز نهادي درگير

مد تحقيقات بنيادين تلقي مي و توليد دانش توسط2شدند. با مطرح شدن گيبونز كه در آن توليد دانش
و تعاملي رشته گرا، بين پژوهش جمع كه- اي وها دانشگاهدر مقابل رويكردهاي قبلي و مؤسسات پژوهشي

در- تنگاتنگي با هم نبودند صنعت داراي رابطه مطرح شد، تقويت همكاري با ديگر بازيگران از جمله صنعت
و فناوري براي   . (Gibbons, 1994) اهميت يافتهاآنپژوهش

مند به نوآوري در اواخر قرن بيستم ميالدي كه از منظر نقش با مورد پذيرش قرار گرفتن رويكرد نظام
مدها دانشگاه و مؤسساتها دانشگاهتوليد دانشِ گيبونز نداشت،2و مؤسسات پژوهشي تفاوت زيادي با

و منطقهپژوهشي يكي از نهادهاي كل (در سطح ملي، بخشي، فناورانه و گسترش يدي نظام نوآوري اي) در بروز
 
1. Triple Helix            2. Quardable Helix            3. Quintuple Helix 
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وها دانشگاهنوآوري، گانهسهنوآوري شناخته شدند. در چارچوب مارپيچ و مؤسسات پژوهشي در كنار دولت
بازيگران خلق نوآوري مطرح شدند كه همكاري تنگاتنگ اين سه براي حصول ترين مهمصنعت به عنوان

(ن  ) Etzkowitz and Leydesdorff, 2000; Etzkowitz et al., 2000وآوري ضروري است
مد در هر دو چارچوب مارپيچ سه و وها دانشگاهتوليد دانش، بر لزوم تعامل قدرتمند2گانه نوآوري

و فناوري  كنند.مي تأكيدمؤسسات پژوهشي با ديگر نهادهاي اقتصادي در خصوص پژوهش
و مؤسسات پژوهشي دچارها دانشگاهو مؤسسات پژوهشي نيز همراه با تحوالت نقشهاهدانشگاساختار
و بولونيا داراي تأسيسهاي اند؛ به اين ترتيب كه اولين دانشگاه تغيير شده شده در قرون وسطا در پاريس

و اين استقالل توسط دولت و مالي بودند و نيز كليسا به رسميت استقالل مديريتي ميهاي وقت تا شناخته شد.
در ميالدي اين امر در اروپا تداوم داشت تا اينكه با بروز دولت18قرن  و نقش دولت هاي مدرن كنترل

وها دانشگاه و آلمان بسيار افزايش يافت. در مقابل در آمريكا استقالل مديريتي در كشورهاي همچون فرانسه
و اين عدم كنترل،ها دانشگاهمالي  بهها دانشگاهدليل نيل اين ترينهمماستمرار يافت و مؤسسات پژوهشي

و پژوهش متناسب با تغييرات اقتصادي و تغيير تدريجي در آموزش با- سمت كارآفريني اجتماعي در مقايسه
ميهاآنهمتايان اروپايي   ).Mowery and Sampat, 2005( شود تلقي

و و مؤسسات پژوهشي در توليد علم وجودها دانشگاه تأثيرگذاريپس دو رويكرد عمده در خصوص نقش
و نظريه مد آن2دارد: ديدگاه اول به گيبونز ها بخشو پژوهشگاهها دانشگاهتوليد دانش تعلق دارد كه در
و در مقابل نقش انديشكده كوچكي از نظام توليد دانش محسوب مي در ها، آزمايشگاه شوند و صنايع هاي دولتي

و  وها دانشگاه. ديدگاه ديگر در مقابل نقش (Gibbons, 1994) رو به افزايش استتوليد علم قابل توجه
و داراي اهميت گانهسهمؤسسات پژوهشي در توليد علم را در قالب مارپيچ و دولت بسيار مهم دانشگاه، صنعت

 ).Leydesdorff and Etzkowitz, 1996( كند فزاينده مطرح مي
مي قدان نظريه گيبونز اگرچه متنوع شدن پايگاهمنت وها دانشگاهپذيرند، اما كماكان هاي توليد علم را

مي ترين مهممؤسسات پژوهشي را و قلب توليد علم دانند كه ديگر بازيگران به شدت به نقش توليد علم محور
گها دانشگاه و شواهد حاصل از بررسي در ذر زمان در كشورهايي نظيرو مؤسسات پژوهشي وابسته هستند

و انگليس، خالف مدعاي گيبونز مبني بر نقش محدود  و مؤسسات پژوهشي در نظام توليدها دانشگاهكانادا
.)Godin and Gingras, 2000(دانش را اثبات نموده است

با هاي بنگاه يكي از انگيزه ا حد زياديتهاآنو مؤسسات پژوهشي كه بودجهها دانشگاهها براي همكاري
و اين يكي ديگر از داليلي است باشد انتقال بخشي از هزينه وابسته به دولت مي هاي پژوهشي به دولت است

ويپوش چشمو مؤسسات پژوهشي در نظام توليد علم قابلها دانشگاهكه نقش محوري  وكهنيانيست تعامل
و تقويت است را نمينقش ساير بازيگران اصلي نظام توليد علم طبق نظريه گيبونز  و در حال گسترش توان

 در قلب نظام توليد علم تلقي نمود.هاآنمحوري نبايد به معني تقليل جايگاه
و پژوهش از هستند كه چه در پيشينه توسط اكثر محققان حوزهها دانشگاهكاركردهاي ترين مهمآموزش

و چه در عمل تقريباً گذاري سياست و نوآوري هاي هاي همه كشورها به صورت فعاليت در دانشگاهعلم، فناوري
مي اند. بررسي، مورد توجه قرار گرفتهاند درآمدهروزمره  دو زمانهمدهد پرداختن هاي محققان نشان به اين

آن كاركرد اثربخش و نحوه)Mowery and Rosenberg, 1989( هاست تر از تمركز صرف بر يكي از . كاركردها
 نشان داده شده است.3-10 شكل يگران مختلف در دو مدل اصليِ نوآوري در تعامالت ميان باز
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و زيرسيستم-3-10 شكل و نحوه تعامالت ميان بازيگران  هاي مختلف در دو رويكرد كاركردهاي اصلي
)Carayannis and Campbe, 2012(

آل ايدهو فعلي وضعيتو نوآوريو دانشيدتول هاي نظام تكامليهم-4-10 شكل
ايمؤسسات پژوهشوها دانشگاه  يران در
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و متعاقباً مارپيچ3در نهايت با مطرح شدن مد و پنج توليد دانش و مطلوب گانه نوآوري، جايگاه ايده هاي چهار آل
در تقاطعها دانشگاه براي ته در نظر گرف»گرا نظام نوآوري مأموريت«و» توليد دانش3مد«و مؤسسات پژوهشي

) سه4-10 شكل شده است (كه در مارپيچ و دانشگاه از يك طرف، عالوه بر سه محور دولت، صنعت گانه مورد)؛ تا
بعد مهم ديگر، يعني  دو بعد» محيط زيست«و» جامعه«توجه است)، دو (اين در نظر گرفته شود كه طور هماننيز

در مارپيچ پيش به تأكيدگانه نوآوري موردو پنجهاي چهارتر نيز اشاره شد به ترتيب و توجه ، توسعههاآناست
در حوزه و يكپارچگي دانشي از طرف ديگر تنوع و و اجتماعي را به همراه خواهد داشت) اي رشته بينهاي اقتصادي

(مدو فرارشته هم3اي و نهايتاً و خلق نوآوري محقق تكاملي ميان نظام توليد دانش) شود هاي توليد دانش
)Carayannis, and Campbell, 2006; Carayannis, and Campbell, 2010.( 

مي در بخش بعدي به بررسي سوابق قانوني مأموريت  شود. گرايي در ايران بر اساس اسناد باالدستي پرداخته

و قوانين پشتيبانِ.2-3- 10 و پژوهشيو مؤسسات آموزش عاليها دانشگاه گرايي مأموريتمروري بر اسناد
 در ايران

 هاي بخشو مؤسسات پژوهشي در راستاي توجه به نيازهايها دانشگاه گرايي مأموريتاهميت موضوع
و تنظيم ظرفيت آموزش عالي با اين نيازها، با مروري بر اسناد باالدستي به وضوح احساس مختلف كشور

در مي از2-10 جدول شود.  شده است.اين موارد، اشاره ترين مهمبه برخي

با خالصه-2-10 جدول  در اسناد باالدستي گرايي مأموريتاي از مفاد مرتبط

ابزار
 گرايي مأموريت

 سند محتوا مفاد

تيظرفميتنظ
ها دانشگاه

متناسب با
مالحظات آمايش

 سرزمين

راهبرد كالن
، راهبرد6
، اقدام3يمل

14يمل

يو اقتضائات اجتماعيطيمحيهاتيظرفيرصد دائم
و حوزهها دانشگاهتيظرفميو تنظ هاي در مقاطع

نهاآنيمتناسب با رتبه علميمختلف علم  ازهاييو
آ و و مالحظات آمابر ندهيحال شياساس اصول

نيسرزم ينقشه جامع علم
ويبنددسته كشور

 گاهيجانييتع
يالتيتشك

مؤسسات
يپژوهش

كالن راهبرد
مل7 ي، اقدام

1

تعيمؤسسات پژوهشيبندو دستهيابيارز نييو
ها، وزارتخانهنيبهاآنمناسبيالتيتشك گاهيجا

يساز شفاف،ييو اجرايصنعت،يعلميها دستگاه
هاآن مأموريت

ونييتع
يساز متناسب
يها رشته
يليتحص

4-5 بند
وليرابطه متقابل تحصميتنظ با اشتغال

و رشتهيساز متناسب با نقشهيليتحصيها سطوح
نيعلمجامع و و اشتغالديتوليازهايكشور

يكليها استيس
و فناور يعلم

-49 ماده
د  بند

يازهاينيمبنابريدانشگاهيهادر رشتهيبازنگر
و تحوالت علم،ياجتماع توسعهيدر راستا،يبازار كار
م يبر علوم انسان تأكيدبايا رشتهانيعلوم

چهارم برنامهقانون
 توسعه
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ابزار
 گرايي مأموريت

 سند محتوا مفاد

،1 ماده
، بند7ه تبصر

3

و بهداشت،يو فناورقاتيعلوم، تحقيهاوزارتخانه
و آموزش پزشك وزارتيمكلفند با همكاريدرمان
و رفاه اجتماع ايتعاون، كار يها رشته ران،يو مركز آمار

تعيليتحص .ندينمانييخود را متناسب با بازار كار

يقانون احكام دائم
 كشور

بند-3ماده
9

مختلفيها در رشتهانيدانشجورشيپذتيوضعيابيارز
م يليمختلف تحصيها كشور به رشتهازين زانيو

ستاد«نامهآيين
راهبري اجراي نقشه
»جامع علمي كشور

78بند
وليمتقابل تحصرابطهميتنظ با اشتغال

و رشتهيساز متناسب ي با نقشهيليتحصيها سطوح
نيجامع علم و اديتوليازهايكشور شتغالو

هاي كلي سياست
 برنامه ششم توسعه

تقويت
و مسئله محوري

تقاضامحوري در 
نظام آموزش 

عالي

بند-1ماده
5

رهيبا زنجينظام آموزش عالانيم ونديپميتحك
باديو تولي، فناورياو توسعهيكاربرد قاتيتحق
 كشوريازهاينتياولو

يكليها استيس
وينظام برا رشد

ويتوسعه علم
دريقاتيتحق كشور

يبخش آموزش عال
يقاتيو مراكز تحق

ارتقاي
هاي آموزش

مهارتي متناسب
هاي با اولويت

و محلي، منطقه اي
ملي

بند-3ماده
5

و توسعه نظام آموزش كشور در جهت متناسبياصالح
بايانسانيروينبينمودن ترك و متخصص ماهر

علهاتيظرف ها،تيمز ازها،ين در داخليمو تحوالت
و خارج كشور

اصالح نظام
ارزيابي عملكرد
و  مؤسسات

اعضاي 
علميهيئت

5ماده

هادانشگاهيبندو رتبهيبه نظام اعتبارسنجيسامانده
بهيو سازماندهيو اثربخشييكارا،ييبر توانايمبتن

معيابيو ارزيعلمتيئهينظام ارتقا اريپژوهشگران با
و فعالديتول و رفعياو توسعهيكاربرديهاتيعلم
و فني كشوريو مشكالت علمازهاين

يبند سطح
مؤسسات آموزش

نيو تدويعال
آنها مأموريت بر

 اساس

5 ماده

مؤسســاتيگرايــ طــرح مأموريــتيو اجــرابيتصــو
،يالمللـ بينيبا توجه به سطوح عملكرديآموزش عال

بـهيو خـاص بـه منظـور پاسـخگوييا منطقـه،يمل
 يازهاي گوناگون كشورن

وسياست«سند ها
حاكميضوابط اجراي

بر آمايش آموزش
يدر جمهوريعال

،»ايرانياسالم
يعاليمصوب شورا

،يانقالب فرهنگ
18/12/1394مورخ
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ابزار
 گرايي مأموريت

 سند محتوا مفاد

 اصالح
يها نامهنيآئ
ياعضايديكل

و هيئت علمي
انيدانشجو
يدكتر

1 ماده

ــيتع ــتني ــامأموري ــگاهيه ــادانش ــايه ــر، س ريبرت
پ،يدولتيها انشگاهد نـور، دانشـگاه جـامعاميدانشگاه

فنيكاربرديعلم بـه منظـورياو حرفـهيو دانشگاه
(موضـوعيآمـوزش عـاليهـا در نظام گرايي مأموريت
س )يآموزش عالشيآمايها استيسند

نيتعي«ماده واحده
ييالزامات اجرا

مربوط به بهبود
عوامل مؤثر در

يعلم شرفتيپ
، مصوب»كشور
انقالبيعاليشورا

مورخ،يفرهنگ
1/11/1398 

3 ماده

آ و ارتقـاء اعضـايهانامهنيياصالح يمربوط به جذب
روانيو دانشجويعلمئتيه يبخشـ تنوع كرديدكترا با

خـاصيبنـد رتبـهيهـا از انحصـار در نظـامزيو پره
در هـاي مأموريـت مجـالت، بـا لحـاظ كـردن مـذكور

گـيبندها و با در نظر در حـلژهيـوازيـ رفتن امتقبل
و حذف شـاخص وتـو مقـاالت بـودنييمسائل كشور

يالمللنيباتيمنتشره در نشر

مي طور همان و اهداف كه در جدول فوق مشاهده مد نظر در اسناد باالدستي، گرايي مأموريتشود، سطوح
و ظرفيت اي از تعيين رشته گستره (ها دانشگاههاي تحصيلي تا هاي أموريتمدر مقاطع مختلف موضوعي)
و تعيين جهت بندي مؤسسات دسته و پژوهشي ( ها در حوزه گيري آموزش عالي  هاي مأموريتهاي كليدي

و روشن براي هايي كه فقدان مأموريت شود. لذا با توجه به چالش كاركردي) را شامل مي ،ها دانشگاههاي شفا
و همچنين اتخاذ روي و پژوهشي كرد يكسان به اين نهادها ايجاد كرده، در ادامه، سعي مؤسسات آموزش عالي

هاي مورد نظر اسناد باالدستي به طراحي چارچوب گرايي مأموريتتا با در نظر گرفتن اين تمايز در سطوح شده
و مؤسسات پژوهشي كشور، پرداخته شود.ها دانشگاه مأموريتتعيين و مؤسسات آموزش عالي

1آموزش عالي كشورو مؤسساتها نشگاهدا براي مأموريتنييتع.10-3

ميها دانشگاه هاي مأموريتكه گفته شد، تعيين طور همان تواند در دو سطحو مؤسسات آموزش عالي
و هاي مأموريت كاركردي هاي مأموريتموضوعي صورت پذيرد. به منظور تعيين هاي مأموريتكاركردي
اجها دانشگاه مربوط به بهبودييالزامات اجرانيتعي«سازي ماده واحده راييو مؤسسات آموزش عالي در راستاي

پ الزم است با در نظر گرفتن كاركردهاي كليدي مورد انتظار از اين»كشوريعلم شرفتيعوامل مؤثر در
و همچنين سطوح جغرافيايي عملكرد مشخص شوند تا امكان تغييرها دانشگاه، انواع مختلفهاآنمؤسسات

با گيري برخي جهت ، ابتدا، هم آيد. بر اين اساس در اين قسمت، فراهاآناصلي هاي مأموريتهاي كالن، متناسب
و مؤسسات آموزش عالي ارائه شده است. اين چارچوب با ارائهها دانشگاهكاركردي هاي مأموريتچارچوب تعيين

از دسته كها دانشگاهبندي و شفاف نمودن نقاط تمركز و جغرافيايي هر دسته،و مؤسسات آموزش عالي اركردي

 
كه . منظور از موسسه آموزش عالي در اين گزارش،1 با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي براي توليد، توزيع، سازماني است

و انتشار دانش در يك يا چند حوزه علمي فعاليت مي  كند. ترويج
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ازها دانشگاهموضوعي هاي مأموريتتواند به عنوان مبنايي جهت تدوين مي ، با توجه به جايگاه هر يك
و همچنين مد نظر قرار دادن ظرفيتها دانشگاه و برنامه توسعه استان ها، توانمندي در چارچوب ها مورد استفاده ها

و كاربردهاي آن، به تشريح مأموريتمعرفي چارچوب تعيين قرار گيرد. بر اين اساس، پس از هاي كاركردي
و مؤسسات آموزش عالي بر آن مبنا پرداخته شده است.ها دانشگاهموضوعي هاي مأموريتچارچوب تعيين

و مؤسسات آموزش عاليها دانشگاهكاركردي براي هاي مأموريتنييتع.3-1- 10
به»بود عوامل مؤثر در پيشرفت علمي كشوربهبه مربوط اجرايي الزامات عيينت«با توجه به اينكه ماده واحده ،

و ابالغ شده است، در نظر گرفتن الزامات سازي سند سياست منظور اجرايي هاي آمايش آموزش عالي، تصويب
(تفكيك سطوح ملي، بين گرايي مأموريت و همچنين پيگير المللي، منطقه ذكر شده در آن سند و خاص) ي اي

و ارتقاي اعضاي هيئت نامه رويكردي كه امكان اصالح آئين و هاي جذب آموزشي دوره دكتري نامهنييآعلمي
و اجرايي هاي مأموريترا فراهم آورد، در طراحي چارچوب تعيين سازي ماده واحده مزبور ضروري كاركردي

هاي آمايش آموزشه در سند سياستخواهد بود. بر اين اساس، با مبنا قرار دادن سطوح عملكردي مورد اشار
و با توجه به انواع كاركردهاي مورد انتظار از و مؤسساتها دانشگاهعالي، به عنوان گستره جغرافيايي فعاليت

و آموزش عالي، چارچوبي جهت دسته كهاين مؤسسات طراحي شده كاركردي هاي مأموريتنييتعبندي در؛
 خته شده است.ادامه به تشريح ابعاد اصلي آن پردا

 آموزش عاليو مؤسساتها دانشگاه گستره جغرافيايي فعاليت.3-1-1- 10
اي المللي، ملي، منطقه آموزش عالي بر مبناي سطوح عملكردي بينو مؤسساتها دانشگاههاي گستره فعاليت

و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهو سياست«مصوبه5و خاص كه در ماده ري اسالمي ها
 اند:، مورد اشاره قرار گرفته، به سطوح زير تقسيم شده»ايران

و آزاد : با توجه به گستره آموزش عالي، به ويژه با مقايسه تعداد دانشگاهسطح محلي• هاي پيام نور
هاي كشور، سطح محلي در چارچوب حاضر، معادل شهرستان در نظرو تعداد شهرستان1اسالمي

 گرفته شده است.
كه بنا به پيشنهاد وزارت» ساماندهي واحدهاي آموزش عالي«با استناد به مصوبه اي: منطقه سطح•

و فناوري، مورخ  به تصويب شوراي ستاد راهبردي اجراي نقشه جامع 6/3/1399علوم، تحقيقات
و اجازه اجراي مديريت منطقه اي در مقياس استاني داده شده، در چارچوب حاضر علمي كشور رسيده

، منطقه، معادل استان تعريف شده است. با اين وجود در مواردي، بسته به فرضشيپنيز به صورت 
و شرايط مؤسسه، امكان تغيير گستره به چند شهرستان در يك استان، چند استان در اقتضائات

و در خصوص استان هاي مرزي، گسترش محدوده به مناطق مجاور در كشورهاي منطقه مجاور
 خواهد بود.منطقه نيز 

و برنامه 1399طبق آمار ارائه شده در آذر ماه سال.1 و 527ريزي آموزش عالي، تعداد توسط مؤسسه پژوهش واحد پيام نور

مي 448وجود دارد كه با توجه به تعداد واحد دانشگاه آزاد اسالمي در كشور 483 توان گستره فعاليت شهرستان كشور،

ياي اين دانشگاه عمده ها را در سطح شهرستان در نظر گرفت هرچند در مواردي قابليت اثرگذاري در سطح استان

 المللي دارند. ملي/بين



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 509 يشنهادهاو

 المللي سطح ملي/بين•
هاي در حوزه صرفاًي كه مؤسساتوها دانشگاهبه» خاص«الزم به ذكر است كه در چارچوب حاضر، سطح عملكرد

و هنر فعاليت مي مي تخصصي خاص نظير كشاورزي شود. گستره جغرافيايي فعاليت اين قبيل مؤسسات، كنند اطالق
و فراو بسته به ويژگي ميهاي مؤسسه سه اني در كشور،  الذكر قرار بگيرد. گانه فوق تواند در يكي از سطوح

از.3-1-2- 10  آموزش عاليو مؤسساتها دانشگاهگستره كاركردهاي كليدي مورد انتظار
با محوريت عموماًميالدي19ميالدي تا قرن11در اواخر قرن1دانشگاه بولونيا تأسيساز زمانها دانشگاهنقش

آ (ناظر بر كاركرد  افتنيتيبا اهمجيبه تدريعني آموزش).ها دانشگاهاول مأموريتموزش مورد توجه بوده است
نتوسعه كاركردها دانشگاه،نوزدهمقرنليعلم در اوا استيس بر دار شدند عهدهزيپژوهش را دوم مأموريت(ناظر

دا پژوهش به عنوان بخشي از فعاليت. يعني پژوهش)ها دانشگاه دانشگاه تأسيسبا 1810نشگاه از سال هاي
و2برلين و ديگر كشورها و تحت مدل دانشگاه هومبولتي معروف شد آمريكا پس از پايان جنگ خصوصاًآغاز

ميالدي با نقش پررنگ19در قرنها دانشگاهاي نمودند. توسعه از اين مدل استفاده گسترده 1860داخلي دهه 
و توجه به پژوهش در كش و بر اساس 1876در سال3دانشگاه جان هاپكينز تأسيساورزي با آمريكا سرعت يافت

و ويسكانسين اين مدل دانشگاه تا4هاي ممتازي همچون هاروارد، كُلُمبيا، شيكاگو، كُرنل، استَنفورد، ميشيگان
 . (Geiger R. L., 1988)و (Geiger R. L., 1985)و فعاليت خود را آغاز نمودند تأسيس 1900سال 

طرها دانشگاهتوسطيام، توسعه فناور20از اواسط قرنيو نوآوريفناور استيس افتنيتيبا اهم قياز
ويهمچون همكارييهازميمكان دريدانشگاهيشيزا هاي شركت تأسيسبا صنعت مورد توجه قرار گرفت.

ق نقش،ينوآوريهاو سپس نظاميمند به نوآور نگاه نظاميهاهيبا متداول شدن نظر رن،اواخر همين
اخه استافتييشتريبتيو خلق ثروت اهميدر نوآورزينها دانشگاه  مفهوم محققان با مطرح كردن راًي.
به آفرينيو كاريوررا فراتر از گذشته، توسعه نوآها دانشگاه مأموريتمحور،و مسئله گرا سعهتويها دانشگاه و

نيو اقتصادينقش اجتماعيفاياگريدانيب پيازهايبر اساس . بر اين اساس، اند خود دانستهيرامونيجوامع
و پژوهشيمحور مأموريتعالوه بر دو  مطرح شدهها دانشگاهيبرازينيگريديكاركردهابه مرور، آموزش

م»5سوم مأموريت«كه تحت عنوان  و خياطيان، شونديشناخته ).1398(فرتاش
مها دانشگاه هاي مأموريت يطهح گسترش پ نشئت عمدتاً توانيرا ظهور اقتصاديرنظ هايي يشرانگرفته از

زيماليهاو بحران سازييجهان يان،بن دانش دن محيطي يستو از يطيدانست. با توجه به بروز شرايادر سطح
بهيبراها دانشگاهبراي يندهفشار فزايراخ هاي سالدر يل،قبينا و پژوهش حركت از تمركز صرف بر آموزش

كه مأموريتسمت افزودن   ,.Urdari et al( شودمي وارد گردد،مي معرفي»6كمك به جامعه«با عمدتاًسوم

م مأموريتيركه درگييها ). دانشگاه2017 طر تواننديم شوند،يسوم و فناوريقاز ويانتقال دانش به صنعت
 Compagnucci and)( شوند خود جامعه فرهنگيوياجتماعي،توسعه اقتصاديبه موتورهايلجامعه تبد

Spigarelli, 2020.

1. University Of Bologna 
و در سالنيبرل دانشگاه شهرنيتريميقدنيبرل دانشگاه.2  Humboldt University Of همبولتنام آن به دانشگاه 1949است

Berlin) (افتيرييتغ.
3. Johns Hopkins University             4. University Of Wisconsin-Madison 
5. Third Mission 6. A Contribution To Society 
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و در ميان محققان مختلف نظرات گوناگوني در خصوص سوم مأموريت اصطالح تا حدي مبهم است
با تواندميهاهدانشگاسوم مأموريتيكل دگاهيداز، طرفكياز حدود تعريف آن وجود دارد.  دامنه همسو

تاسه هاي مارپيچ مدل«و»يانتقال فناور«،»محور/جامعهنيدانشگاه كارآفر«مانندميمفاهازيعيوس
ها دانشگاه انجام شده توسطيهاتياز فعاليا به مجموعه گسترده سوم مأموريت،گريديسواز.باشد»گانه پنج

وكه به دنبال انتقال دانش به جامعه اشاره دارد آموزش عاليو مؤسسات  به طور خاصها سازمان به طور عام
و انسانهيسرمايريگو شكلي، رفاه اجتماعي، نوآورينيكارآفريها مهارتي ارتقانيو همچن ي، سازماني
در.)Secundo et al., 2017( هستند اجتماعي مشها دانشگاهسوم مأموريتعالوه بر اين، و اركت، توسعه دانش

و تعامالت اجتماعي، مورد  مي تأكيدجامعه از طريق اشكال مختلف همكاري  معموالًها گيرد. اين فعاليت قرار
و نوآوري) (انتقال فناوري و در سه دسته توسعه آموزش؛ توسعه پژوهش  تأثيرگذاريو مشاركت اجتماعي

و اجتماعي دسته مي دانشگاه در زندگي فرهنگي  Compagnucci and Spigarelli, 2020; Secundo)شوند بندي

et al., 2017،(از (نوآوري در نوآوري انجام شده توسط بنگاهيرگذاريتأثو شامل طيفي از كاركردها اعم ها
و  و ثبت اختراع و كارآفريني از طريق اعطاي حق ليسانس  تأسيسصنعتي)، درگير شدن مستقيم در نوآوري

ف تأثيرگذاريزايشي، هاي شركت و در و ملي از طريق پاسخگويي تأثيرگذاريرارسي فناورانه در توسعه محلي
و اقتصادي محيط پيرامون مي  شود. به نيازهاي اجتماعي

همها دانشگاهبا انواع الگوهاي مطرح شده رايج در سير تطوري توسعه راستاهمتوان تحوالت فوق را مي
م1در ابتدا الگوي ناپلئونيكهيطوربهديد. و با حوريت آموزش، سپس الگوي هومبولتي با محوريت پژوهش

و در نهايت الگوي2توسعه مرزهاي دانش، در ادامه الگوي آكسبريجي و جامعه با محوريت ارتباط با صنعت
و كاربرد سرمايه3بازارمحور جدول هاي اقتصادي مطرح شد. هاي علمي در بنگاه با محوري توسعه اقتصادي

و كاركردهاي اصلي سير تاريخي10-3  ميهاآنالگوهاي رايج دانشگاهي (ذاكر صالحي، را نشان ).1396دهد

و كاركردهاي اصلي-3-10 جدول هاآنسير تاريخي الگوهاي رايج دانشگاهي

كاركرد اصليهاي اصليويژگيالگو

 ناپلئوني

و كمك به نوسازي جام-بخشي به دولتويژگي اصلي اين الگو، هويت عهملت
مي» آموزش«از طريق به است. از جمله كاركردهاي اين الگو تيتربتوان
ويتداركات علمديتمهي؛و صنعت نظاميدولتيوانساالريديبرايلشكر ادار

مديفن و توسعهكيو نئوكالسكيكالسيالگويساز ادهيپيبرايتيريو ديتول؛
و ابزار طريو خدمات تخصصيو مبادله دانش فني اشاره كرد. آموزشقياز

 آموزش

 هومبولتي

ودر اين الگو و پژوهش، وحدتسيدانشگاه، وحدت تدريخودمختاراستقالل
مسيتمام محققانه در خلوتيزندگك،يدانش آكادمريدانش، آموزش از

و دولت، كپارچهيبرداشت،دانشيمرزها شبرديپ دانشگاه، از آموزش، پژوهش
ازتيو حما آندانيآزاد دولت و شهروندان ، مورد شگاه به منظور رفاه جامعه
است. تأكيد

 پژوهش

1. Napoleon             2. Oxbridge            3. Market-Oriented 
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كاركرد اصليهاي اصليويژگيالگو

 آكسبريج

ا يريپذدانشگاه به منظور كسب جامعهطيالگو بر اسكان دانشجو در محنيدر
از.شوديم تأكيدي)ختگيفره(ياجتماع-يعلمتيشخصيريگو شكليعلم

ميهاي اصل جمله ويژگي بهي وبيتهذ،ياجتماعتيبر مسئول تأكيدتوان
بر تأكيدي؛ در كنار سواد فناوريسواد فرهنگ؛و پرورش منش ختنيفره

 بر مهارت حل مسئله تأكيد؛ كار در صنعتبراديز تأكيد؛ريپذ انتقاليها مهارت
و ... اشاره نمود.

ارتباط با صنعت

 بازارمحور
ا ضمنيعلمئتيهياما اعضا؛نام دانشگاه وجود داردبهياالگو پوستهنيدر

مد استقرار پاره رايعلمهيسرمات،يريوقت در دانشگاه به عنوان مشاوران خود
ميو خدماتيو صنعتياقتصاديها بنگاهاريدر اخت كامالً .دهنديقرار

توسعه
 اقتصادي

ات آموزش عالي در نظام ملي نوآوري با در نظر گرفتنو مؤسسها دانشگاهدر ادامه كاركردهاي مورد انتظار از
 شوند: تشريح مي1هاي اول تا سوم دانشگاه مأموريت

 انساني نيروي تربيت•
و نهادهاي مشابه خروجي حاصل از تربيت نيروي انساني در اداره عمدتاً،ها دانشگاهدر نسل اول ها

ن نسلدر شدند. مشغول به كار مي رويزدوم ويهاو با توسعه دورهي پژوهشديكربا كارشناسي ارشد
نها دانشگاهدر دكتري  جديددر نسل . اما،شدندمييتتربيعبا صنايمتخصص جهت همكار يروهاي،
و مأموريتو مؤسسات آموزش عاليها دانشگاه  آفرينيو ارزش نظام دانشگاهي، كارآفريني سوم، محور

عل در تمامي گروهلذا است. در ميِهاي ، آموزشو مؤسسات آموزش عاليها دانشگاهموجود
و ويژگي هر گروه علمي، بايد مورد توجه باشد. هاي مهارت به عبارتي، كارآفريني همسو با طبيعت

و مواهبو بهرهها دانشگاه جديدگيري نسل براي شكل و مند بايد توسعه نظامآنمندي از مزايا
و، توانمندسازآموزشمستمر هي مهارتي و كاركنانتئآموزي دانشجويان، اعضاي علمي، مديران

و فني، جذب استعدادهاي برتر، ارتقاء شايستگينظام دانشگاهي پذيريو اشتغال هاي علمي
در، برطرف كردن نيازهاي صنعتيهمسو با فرايند توسعه مليالتحصيالن فارغ و حل مسائل جامعه

و سياست و آموزش عالي قرار گيرد كانون راهبردها و 1394(مهدي، هاي نهاد دانشگاه و فاضل (
(1396همكاران، و (Laredo, 2007 Pradhan and Panda, 2019;(.

 توسعه مرزهاي دانش•
طبايفراوانياز منابع مالينه در برخورداريرشد اقتصاد معاصر،در دوران در،يخداداديعيمنابع بلكه

و افكارروزيدانشگرو داشتن از بازو اقتصاد است.ايپويآمد ويروينيعصر حاضر، هر چند كار
ميماليهاهيسرما از تفكرياستفاده ونشيكه دست به آفررديگيمياشخاص برد، اما قدرت خود را زده
و همكاران، دارندطيشرايدر دگرگونيسع كل.)1396(سليمي و در توسعه پژوهشديينقش مهم

و همسو با مأموريت سوم ارائه شده است. مأموريت.1 (پژوهش) با نگرشي اصالحي و دوم (آموزش)  هاي اول
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پا جانبه همه كس داريو بر و فناوري محكم با توسعه وندييپ،يپژوهش هايتيو فعالستيندهيشپويعلم
پ و برنامه دارد جوامع شرفتيو پاو تحقق اهداف بر و پژوهش بوده استواريعلم قاتيتحقهيهاي توسعه

بروز خالق و دستتيبستري مناسب جهت درونبهيابيو نوآوري ميزا توسعه در اين ميان،.آورد فراهم
فرض ستنديني مشخصداراي كاربردكههيپا هاي پژوهش را ارائهيكلنيو قوانهاهينظرد،يجد هايهيو

از اهميت ويژهندينمايم و كمرنگ شدن اين قبيل پژوهش نيز كه اي برخوردارند ازجينتاها هاآنحاصل
در نشر قابل مبادلهريغ معموالً و ميعلماتياند قراريمراكز پژوهشاريدر اختايو رسنديبه چاپ

ميرنديگيم ،مهدي زادهوي(طالقان ناپذيري به بدنه دانشي جوامع وارد نمايد تواند صدمات جبران،
مي).1395 اوليضروري بسياردانشگاهتيفعالكي پژوهشتوان گفت، بر اين اساس و سازوكارنيبوده

از گسترش دانش است مفليذي،علماتيدر نشرانتشار كه پس . شوديميبند بقهطديمقوله دانش
و، كتابمقاالتعلمي شامل آثار هيئتي،دانشگاهيپژوهشديتول ترين مهمونيتر ملموسن،يبنابرا ... ها

در سطح بين و مقاالت از طريق انتشار كتب و توسعه مرزهاي دانش و انجام بوده پايه هاي پژوهشالمللي
از كاركردهاي اساسي دانشگاه تو لبه دانش، يكي ميهاي در دنيا به حساب  آيد. راز اول

و جهتيساز دانشگاه در فرهنگيا توسعه به نقشمختلف مطالعات سويريگ پژوهش يبه
پكهيطوربه؛ موجود اشاره دارنديها چالشويو نظريقاتيتحقيرفع خألها ازژانجام جمله وهش

ب شدهيعوامل توسعه معرف ترين مهم رايتوجهيو  پژوهشيچالش اصلبه فرهنگ پژوهش
و زواري، اند دانسته و توانمند زانيم است نشان دادهها پژوهشجي. نتا)1390(شكاري يهايدانش
بسيپژوهش  Sumathipala et( است قاتيتحقجينتاو كاربستيپژوهشيور مؤثر بر بهرهارياز موارد

al., 2004(.

 حل مسائل جامعه•
ك حل مسائل جامعه توسط دانشگاه و فناورانه امكان انالاز پذير است. يكي از اين هاي مختلف علمي

و جامعه است. تقاضامحور هاي پژوهش انجامها، كانال  هاي پژوهشامروزه توجه به براي صنعت
بهو جامعه صنعتباو ارتباط دانشگاهتقاضامحور  Kruss and) است افتهيشيافزا،يريطور چشمگ،

Visser, 2017) و(Muscio and Vallanti, 2014) .و دانشگاه به انجام آموزش،يهمكار صنعت
د و دريهاتيفعالگريپژوهش، توسعه مينظام آموزشكيمشترك و اجازه تمام دهدياشاره دارد

و اقشار دريزمانها دانشگاه رو،نيمند شوند. ازا موجود در دانشگاه بهرهيها از فرصت جامعه احزاب
بهريمس پوخدمت و مييايتوسعه و تخصص رنديگيكشور قرار يصنعت داتيرا در تول خود كه دانش
و در راه تحقيمتجل نعيصنايازهاينبهييپاسخگويو پژوهش براقيسازند يها جامعه گاميازهايو
مي). 1387(باقري نژاد، بردارنديجد و صنعت و مؤثر دانشگاه تواند موجب افزايش ارتباط صحيح

و نوآوري و فناوريو انتقال دانش و تنها در صورت تعامل پايدار بين اين دو نهاد، توسعه صنعتي  گردد
و اجتماعي را مي .(Plyee et al., 1999) توان انتظار داشت متعاقب آن توسعه اقتصادي

ويپژوهشيدستاوردهاسازييو تجار ينيكارآفركانال ديگر حل مسائل جامعه توسط دانشگاه،
در دانشگاهي در كشورهاي در حال توسعه با روند فزاينده هاي پژوهشسازي است. تجارينهفناورا اي
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ي دستاوردهاي سازيتجار. (Hajihosseini, 2009)اخير مورد توجه قرار گرفته است هاي سال
م اي است كه منبع نوآوري پژوهشي از اين باب حائز اهميت ويژه ديهاي ،1ايان همي همچون

و هاي تجاري مكانيزم ترين مهماند. از جمله بوده3تريپيو ام2اسپي جي سازي دستاوردهاي پژوهشي
زايشي، اعطاي حق ليسانس، همكاري هاي شركت تأسيستوان به ثبت اختراع، فناورانه دانشگاهي مي

و مشاوره به صنعت اشاره نمود ها هاي فناوري . بسته به ويژگي)OECD, 2013( پژوهشي با صنعت
و حفاظت از مالكيت فكري) در و فناوري، و جذب و چرخه عمر فناوري، انتقال (شامل نوع

و حفظ بازار، اعتبار شركت همكار هاي پژوهش (اعم از هزينه، امكان ورود و شرايط بازاري دانشگاهي
ميسازيتجارمتناسب]هاي[فناوري) مكانيزم كننده افتيدرو جذابيت  بايست مورد استفاده قراري

 گيرد.
و منطقه در راستاي تحقق كاركرد حل مسائل جامعه، توجه به نيازهاي ملي ايدر نهايت كانال آخر

در تعريفي ساده، دانشگاه گره خورده»گرا دانشگاه توسعه«است كه اين مهم با مفهوم4و پايداري است.
با توسعه كه هاي بخشز با گرا نهادي داراي تعامل (از جمله صنعت) است با منطق صرفاًمختلف جامعه

كند؛ بلكه ضمن برخورداري از استقالل كافي، منطق آن كمك به توسعه گيري نمي سودآوري تصميم
و ديگري حل  بر آموزش و اقتصادي است. بر اين اساس يك دانشگاه ممكن است تمركز بيشتر اجتماعي

م در سطح منطقه يا و مسئله از رويكرد يكسانطورجدبهلي را دستور كار خود قرار دهد براي همه5ي
مي خودداري شود. از دانشگاه توسعهها دانشگاه و محور هاي مستمر مسئله رود الف) آموزش گرا انتظار

ب) تركيب تئوري بر مسائل محلي هاي پژوهشها با مسائل عملي را از بعد آموزشي دنبال نمايد؛ متمركز
م بهو روش لي با ج) مهارت كارگيري و ابزارهاي علمي را دستور كار خود قرار دهد؛ هاي عمومي تحقيق

از روحيه كار تيمي، تعامل، مسئله در اعضاي خود ترويج نمايد(اعم و ...) پشتيبان نوآوري  محوري
(Arocena et al., 2018) .بر ا دانشگاهي بدنه مشاركتو حضور اين، عالوه نظدر جامعه يرز طرق مختلف

ياعضاييو اجرايعلميهاو مشاركت پژوهي ياستس ياستي،س هاييهو توصيتخصص هاي ارائه مشاوره
در علمي يئته ترويزيرو برنامه گذاري سياستو مشاركت و ويآموزشيدستاوردهايجكالن كشور

(با هدف بهبود فهم عموميپژوهش از توجاز علم)يدر جامعه و منطقهنمود ديگري ايه به نيازهاي ملي
و در مطالعات مختلف به آن اشاره برا تأكيداست كه ايشده است. درينتحقق مشاركت، نكات مربوطه

با جذب، هاي نامهينآئ و ... ويآكادم هاي نقشدر- كاركنان همهتا شوددر نظر گرفته يستيارتقا ك
درگ هاياز فرصت- يبانيپشت و ديرمشاركت روششدن غيرسم هاير جامعه به استفادهيرسميرو
.Breznitz and Feldman, 2010 (NCCPE, 2021) (Gyurkovics and Lukovics, 2014))دنكن

از اين قسمت بر اساس مطالبي كه در و مؤسساتها دانشگاهتشريح شد، كاركردهاي اصلي مورد انتظار
بامط پژوهشآموزش عالي در چارچوب پيشنهاديِ اين است. الزم به ذكر است كه كاركردها4-10 جدول ابق

( راستاهمبنديو زيركاركردهاي مطرح شده براي اين دسته  Secundo et al., 2017; Giuri etبا برخي مطالعات

al., 2019; Sánchez-Barrioluengo and Benneworth, 2019 (.نيز هست 

1. DNA           2. GPS           3. MP3           4. Sustainablity          5. One size fits all 
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از-4-10 جدول و مؤسسات آموزش عاليها انشگاهدكاركردهاي مورد انتظار

توضيحاتاصليكاركردهاي

يانسان يروينيتترب

مستمرهايآموزش-
و ارتقاء توانمنديو تقويت-  علمي، هاي شايستگيويپژوهشگر هاي مهارت ها

 ينانهو كارآفر ورزي فن
هاآنو رشد برترياستعدادها جذب-
آنانپذيريلاشتغايشو افزادانشجويانبرايفرصتخلق-

 دانش مرزهاي توسعه

از طريق پژوهشموجوديهاو چالشيو نظرپژوهشييرفع خألها-
و توانمند زانيمشيافزا- يپژوهشيهايدانش
 دانش لبهو پايه هاي پژوهش انجام-
 الملليينب مقاالتو كتب انتشار-
اختراعثبت-

 مسائل جامعه حل
و دولت، جامعهصنعتبرايتقاضامحورهايپژوهشانجام-
و فناورانهيپژوهشيدستاوردهاسازييو تجار ينيكارآفر-
يداريو پاياو منطقهتوجه به نيازهاي ملي-

و مؤسسات آموزش عاليها دانشگاهكاركردي براي هاي مأموريتچارچوب تعيين.3-1-3- 10
عاها دانشگاهاز تقاطع سه دسته كاركرد مورد انتظار از و همچنين گستره جغرافياييو مؤسسات آموزش لي

با،هاآنفعاليت  و انواع مختلف5-10 شكل چارچوبي مطابق آموزش عالي،و مؤسساتها دانشگاهطراحي شده
 اند. بر اساس اين دو بعد در چارچوب مزبور، جايابي شده

 آموزش عالي كشورو مؤسساتها دانشگاه مأموريتنييتعچارچوب-5-10 شكل
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كهط همان نشانگر مأموريت سوم عمدتاًور كه در اين شكل نشان داده شده است، كاركرد حل مسائل جامعه
آن است، در محدوده فعاليت انواع مختلف دانشگاه و اهميت و نقش و مؤسسات آموزش عالي جاي گرفته ها

و لزوم بسترسازي، پوشي است. ضرورت توجه به مأموريت سوم دانشگاه غير قابل چشم جهت حركت ها
و  و فناوري تحت عنوان به آن سمت، بر اساس بيانيه شده حسابهدفمند آينده«ابالغي وزارت علوم، تحقيقات
و كارآفرين ها در ايران؛ جامعه دانشگاه در»محور و چارچوب معرفي كامالً 1399سال خردادماه، مشهود بوده

ت موضوع مزبور داشته است.شده در پژوهش حاضر نيز سعي بر مد نظر قرار دادن اهمي
با رغميعل و توسعه مرزهاي دانش، اهميت فراوان هر سه كاركرد تربيت نيروي انساني، حل مسائل جامعه

و ظرفيت توجه به تفاوت و مؤسسات آموزش عالي در نقاط مختلف كشورها دانشگاههاي هايي كه در امكانات
و همچنين سطوح توان از كليه اين مؤسسات انتظ وجود دارد، نمي ار يكسان در زمينه اجراي كاركردها

3الذكر در قالبو مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس ابعاد فوقها دانشگاهبندي عملكردي داشت. دسته
و همچنين برنامه، امكان توجه به تفاوتدسته زير و تنظيم سطح انتظارات هر ها ريزي متناسب با مقتضيات

 ايد:نم دسته را فراهم مي
و نقشمحلي: مأموريتباو مؤسسات آموزش عاليها دانشگاه− حل تربيت نيروي انساني آفريني در

باها دانشگاههاي مسائل شهرستان، نقاط تمركز اصلي فعاليت  مأموريتو مؤسسات آموزش عالي
مي نوع گروه اينمحلي مأموريتمحلي هستند. و دانشجويان شود اعضاي هيئت باعث علمي

درگير حل مسائل به جاي دنبال نمودن اهدافي همچون توسعه مرزهاي دانش، يالت تكميليتحص
و محلي  و اجتماعي بر جامعه پيرامون خود داشته باشند. تأثيرگذاريشوند  اقتصادي

تمركز اين گروه نيز همانند گروه قبل بر اي: منطقه مأموريتباو مؤسسات آموزش عاليها دانشگاه−
ا و حل مسائل جامعه، البته با هدف قرار دادن محدوده وسيعتربيت نيروي تر جغرافيايي خواهد نساني
از بود. ظرفيت و امكانات بيشتر اين گروه رساني به مناطقو مؤسسات، امكان خدمتها دانشگاهها

مي گسترده (اغلب در سطح استان) را فراهم  كند. تري
و مؤسساتها دانشگاهاين دسته از المللي: ملي/بين مأموريتباو مؤسسات آموزش عاليها دانشگاه−

و توانمندي مند هاي بيشتري نسبت به دو دسته پيش بهره آموزش عالي كه از ظرفيت، امكانات
و فعاليت در سطح بين هستند ملزم به خدمت المللي خواهند بود. در اين رساني به كليه سطح كشور

و  اي حياتي حل مسائل جامعه، توسعه مرزهاي دانش نيز وظيفهگروه، عالوه بر تربيت نيروي انساني
 آيد. به حساب مي

يدر خصوص برخيزير در برنامهيمؤسسات آموزش عالوها دانشگاهي بند كاربرد دسته.3-1-4- 10
يديموضوعات كل

از دسته طور همان برن كه گفته شد، هدف در وهله اول فراهم آوردن مبنايي براي ريزي جهت امهبندي ارائه شده
و ارتقاي اعضاي هيئت اصالح رويه در موضوعاتي اساسي همچون جذب بر اين ها و جذب دانشجو است. علمي

و به منظور نمايش كاربرد اجرايي دسته در اساس هاي اصلي گيري به اختصار به جهت جدول زيربندي پيشنهادي،
از  روي ترين مهمدر خصوص برخي و ارتقاي اعضاي هيئتها دانشگاهموضوعات پيش علمي، جذب شامل جذب

و همچنين فارغ  التحصيلي دانشجويان دكتري پرداخته شده است. دانشجويان غير تحصيالت تكميلي
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پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 517 يشنهادهاو

مها دانشگاهبندي در دسته مأموريتنييتعهايي از كاربرد چارچوب مثال.3-1-5- 10 آموزش ؤسساتو
 عالي كشور

، نيازمند مأموريتنييتعآموزش عالي بر اساس منطق ارائه شده در چارچوبو مؤسساتها دانشگاهبندي دسته
از هاي قابل اندازه تعيين شاخص و جايگذاري هر يك و در دسترس، براي هر دسته وها دانشگاهگيري

سه در يكي از گروه مؤسسات م هاي و به منظور نمايش مثالگانه است. در اين هايي از كاربردپذيري رحله
از بندي اوليه چارچوب مزبور، دسته بندي شده توسط پايگاه آموزش عالي رتبهو مؤسساتها دانشگاهاي

نييتعدر چارچوب بندي با انواع مؤسسات هاي رتبه سازي شاخص استنادي علوم جهان اسالم بر اساس متناسب
و مثال)6-10 جدول( مأموريت بر7-10 جدول هايي از هر دسته در قالب انجام شده ارائه شده است. عالوه

آموزش عالي مورد اشاره در مصوبه شوراي عاليو مؤسساتها دانشگاهبندي ساير اين موارد، منطق دسته
و حرفه-هاي پيام نور، علمي انقالب فرهنگي شامل دانشگاه و فني در كاربردي تشريح8-10 جدول اي نيز

 شده است.

 مأموريتنييتعآموزش عالي در راستايو مؤسساتها دانشگاهبندي معيارهاي مورد استفاده در دسته-6-10 جدول

تعيينمعيارهاي
 مأموريتمؤسسات با

و منطقه اي محلي

با معيارهاي  مأموريتتعيين مؤسسات
المللي ملي/بين  

 ISCبندي كلي رتبه معيارهاي

 آموزش-
و نوآوري فناوري-
 اثرگذاري اقتصادي-
خدمات اجتماعي،-

و زيرساخت
 تجهيزات

 پژوهش-
 سازي المللي بين-

 آموزش-
 پژوهش-
و نوآوري فناوري-
 سازي المللي بين-
 اثرگذاري اقتصادي-
و تجهيزات-  خدمات اجتماعي، زيرساخت
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تعيفصل دهم: طراح 520  كشوريو پژوهشيها، مؤسسات آموزش عالن مأموريت دانشگاهييچارچوب

و حرفه هاي بندي دانشگاه منطق كلي دسته-8-10 جدول و علمي پيام نور، فني  كاربردي- اي
 مأموريتدر چارچوب تعيين

و مؤسساتهادانشگاه
با آموزش عالي

 محلي مأموريت

باو مؤسساتها دانشگاه آموزش عالي
اي منطقه مأموريت

و مؤسساتهادانشگاه
 مأموريتبا آموزش عالي
 المللي ملي/بين

 دانشگاه
 پيام نور

 محلي عمدتاً

هايي نظيرايي خاص بر اساس شاخصواحده
تعداد دانشجو در مقاطع تحصيلي مختلف،
و و تعداد و غيربومي تركيب دانشجويان بومي

علمي، به عنوان تركيب اعضاي هيئت
مي منطقه  شوند. اي شناسايي

در خصوص واحدهاي
مرزي دانشگاه پيام نور برون

نيز به فراخور شرايط هر يك
خواهد گيري از واحدها، تصميم

 شد.
دانشگاه
-علمي

 كاربردي

هاي تحصيلي، تعداد دانشجو درهايي از جمله رشتهبا توجه به شاخص
و تركيب دانشجويان مقاطع تحصيلي مختلف، عضو هيئت علمي

و غيربومي مي  اي باشند. توانند محلي يا منطقه بومي
_

دانشگاه
و فني
اي حرفه

هاي تحصيلي، تعداد دانشجو درهايي از جمله رشتهبا توجه به شاخص
و تركيب دانشجويان مقاطع تحصيلي مختلف، عضو هيئت علمي

و غيربومي مي  اي باشند. توانند محلي يا منطقه بومي
_

و منطقهها دانشگاهموضوعي هاي مأموريتچارچوب تعيين.3-2- 10 ايو مؤسسات آموزش عالي محلي
ازترشيپكه طور همان و مؤسسات آموزش عالي،ها دانشگاه مأموريتطراحي چارچوب تعيين ذكر شد هدف اصلي

و ارتقاي اعضاي هيئت گيري تعيين جهت و ورود هاي كلي در خصوص موضوعاتي كليدي همچون جذب علمي بوده
خواهد بود. ورود به سطح تعيين گرايي مأموريتمؤسسات، قدم بعدي در مسير هاي مأموريتهاي موضوعي به حوزه

با هاي تحصيلي در مورد دانشگاه موضوعي در حد تعيين تكليف در خصوص رشته هاي ريتمأمو  مأموريتهاي
مي ملي/بين و به نظر و امكانات مناسبي از توانمنديها دانشگاهرسد با توجه به اينكه اين المللي، ضرورت نداشته ها

و ملزم به پاسخ و بين برخوردار هستند ياهاآنالمللي خواهند بود، محدود نمودن گويي به نياز در سطح ملي در تدريس
در طبعاًهاي نظام آموزش عالي كشور نخواهد بود. البته ريزي هاي تحصيلي در اولويت برنامه تعريف رشته اين گزاره

(مانند دانشگاه هاي ملي/بين خصوص دانشگاه و منابع طبيعي) صادق نبوده المللي تخصصي  هاي هنر، علوم كشاورزي
 هاي موضوعي خاص خواهد بود. بر حوزهها دانشگاهو ترجيح بر ادامه تمركز تخصصي اين قبيل

و قاضي(قاضي توانمندي در سطح سازمان-ماتريس جذابيت-6-10 شكل )1396نوري، نوري



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 521 يشنهادهاو

عاليو مؤسسات آموزشها دانشگاههاي تحصيلي موضوعي يا رشته هاي مأموريتبا توجه به اينكه در تعيين
و منطقه و كفايت توانمندي محلي (شامل اعضاي اي الزم است عالوه بر توجه به وجود هاي مورد نياز

و امكانات) به جذابيت هيئت و زيرساخت (شامل وضعيت اشتغال دانش علمي مرتبط و هاي رشته آموختگان
و نيازهاي منطقه تناسب با مزيت (اي) نيز توجه نمود، مدل جذابيت، توانمن ها )، به عنوان يكي Morin, 1985دي

مي در زمينه برنامه شده شناختههاي از مدل تواند در اين خصوص مورد استفاده قرار گيرد. بر اساس اين ريزي
مدل كه براي استفاده در سطح بنگاه طراحي شده ولي در مواردي در سطح ملي نيز به كار گرفته شده است، 

كه با توجه به حالت و توانمندي بنگاه در ارتباط با فناوري هاي گوناگوني هاي خاص ايجاد از تقاطع جذابيت
مي مي ( توان استراتژي شود، .)6-10 شكل هاي مشخصي را در پيش گرفت

هاي گيري در خصوص رشته توان چارچوب تصميم با الگو گرفتن از ماتريس نشان داده شده در شكل فوق، مي
عها دانشگاهدرسي   الي را بر مبناي ماتريس زير طراحي نمود.و مؤسسات آموزش

و مؤسسات آموزش عالي كشورها دانشگاهموضوعي هاي مأموريتچارچوب تعيين-7-10 شكل

در طور همان و توانمندي7-10 شكل كه نشان داده شده است، در مواردي كه هر دو بعد جذابيت رشته
و در مواردي كه هر دو بعد، در وضعيت مناسبي قرار دارند، دانشگاه در تدريس آن پايين است، حذف رشته

و حفظ موقعيت در خصوص تدريس رشته، قابل پيگيري است. جذابيت باالي رشته در حالتيكه  توسعه
هاي كافي در آن خصوص در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي وجود ندارد، تالش براي بهبود انتخابي توانمندي

هاي مورد نياز را ضروري نظير جذب دانشجوي مشترك تا زمان كسب توانمندي يا توسعه همكارانه از طرقي
در سازد. در نهايت در حالتي كه دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي از توانمندي مي هاي مناسبي براي تدريس

(براي مثال وجود اعضاي هيئت علمي مرتبط) اما جذابيت رشته براي محدوده رشته مربوطه برخوردار است
به عاليت دانشگاه يا مؤسسه پايين است، انتقال توانمندي به دانشگاهف و يا در صورت امكان، كارگيري هاي ديگر

 گيري مناسبي خواهد بود. هاي ديگر همان دانشگاه، جهت ها در رشته توانمندي



تعيفصل دهم: طراح522  كشوريو پژوهشيها، مؤسسات آموزش عالن مأموريت دانشگاهييچارچوب

مي شاخص و توانمندي رشته توان به عنوان شاخص هاي گوناگوني را هاهدانشگاهاي هاي معرف جذابيت
در ترين اين شاخصو مؤسسات آموزش عالي در نظر گرفت. تعدادي از مهم اند. نشان داده شده9-10 جدول ها

از هاي مأموريتگيري در خصوص هايي از تصميم مثال و مؤسسات آموزش عاليها دانشگاهموضوعي تعدادي
و منطقه توانمندي معرفي-كاربرد مدل جذابيتو به منظور نمايش شيوه 10-10 جدول اي نيز در قالب محلي

 اند. شده، مطرح گرديده

و توانمندي رشته شاخص-9-10 جدول  هاي دانشگاهي هاي جذابيت

 جذابيت توانمندي

(كفا- مرتبط بايعلمئتيهي) تعداد اعضاتيوجود
ازو استقراريموضوعيها حوزه ياعضا حداقلي

 منطقهدريعلمئتيه
وو امكانات رساختيز- (نظير محل استقرار) عام

(شامل تجهيزات خاص حوزه هاي موضوعي مختلف
و آزمايشگاه)

هم- و  دانشگاهيها رشته افزايي همگرايي

ووضعيت اشتغال دانش- آموختگان رشته مربوطه
تقاضاي نيروي كار در محدوده جغرافيايي فعاليت

 دانشگاه
مز رشته انطباق- فعاليتييايمحدوده جغرافيهاتيبا

ييبر پاسخگو تأكيدو دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي
ن (انطباق با اسناد توسعه همان محدودهيازهايبه

و شهري)  استاني
در محدوده عدم وجود يا ضعف رشته يا حوزه موضوعي-

يمؤسسه آموزش عاليادانشگاهيتفعال ياييجغراف
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پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 525 يشنهادهاو

 كشور پژوهشيمؤسسات براي مأموريتنييتع.10-4
و بر اساسو مؤسساتها دانشگاه، محدود به گرايي مأموريتاهميت نقشه جامع تأكيدآموزش عالي نيست

نيستند. به عبارتي، مؤسسات پژوهشي نيز در كنار مستثناپژوهشي نيز از اين مهم علمي كشور، مؤسسات
و فناوري دارند.هاآنو مكملها دانشگاه ان اصلي نظامي از اركمؤسسات پژوهش، نقش بسزايي در توسعه علم

مي توسعه اقتصاديليبديب يگرانو جزو باز ملي نوآوري و خياطيان، محسوب (فرتاش ). اين 1398شوند
دريرمسيلو تسهيده در جهتيكننده دانش، نقش مهم خلقيرسيستمزيكبه عنوان مؤسسات كشور

زيكهيطوربه؛دندار يانبن به اقتصاد دانشيلنيراستا رسيستم به دليل كاركرد كليدي آن در ضعف در اين
) مؤسسات عموماً.)Moreno and da Silva, 2019نظام نوآوري، منجر به ناكارآمدي كليت نظام خواهد شد

شوند كه به توسعه فناوري از طريق پر كردن شكاف بين تحقيقات پژوهشي به عنوان بازيگراني تعريف مي
و توسعه مي بنيادين تا اي كمك (1از دره مرگكنند  ).Intarakumnerd and Goto, 2018نجات يابند

مموجود شواهدتر نيز اشاره شد، كه پيش طور همانحالينا با درؤمينايريگ دهد كه شكلينشان سسات
و توسعه اقتصادي اين كشورهابر نرخ نوآوريچندان تأثيردر حال توسعهيكشورها هاي بررسي.نداشته استي
و رؤساي مؤسسات پژوهشي نظير مصاحبه با صاحبميداني  از آن است كه يكي2نظران دال حاكي  يل محورياز

و كاركرد كليديِ اين مؤسسات شده، و ابهامات هويتى پيرامون مأموريت كه منجر به كمرنگ شدن نقش ها
از اين مؤسسات از وظايف هريك در نظام نوآورفقدان جايگاه مناس متعاقباًو)ها دانشگاه(متمايز ي است. عالوهب

از مسائلبر اين، و زيرساختي، مانع تحقق كاركردهاي مورد انتظار مختلفي نظير موانع ساختاري، حقوقي، قانوني
در دسته  در ايران شده است. به عنوان مثال مي مسائلمؤسسات پژوهشي نامه ارتقاء اعضاي توان به آئين قانوني

ك هيئت و ارتقاء اعضاي علمي اشاره نمود و مؤسساتها دانشگاه علمي هيئته تفاوت چنداني ميان نحوه ارزيابي
در دسته در نظر گرفته نشده است. مي مسائلپژوهشي و ساختار سازماني اين ساختاري توان به موانع تشكيالتي

در دسته  مي مسائلمؤسسات اشاره نمود. ا زيرساختي نيز و ابهامات موجود توان به ساختار معيوب منابع نساني
در اين مؤسسات اشاره نمود كه مجموعه و پژوهشگر مانعي براي تحقق مسائلاين پيرامون جذب نيروي انساني

در اين مؤسسات است. بنابراين طراحي چارچوب مأموريت از بندي اين مؤسساتو دسته مأموريت يينتعگرايي نيز
در راستاي توسعه پژوه و فناوري بسيار حائز اهميت است. ضرورياتي است كه ش

( گرايي نبوده هاي موجود در راستاي مأموريت بندي دسته عمدتاًبا اين حال، و اهداف متفاوتي  عمدتاًاند
مي تأمين و ساختاري) را دنبال پژوهشي در نظام ملي نظر به اهميت نقش مؤسسات اند. لذا در ادامه كرده مالي

و همچنين  و شفاف نمودن نقشه جامع علمي كشور بر دستهيدتأكنوآوري بندي، تعيين جايگاه تشكيالتي
مي1، اقدام ملي7(راهبرد كالن اين مؤسسات هاي مأموريت  شود، ضمن بررسي)، در اين قسمت تالش
گستره«و» هاي تمركز گستره حوزه«بر اساس دو بعد پژوهشي، مؤسساتنظري مرتبط با مباني اجمالي
 پژوهشي ارائه شود. بندي مؤسساتو دسته مأموريتنييتع، چارچوبي جهت»ردهاي كليديكارك

1. Valley Of Death 
(فصل دوم)، بررسيدر بخشي از فراين.2 هاي ميداني نظير مصاحبه با روساي مؤسساتد تدوين سند پيشنهاديِ برنامه هفتم توسعه

و نوآوري  پژوهشي انجام شده است؛ كه در بخشي از پروتكل مصاحبه مربوطه، به ارزيابي مسائل حوزه پژوهش، فناوري

 پرداخته شده است. 



تعيفصل دهم: طراح526  كشوريو پژوهشيها، مؤسسات آموزش عالن مأموريت دانشگاهييچارچوب

 مباني نظري.4-1- 10

 انواع پژوهش.4-1-1- 10
فر يينتعيبرا پژوهشو نوع هدف يت،رك ماهد هاي در حوزهينوآور ايندحدود دامنه مداخله دولت در

ايضرورمختلف  ضعيفي هستند، بيشتر بارز است.يورآنويمل نظاميكه داراييدر كشورها موضوعيناست.
و لذا هاي عديده در امر پژوهش در چنين كشورهايي با چالش گذاري سياستاز اين روست كه  اي روبروست

و اثرات اقتصاد . انواع پژوهش در (Chorafakis,2020)قابل توجه نيستيمنافع عموم تأميني اين مؤسسات
دو عمدتاًادبيات،  اند كه در ادامه تشريح مورد توجه قرار گرفته» كاركردي«و» موضوعي«دسته اصلي ذيل

 شوند. مي

 انواع پژوهش كاركرديبندي دسته
و بر اين اساس در اين دسته و كاركردهاي اصلي مورد توجه است بندي از پژوهش، اهداف

ميهايي از انواع پژوهش ارائه شده است كه در ادامه تشر بندي دسته  شوند. يح
مي مطابق با دستنامه فراسكاتي، پژوهش ( ها به سه دسته زير تقسيم  ):OECD, 2015شوند

جد با هدفاست كه اساساًينظراييتجرب فعاليتكي:1بنيادين• انيبن دربارهديكسب دانش
و واقعدهيپد خاازبدون آنكه شود،ميقابل مشاهده انجاميهاتيها دريصابتدا كاربرد براي آن

(با هدف2اي محض اي، پايه نظر گرفته شده باشد. تحقيقات بنيادين خود به سه دسته اصلي پايه
ايمدانش انجام شبرديپ و در راستاي نكهيشود بدون ي اجتماعايمنافع اقتصادي اهداف كاربردي

و پايه بلندمدت ا(3دار اي جهت باشد) م هدفنيبا ديرا توليگسترده دانشهيپاكيكه شوديانجام
ا را ندهيآاييشده فعل احتماالت شناختهايالزم براي حل مسائلنهيزم احتماالًيدانشهيپانيكند.

م ميدينمايفراهم  شوند. ) تقسيم
جد اي اصيل : مطالعه4كاربردي• مديكه با هدف كسب دانش و مقصود ابتدااز شود امايانجام هدف

و  ربرديِ مشخص دارد.كا عملياتي
يا كه با استفاده از دانش به دست آمده از ساير پژوهش مند نظاميتيفعال:5تجربي توسعه• و ها

يديجد ندهاييفراايمحصوالتديتولبه تجارب عملياتي  موجود ندهاييفرااي بهبود محصوالتاو
 پردازد. مي

را با تمركز بر تحقيقات» چهارگانه پاستور«،6كسواستيك محقق علوم سياسي به نام بندي ديگري، در دسته
و پايه ). وي Stokes, 1997; Dugan and Gabriel, 2013( ارائه كرده است 1997اي در سال بنيادين

را پژوهشسازي مفهوم پ ها ونادييبن قاتيتحقاز وستارييبه صورت چهار دسته تا كاربردي را نارسا دانسته
ب بر اساس پژوهش را وييشناسا»اي بودن پايه«و»ي بودنكاربرد« متقاطعِعددو (شوكتيان كرده است

و فهم8-10 شكل.)1398نوري، قاضي و تغييرات فناورانه ارتباط ميان ابعاد چهارگانه پاستور را با توسعه
و پايه مي نظري  دهد. اي نشان

1. Basic Research 2. Pure Basic Research 3. Oriented Basic Research 
4. Applied Research 5. Experimental Development 6. Stokes 
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و توسعه فناور-8-10 شكل )Price and Behrens, 2003ي(ابعاد چهارگانه پاستور

ه،شديشناسستيز دانش پاستور كه منجر به توسعهييلو قاتياز مثال تحق مدلنياحيبراي توضاستوكس
و رايقاتيخود، تحقيا حرفهياست. پاستور در طول زندگ كردهيگذار نام1را چهارگانه پاستورآنبهره گرفته

پاوهانجام داد نيدگيرسياز تالش خود براين بخشرا به عنواهيعلوم بايازهايبه مبرم جامعه، مانند مبارزه
سييهايماريب و هاراهيمانند سل، اس توسعهيياز فساد مواد غذايريو جلوگيزخم تتداده از قاتيحق.  پاستور

و از سوي ديگر در صنعت مربوطه گره و به كاربرد يك سو به فهم بنيادين انجاميد شكل منتهي شد. گشا بود
مي10-9  آن چارچوب كلي چهارگانه پاستور را نشان هر دسته با نماد يك پژوهشگرِ مشهور، دهد كه در

و شوكتيان،شده است گذاري نام در ادامه ).;Dugan and Gabriel, 2013; Stokes, 1997 1398(قاضي نوري
( هريك از سلول  ).Tajrobeh, 2014; DeLauro, 2020هاي ماتريس مذكور تشريح خواهند شد

 چهارگانه پاستور-9-10 شكل

1. Pasteur’s Quadrant 
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و در آن، علوم پايه» كنجكاوي«ربع، در اين ربع بور: بدون در نظر انگيزه اصلي كار تحقيقاتي است
گيرند. اين بخش با توجه به تحقيقات نيلز بور، فيزيكدان اتمي قرن گرفتن كاربردشان مورد بررسي قرار مي

 شده است.يگذار نامبيستم، 
و به دنبال يافتن صرفاًتحقيقات،، در ربع اديسون ربع اديسون: براي مسائل عملييحل راهكاربردي هستند

و عالقه هاي علمي وجود ندارد. اين دسته از تحقيقات با توجه به اختراعات توماس اي به شرح يا فهم پديده هستند
 اند. گذاري شده اديسون نام

اي هستند، با اين توضيح كه درصددند در اين ربع، تحقيقات به دنبال گسترش دانش علمي پايهر:ربع پاستو
از نمونهآن را به منظور برطرف ساختن نيازهاي اساسي جامعه به كار گيرند.  كه يكي هاي موفقِ مؤسسات پژوهشي

وابسته به وزارت دفاع)DARPA(»يدفاع شرفتهيپ پژوهشييها آژانس پروژه«كند، در ربع پاستور زيست مي
و كاربردپذير را در حوزه پايه هاي پژوهشاست. اين مؤسسه،(پنتاگون) آمريكا وتيهداهاي مختلف فناورانه نظير اي
و شبكهن،يبدون سرنشيماهايهواپ،يناوبر ميارتباطات و موفقيت را دنبال طي هاي شگفت كند سال60انگيزي را

دري، تعهد آن برااين مدتدر DARPAتيموفقياصلليدل آورده است.گذشته به دست  است.»ربع پاستور«كار
پول«با روش متداول برخي مؤسسات يعني كامالًروشي كه دارپا با الهام گرفتن از ربع پاستور در پيش گرفته است، 

و اميدوار باش كه نتيجه خوبي حاصل شود راهاآنوت است. متفا» زيادي در پروژه خود خرج كن  صرفاًپژوهش
و يا بودجه براي آن دهند؛ بلكه ميليارد دالري خود را مصرف كرده باشند، انجام نمي 3.51كه پژوهش كرده باشند
مى صرفاًهاي پژوهشي پروژه و بر روي زماني تعريف مي سرمايههاآنشوند به خدمت«شود كه قابليت گذاري رساني
(» اي حال يا آيندهرفع نيازه«و» جامعه  ).Dugan and Gabriel, 2013; DeLauro, 2020را داشته باشد

مد گذاري خاصي انجام نشده است، چرا كه در اين دسته نه پيشرفت علوم پايه نامچهارم دسته براي اي
و نه كاربردپذيري آن مورد توجه است. البته اين موضوعات يكي از چالش پ نظر است ژوهش هاي اصلي نظام

و نياز است كه سياست در ايران نيز محسوب مي شود؛ چراكه برخي مؤسسات پژوهشي در اين ربع قرار دارند
تعريف روشن«اين امر در ابتدا از اين وضعيت طراحي شود. البته الزمههاآنرفت مناسبي براي برون

 است.» مؤسسات پژوهشي هاي مأموريت
و ود چهارگانه پاستور، مكعب پاستور را جهت ارائه يك دسته، با هدف بهب2018تيجسن در سال بندي

ي نوع و تكميلي از پژوهشگران معرفي كرد. به عقيده وي چهارگانه پاستور، يچارچوب مفهومكشناسي جديد
و كليدو بعديِانتزاع مي كهيارائه و بحث در مورد تنظيبرا هرچند دهد  گذاري سياستوينهاد ماتيمطالعه
(ه اما كاستيبودديمفيعلم جدول ). Tijssen, 2018هايي نظير عدم توجه به مشاركت كاربر در آن وجود دارد

مي تفاوت 10-11  و مكعب پاستور را نشان  دهد. هاي اصلي چهارگانه پاستور

(- 11-10 جدول و مكعب پاستور )Tijssen, 2018مقايسه چهارگانه پاستور

مكعب پاستورچهارگانه پاستورابعاد

و فناوريدامنه تحليلي و مشاركت كاربردو بعد علم سه بعد علم، فناوري
هادادهيآورو ابزار جمعيليچارچوب تحليفيو ابزار توصيچارچوب مفهوماهداف كاركردي
و شيوهيزاننده پژوهشو انگي پيشرانروهاينيتصورات مفهوم هاي مبتني بر پژوهشعملكرد
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مكعب پاستورچهارگانه پاستورابعاد

و روا دگاهيد اطالعاتيمنابع (بازتابنده)يداخليهاتيها
) كه توسطواقعيت(يخارجيشواهد تجرب

.شده استيآور جمعيخارج لگرانيتحل

 نوع اطالعات
توسط افراد؛ گزارشاتادراكدر موردخوداظهاري

يخارج لگرانيتوسط تحليعموم ادراكاتاز
مشاهده شده توسطراتيو تأثجينتا

ين خارجگراليتحل
متوسط تا زيادكم تا متوسطكيفيت اطالعات

ي و مشاركت كاربر)يبعدسهيچارچوب مفهومكمكعب پاستور بايهاتياز فعال(علم، فناوري پژوهش مرتبط
آن ارائه مي زفيتوصيبراشناسي يك نوع كند كه در مراانياز دانشگاهياديو مطالعه انواع كند.يفراهم
: چهار دسته معيار عملكردي را مورد توجه قرار داده است پژوهشگران در مطالعه خود شناسي نوعيابرتيجسن 
و وكار كسببا بخش پژوهشيي، همكاريعلماتانتشاريخروج در، ثبت اختراع يهاتيفعال مشاركت
(نيكارآفر مي 10-10 شكل.)Tijssen, 2018ي  دهد: مكعب پاستور را بر اساس سه بعد زير نشان
(پژوهش علمي)؛• و ايجاد مهارت  توليد دانش
و فناوري)؛• (مهندسي و توليد مصنوعات  توسعه فناوري
(تجاري• و نوآوري). مشاركت كاربر نهايي  سازي، كارآفريني

) سه)، پژوهشگران در حالت كلي، 10-10 شكل بر اساس مكعب پاستور و؛گرا- گرا؛ برنامه- علم دستهشامل
ت»متقاطع پژوهشگران« شوند.ميگرا- كاربر هم دستهسهنيا هاي ويژگي دارندليمادر مكعب پاستور، را با
وبيترك ا عمدتاًكنند  هستند.مكعب پراكندهنيدر

 هاي پژوهشي پژوهشگران مكعب پاستور در مورد فعاليت- 10-10 شكل
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 انواع پژوهشيكاركرديبند دسته
از انوا در بخش قبلي تشريح شد، دسته ديگر از پژوهش، موضوعي است. عالوه بر دسته كاركردي ع پژوهش كه

بهدر دسته مي مي حوزه انواعتوان دهد، اشاره نمود. هاي پژوهشي كه محدوده فعاليت مؤسسات پژوهشي را نشان
با حوزهبر اين اساس، بريبانك جهانةنظام شش گان هاي پژوهشي مطابق ايعلوم انسان« مشتمل ،»يجتماعو

طب«،»دامپروريو كشاورزي علوم« و معماري«،»و سالمتيعلوم پزشك«،»يعيعلوم يعلوم مهندس«و»هنر
از اين حوزه»و فناوري هر يك و تفكيك در است. جزئيات ارائه شده است12-10 جدول هاي موضوعيِ پژوهش

.);1398World Bank, 2004دستنامه سنندج،(

و زيرمجموعه هاي موضوعي، مجموعه حوزه- 12-10 جدول  هاي مربوطه ها
);1398World Bank, 2004(دستنامه سنندج،

زيرمجموعهمجموعهحوزه موضوعي

ويعلوم انسان
ياجتماع

 علوم انساني

شناسيدين•
 اخالق كاربردي•
يختار•
يشناسباستان•
 فلسفه•
و مطالعات مرتبط• موزه

و  زبان، ارتباطات
 فرهنگ

رسانهوارتباطاتمطالعات•
 فرهنگي مطالعات•
 مطالعات زبان•
يشناسزبان•
يمطالعات ادب•

ويعلوم اجتماع
 رفتاري

سياسيعلوم•
يشناسجامعه•
يشناسمردم•
يشناسروان•
يگونه شناس•
ياجغراف•
و امور اجتماع• يكار
يهاي آموزشنظام•

يي، اجرا يريتمد
و وكاربكس

 حقوق

اقتصاد•
 حقوق•
 حسابرسيو حسابداري•
و امور مال• يبانكداري
 خدمات تجاري•
 يابيبازار•
 گردشگري•
ونقلحملخدمات•
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زيرمجموعهمجموعهحوزه موضوعي

ويعلوم پزشك
 سالمت

يعلوم پزشك

سميمتابولويپزشك بيوشيمي•
و• و عروق يشناس خونقلب
يدندانپزشك•
 شناسييمنيا•
يشكپز يكروبيولوژيم•
يعلوم عصب•
و سرطان•  غدد
بيپزشكچشم• يسنجيناييو
و زا• و زنان  يماناطفال
و داروشناس• يداروسازي

 خدمات سالمت

 درماني خدمات•
و طب سنت• يداروهاي مكمل
و حركت انسانيعلوم ورزش•
 پرستاري•
رژيهتغذ• يدرمانميو
يسالمت عموم•

 يعيعلوم طب

ر  ياضيعلوم

 محض رياضيات•
 كاربردي ياضياتر•
و عددييمحاسبات ياضياتر•
 آمار•
 يزيكف ياضير•

ينعلوم زم

جو علوم•
يميشنيزمخاك/ يميش•
 شناسيينزم•
 يزيكژئوف•
 شناسييانوساق•
زمياجغراف يزيكف•  يطيمحينو علوم

ش  يميعلوم

يهتجز شيمي•
و نظرييمحاسبات يميش•
يمعدن يميش•
و مواديماكرومولكول يميش•
بييدارو يميش•  يومولكوليو
يآل يميش•
كيزيفيميش•
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زيرمجموعهمجموعهحوزه موضوعي

ز  يستيعلوم

يمولكوليشناسستيزو بيوشيمي•
 يستزيطمح•
يتكامل شناسييستز•
يكژنت•
 يكروبيولوژيم•
 يوانيح يزيولوژيف•
 ياهيگ شناسييستز•
يجانورشناس•

ف  يزيكعلوم

و نجومكيزياخترف•
اي/ ذرات/ / هستهي/ مولكولياتم يزيكف•

 پالسما
يككالس يزيكف•
 ماده چگال يزيكف•
 نور يزيكف•
 كوانتوم يزيكف•

علوم
يستيزطيمح

 يستز محيط كاربردهاي•
و علوم خاك يستزيطمح يريتمد•

و يوترعلوم كامپ
 اطالعات

يرو پردازش تصو مصنوعي هوش•
 محاسباتيةو نظر ياضياتر•
 يوتريكامپيافزارها نرم•
 ساختار داده•
 يعيمحاسبات توز•
يهاي اطالعاتيستمس•
و كتابداري•  مطالعات اطالعات

و دامپروري  علوم كشاورزي

زم مديريت• و مرتعينكشاورزي/
 يوانيح يداتتول•
گ يداتتول• و  ياهيبذري
ش•  يالتعلوم
يدار جنگلعلوم•
يكارگلوينباغبا يداتتول•
يعلوم دامپزشك•

ويمهندس
 فناوري

يمهندس
 هوافضا مهندسي•
 خودرويمهندس•
يپزشكيمهندس•
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زيرمجموعهمجموعهحوزه موضوعي

 يميشيمهندس•
 عمرانيمهندس•
و الكترونيمهندس• يكبرق
 يستزيطمحيمهندس•
 ياييهاي اطالعات جغرافيستمسيمهندس•
يدتوليمهندس•
يادريمهندس•
يكمكانيمهندس•
و متالورژييمهندس•  معدن

و فرا  يندساخت
و دارو فرايندهاي•  غذا
و پوشاكينساج•
 مواد•

و معماري  هنر

و طراحي
 معماري

 معماري•
 وساز ساخت•
و شيوه•  هاي طراحي مديريت
 طراحي مهندسي•
و شهري ريزي منطقه برنامه•  اي

 هنر

و نظريه هنر•  نقد
 هاي ديجيتاليهو رسانونيزيتلوفيلم،•
و نويسندگي روزنامه•  نگاري
 هنرهاي نمايشي•
و صنايع دستي•  هنرهاي تجسمي

 انواع مؤسسات پژوهشي در نظام ملي نوآوري.4-1-2- 10
هاي مختلفي از مؤسسات پژوهشي در ادبيات بر اساس ابعاد مختلف شامل مؤسسات بندي تاكنون دسته

و فناوري هاي سازمان،2عمومي، مؤسسات پژوهشي1پژوهشي دولتي ،4پژوهشي بخشي هاي سازمان،3پژوهش
(اروپا قاتيتحقيمشورتئتيهو ... مطرح شده است.5هاي ملي آزمايشگاه و برEurab(6يي به صورت كلي

و گرايش علمي/عملي، انواع مؤسسات پژوهشي را در  اصلي چهار دستهاساس ابعاد توليد/كاربردپذيري دانش
د و بر اين اساس برخي نمونهقرار هاي مؤسسات پژوهشي را در چارچوب حاصل از ابعاد مذكور جايابي اده است

ها دانشگاهاند. الزم به ذكر است كه جايگاه برخي اين مؤسسات نشان داده شده 11-10 شكل كرده است. در 
 با مؤسسات پژوهشي در اين شكل ارائه شده است. پذيري نيز براي مقايسه

1. Public Research Organizations (Pri) 2. Government Research Institutes (Gri) 
3. Research And Technology Organizations (Rto)  4. Sectoral Research Organizations 
5. National Labratories 6. European Research Advisory Board (Erab)         
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)EURAB )EURAB, 2005جايابي برخي از مؤسسات پژوهشي در چارچوب- 11-10 شكل

و همچنين بررسي تطبيقيِ برخي نمونه  هاي خارجي، كاركردهاي كليدي در ادامه بر اساس مباني نظري
 مؤسسات پژوهشي استخراج شده است.

 انواع كاركنان در مؤسسات پژوهشي.4-1-3- 10
و منابع انساني آن است. براي اين كاركنان، دستههسته اصلي مؤسسات پژوهشي در بندي، كاركنان هايي

و فناوري  گفتهيبه افرادادبيات مطرح شده است. مطابق با دستنامه كانبرا نيز منابع انساني در حوزه علم
پايتبا موفق1متوسطهرا در سطح يالتشود كه تحصيم بهرساند يانبه و يا اگر رسه باشند يتصالحيمطور

از در حرفه؛دنفوق را ندار و فناوري اي معلم  ,OECD( الزم است معموالًبراي آن فوقيطد كه شرانكنيكار

2005 .( 
در فعاليت مستقيماًمطابق با دستنامه فراسكاتي، كاركنان مؤسسات پژوهشي شامل همه افرادي است كه

و خدماتي در اين زمي و توسعه مشاركت دارند ميتحقيق را استخدام كردههاآنكنند، خواه واحد مربوطه نه ارائه
(مانند مديران پژوهشي، پژوهشگران نظير پسادكتري يا دانشجويان باشد؛ خواه مشاركت كننده بيروني باشند

و كاركنان اداري). اين كاركنان به طور كلي به سه دسته پژوهشگر دكتري، سرپرستان، فن و3ورز، فن2ورزان
( تقسيم مي4شتيبانيپ  ). 12-10 شكل شوند

1. Third Level            2. Researcher  3. Technecian            4. Supporting Staff 
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 بندي كاركنان در مؤسسات پژوهشي دسته- 12-10 شكل

 هاي تمركز مؤسسات پژوهشي ره حوزهبندي گست جمع.4-1-4- 10
براي مأموريتيكي از ابعاد مورد توجه در راستاي ارائه چارچوب تعيين پژوهش حاضرگستره حوزه تمركز در
درت. بر اساس بحثمؤسسات پژوهشي اس هاي تمركزِ قبلي مطرح شد، گستره حوزه هاي بخشهايي كه

قابل تقسيم» محور-مسئله/جامعه«و» محور فناوري«،»محور- علم«پژوهشي در سه دسته اصلي مؤسسات
-4-10(بخش تر در بخش انواع پژوهش بندي الهام گرفته از مكعب پاستور است كه پيش است كه اين دسته

1-1()  ). Tijssen, 2018تشريح شده است
و ارائه مشاورهجيترون،يادبني دانش خلقبر تمركز محور، علم دسته در سيتخصص هايو اشاعه آن ياستيو
پا هاي در حوزه و صنعتياست. در دسته فناوريو انسانيكاربرد،ياهيعلوم ،يمحور، تمركز بر توسعه فناورانه

و هاي شركتوعيبا صنايهمكارقيطرازيو اشاعه فناورجيترو فناورانهيها در حوزهيپژوهاستيس بعضاًفناور
زيو صنعت سايوينانوفناور،يفناورستي(به عنوان مثال توسعه اسناد در حوزه صنعت نفت) است.ياستياسناد

طر اجتماعي مسائلحلبر تمركز محور،ه/جامع مسئلهدر دسته  فنقياز و توسعه،يماعاجت-يخلق دانش اشاعه
 حل مسائل جامعه است.يدر راستاياستيس هايو ارائه مشاورهياجتماعيهايو نوآوريفناور

بر تأثيرگذارحوزه تمركز، گستره كاركردهاي كليدي مؤسسات پژوهشي از ديگر ابعاد عالوه بر گستره
و نقش در اين مطالعه است. لذا در ادامه ضمن معر مأموريتچارچوب تعيين في انواع مؤسسات پژوهشي

در نظام ملي نوآوري، جزئيات مربوط به گستره كاركردهاي كليدي اين مؤسسات تشريحهاآنكاركردي 
 شود. مي

پژوهشگر

به آنها.دارند سروكار جديد دانش خلقيا فهمباكه هستندايحرفه افرادي پژوهشگران•
 ابزار هايتكنيك فنون، ها،مدل ها،نظريه مفاهيم، راستا، ايندرو پردازندمي پژوهش انجام

.دهندمي توسعهيا بهبودرا عملياتي هايروشيا افزارهانرم دقيق،

فن ورز

يايكدر فني تجربهو دانش مستلزم آنها اصلي وظايفكه هستند كاركناني ورزانفن•
با آنها.است هنرو انساني علوم اجتماعي، علوم زيستي،و فيزيكي علوم مهندسي، حوزه چند

از استفادهو عملياتي روش هايو مفاهيم كارگيريبه شامل فنّيو علمي كارهاي انجام
 توسعهو تحقيقدر مي شود، انجام پژوهشگران نظارت تحت معموالًكه پژوهشي تجهيزات
.مي كنند مشاركت

پشتيباني

 كاركنان دبيرخانه، اداري، كارمندانو ماهر غيرو ماهر صنعتگران شامل پشتيباني كاركنان•
 چنينبا مستقيماًياو دارند مشاركت توسعهو تحقيق پروژه هايدركه دفتريو اداري

.هستند ارتباطدر پروژه هايي
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 كاركردهاي مؤسسات پژوهشي.4-1-5- 10
و فناور هاي سازمانيي انجمن اروپا يتوسعه فناور،را پژوهش مؤسسات پژوهشيياصل كاركردهاي،1يپژوهش

ز يشگاهيخدمات آزما ارائهو در مؤسساتينايپژوهش هاييت. فعالكنديميفتعر يرساختيو ي راستا«كه
م»نوآوري و مشتر شوند،يانجام غيدولت هاي بخشدر يانبه شركا م يردولتيو يهاحل راهتا كننديكمك

دنيشپيها چالشيبرايثرؤم در  در جهت اين مؤسسات مأموريتازي. به عنوان بخشيايندبيواقع يايرو
زميهاو مهارتهايتفعالهاآناز ياريبس نوآوري، در آيفناور ينه توسعهمكمل و استانداردها بازار، نگاري يندهو

زميرسان اطالع ها، ينامهگواه در مديتخصصي،آموزش فنّي،فناور ينهو مشاوره نيفكر يريت مالكيتو يزرا
از اند. توسعه داده در زمينه بهرههاآنبسياري از فناوري نيز به طور مستقيم و تشكيل برداري از طريق اخذ ليسانس

مي1390(عليزاده، كنند فعاليت مي2انشعابي هاي شركت از حلقه ). بنابراين و توان گفت يكي  تأثيرگذارهاي كليدي
به عنواندر نظام ملي نوآوري كشورهاست.در رشد اقتصادي، تحقق مؤثر كاركردهاي اصلي مؤسسات پژوهشي

ت اين مؤسساتفعاليت مثال در حال كنندگان خدمات مينأبه عنوان و پژوهشي قراردادي براي صنعت قابل توجه
تسهيالت منحصر به فردي معموالً مؤسساتكاركردهاي مهم، اين افزايش است. همچنين به عنوان يكي ديگر از

و ... را فراهم مي هاي، دادههاي عظيم مانند زيرساخت يا وسيع براي سايرهاآن تأمينكنند كه هزينه استقرار
و فناوري امكان به اشتراك گذاشتن چنين تسهيالتي توسطكهيدرحالبسيار باالست، بازيگران عرصه علم

. ساير كاربران وجود دارد مذكور براي مؤسسات

 پژوهشي در نظام ملي نوآوريجايگاه كاركردي مؤسسات- 13-10 شكل

1. European Assosiation Of Research And Technology Organisatios (Earto)            2. Spin-Offs Companies 
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و اسناد مرتبط با كاركردهاي مؤسسات مي بنابراين بررسي مباني نظري كه پژوهشي، نشان بردهد  عالوه
و توسعه)، نقش (انجام تحقيق در مباني نظري،هاآنهاي ديگري نيز براي كاركرد كلي مؤسسات پژوهشي

اها دانشگاه» سوم مأموريت«مشابه با  درگير شدن ها، طيفي از زيركاركردها همچون ست. اين نقشمطرح شده
و كارآفريني از طريق اعطاي حق  و ثبت اختراع، مستقيم در نوآوري زايشي، هاي شركت تأسيسليسانس

در توسعه تأثيرگذاريو در نهايتهاو بنگاهيعهاي مؤثر در نظام نوآوري، رسوخ فناوري در صنا ياستس طراحي
ا و ملي و خياطيان، محلي (فرتاش و فناورانه است ؛ عليزاده، 1398ز طريق پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي

مي 13-10 شكل ). 1390 (كاركردهاي جايگاه كاركردي مؤسسات پژوهشي را در نظام ملي نوآوري نشان دهد
 نشان داده شده است). سايه تيرهمؤسسات پژوهشي با 

و كاركردهاي مؤسسات پژوهشي در برخي نمونه بررسي تطبيقيِ مأموريت.4-1-6- 10  هاي خارجي ها
از هاي سالشواهد موجود در كشورهاي مختلف حاكي از آن است كه در و اهداف بسياري اخير تمركز

و تعامالت اين بر مأموريتكهيطوربهمؤسسات پژوهشي دستخوش تغيير شده  ها، ساختار، تنظيمات حكمراني
برخي تأسيسهايي اساسي در راستاي تالش 2003ده است. به عنوان مثال ايتاليا از سالبو تأثيرگذارمؤسسات 

(مانند شوراي مؤسسات پژوهشي دولتي بزرگ مرتبط با مأموريت هاي دقيقِ نظام توليد خود داشته است
و محيط زيس3، مؤسسه ملي فيزيك نجومي2، آژانس فضايي ايتاليا1پژوهش ملي ).4تو مؤسسه ملي انرژي

) هاي اصلي خود را بعد از يك دهه تغييرات در فعاليت مأموريت)، JRCمركز پژوهش مشترك اتحاديه اروپا
و انرژي هسته خود شامل توسعه حوزه و همچنين شروع فعاليت هاي موجود نظير محيط زيست هاي جديد اي

رتي افزايش تمركز ايتاليا بر توسعه هاي سياستي جديد، تعيين كرده است. به عبا براي پاسخگويي به چالش
و مأموريت  ). OECD, 2011(شد JRCهاي علمي سياست انرژي منجر به تغييراتي در نام
به در برخي موارد ديگر، تغييرات در مأموريت و در پاسخ ها بخشي از تكامل تاريخي مؤسسات پژوهشي

به طيف وسيع و اجتماعي بوده است. هاي مؤسسات عنوان مثال در كره، مأموريت تري از توسعه اقتصادي
و   تشانيمأموربا توسعه اقتصادي تغيير كرده است. اين مؤسسات در ابتدا زمانهمپژوهشي در طول تاريخ

و فناوري 5توسعه فناوري صنعتي با هدف صنعتي شدن كره بوده است، اما اكنون هدفشان ايجاد قطب علم

تغ در نظرت كره دولبراي نيازهاي آينده كره است.  نظيريموضوعات خاصسويبه جهت دادن ييردارد با
و توسعه مليي پروژهور، بهرهيو انرژ يستزيطمح . به طور مشابه در را به حداكثر برساند هاي تحقيق

و راهبردي مؤسسات پژوهشي شده گيري ها، منجر به تغيير در جهتهم تغيير در مأموريتياسلوون هاي علمي
و سياسي را به همراه داشته است زمانهمت كه اس  ).OECD, 2011( توسعه اقتصادي

و هايي را براي انجام پژوهش در نظر گرفته برخي كشورها نيز اولويت اند. به عنوان مثال استراتژي علم
ز تأمينداري براي هاي اولويت فناوري كانادا منجر به ايجاد زمينه و علوم و مالي شامل فناوري يستي، انرژي

و علوم زندگي شده است. برنامه تحقيقات ملي ايتاليا نيز  و سالمت و ارتباطات منابع طبيعي، فناوري اطالعات
و سيستم 11 و مديريت انرژي برنامه استراتژيك شامل مهندسي پزشكي جديد، علوم اعصاب هاي جديد توليد

از 13-10 جدول را هدف قرار داده است. در  مؤسسات پژوهشي در برخي هاي مأموريتي حوزه ترين مهمبرخي
)  ).OECD, 2011كشورها ارائه شده است

1. National Research Council 2. Italian Space Agency 
3. National Institute For Astrophysics 4. National Institution Of Energy And Environment 
5. Science And Technology Hub 
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تعيفصل دهم: طراح546  كشوريو پژوهشيها، مؤسسات آموزش عالن مأموريت دانشگاهييچارچوب

 هاي كاركردي مؤسسات پژوهشي بندي حوزه جمع.4-1-7- 10
و همچنين بررسي تطبيقي برخي نمونه مي بر اساس بررسي مباني نظري توان گفت مؤسسات هاي خارجي،

(انجام فعاليتپژوهشي، نه تنها تحقق برخي از كاركردهاي اصلي نظام نو و توسعه آوري به ) را هاي تحقيق
و غيرمستقيم، ساير بازيگران اين نظام را نيز در مسير تحقق  عهده دارند بلكه قادرند به طور مستقيم
و در نهايت پويايي در نظام نوآوري را به همراه خواهند  كاركردهاي واجد اولويت نظام نوآوري ياري كنند

در ركردهاكاريزداشت. جزئيات اين   ارائه شده است. 14-10 جدول ذيل سه دسته كاركرد اصلي

 پژوهشي در نظام ملي نوآوري كاركردهاي مؤسسات- 14-10 جدول

 زيركاركردها كاركردهاي اصلي

و فعاليت هاي تحقيق
 توسعه

و نظريه-  پردازي تحقيقات بنيادين
 تحقيقات كاربردي-
اي تحقيقات توسعه-

و گري، اشاعه تسهيل
 انتشار فناوري

و رشد هاي شركتپشتيباني از- هاآندهي فناور
 زايشي هاي شركت تأسيس-
و سرمايه-  مالي پژوهش تأمينگذاري
 همكاري با صنايع مختلف-
(مانند توسعه زيرساخت- و فناوري هاي پژوهش

و البراتورهاي تحقيقاتي) دهنده شتاب و مراكز رشد  ها

 پژوهي سياست

 دولت هاي از سياستپژوهشيو فكري پشتيباني-
و گزارش ارائه مشاوره-  هاي سياستي هاي تخصصي
و فناوري- و ارزيابي علم  پايش
و تحليل اثرات آن-  طراحي سياست

 پژوهشي مؤسسات مأموريتنييتعچارچوب.4-2- 10
و حوزه شكل پژوهشي، چارچوبي به شرح هاي تمركز اصلي مؤسسات در نهايت از تقاطع سه دسته كاركرد

و انواع مختلف مؤسسات10-14  پژوهشي، بر اساس اين دو بعد در چارچوب مزبور، جايابي، طراحي شده
 اند. شده



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور  547 يشنهادهاو

و جايابي برخي مؤسسات مؤسسات مأموريتنييتعچارچوب- 14-10 شكل آن پژوهشي  پژوهشي كشور در

 در شكل: كاررفتهبهعبارات اختصاري*
IPM:يادينبهايدانشپژوهشگاهIHCS:يو مطالعات فرهنگيعلوم انسانپژوهشگاهINIO:يو علوم جويشناسانوسياقيملپژوهشگاه

RIFST:و صنايپژوهشمؤسسه عيعلوم
زكيژنتيمهندسيمل پژوهشگاه: NIGEBييغذا  نفت صنعت پژوهشگاه: RIPIيفناورستيو

ARI:پژوهشگاه هوافضاICRC:پژوهشگاه رنگCCERCI:ش رانيايميشيو مهندسيميپژوهشگاه
MREC:و انرژپژوهشگاه شناسيزلزلهالملليبين: پژوهشگاهIIEESرانيايميو پتروشمريپلپژوهشگاه:IPPIيمواد

DROيسالخشكمطالعات: مركزIROSTو صنعتيهايپژوهش: سازمان : مركز تحقيقات سياست علمي كشورNRISPعلمي
IRPHEو برنامه: مؤسسه ريزي آموزش عاليپژوهش

گونه اصلي براي مؤسسات پژوهشي به شرح زير شناسايي5بر اساس چارچوب نشان داده شده در شكل فوق،
 پژوهشي كشور در هر دسته نيز، ارائه شده است. هايي از مؤسساتو مثال

ت : مؤسسات پژوهشي كه تمركز فعاليتبنيادي-مؤسسات علمي- وسعه محض علوم هايشان بر
و علوم انساني). (نظير علوم پايه  است

و صنعتي:- مؤسسات پژوهشي كه با هدف توسعه يك فناوري مؤسسات پژوهشي فناورانه
(مانند نفت، فناورستيز(مانند خصوص به و يا توسعه يك صنعت به خصوص و ...) ي، نانوفناوري

و ...) ايجاد مي  شوند. پليمر، رنگ، فناوري اطالعات
مؤسسات پژوهشي كه با هدف حل يك مسئله كالن فني محور: مسئلهمؤسسات پژوهشي−

(مانند زلزله،  مييسال خشكاجتماعي  شوند.و ...) ايجاد

و فناوري:− ي در راستاي كنندگليتسهنقش عموماًمؤسسات پژوهشي اين مؤسسات پژوهش
را هاي شركتهاي كردن تالش ثمربخش ميفناور به سمت نوآوري و تمركز عمده ايفا هاآنكنند

و بزرگ است. توسعه هاي پژوهشبر  اي در همكاري با صنايع كوچك



تعيفصل دهم: طراح548  كشوريو پژوهشيها، مؤسسات آموزش عالن مأموريت دانشگاهييچارچوب

و اتاق- مؤسسات پژوهشي كه در زمينه موضوعات مختلف نظير هاي فكر: مراكز سياست پژوه
و سياست سياست زيست و فرهنگ به تحقيق مي محيطي، نظامي، اجتماعي، فناوري پردازند پژوهي

مي عموماًو   گيرند. به دليل نياز دولتي حول موضوعات سياستي شكل
به الزم به ذكر است كه هريك از انواع مؤسسات پژوهشي در يك يا چند حوزه موضوعيِ مي توانند مشغول

با فعاليت باشند. اين حوزه شش هاي موضوعي مطابق بريبانك جهانةگان نظام و كشاورزي علوم« مشتمل
طب«،»دامپروري و معماري«،»يو اجتماعيعلوم انسان«،»و سالمتيعلوم پزشك«،»يعيعلوم و»هنر

درمي»و فناورييعلوم مهندس« ( هاي قبلي قسمتباشد كه ). به World Bank, 2004تشريح شده است
و صنعتي ايران در حوزه هاي پژوهشعنوان مثال، سازمان  و علمي فناوري، هاي علوم طبيعي، علوم مهندسي

و اجتماعي فعاليت مي و علوم انساني و دامپروري و در چارچوب علوم كشاورزي پيشنهادي، مأموريتتعيين كند
و فناوري به شمار مي هاي بنيادين در حوزه علوم طبيعي رود. همچنين پژوهشگاه دانش جزو مؤسسات پژوهش

و اجتماعي فعاليت مي و در چارچوبو علوم انساني پيشنهادي، جزو مؤسسات پژوهشي مأموريتتعيين كند
 شود. علمي بنيادي محسوب مي

شكل توان در چهارگانه پاستور نيز جايابي نمود. همچنين، هريك از انواع مؤسسات پژوهشي مذكور را مي
مي 10-15  در جايابي انواع پيشنهادي مؤسسات پژوهشي را در چهارگانه پاستور نشان هم 15-10 جدول دهد.

بر مأموريتنمايش ديگري از جايابي انواع مؤسسات پژوهشي مطابق با چارچوب تعيين مؤسسات پژوهشي را
(مسئله و حوزه تمركز و علم محوري، فناوري اساس چهارگانه پاستور ي) ارائه شده است.محور محوري

 شناسي مؤسسات پژوهشي در چهارگانه پاستور جايابي نوع- 15-10 شكل



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 549 يشنهادهاو

و حوزه تمركز- 15-10 جدول  جايابي انواع مؤسسات پژوهشي بر اساس چهارگانه پاستور
)(در چارچوب تعيين مأموريت

 محور علم محور فناوري محور مسئله/جامعه

 مؤسسات علمي بنيادي بور

و فناورانه محور مسئلهمؤسسات پاستور  مؤسسات صنعتي

 اديسون
 پژوه مراكز سياست

و فناوريمؤسس  ات پژوهش

كليبرخ در خصوصيزير در برنامه پژوهشيمؤسساتيبند كاربرد دسته.4-2-1- 10 يديموضوعات
و حدود تفاوت بر مأموريتهايي كه در نقاط تمركز انواع مختلف مؤسسات پژوهشيِ معرفي شده وجود دارد،

اع تعيين جهت و ارتقاي نيروي تأميني، علمئتيهضاي گيري در خصوص موضوعاتي كليدي نظير جذب
(دسته در انساني تشريح شده فصلاين» انواع كاركنان در مؤسسات پژوهشي« سرفصلبندي مورد استفاده

و همچنين  و به منظور نمايش مثال تأثيرگذارمؤسسات1مالي تأميناست) از خواهند بود. بر اين اساس هايي
اد كاربرد اجرايي دسته به گيري امه به تعيين جهتبندي معرفي شده، در هاي كلي در خصوص موضوعات مزبور

 تفكيك انواع مؤسسات پژوهشي پرداخته شده است.

و در تشريح ابزارهاي . الزم به ذكر است كه در خصوص جهت1 (كه در فصل اول گيري تأمين مالي در مؤسسات پژوهشي

(تأم و توسعه، مورد اشاره قرار گرفته است)، مبناي پژوهش حاضر، مطالعه و تحقيق  ,.Bégin-Caouette Et Alين مالي پژوهش

() است كه در آن چهار جريان اصليِ تأمين 2017  ) بررسي شده است:Nordicماليِ پژوهش در كشورهاي شمال اروپا

و سرجمعها به دانشگاه ماًيمستقاين نوع تأمين مالي،:تأمين مالي بلوكي/نهادي- ها اختصاص پروژه به صورت حجمي

.ابدييم

به تأمين مالي رقابتي:- برايگروهكيبه اختصاص داده شده اعتبار اين نوع تأمين مالي  پژوهشيتيفعالكيانجاميافرد

و زماندامنهمحدود در ميشنهاديپيك بر اساس كه معموالً، مشخص، بودجه  شود، اشاره دارد. ه، مطرح

و با ويژگي هايي با هدف سرآمدي در زمينه اين نوع تأمين مالي به پژوهش محور: تأمين مالي تعالي- تيفيكهاي اي خاص

و اعتباريداوريها مدت، برنامهيطوالنبازه زماني،يياستثنا مييهمتا  يابد. اختصاص

به تأمين مالي استراتژيك:- مييمل دارتياولو حوزهكيدر پژوهش اين نوع تأمين مالي و اختصاص پژوهشگران را يابد

 پاسخ دهند.هاي مليو اولويتجامعهيها كند تا به چالشيمقيتشو
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تعيفصل دهم: طراح552  كشوريو پژوهشيها، مؤسسات آموزش عالن مأموريت دانشگاهييچارچوب

و پيشنهادات جمع.10-5  بندي
وها دانشگاهگرايي مأموريت و پژوهشي اهداف مختلفي از جمله بهسازي ساختار و مؤسسات آموزش عالي

و پژوهشي، عمل ثروتديو تولينيكارآفر،يفناور وسعهتويسطوح آموزشانيميوستگيپيارتقاكرد آموزشي
و، جهتدر كشور و نوآوري به سمت حل مشكالت، رفع نيازهاي واقعي دهي آموزش، پژوهش، فناوري

و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت را اقتضائات كشور با توجه به آمايش سرزمين و ... علمي
 كند. دنبال مي

و قانوني فصلگرايي، در اين با توجه به لزوم حركت به سمت مأموريت در ابتدا مباني نظري
گرايي بررسي شد. در بخش مباني قانوني كه در آن به تحليل اسناد باالدستي در اين حوزه پرداخته مأموريت

و پژوهشيها دانشگاهو لزوم توجه گرايي شده، پشتيباني از حركت به سمت مأموريت و مؤسسات آموزش عالي
 گرايي مشهود است. به مأموريت

و در دو بخش مجزا چارچوب اين مؤسسات بر اساس گستره هايي براي تعيين مأموريت در ادامه
و بر اين اساس برخي نكات كل و حوزه تمركز، ارائه شد يدي در كاركردهاي كليدي، گستره جغرافيايي فعاليت

و ارتقاء اعضاي هيئت و ... ارائه شد. تأمينعلمي، نحوه خصوص جذب  مالي
وها دانشگاهگرايي در راستاي مأموريت و پژوهشي با هدف حركت به سمتو مؤسسات آموزش عالي

و كارآفريني، بايستي پيش جامعه و تصميمگذاران سياستهاي مربوطه مورد توجه ران محوري گيران، مديران
 شود: قرار گيرند. در ادامه برخي پيشنهادات براي مد نظر قرار گرفتن در برنامه هفتم توسعه ارائه مي

و ساماندهي دسته.1 بر مؤسسات پژوهشي بر اساس حوزه مأموريتبندي هاي تمركز مؤسسات
و علم محوري، فناوري مسئله و همچنين كاركردهاي كليدي محوري وتحشاملهاآنمحوري قيق
و سياستتوسعه  پژوهي؛ انتشار فناوري

و ساماندهي دسته.2 و مؤسسات آموزش عالي بر اساس گستره جغرافياييها دانشگاه مأموريتبندي
(شامل محلي، منطقه و ملي/بين فعاليت و همچنين كاركردهاي كليدي اي (شاملهاآنالمللي)

و توسعه مر  زهاي دانش)تربيت نيروي انساني، حل مسائل جامعه،
و پاداش اعضاي هيئت نامه اصالح آئين.3 و نظام دستمزد و ارتقا علمي در راستاي هاي جذب

 گرايي مأموريت
و رتبه اصالح شاخص.4 درها دانشگاهبندي هاي ارزيابي عملكرد و پژوهشي و مؤسسات آموزش عالي

وو مؤسها دانشگاهمحوري بر اساس جايابي هر يك از انواع راستاي جامعه سات آموزش عالي
 مأموريتهاي پيشنهادي تعيين پژوهشي در چارچوب

و متنوع.5 از تأمينهاي سازي شيوه تخصيص بودجه مبتني بر عملكرد مالي بر اساس جايابي هر يك
و پژوهشي در چارچوبها دانشگاهانواع   مأموريتهاي پيشنهادي تعيينو مؤسسات آموزش عالي

جد نامه تدوين آئين.6 و مؤسسات آموزش عاليها دانشگاهيد براي تشكيالت مؤسسات پژوهشي مجزا از اي
و تجاري هاي الزم در حوزه آموزشارائه.7 و فناوري براي كارآفريني سازي دستاوردهاي پژوهش

وها دانشگاهعلمي اعضاي هيئت و فناوري، دانشجويان و پژوهشي و مؤسسات آموزش عالي
 پژوهشگران



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 553 يشنهادهاو

تكميلي، پژوهشگران گيري موقت از توان دانشجويان تحصيالت اري براي بهرهاتخاذ سازوك.8
و ساير پژوهشگران آزاد، در  و فناوريها دانشگاهپسادكتري و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي

و مالحظات كلي به شرح ذيل هستند :1ساير پيشنهادات
و شايستگي توجه به توانمندي.1 در ها و مؤسسات پژوهشيها دانشگاههاي محوري
و فرصت توجه به چالش.2 و ملّي هاي استاني، منطقه ها  اي
هم راستاييهم.3 يك افزايي فعاليتو و مشترك)(طرح مأموريتهاي چند دانشگاه براي  هاي بزرگ
با(دستگاه نفعانيذسازي هماهنگ.4 و ...) و مؤسسات آموزش عاليها دانشگاههاي دولتي، خصوصي

يو پژوهش
و ساير بازيگران نظام نوآوري كشور در راستاي اجرايي، شركتها دانشگاهسازي شبكه.5 سازي ها

 هاي محول شده مأموريت
و نهادهاي حامي بر محورهاي مأموريتي ها، بهره هاي وزارتخانه تمركز حمايت.6 وها دانشگاهبرداران

(پايان و پژوهشي هاي ها، دوره فرصت مطالعاتي، پروژه ها، گرنت، نامه مؤسسات آموزش عالي
و ...) هاي ارزيابي، رتبه هاي خارجي، پذيرش دانشجو، شيوه ي، همكاريپسادكتر  بندي

 مراجع.10-6
(ح رحيمي،و،.ر آقابابايي،  پزشكي علوم دانشگاه: مطالعه مورد، محور دانش هاي سازمان ساختاري ابعاد بررسي). 1395.

.8-1)،2(8، پزشكي علوم وزشآمدر پژوهش. كاشان

ا.ييآقا ور.ي،زعفرانيذوالفقار؛، (ي،حسن مراد؛ نظاميمفهوميالگويدر طراح دارشناسانهيپدي). جستجو1399ن.

.يو آموزشگاهي. مطالعات آموزشانيدانشگاه فرهنگ قاتيجامع تحق

(،نژاديباقر ا1387ج. و صنعت و نوآور گذر در عصرنديدر فرا راني). دانشگاه و دانشگاه.يدانش  . صنعت

م.، م.،و تقوي، و كاركرد).1386( پاكزاد، در دانشگاهيفصلنامه مطالعات معرفت در نظام ملي نوآوري.ها دانشگاهنقش

)4(36ي. اسالم

)  ). گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم.1400دفتر ارتباط با صنعت.

(،يذاكرصالح ا1396غ. هويراني). دانشگاه ميتعليمبان نامه پژوهش. شدهگميالگوي: در جستجويكاركرد-يتيو مناقشه

.43-27)،1(7مشهد)،يشناس روانويتي(مطالعات تربتيو ترب

و قربان م.، س رفيعي، (پرست، : موردي مطالعه( گروهييريگميتصم فازي محيط تحت سازماني ساختار طراحي). 1393.

. 165- 141)،25(7، عمومي مديريت هاي پژوهش). هوايي صنعتتيتحقيقا مراكزاز يكي

) م. ا.، خورشيدي، ق.، قاسمي پير بلوطي، (در جستجوي الگويي پايدار). همايش 1396سليمي، و صنعت ). دانشگاه، جامعه

(زمينهويشناسبيآسملي  و راهكارها). ها، چالش آسيب زدايي پديده شكاف بين نسلي  ها،

و مؤسسات آموزش عالي است كه توسط معاونت گرايي دانشگاهز وبيناري در خصوص مأموريتا برگرفتهاين پيشنهادات.1 ها

 پژوهشي وزارت عتف برگزار شد.
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 يازدهمفصل

وها دانشگاهازتیحما مرور تجارب جهانی در

 و پیشنهاداتی برای برنامه هفتمیپژوهش مؤسسات

2رسول اميدواريو1كيارش فرتاش

و فناوري، دانشگاه شهيد بهشتي علمي هيئتعضو.1  پژوهشكده مطالعات بنيادين علم
بن.2 و فناورنياديپژوهشگر پژوهشكده مطالعات  ي، دانشگاه شهيد بهشتيعلم

 چكيده

با عموماًميالدي19ميالدي تا قرن11دانشگاه بولونيا در اواخر قرن تأسيساز زمانها دانشگاهنقش
مي محوريت كاركرد آموزش مورد توجه بوده كه به عنوان دانشگاه شود. هاي مدل بولونيايي شناخته

و تحت تأسيسبا 1810هاي دانشگاه از سال پژوهش به عنوان بخشي از فعاليت دانشگاه برلين آغاز
و  و ديگر كشورها  دههآمريكا پس از پايان جنگ داخلي خصوصاًمدل دانشگاه همبولتي معروف شد

به از اين مدل استفاده گسترده 1860 مدها دانشگاهاي نمودند كه  معروف هستند.2ي
 ادآوريرايها با توسعه اقتصادو پژوهشگاهها دانشگاه هاي پژوهشييهمسوتياهميخيشواهد تار

ايو عمالً بدون همكاردنوشيم و متناسب به صورتيو اقتصادينهادها توسعه نوآورنيكامل
م پذ.باشديگسترده در كشورها دور از ذهن رورشيبا مورد دريمند به نوآور نظام كرديقرار گرفتن

ب ملينظام نوآوريديكلياز نهادهايكيهاو پژوهشگاهها دانشگاه، ستمياواخر قرن ،ي(در سطح
و منطقه،يبخش و گسترش نوآوريا فناورانه  گانهسهچيشناخته شدند. در چارچوب مارپي) در بروز
و صنعت به عنوانو پژوهشگاهها دانشگاه،ينوآور يخلق نوآور گرانيباز ترين مهمها در كنار دولت

ايمطرح شدند كه همكار .استيضروريحصول نوآوريسه برانيتنگاتنگ
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مينوآور پو بنگاهها دانشگاهتيحوربا مل شرانيها طر نه فقطو البته باشدمييتوسعه اقتصاد قياز
طريو نوآوريتوسعه علم سپس فناورنديفرآ طقي، بلكه از و تعامل توسط فيانجام، استفاده

و با شدت بيشتري اتفاق ي، به شكل گستردهدر نظام نوآور گرانياز بازيتر گسترده .افتديمتري
و نقشمج و پژوهشو پژوهشگاهها دانشگاهكهييها موعه كاركردها ميها عالوه بر آموزش دهند، انجام

م مأموريتبه عنوان  ط مأموريت. شوديسوم شناخته و نقشيفيسوم از از كاركردها  يرگذاريتأثها اعم
(نوآور انجام شده توسط بنگاهيدر نوآور ازينيو كارآفريورنوآردميشدن مستقري)، درگيصنعتيها

لياعطاقيطر و سانسيحق ويدر فرارس تأثيرگذاري،يشيزا هاي شركت تأسيسو پتنت فناورانه
مليدر توسعه محل تأثيرگذاري طريو نييپاسخگوقياز  رامون،يپطيمحيو اقتصادياجتماعيازهايبه
م .شوديرا شامل

 مؤسساتوها دانشگاه نقشتيتقويبرا منتخبيكشورهايتيحما هاي ياستس اين فصل،در
و مأموريتيدر راستايپژوهش . گردديم وتحليليهتجزفراتر از آموزشيها نقش هماناي سوم دوم
ا انيبه س،فصلنيمنظور چارچوب مورد استفاده در يرا از جهت توجه به كاركردهاياستيهر اقدام

به كار گرفته شدهياستيسياز نظر ابزارهاورط همينويپژوهش مؤسساتوها دانشگاه سوم مأموريت
سيبرا سيبررسجينتاني. همچننمايدمييبررسياستيآن اقدام و در كنارياستياقدامات مسائل

ا هاي چالش م اند شده بندي جمع رانيپژوهش در  احكامنيتدويبراييها ند درس آموختهتوانيكه
جيفناورو علم حوزهدر هفتم برنامه  ند.باش داشته هاي سياستي مختلف گيريهت، ذيل

سليجهت تحل(به شرح ذيل)، چهار كاركردنهيشيپيبند بر اساس جمع درياستياقدامات كشورها
و سوم مأموريتنيايراستا  مورد استفاده قرار گرفته است.يپژوهش مؤسساتوها دانشگاه دوم
دريپژوهش مؤسساتوها شگاهداني توسعهو در لبه دانش:هيپا هاي پژوهشانجام•

و جهتيساز فرهنگ سويريگ پژوهش مسائلو،يو نظريقاتيتحقيرفع خألهايبه
و توانمند زانيمشيافزانيموجود. همچن سياستي .يپژوهشيهايدانش

و دولت:يبرا تقاضامحور هاي پژوهش انجام• دريريگ جهت صنعت، جامعه مناسب
مسيپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيپژوهشيواحدهايهاتيفعال ويتجلريدر دانش

و برداشتن گام و دولت، يو پژوهش براقيدر راه تحقيجديها تخصص خود در صنعت
نييپاسخگو نعيصنايازهايبه  جامعه.يازهايو

و به اشتراك گذاشتنو فناورانه:يپژوهشيدستاوردهايسازيو تجارينيكارآفر• مستند شدن
زميپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيهايتوانمند وليتسه باشد؛يمهايهمكار سازنهيكه
با يررسميغويمتنوع رسميهازميدو طرف؛ استفاده صنعت از مكاننيبيها تراكنش ارتباط

 ها با صنعت.و پژوهشگاهها دانشگاهنيبيارتباط به شبكه وجهت؛يجوامع علم
ن• نيپژوهش مؤسساتوها دانشگاه:يداريپاوياو منطقهيمليازهايتوجه به و ازهايجهت درك

بايداراياو منطقهيمليهاتياولو با صرفاًكه هستندمختلف جامعه هاي بخشتعامل باز
هاآنمنطق،ياز استقالل كافيبلكه ضمن برخوردارد؛نكنينميريگميتصميمنطق سودآور

.شدبايمهميو اقتصاديكمك به توسعه اجتماع
به اهدافيابيو دست گذاري سياستنديدر فرايعنصر مهم،ياستيسيو انتخاب ابزارهايطراح
و منطقياستيسيابزارهاتيدرك ماهن،ي. بنابراشودميبر گروه هدف محسوب تأثيروياستيس
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بسهاآنيعملكردسميمداخله دولت بر اساس مكان ا است.تيحائز اهماري، مر فصلنيدر ور با هدف
كلياستيسيابزارها ترين مهمونيترجيرا،ياستيسيابزارها بر اساس محور تمركزيدر چهار دسته

بريابزارها،يطرف عرضه نوآوركيمتمركز بر تحرياند كه شامل ابزارها شدهميتقسها آن متمركز
يو ابزارهاروابط نظام ساز يريگ شكلكيمتمركز بر تحريابزارها،ينوآوريطرف تقاضاكيتحر

ز  است. گذاريو مقررات رساختيمتمركز بر
. باشديميماليهاتياز جنس حمايپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيهاتياز حمايبخش مهم

انيهمچن سترقيدقيمحدود هستند لذا بررسيمنابع مال نكهيبا توجه به كه شاملياستياقدامات
بهيماليهاتيحمايكارهابه فهم بهتر سازو شونديميماليهاتيحما عاز منابترنهيو استفاده

يهاانيجرسياستي مالي از نظر انواع هاي حمايت فصل به طور خاص،لذا در اين كمك خواهد كرد.
ي،اعتبار رقابت تأميني،ا اعتبار بسته تأمينكه شامل موارد اند گرفتهنيز مورد تحليل قراراي بودجه
.باشندميي اعتبار تعال تأمينوكياعتبار استراتژ تأمين

بر سر راه توسعهيها چالشو به صورت مشخص مسائل سياستي پيش روي پژوهش در ايران
 هاي فعاليتكه از قضا ارتقاي اند گرفتهمورد توجه قرار نيز در كشوريپژوهش مؤسساتوها دانشگاه
. است مسائلبه رفع اين انبهچندجسوم كمك مأموريتي در راستاي پژوهش مؤسساتوها دانشگاه
 اند. ياد شده در شش دسته زير تشريح شده مسائل
و ارز،يهماهنگ،گذاري سياست• يو نوآوريپژوهش، فناوريابينظارت
و تحق• و توسعهقيانجام پژوهش
و تجار• و صنعت و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيارتباط با جامعه
يو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمين•
بيملو فناورانهيپژوهشيهايو همكاريساز شبكه• يالمللنيو
و فناوريو توسعه منابع انسان تأمين• يپژوهش

هاي با مطالعه تجربه چند كشور منتخب از جمله آلمان، تركيه، كشورهاي عضو در سازمان همكاري
) و توسعه جيو بهبود استفاده از نتا محورلهمسئ هاي پژوهش توسعهكه يابيميدرم)OECDاقتصادي

ميآن برا و صنعت مورد توجه همه كشورها ازيسازيعنوان تجارباكه به خصوص؛باشديجامعه
ميآن و تجاريبهبود فضايبراني. همچنكنند ياد قو شتريبتيشفاف،يسازيپژوهش تريو نظام
حت پژوهشجيبه نتايرسو در كنار آن بهبود دست بودههم مورد توجهيفكرتيمالك عموميبرايها

اباشدمي گذاران سياستمردم مد نظر  و حما راستا انواع مشاورهني. در و كمكقيتشويبراهاتيها
و حما توسعهدنبال شده است.و نوپايشيزا هاي شركت جاديايبه پژوهشگران برا يبراهاتيبسترها

بيداخليهايو همكاريساز شبكه بيلالملنيو بايپژوهش مؤسساتوها دانشگاهخودنيچه و چه
م س باشديصنعت مورد توجه كشورها كاركردتيدر تقويسعيساز خوشهيها استيكه در كنار

ن« پاياو منطقهيمليازهايتوجه به يبرا تقاضامحور هاي پژوهش انجام«و كاركرد»يداريو
و دولت و جابهدارند. به عالوه انتقا»صنعت، جامعه بييجال دانش و متخصصان نيپژوهشگران

.است حمايتو صنعت در هر دو جهت موردها دانشگاه
باكياستراتژيهاتيو در لبه دانش چه به صورت اولوهيپا هاي پژوهشانجام استيسها كشور و چه
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پيهدف سرآمد و ندهايفرايبايارز هاي پژوهشويو اجتماعيعلوم انسانتياند. تقو گرفتهشيرا در
د،جينتا توسعه انتشارنيو همچنيزيرو برنامهيگذارتيبهبود اولويمورد توجه برايها حوزهگرياز

ازهاينوآور .دنباشيمهاآنو استفاده

ياستيس شنهاداتيپ
ويپژوهش مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتبهبوديراستا، در اين فصلهاي بر اساس يافته

در مسائل سياستيرتفع نمودنمنيهمچن ايپژوهش مؤسساتوها دانشگاه پژوهش ،رانيدر
 ات سياستي زير را ارائه شده است.شنهاديپ

يپژوهش مؤسساتوها دانشگاهبا تعاملدريابيارز جامعو متوازن نظاميساز ادهيپويطراح.1
 اثراتو دستاوردها،يخروج سنجش جهت كشوريعلم استيس قاتيتحق مركز توسط
نيا گرفتن قرار مبناويپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيپژوهش توسعه،وقيتحقيهاتيفعال
.يپژوهش مؤسساتوها دانشگاهبهيپژوهشيها بودجهصيتخصيبرايابيارز

 اساسبر مازاد بودجهصيتخصويپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيپژوهش بودجه كردنيرقابت.2
و مسئله،اي رشته بين هاي پژوهش انجاميبرايابيارز جامع نظامدريپژوهش ساالنه عملكرد

.يا منطقهيازهاينبريمبتن جامعه،و صنعتاز تقاضامحور
بايپژوهش مؤسساتوها دانشگاهو در لبه دانش) محور(مسئلهيپژوهشيهاتياولونييتع.3

ملينگار ندهيآ .ياو منطقهيدر سطح
.يا منطقهويملتياولوبا موضوعاتدرو صنعتاز تقاضامحوريهشپژويها پروژهازتيحما.4
.يدر حوزه علوم انسانياو توسعه مهارت حرفهيكاربرد هاي پژوهشازتيحما.5
يپژوهش مؤسساتوها دانشگاه هاي پژوهشجينتابهيعموميدسترسيمل پلتفرميانداز راه.6

.يفكرتيمالك مالحظاتتيرعابا...و مقاالت،يپژوهش طرح نامه،انيپااز اعم
تيمالك دفاتريانداز راهويفناورو پژوهش اموريفكرتيمالك نظاميساز ادهيپونيتدو.7

.يپژوهش مؤسساتوها دانشگاه سطحدريفكر
ها دانشگاهنيبيليتكمالتيتحصانيو دانشجوديپژوهشگران، اساتييجا جابهليو تسهتيحما.8

و فعاليبرايپژوهش مؤسساتو بايهاتيانجام پژوهش .مأموريتمرتبط
 اعضاءويليتكمالتيتحصانيدانشجو پژوهشگران،ييجا جابه شناختنتيرسمبهوتيحما.9

بهيفناورو پژوهشيهاتيفعاليراستادر بالعكسو صنعتوها دانشگاهنيب علمي هيئت
.يمقطعيمطالعاتيها فرصت قالبدر صرفاًنهو مستمر صورت

تيرسمو علمي هيئتازريغ پژوهشگرانفيوظاو نقشنييتعيبرايادار نامهنييآنيتدو.10
.يپژوهش مؤسساتوها دانشگاهدريپژوهشگر شغل افتني

و فناوريهاتيفعالقيو تشوتيحما.11 التيتحصانيو دانشجو علمي هيئتاعضاءيپژوهش
.يسازيتجارليبا پتانس تكميلي

و علمي هيئت، اعضاءها دانشگاهيساز شبكهيبرايملييها فرم پلتوها رساختيز جاديا.12
و فناورانه.يپژوهشيهاتيدر فعاليليتكمالتيتحصانيدانشجو

ها دانشگاهيفناورو پژوهشيهايتوانمند اطلسنيتدويبرايمل پلتفرميساز ادهيپويطراح.13
.يپژوهش مؤسساتو
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و پياده.14 در پژوهشيليتكمتاليتحصيها دوره سازي طراحي  خصوصاًوها دانشگاهمحور
و فناوريها بودن پروژهيو جارفيدر صورت تعريپژوهش مؤسسات  تقاضامحوريپژوهش

و جامعه)، .محورو مسئلهاي رشته بين(صنعت
ن تأميندر صورتيو پژوهشگر پسادكتر محور پژوهشيدكتريدانشجو جذب.15 ازيمنابع مورد

و فناوريها پروژهيدر راستا علمي هيئتتوسط عضو و جامعه)، تقاضامحوريپژوهش (صنعت
.محورو مسئلهاي رشته بين

و فناوريهمكارليو تسهتيحما.16 و اعضاءيالمللنيبييجاو جابهيپژوهش پژوهشگران
و فناوريهاو پروژهيالمللنيبيها در پروژه علمي هيئت و تقاضامحوريپژوهش (صنعت

.يداخل محورو مسئلهاي رشته بينجامعه)،
و فناوريهاتياز فعالتيحما.17 در لبه دانش با هدفيپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيپژوهش

بيعلمتيو مرجعيسرآمد و در سطح .يالمللنيو فناورانه در جهان اسالم
و ظرف نقششيافزا.18 ايعلميها انجمنيهاتيها و شبكه جاديدر يسازو توسعه ارتباطات

باي رشته بين و جامعه.نيو  دانشگاه
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 مقدمه.11-1
و فناوريها دانشگاه و حامي توسعه علم و نهادهاي مشابه آن از زمان مدارس فلسفه يونان باستان، پشتيبان

و به تدريج از قرن اند كه ابتدا بر نظريه بوده و انتشار دانش موجود متمركز ميالدي اكتشافات نوزدهمپردازي
ت و  . (Clark, 2008) اند وسعه فناوري را نيز بر عهده گرفتهعلمي

با عموماًميالدي19ميالدي تا قرن11در اواخر قرن1دانشگاه بولونيا تأسيساز زمانها دانشگاهنقش
به شود.مي هاي مدل بولونيايي شناخته محوريت كاركرد آموزش مورد توجه بوده كه به عنوان دانشگاه پژوهش

و تحت مدل دانشگاه2دانشگاه برلين تأسيسبا 1810هاي دانشگاه از سال عنوان بخشي از فعاليت آغاز
و  و ديگر كشورها از اين مدل 1860آمريكا پس از پايان جنگ داخلي دهه خصوصاًهمبولتي معروف شد

و19ي در قرن پژوهش مؤسساتوها دانشگاهاي نمودند. توسعه استفاده گسترده ميالدي با نقش پررنگ آمريكا
و بر اساس اين 1876در سال3دانشگاه جان هاپكينز تأسيستوجه به پژوهش در كشاورزي با  سرعت يافت

و ويسكانسين مدل دانشگاه تا سال4هاي ممتازي همچون هاروارد، كُلُمبيا، شيكاگو، كُرنل، استَنفورد، ميشيگان
خ تأسيس 1900 .(Geiger, 1985: 1988) ود را آغاز نمودندو فعاليت

و توسعه، آزمايشگاه مؤسساتوها دانشگاه و پژوهشي دولتي در كنار تحقيق و مهندسان و تجهيزات، ها
و دانشمندان يكي از ورودي و پيشرفت علمي، دو دانشگا هاي پژوهشهاي مهم نوآوري فناورانه و آموزش هي

پذيري علمي پژوهشي را از چند منظر در رقابت مؤسساتوها دانشگاه.6دشون اصلي نوآوري محسوب مي5ركن
ازو فناورانه ملي حائز اهميت مي و نوآوري هاي پژوهشباشند. اوالً، بسياري هاي فناورانه مانند اينترنت، علمي

و ... ابتدا در آزمايشگاه انرژي هسته رخ مؤسساتوها دانشگاههاي اي، قلب مصنوعي دهد؛ ثانياً،ميپژوهشي
به يرمستقيمغپژوهشي به صورت مؤسساتوها دانشگاه موجب ترويج تغييرات فناورانه از طريق تعامل
مي شيوه و دولت .(Taylor, 2016) شوند هاي گوناگون با صنعت

و تحليل ها در تغييرات پژوهشگاهوها دانشگاهمنفي كه در خصوص نقش بعضاًهاي با تمام نقدها
و نهايتاً توسعه صورت گرفته، محققان زيادي نقش مهم  دانشگاهي در فرآيند تغيير هاي پژوهشفناورانه

. (Mansfield, 1995) اند اقتصادي غالب كشورها را بر اساس شواهد تاريخي گوشزد نموده هاي بخشفناورانه 
ميو پژوهشگاهها دانشگاه هاي پژوهشسويي اين امر اهميت هم و عمالً ها با توسعه اقتصادي را يادآور شود

و اقتصادي به صورت گسترده در كشورها دور از  و متناسب اين نهادها توسعه نوآوري بدون همكاري كامل
 باشد. ذهن مي

و اهميت حمايت از گسترش آموزش عالي در سطح ملي، به دليل باور غالب در خصوص نقش علم
و در همين راستا شاهد افزايش نرخ   نام ثبتفناوري در توسعه، مورد توجه بسياري از كشورهاي دنيا قرار گرفته

1. University of Bologna 
و در سالنيدانشگاه شهر برلنيتريميقدنيبرل دانشگاه.2  Humboldt University of همبولتنام آن به دانشگاه 1949است

Berlin) (افتيرييتغ.
3. Johns Hopkins University         4. University of Wisconsin-Madison          5. Pillar  

مؤسساتو دانشگاه آموزش، پژوهش،يهاارانهي،يفكرتيمالك حقوقاز عبارتستينوآوريبراياصل ركن پنج.6

 (Taylor, 2016)يتجار استيسو،يپژوهش
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. بر اساس موسسه آمار1و تعداد افراد مشغول به تحصيل در آموزش عالي در بيشتر كشورهاي دنيا هستيم
بااليي در حال افزايش است. به عنوان مثالي نسبتاًدر كشورهاي در حال توسعه با سرعت نام ثبتيونسكو، نرخ 

و 2007درصد در سال30به 1991درصد در سال10ايران از2در آموزش عالي نام ثبتدر اين زمينه، نرخ 
و نام ثبتهاي افزايش يافته كه از باالترين نرخ 2016درصد در سال 69 در آموزش عالي در منطقه جنوب

و خياطيان،ودش غرب آسيا محسوب مي ينظام آموزش عال ينفعانذيشيبا توجه به روند افزا.)1398(فرتاش
ا نيش عالآموزيكاركردهاتياهم رانيدر اشيرو به افزازيدر كشور ازيكيبه عنوان پژوهشنياست. لذا

سع بانياسناد پشت رايكشورهاازيتعدادتيحما هاي ياستسدارديبرنامه هفتم توسعه در جهت منتخب
.دينماليو تحليبررس نهادهانيا سوم مأموريتيدر راستايپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيكاركردهابهبود 

 مأموريت، هر اقدام سياستي را از جهت توجه به كاركردهاي پژوهشاز اين رو چارچوب مورد استفاده در اين
و مؤسساتوها دانشگاهسوم ي سياستي به كار گرفته شده براي آن اقدام از نظر ابزارها طور همينپژوهشي

و چالش. همچنين نتايج بررسي اقدامات سياستي در كنار نمايدميسياستي بررسي در هاي مسائل پژوهش
و فناورنيتدويبراييها درس آموختهدنتوانيمكه اند شده بندي جمعايران  ياحكام برنامه هفتم در حوزه علم

.دنداشته باش
اساختار مطا ا فصلنيلب در وها دانشگاه، به تحول در نقش است كه پس از مقدمهبيترتنيبه

 مأموريت ادامه،. در شودميآن پرداختهيتو اهميو نوآوريدر توسعه پژوهش، فناوريپژوهش مؤسسات
ش فراتر از آموزيآن به عنوان رسالتيو كاركردهاينوآوريمل نظامدريپژوهش مؤسساتوها دانشگاه

و پژوهش توسعهيالمللنيب تجاربليتحلدر استفاده موردياستيسيابزارهاآن، . به دنبالگرددميحيتشر
وهاتيحما عنوان تحتليبه تفصيمالياستيسي. در ادامه ابزارهاشوندمييمعرفها دانشگاه سوم مأموريت
. اند گرفتهقراريمورد بررسيالمللنيب تجاربدريپژوهش مؤسساتوها دانشگاهدر پژوهش توسعهيها مشوق

 پژوهشازتيدر حما شرويپيآلمان به عنوان كشور المللي مورد بررسي در اين فصل شامل كشور تجارب بين
و دارايبه عنوان كشور-هيكشور ترك،يپژوهش مؤسساتوها دانشگاه سوم مأموريتو يدر حال توسعه

قاي منطقهطيشرا و قابل وتيدر حما-اسيمشترك  مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتاز پژوهش
دريپژوهش مؤسساتوها دانشگاه نهايت، مسائل سياستي پيش روي. در است OECDيكشورهاويپژوهش

پ رانيا و ،يپژوهش مؤسساتوها دانشگاهدر پژوهشازتيحمايها استيسيدر راستا اتيشنهاديمرور شده
(كه در فصل چهارم، تعيين گرديد)ه گيري متناسب با جهت  اي سياستي احكام پيشنهادي برنامه هفتم توسعه
 ارائه شده است.

و نوآوري پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهتحول در نقش.11-2  در توسعه پژوهش، فناوري
قل از ديدگاه حدا–هاو پژوهشگاهها دانشگاهمتناسب با درك غالب از فرآيند نوآوري در هر دوره زماني، نقش

 
و تجارت سازمان ملل، ايران از منظر1 و طبق گزارش سازمان كنفرانس توسعه . اين روند البته در ايران نيز سرعت بسيار بااليي داشته

و تعداد مهندسان التحص فارغيالن فني مهندسي از كل التحص فارغسهم  هاي اخير جزء پنج يل در سالالتحص فارغيالن آموزش عالي

.)UNCTAD, 2016( هاي برتر دنيا بوده استكشور
2. Tertiary gross enrolment ratios (GER)           
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و تحول شده است. بر اين اساس در دوره- گذاران سياست اي كه نوآوري با مدل خطي شناخته نيز دچار تغيير
مي ترين مهمهاو پژوهشگاهها دانشگاهشد، مي شدند. با مطرح شدن مركز نهادي درگير در تحقيقات پايه تلقي
د2توليد دانش توسط گيبونز21دم و پژوهش جمعكه در آن توليد و تعاملي رشته گرا، بين انش در مقابل- اي

و صنعت داراي رابطهو پژوهشگاهها دانشگاهرويكردهاي قبلي كه  هم نبودند ها مطرح شد،- تنگاتنگي با
و فناوري براي   ,Gibbons) اهميت يافتهاآنتقويت همكاري با ديگر بازيگران از جمله صنعت در پژوهش

1994) . 
مند به نوآوري در اواخر قرن بيستم ميالدي كه از منظر نقش با مورد پذيرش قرار گرفتن رويكرد نظام

مو پژوهشگاهها دانشگاه ها يكي از نهادهايو پژوهشگاهها دانشگاهگيبونز نداشت،2دها تفاوت زيادي با
(در سطح ملي، بخشي، فناورا و منطقهكليدي نظام نوآوري در نه و گسترش نوآوري شناخته شدند. اي) در بروز

و صنعت به عنوانو پژوهشگاهها دانشگاه،3نوآوري گانهسهچارچوب مارپيچ   ترين مهمها در كنار دولت
 بازيگران خلق نوآوري مطرح شدند كه همكاري تنگاتنگ اين سه براي حصول نوآوري ضروري است

(Etzkowitz and Leydesdorff, 2000) و(Etzkowitz et al., 2000) . 
مد گانهسهدر هر دو چارچوب مارپيچ و وها دانشگاهتوليد دانش، بر لزوم تعامل قدرتمند2 نوآوري

و فناوري پژوهشگاه وها دانشگاهكنند. ساختارمي تأكيدها با ديگر نهادهاي اقتصادي در خصوص پژوهش
ن پژوهشگاه اند؛ به اين ترتيب كه اولين ها دچار تغيير شدهو پژوهشگاهها دانشگاهقش ها نيز همراه با تحوالت
و اين استقالل شدهيستأسهاي دانشگاه و مالي بودند و بولونيا داراي استقالل مديريتي در قرون وسطا در پاريس

مي توسط دولت و نيز كليسا به رسميت شناخته ار18شد. تا قرن هاي وقت وپا تداوم داشت تا ميالدي اين امر در
در اينكه با بروز دولت و نقش دولت و آلمان بسيارها دانشگاههاي مدرن كنترل در كشورهاي همچون فرانسه

و مالي  و اين عدم كنترل،ها دانشگاهافزايش يافت. در مقابل در آمريكا استقالل مديريتي  ترين مهماستمرار يافت
باهو پژوهشگاهها دانشگاهدليل نيل اين و پژوهش متناسب و تغيير تدريجي در آموزش ا به سمت كارآفريني

ميهاآناجتماعي در مقايسه با همتايان اروپايي- تغييرات اقتصادي .)Mowery and Sampat, 2005( شود تلقي
و ها در توليد علم وجود دارد:و پژوهشگاهها دانشگاه تأثيرگذاريپس دو رويكرد عمده در خصوص نقش

و نظريه ديدگا آن2مده اول به گيبونز و پژوهشگاه بخش كوچكيها دانشگاهتوليد دانش او تعلق دارد كه در
و در مقابل نقش انديشكده از نظام توليد دانش محسوب مي و صنايع در توليد ها، آزمايشگاه شوند هاي دولتي

و رو به افزايش است هاو پژوهشگاهها دانشگاه. ديدگاه ديگر در مقابل نقش (Gibbons, 1994) علم قابل توجه
و داراي اهميت فزاينده مطرح گانهسهدر توليد علم را در قالب مارپيچ و دولت بسيار مهم دانشگاه، صنعت

علم هاي توليد منتقدان نظريه گيبونز اگرچه متنوع شدن پايگاه.)Leydesdorff and Etzkowitz, 1996( كند مي
راو پژوهشگاهها دانشگاهپذيرند، اما كماكان را مي مي ترين مهمها و قلب توليد علم دانند كه ديگر محور

درو پژوهشگاهها دانشگاهبازيگران به شدت به نقش توليد علم  و شواهد حاصل از بررسي ها وابسته هستند
گ و انگليس، خالف مدعاي وها دانشگاهيبونز مبني بر نقش محدود گذر زمان در كشورهايي نظير كانادا

.)Godin and Gingras, 2000(ها در نظام توليد دانش را اثبات نموده است پژوهشگاه

1. Mode 2            2. Gibbons            3. The Triple-Helix model of innovation 
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با هاي بنگاه يكي از انگيزه تا حد زياديهاآنها كه بودجهو پژوهشگاهها دانشگاهها براي همكاري
از وابسته به دولت مي و اين يكي ديگر از داليلي است پژوهشي به دولت است، هاي هزينه باشد انتقال بخشي
وو پژوهشگاهها دانشگاهكه نقش محوري و نقشكهيناها در نظام توليد علم قابل چشم پوشي نيست تعامل

و تقويت است را نمي به ساير بازيگران اصلي نظام توليد علم طبق نظريه گيبونز در حال گسترش و نبايد توان
ج  در قلب نظام توليد علم تلقي نمود.هاآنمحوري ايگاهمعني تقليل

و پژوهش هستند كه چه در پيشينه توسط اكثر محققان حوزهها دانشگاهكاركردهاي ترين مهمآموزش
در گذاري سياست و چه در عمل و نوآوري ، اند درآمدههاي روزمره به صورت فعاليتها دانشگاهعلم، فناوري

و پژوهشهمورد توجه قرار گرفت ها محسوبو پژوهشگاهها دانشگاهكه وظايف ترين مهماند. دو كاركرد آموزش
و بدون توجه به ديگري توسط مي ميو پژوهشگاهها دانشگاهشوند به ندرت به تنهايي شوند. ها انجام

مي بررسي هم نشان صرف بر يكي تر از تمركز به اين دو كاركرد اثربخش زمانهمدهد پرداختن هاي محققان
دو كاركرد آموزشها دانشگاه. اگر ناظر به سير تاريخي تحول (Mowery and Rosenberg, 1989) هاست از آن

و دوم هاي مأموريتو پژوهش  و حوزهها دانشگاهاول  تأثيرگذاريهاي در نظر گرفته شوند، ديگر كاركردها
سوم در بخش مأموريتگرفته است، تحت عنوان ها كه مورد توجه پژوهشگران قرارو پژوهشگاهها دانشگاه

و تحليل قرار خواهد گرفت.   بعدي مورد بررسي

 پژوهشي در نظام ملي نوآوري: فراتر از آموزش مؤسساتوها دانشگاه مأموريت.11-3
و محدود، موجب ايجاد تفاوت در رويكردهاي مختلف به تحليل نظام ملي نوآوري اعم از نگاه گسترده

و نوآوري شده است. در نگاهو پژوهشگاهها دانشگاه نگاه به  مستقيماًمحدود، نوآوري ها در توسعه علم، فناوري
و نوآوري از دانش ناشي مي دارد. در مقابل1محور-هاي علم شود كه داللت بر حمايت از توسعه صنايع پيشرفته

و در نگاه گسترده، نوآوري پيشران توسعه اقتصاد ملي نه فقط از طري ق فرآيند توسعه علم سپس فناوري
و تعاملو بنگاهها دانشگاهبا محوريت2نوآوري از توسط طيف گسترده3ها، بلكه از طريق انجام، استفاده تري

 بازيگران در نظام نوآوري است. 
و صنعت مي هاي پژوهشاز طريق مستقيماًدر نگاه محدود ارتباط دانشگاه انجامد. دانشگاهي به نوآوري

باو پژوهشگاهها دانشگاهاين نگاه به دليل ناديده گرفتن نقش  و نيز اهميت صنايع ها در تربيت نيروي انساني
ويفنّاور سطح پايين در كشورهاي در حال توسعه داراي كاستي است. از طرفي نگاه گسترده به نوآوري

و رويكردهاي ديگري نظير  داسهيچمارپبالطبع نظام ملي نوآوري و دولت، از گانه  ترين مهمنشگاه، صنعت
بهو پژوهشگاهها دانشگاههاي بررسي نقش بديل و نوآوري در مقابل نگاه محدود ها در توسعه علم، فناوري

و نقش نوآوري محسوب مي وها دانشگاههاي شوند كه كاركردها در نظام ملي نوآوري را فراتر از صرف آموزش
به (Chaminade et al., 2018)و (Etzkowitz and Leydesdorff, 2000) دانند پژوهش مي اين ترين مهمكه

 شود. كاركردها در ادامه پرداخته مي
و نقش كه مجموعه كاركردها آنو پژوهشگاهها دانشگاههايي و پژوهش به ها عالوه بر آموزش

مي مأموريتپردازند به عنوان مي و نقشسوم طيفي از كاركر مأموريتشود. سوم شناخته از دها ها اعم
 
1. Science-based            2. STI mode of innovation            3. DUI mode of innovation 
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و كارآفريني در نوآوري انجام شده توسط بنگاه يرگذاريتأث (نوآوري صنعتي)، درگير شدن مستقيم در نوآوري ها
و  و پتنت و تأثيرگذاريزايشي، هاي شركت تأسيساز طريق اعطاي حق ليسانس در فرارسي فناورانه

ب تأثيرگذاري و ملي از طريق پاسخگويي و اقتصادي محيط پيرامون، را در توسعه محلي ه نيازهاي اجتماعي
درو پژوهشگاهها دانشگاهشود. نقش شامل مي  ها به عنوان مجري پژوهش مورد پذيرش تمام كشورها اعم از

و توسعه يافته است. در پروژه و كاركردهاي UniDevحال توسعه و بررسي نقش درها دانشگاهكه به تحليل
شده، اهميت پژوهش دانشگاهي در تمام كشورهاي مورد مطالعه مورد تصريح قرار كشورهاي مختلف پرداخته

دانشگاهي در كشورهاي مختلف با هم متفاوت است. كشورهايي هاي پژوهشگرفته است. با اين حال الگوي 
و اروگوئه داراي سهم باالتري از هزينه و توسعه دانشگاهي از كل هزينه همچون برزيل، كوبا كرد كرد تحقيق

و  و توسعه ملي در مقايسه با اكثر كشورهاي توسعه يافته هستند. در مقابل كشورهايي همچون چين تحقيق
و توسعه از توليد ناخالص داخلي وضعيت مناسبي دارند، به دليل نظام متمركز  روسيه اگر چه در سهم تحقيق

تو برنامه و توسعه هاي تخصصي دولتي سط آژانسريزي اقتصادي كه در آن بخش قابل توجهي از تحقيق
در صورت مي و توسعه كمتر ديگر از كشورهاي موردهاآنگيرد، سهم تحقيق دانشگاهي از كل منابع تحقيق
ا.)Göransson and Brundenius, 2011( اشاره است و فصلنيدر اقدامات سياستي كشورهاي آلمان، تركيه

و توسعه هاي همكاريكشورهاي عضو  در مؤسساتوها دانشگاهارتقاي وظايف براي1اقتصادي پژوهشي
و تحليل قرار مأموريتراستاي  پيشينه، بندي جمعويبررس. بر اساس گيردميسوم اين نهادها مورد بررسي

سليتحلچهار كاركرد عمده جهت  و سوم مأموريتي كشورها در راستاي اين استياقدامات وها دانشگاه دوم
ميپژوهشي مورد است مؤسسات  شوند. فاده قرار گرفته كه در ادامه تشريح

و در لبه دانش هاي پژوهشانجام.3-1- 11  پايه
و توسعه اقتصاد و گذاران سياستاهدافينتر مهمازيكيبه عنوان،يرشد  در تمام جوامع محسوب شده

مالت وستهيپ و راهيش و توسعه  گردد. اما در دورانيياشناسهاآنرفع موانعيها شود تا عوامل مؤثر بر رشد
طبايفراوانياز منابع مالينه در برخورداريرشد اقتصاد معاصر،  بلكه در گرو داشتن،يخداداديعيمنابع
و افكاريدانش  است.ايپويروزآمد

و سرمايروينيعصر حاضر، هر چند از بازو اقتصاد ميماليهاهيكار ازياستفاده برد، اما قدرت خود را
سعنشيكه دست به آفررديگيميخاصاش تفكر و فطيشرايدر دگرگونيزده يهاييو دارايكيزيدارند. منابع

جا مشهود جايبنگاه نقش اساسكي روزيد گاهيكه در و خلق محصو،يخود را به نوآوريداشتند، تالابداع
پايايدنياند، لذا توسعه اقتصاد دادهديجد ايتخالقوينوآورهيامروز بر وو  ستفاده از دانش استوار بوده

و خلّاق هستند رندهيادگياهل فكر،يروهايناييمنابع انسان،يبنگاه اقتصادكييهاهيسرماينتر بزرگ
و همكاران، .)1396(سليمي

و كل پا جانبه همهدر توسعه پژوهشديينقش مهم كس داريو و فناوري بر وستيندهيپوشيعلم
پ نديويپ،يپژوهش هايتيفعال و  داراي كاربري مشخصهيپا قاتيتحق. دارد جوامع شرفتيمحكم با توسعه

ميكلنيو قوانهاهينظرد،يجد هايهيو فرض ستندين اجينتا.ندينمايرا ارائه ريغ معموالً قاتيتحقنيحاصل از

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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و در نشر قابل مبادله ميعلماتياند هيپا قاتيتحق.رنديگيمقراريمراكز پژوهشاريدر اختايو رسنديبه چاپ
و تحقهايپ قاتيخود به دو دسته تحق ).1395،مهدي زادهوي(طالقان شونديمميتقس دار جهتهيپا قاتيمحض

ب تاهاآنيقاتيتحقيبسترهاوطي، در امكانات، شرامانده عقبو شرفتهيپيكشورهانيتفاوت است؛
هيو در حال توسعه است، به طور افتهي توسعهيكشورهازيو تمايتعاليبرايكه پژوهش راهييجا چيكه

و همكارانستينريپذ امكان بدون پشتوانة پژوهشيو منطقيحركت علم در)1399،(آقايي واقع،.
و استقالل واقع،يتوانمند ميتوسعه و توسعة علمديدر تولييتواناباياديزاريبس زانيكشورها به يعلم

و همكا مرتبط دارد و اوليضروريدانشگاهتيفعالكي پژوهش.)1397ران،(حكاك سازوكارنيبوده
و زمان پهمي گسترش دانش است ميعلماتيها در نشر وهشژكه گزارش كليمنتشر ليذ،يشود، به طور

آثار،يدانشگاهيپژوهشديتول ترين مهمونيتر ملموسن،يبنابرا. شوديميبند طبقهديمقولة دانش مف
و... است. ها، كتاب شامل مقاله علمي هيئت  ها

و جهتيساز دانشگاه در فرهنگيا توسعه به نقشمختلف مطالعات سويريگ پژوهش رفعيبه
جايها چالشو،يو نظريقاتيتحقيخألها پيو زواريكه شكارييموجود اشاره دارند. تا راژانجام وهش

ويعوامل توسعه معرف ترين مهمازيكي  پژوهشيبه فرهنگ پژوهش را چالش اصلهيتوجيبكرده
و دانسته م ترين مهماند ويدولت هاي شركت ران،يمدتيحساس زانيعوامل مؤثر در فرهنگ پژوهش را
و پژوهشگر معرفق،يو آحاد مردم نسبت به تحقيخصوص و زواري, كننديميپژوهش جي. نتا)1390(شكاري
تو زانيم است نشان دادهها پژوهش و بسيپژوهشيهايانمنددانش ويپژوهشيور مؤثر بر بهرهارياز موارد
.)Patel et al., 2004( است قاتيتحقجينتا كاربست

و دولت تقاضامحور هاي پژوهش انجام.3-2- 11  براي صنعت، جامعه
و دانشگاهو ارتباطيدانشگاهينيكارآفر،يدانشگاه قاتيتحقيسازيامروزه توجه به تجاراز نظر پژوهشگران،

ويهمكار. است افتهيشيافزا،يريطور چشمگ صنعت، به و دانشگاه به انجام آموزش، پژوهش، توسعه صنعت
دريهاتيفعالگريد مينظام آموزشكيمشترك و اجازه و اقشار دهدياشاره دارد از جامعه تمام احزاب

مسيزمانها دانشگاه رو،نيمند شوند. ازا موجود در دانشگاه بهرهيها فرصت پوريدر و ييايخدمت به توسعه
م و تخصص رنديگيكشور قرار و در راه تحقيمتجليصنعت داتيرا در تول خود كه دانش و پژوهشقيسازند

نعيصنايازهاينبهييپاسخگويبرا .)1387(باقري نژاد, بردارنديجديها جامعه گاميازهايو
ب تأكيدها دانشگاهيپژوهشيواحدهايهاتيمناسب در فعاليريگ جهتتيبر اهممحققان و انيدارند

ا كننديم هم توانيم وجود نداشته باشد، تنهايريگ جهتنيكه، اگر و فاقد بود.ييافزا شاهد اقدامات پراكنده
 صاًخصوو انتشار آن،اتارتباطليارتباط صنعت با دانشگاه، با هدف تسه خصوصدري پژوهش گذاري سياست
بيپژوهشانيجرقياز طر م مختلف،ي نهادهانيدر .(Leal et al., 2018)رديگيصورت

ايپها دانشگاهدريفكريهاهيمناسب سرمايده جهتتيبه اهم گرانپژوهش و به جهينتنيبردند
بهدايپژوهشيكردهايرويدهقسوويپژوهشيها درست طرحفيكه، با تعر دنديرس ن نشگاه يازهايسمت

م هميپژوهشيكردهايروياثربخششيافزا ضمن توان،يصنعت، ةتوسعوييافزا دانشگاه، موجب
و اثربخشو تعامالت مناسبها دانشگاهيفكريهاهيسرما صنعت شد، تا ضمن حل مشكالتباهاآنتر تر

و تجرب وةصنعت از دانش و همكاران، بهره جستزينيصنعت كارشناسان متخصصان به.)1397(غالمي
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و دانشگاهيحدتايسهاي اقتصادي كشور انگل موفقيت عنوان نمونه، است. زيادي وابسته به تحقيقات علمي
و صنعت از جمله سرنوشت اجتماعي هر جامعه به ويژه سازترين نهادهاي با توجه به اين موضوع كه دانشگاه

و پس از انقالب صنعتي به شمار مي بين اين دو نهاد مؤثربرقراري ارتباط دستيابي به توسعه بدون روند
و شهابي پذير نخواهد بود امكان و.)1389،(فائض مي مؤثرارتباط صحيح و صنعت تواند موجب دانشگاه

و و انتقال دانش و فنّاوري افزايش نوآوري و تنها در صورت تعامل پايدار بين اين دو نهاد، توسعه صنعتي  گردد
ميمتع و اجتماعي را .(Plyee et al., 1999) توان انتظار داشت اقب آن توسعه اقتصادي

و ها در نوآوريو پژوهشگاهها دانشگاه هاي پژوهش تأثير هاي صنعتي مورد پذيرش تقريباً همه محققان
ي هاي بخشدر تأثير، اما اين (Albuquerque et al., 2015) باشدمي گذاران سياست  كسان نيست.مختلف صنعتي

و مستقيم تأثيرو تجهيزات پزشكي اين فناوري يستزهايي مانند دارو، در بخش هاي نظير تر از حوزه بسيار باالتر
در باشد كه نقشمي ICTخودرو يا  وها دانشگاهتر است. نقش بسيار پررنگهاآنهاي تحقيقات بنگاهي
ت ها در قالب مشاوره پژوهشگاه و و همايش بادل نظر در كنفرانساي، روابط غيررسمي و نيز گزارش ها هاي ها

ويده جهتپژوهشي در  و از اين باب، همكاري هاي پژوهشبه نوآوري هاي صنعت صنعتي قابل مالحظه بوده
مي ها در مجاورت جغرافيايي خود رايجو پژوهشگاهها دانشگاهبا  .(Cohen et al., 2002) شود تر

و فناورانهيپژوهشيدستاوردهاسازييو تجار ينيكارآفر.3-3- 11
از اين باب حائز اهميت ويژهها دانشگاهدر سازي تجاري هاي مهمي همچون اي است كه منبع نوآوريو پژوهشگاه

از نظر سازمان همكاري بوده3تريپيو ام2اسپي، جي1ايان دي و توسعه اند.  ترين مهم،4هاي اقتصادي
زايشي، اعطاي هاي شركت تأسيسها ثبت پتنت،و پژوهشگاهها دانشگاه هاي پژوهشي ساز هاي تجاري مكانيزم

و مشاوره به صنعت بوده است سازي . تجاري)OECD, 2013( حق ليسانس، همكاري پژوهشي با صنعت
در حال توسعه با روند فزاينده هاي پژوهش در كشورهاي در دانشگاهي ه اخير مورد توجه قرار گرفت هاي سالاي
و واگذاري حق ليسانس،و پژوهشگاهها دانشگاه . فعاليت(Hajihosseini, 2009) است در ثبت پتنت در خصوصاًها

در دهه و تا پايان دهه1970آمريكا، هاي شاخص دنيا تقريباً تمامي دانشگاه1980ميالدي افزايش شديدي يافت
و را انتقال فناوري خود را راه دفاتر ارتباط با صنعت به تصويب قانون عموماًاندازي نمودند. اگرچه اين افزايش

درس1980در سال5دال- باي و سپس از اين قانون نسبت مي6آموزيدر آمريكا دهند، اما واقعيت ديگر كشورها
صرف اثرات قانون باي از در دوره زماني منتهي به تصويب قانون باي- بيش  هاي پژوهشدال،- دال است.

و بلوغو پژوهشگاهها دانشگاه در حال افزايش از نظر كمي (نظيردر حوزههاآنها و فناورانه هاي جديد صنعتي
در دانشكده شناسي يستز در پژوهشو مهندسي ژنتيك و نيز كاربرد كامپيوتر كه هاي پزشكي ها) بهبود يافت؛

لي پيشران و واگذاري حق در آن دوره بوده است.و پژوهشگاهها دانشگاهسانس توسط هاي اصلي ثبت پتنت  ها

1. DNA           2. GPS         3. MP3           4. OECD             5. Bayh-Dole Act 
د هاي انجام شده با بودجه دال در آمريكا به مجريان پژوهش-قانون بال آنهاي ها را در قالب ولتي اجازه غيرمشروط ثبت نتايج

و يا اخذ حق ليسانس از آن و نامه ها را اعطاء نمود. تصويب اين قانون موجب ابطال توافق پتنت هاي مالكيت فكري مجريان
و تشويق دانشگاه آژانس و پژوهشگاه هاي دولتي شد با ها ها برداري از پتنت از طريق بهره صنعتهاي آمريكا براي تحكيم ارتباط
 Mowery, Nelson, Sampat, and(هاي با تأمين مالي دولتي را به همراه داشت هاي حاصل شده از پژوهش ليسانسو حق

Ziedonis, 2004(.
6. Lesson drawing                 
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كه- قانون باي و لذا پايهتريشپدال شتاب روندي گذار روند جديدي نبود. توجه آغاز شده بود را افزايش داد
و واگذاري حق ليسانس به مكانيزم در مواردي كه امكان ثبت مالكيت–هاي مالكيت فكري نظير ثبت پتنت
و و به اشتراك گذاشتن توانمندي- جود دارد فكري كهو پژوهشگاهها دانشگاههاي موجب مستند شدن ها شد
در ساز همكاري زمينه و ارتباط با صنعت دو طرف گرديد. در خصوص دفاتر انتقال فناوري هاي بعدي بين

كهو پژوهشگاهها دانشگاه بر خالف باور غالب بيهاآنها، و دانشگاهموجب برقراري ارتباط شوند،مين صنعت
و تراكنش1رصد عمدتاًنقش اين دفاتر  دو طرفي است كه پيش، تسهيل وتر با هم آشنا بوده هاي بين و تعامل
و نيزها دانشگاههاي پژوهشي اند. به عبارت ديگر صنعت براي شناسايي توانمندي همكاري داشته و پژوهشگاه
(مانند مشاوره، استفادهاز مكانيزمهاآنبه سفارش پژوهش و غير رسمي ارتباط با جوامع علمي هاي متنوع رسمي

بااز منتشرات دانشگاهي، تعامالت مستقيم) استفاده مي و ارتباط با صنعت مكانيزمي و دفاتر انتقال فناوري كند
در مقايسه ديگر گزينه ب اولويت پايين ا اين حال، در هاي مورد توجه صنعت براي ارتباط با دانشگاه است.

و شبكه هايي كه فعاليت حوزه و توجه باالي صنعت نبوده ارتباطي بين هاي بازاريابي دفاتر انتقال فناوري مورد نياز
درو پژوهشگاهها دانشگاه ميهاآنها با صنعت .)Colyvas, 2002( باشد، اهميت بااليي دارد ضعيف

در تأسيسحق امتياز يا ليسانس، قرارداد تحقيقاتي،يدر مجموع، اعطا زايشي، هاي شركتو مشاركت
و خدمات حاصل از پژوهش سرمايه وها دانشگاهگذاري مشترك، فروش مستقيم/ باواسطه محصوالت

مي سازي اين تالش هاي تجاري مكانيزم ترين مهمها پژوهشگاه د. باشند كه استفاده از هريك مالحظاتي دار ها
و هاي اولويت هاي فناوري بسته به ويژگي و فناوري، و جذب و چرخه عمر فناوري، انتقال (شامل نوع دار

و حفظ بازار، هاي پژوهشحفاظت از مالكيت فكري) در  (اعم از هزينه، امكان ورود و شرايط بازاري دانشگاهي
و جذابيت  بايست موردمي سازي تجاريمتناسب]هاي[فناوري) مكانيزم كننده يافتدراعتبار شركت همكار

از هاي پژوهشسازي استفاده قرار گيرد. الزم به يادآوري است، براي تجاري دانشگاهي ممكن است به استفاده
 مورد نياز باشد. زمانهمسازي به صورت تجاري بيش از يك مكانيزم

و منطقه.3-4- 11 و پايداري توجه به نيازهاي ملي  اي
ماز آن و توانمنديجايي كه در نابع ميو پژوهشگاهها دانشگاههاي مورد نياز توسعه شود، نقش ها به سهولت يافت
ميها آن ازدر توسعه اهميت بيشتري »گرا هاي توسعه دانشگاه«يابد كه براي نشان دادن اين اهميت به اختصار

در كشورهايي كه بخش عمده پژوهش استفاده مي در شود. اين نقش ميو پژوهشگاههااهدانشگها گيرد ها صورت
مي برجسته و برزيل مثال–باشدتر مي ايران از اين دسته كشورها محسوب شوند. برخالف رويكرد هايي
كه دانشگاه در كشورهاي توسعه يافته و مؤثرها را نهاديو پژوهشگاهها دانشگاههاي كارآفرين در سطح ملي

ت محور محلي با رويكرد بازار در ميو گرا به عنوان جايگاه بايسته كند، دانشگاه توسعه عامل با صنعت معرف
در تعريفي ساده،و پژوهشگاهها دانشگاه در حال توسعه مطرح شده است. در نظام ملي نوآوري كشورهاي ها

با دانشگاه توسعه كه هاي بخشگرا نهادي داراي تعامل باز (از جمله صنعت) است منطقبا صرفاًمختلف جامعه
و گيري نمي سودآوري تصميم از استقالل كافي، منطق آن كمك به توسعه اجتماعي كند؛ بلكه ضمن برخورداري

در سطح  و ديگري حل مسئله بر آموزش بر اين اساس يك دانشگاه ممكن است تمركز بيشتر اقتصادي است.
و به طور جدي از رويكرد يكسا هاو پژوهشگاهها دانشگاهبراي همه2نمنطقه يا ملي را دستور كار خود قرار دهد

1. Monitor             2. One size fits all 
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از دانشگاه توسعه مي خودداري شود. باو تركيب تئوري محور هاي مستمر مسئله رود الف) آموزش گرا انتظار ها
ب)  از بعد آموزشي دنبال نمايد؛ با هاي پژوهشمسائل عملي را و ملي بر مسائل محلي  روشيريكارگبهمتمركز

و ابزارهاي عل ج) مهارتتحقيق از روحيه كار تيمي، تعامل، مي را دستور كار خود قرار دهد؛ (اعم هاي عمومي
در اعضاء خود ترويج نمايد و ...) پشتيبان نوآوري .(Arocena et al., 2018) مسئله محوري

جدياز كاركردها يگرد يكي از دانشگاهي بدنه مشاركتو حضور،ها دانشگاهيدمهم در نسل در جامعه
نظطر ويعلميهاو مشاركت پژوهي ياستس ياستي،س هاييهو توصيتخصص هاي ارائه مشاورهيرق مختلف
در علمي يئتهياعضايياجرا و ترو يزيرو برنامه گذاري سياستو مشاركت يدستاوردهايجكالن كشور

(با هدف بهبود فهم عموميو پژوهشيآموزش و از علم) است كه در مطالعات مختيدر جامعه لف به آن اشاره
ايشده است. برا تأكيد آئينتحقق باي،استخدام هاي نامهينمشاركت، نكات مربوطه در و ... در يستيارتقا

و پشتيآكادم هاي نقشدر- كاركنان همهتا شود نظر گرفته و درگ هاي از فرصت- يبانيك شدنيرمشاركت
غيرسم هاي در جامعه به روش  Breznitz and) (Gyurkovics and Lukovics, 2014)ندكن استفادهيرسميرو

Feldman, 2010) (NCCPE, 2021).

 پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهبندي كاركردهاي جمع.3-5- 11
ا پژوهشي مؤسساتوها دانشگاههاي كاركرديبند جمع سليتحليبرا فصلنيكه در موردياستياقدامات

 ارائه شده است.1-11 جدولاستفاده قرار خواهد گرفت در 

 بندي نويسندگان)ي(جمعپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيها كاركرد-1-11 جدول

وكاركرد يپژوهشمؤسساتوهادانشگاهمأموريتنقش

درهيپا هاي پژوهشانجام و
 لبه دانش

و جهتيسازدر فرهنگهادانشگاهيتوسعه يرفع خألهايبه سويريگپژوهش
و زانيم. همچنين افزايش موجوديهاو چالش،ينظرويقاتيتحق دانش

ي.پژوهشيهايتوانمند

 تقاضامحور هاي پژوهش انجام
و دولت  براي صنعت، جامعه

يتجلريدر مسهادانشگاهيپژوهشيواحدهايهاتيمناسب در فعاليريگجهت
و تخصص خود در صنعت قيدر راه تحقيجديها گام برداشتنوو دولت، دانش

نييپاسخگويو پژوهش برا نعيصنايازهايبه .جامعهيازهايو

و تجاري سازي كارآفريني
و دستاوردهاي پژوهشي

 فناورانه

و به اشتراك گذاشتن توانمند ها كهو پژوهشگاههادانشگاهيهايمستند شدن
؛ استفاده دو طرفنيبيهاو تراكنشليتسه باشد؛ميهايهمكار سازنهيزم

ا (ماننديارتباط با جوامع علميرسمريغويمتنوع رسميهازميمكانز صنعت
به)ميتعامالت مستق،يمشاوره، استفاده از منتشرات دانشگاه يارتباط شبكه؛ توجه

.ها با صنعتو پژوهشگاهها دانشگاهنيب

ويمل نيازهايبه توجه
پايا منطقه يداريو

ندانشگاه تعامل باز بايداراياو منطقهيملهاييتو اولويازهاجهت درك
كه هاي بخش (از جمله صنعت) است يبا منطق سودآور صرفاًمختلف جامعه
منطق آن كمك،ياز استقالل كافيبلكه ضمن برخوردار كند؛ينميريگميتصم

است.يو اقتصاديبه توسعه اجتماع
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وال ابزارهاي سياستي مورد استفاده در تحليل تجارب بين.11-4  مأموريتمللي توسعه پژوهش
 پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهسوم
وياستيس اهدافبهيابيدستو گذاري سياستنديفرادريمهم عنصر،ياستيسيابزارها انتخابويطراح
 اساسبر دولت مداخله منطقوياستيسيابزارهاتيماه دركن،يبنابرا. شوديم محسوب هدف گروهبر تأثير
 حاكم ابزاراي استيسليوسا گاهاًكهياستيسيابزارها. استتياهم حائزاريبس،هاآنيلكردعمسميمكان
به،هاآناز استفادهبا دولتكه كردفيتعرييها روشو اصولر،يتدابازيا مجموعه توانيمرا شونديمدهينام
.(Borrás and Edquist, 2013) پردازديمياجتماع راتييتغاز ممانعتايياثرگذار،يبانيپشت

 دههدر. است داشته وجودياستيسيابزارهابا ارتباطدر غالب كرديروسه است،يس علمخيتار طول در
يهايژگيويدارا مشخصييهاسميمكان صورتبهياستيسيابزارهافيتعربهكيكالس كرديرو، 1970

ايابيدستيشده در راستانييتع اعتيطب كرد،يرونيبه اهداف بوده است. ابزارها را مورد توجه قرارنيهدفمند
. داده است

 خود اهدافبه بتواندهاآنحيصح شناختبا گذار سياستو شوند اجراويطراحيدرستبه ابزارها چنانچه
ارقرينيبازب موردياستيسيابزارهااز دركنيا زمان طولدر حال،نيابا. شونديميتلق اثربخش ابد؛ي دست
يساز ادهيپنديفراونهيزمو باشدهاآنياثربخش كنندهنييتع تواندينمييتنهابه ابزارهايژگيورايز است؛ گرفته

بدكننديم فاءياياثربخشدريمهم نقشزين رانهيزم–ابزار كرديروب،يترتني. شكل گرفت كه همچنان ابزارها
يانهيزمبهيانهيزمازهاآن عملكردكه تفاوتنيابا دانست؛يم به اهدافيابيمشخص شده جهت دستيليوسا
از. رونديم شماربهينوآور نظامبر تأثيرگذاريرهايمتغازيكي تنها ابزارها سوم، كرديرودر. بود متفاوتگريد
ياساسيرهايمتغگريدازاابزارهيهاسميمكانو هدفيها گروه ابزارها،نديفراويساز ادهيپ ساختار منظر،نيا

بدشونديم محسوب نيخنثيليابزارها وساب،يترتني. و مشكالت بلكه تحت عنوان ستند؛يجهت حل مسائل
 ارائهفيتعر امروزه داشت توجهديبا. گردنديميجمعيهاتيفعالبهيساختارده موجبو شونديم شناختهنهاد 
به بااليحكمرانيمراتب سلسله نظامو رسديم نظربهتريمنطق سومردكيرو قالبدرياستيسيابزارهااز شده
نتريتعاملويمشاركتيحكمرانبهرانييپا  . (Edler et al., 2016)رشد قابل توجه ابزارها سوق داده استزيو

س فصلاين در س ترين مهمونيترجيرا،ياستيبا هدف مرور ابزارهاي چهياستيابزارهاي كلدر يار دسته
بر شدهميتقسهاآنتمركز محور بر اساس طرف عرضه نوآوري،كيتحر اند كه شامل ابزارهاي متمركز

و گيري شكلكيتقاضاي نوآوري، ابزارهاي متمركز بر تحر طرفكيابزارهاي متمركز بر تحر روابط نظام ساز
ز ا در اين مطالعه.است گذاري مقرراتو رساختيابزارهاي متمركز بر بهيبتوان نگاه نكهيبا تمركز بر جامع

اند كه ممكن است شامل اقدامات گرفته قراريمورد بررسيكليداشت، ابزارها به شكلياستيس ابزار جعبه
و كرديروكيمختلف با  ببرند بهرهگريكدي متقابل هايتياز فعال ده،يتن درهميبه شكلايمشابه باشند

و ردائي .)1398،(نصيري
درمي قرار مورد استفاده براي تحليل اقدامات سياستي فصلكه در اينياستيس هايابزاربنديعجم گيرد

 ارائه شده است.2-11 جدول 
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و ردائي، سياستي مورد استفاده براي تحليل اقدامات سياستي هايابزار-2-11 جدول )1398(نصيري

مرجعهر دستهترين ابزارها درهايي از مهممثالدسته ابزارتمركز

تحريك طرف
 عرضه نوآوري

--هاي دولتيبنگاه

مالي تأمين
و  مستقيم تحقيق
و نوآوري  توسعه

-STRATA حمايت مالي از علوم پايه
ETAN (2002)

و توسعه  حمايت مالي از تجهيزات زيرساختي تحقيق

STRATA-
ETAN (2002) 

Edler and 
Georghiou 

(2007)
ت و توسعه صنعتي نظير اعطـايحمايت مالي از حقيق

و يارانه مطالعـات امكـان و مميـزي فنـاوري سـنجي
و توسعه صنعتي گرنت هاي تحقيق

STRATA-
ETAN (2002) 
OECD (2019) 

(شـامل و توسـعه در بخـش عمـومي گرنت تحقيـق
و راهبردي) بلوكي، سرآمديهاي رقابتي، گرنت

Edler and 
Georghiou 

(2007) 
Bégin-Caouette 

et al (2017) 
و قاضي نوري
( قاضي )1396نوري

 كوپن نوآوري
OECD (2019)

Cirera et al 
(2020)

و وامهاي كموام هايحمايت،هاي كوچكبهره
گذاري خطرپذير، سهامي نظير حمايت از سرمايه

دهي بازار سهام جديد شكل

و قاضي نوري
( قاضي )1396نوري

مشوق مالياتي
و  و توسعهتحقيق

 نوآوري

وهاي هزينهمشوق- (شامل معافيت مالياتي محور
 اعتبار مالياتي)

(شامل جعبه پتنت) مشوق-  هاي درآمدمحور
هز معافيت- و ياجتماع تأمين هاينهيحقوق

و توسعه  كاركنان تحقيق
حقاتمالي معافيت- دريقيبر درآمد اشخاص فعال

و توسعه تحقيق

و قاضي نوري
) )1399همكاران

و ضمانت سهام
 اعتبار

وقاضي نوري
( قاضي )1396نوري

و آموزش
 آموزي مهارت

(تربيتبرنامه هاي آموزشي ارائه شده توسط دولت
و توسعه) هاي علمي براي فعاليت نيرو  OECD (2019)هاي تحقيق

-STRATA حمايت مالي از آموزش دانشگاهي
ETAN (2002)

و جابهاعطاي يارانه به استخ وقاضيجايي نيروي انسانيدام نوري
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مرجعهر دستهترين ابزارها درهايي از مهممثالدسته ابزارتمركز

(قاضياز دانشگاه به صنعت )1396نوري

-STRATA كارآموزي از طريق پژوهش
ETAN (2002)

 آموزي مهارت
Edler and 
Georghiou 

(2007)

اي خدمات مشاوره
و نوآوري  فناوري

و پايش جهاني فناوري محك  Edler et al زني
(2016)

) يا حمايت از ارائه مشاوره) براي اموريمشاوره
همچون توليد ناب، فرآيندهاي استاندارد شده بهبود

و امنيت محيطي،  كيفيت، انرژي، مديريت بهداشت
و ... دانش مرتبط با فناوري اطالعات، منبع يابي

Shapira and 
Youtie (2013) 

و آگاهي هاي اطالع فعاليت  بخشي رساني
OECD (2019)

و همكاران كياسري
)1396(

تحريك طرف
تقاضاي 
 نوآوري

خريد با محوريت
دولت

خريد محصوالت نوآورانه
و توسعه1خريدهاي پيشاتجاري تحقيق

و ردائي نصيري
)1398(

تحريك تقاضاي
 خصوصي

Salamon (2001)ايضمانت بيمه

EU (2013) هاي نوآوري كوپن
OECD (2019) 

 تجميع تقاضا
Edler and 
Georghiou 

(2007)

 تصريح تقاضا
و همكاران كياسري

)1396(
تحريك كاربران
نهايي محصوالت

فناورانه

و آگاهيهاي اطالعفعاليت بخشيرساني
و همكاران جوريان

)1396(  قدم حمايت از پرورش كاربران پيش

گيري شكل
 ساز روابط نظام

حمايت از
و همكاري علم

 صنعت

ت از انتقال فناوري نظير اعطايهاي حمايسياست
اندازي دفاتر انتقال يارانه به انتقال فناوري، راه

2فناوري

STRATA-
ETAN (2002) 

و توسعه دولتي با سفارش ارائه خدمات تحقيق
صنعت

STRATA-
ETAN (2002) 

(برايحمايت از پروژه و توسعه مشترك هاي تحقيق
نه)هاي همكارا مثال از طريق اعطاي گرنت

STRATA-
ETAN (2002) 

(مانند مراكز سرآمدي ايجاد مراكز پژوهشي مشترك
كه تمركز بيشتر خود را بر پرورش پژوهشگران خبره

Cunningham 
and Gök (2016) 

1. Pre-commercial procurement 2. Technology Transfer Offices 
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مرجعهر دستهترين ابزارها درهايي از مهممثالدسته ابزارتمركز
گذارند يا مراكز شايستگي كه بيشتر با هدفمي

برقراري كنسرسيوم با بخش صنعتي تأسيس
شوند)مي

 سازي شبكه
و آغاز شبكه، تالش برايگيرتسهيل شكل ي

و توسعه روابط درون گسترش شبكه
سازي تعامالت ضمنيشبكه به صورت رسمي

Cunningham & 
Ramlogan 

(2016) 

 سازي خوشه

و نقشه و آگاهيابي خوشهشناسايي و شبكهها سازي
هاآنكردن

Uyarra & 
Ramlogan 

(2016) 
و توسعه مشاركتي از طريق حمايت از تحقيق

و صنعت، تجاري ها پژوهش سازي افزايش روابط علم
و خلق و بهبود شرايط دسترسي به منابع مالي

هاي زايشيشركت

 گري ميانجي

فراهم كردن خدمات اطالعات فني توسط دولت به
وكارهاكسب

و ردائي نصيري
)1398(

(يا حمايت از برگزاري) رويدادهاي برگزاري
و واسطه ف نمايشگاهي و طرحناي، هاي بازارها

داللي فناوري

و قاضي نوري
( قاضي )1396نوري

 هاي رشد برنامه
و حمايت از مراكز فناوري، مراكزراه اندازي

و نوآوري، مراكز رشد، پارك كسب هاي علم، وكار
و و ...دهندهنوآوري، شتابفناوري ها

و ردائي نصيري
)1398(

--جايزه نوآوري
--نگاريآينده

و مقررات  گذاري توسعه زيرساخت

 OECD (2019)رژيم مالكيت فكري
هاي زايشي تاسيسگذاري در زمينه شركتقانون

 OECD (2019)شده توسط دانشگاهيان

وگذاري در خصوص نحوه بهمقررات كارگيري
 OECD (2019)استخدام پژوهشگران از صنعت

به صورتبرقراري شرايط الزم براي انتشار نتايج
و در دسترس قرار دادن داده  OECD (2019)هادسترسي آزاد

و برچسب و همكاران گذاري استانداردگذاري 1اسميتز

)2010(

و نهادي  مقررات اقتصادي، اجتماعي
و همكاران اسميتز

)2010(

1. Smits et al  
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از حمايت ميتمؤسساوها دانشگاهاز اقدامات سياستي براي حمايت ترين مهمهاي مالي يكي باشد. پژوهشي
هايتر اقدامات سياستي كه شامل حمايت همچنين با توجه به اينكه منابع مالي محدود هستند لذا بررسي دقيق

و استفاده بهينه شوند به فهم بهتر سازوكارهاي حمايت مالي مي از منابع كمك خواهد كرد. هاي مالي يهاانيجرتر
هايشناس مشخص كرد. همه گونه1چندگانههاييشناس با گونهيفهومم چارچوبكي قالبدرتوان بودجه را مي

ببين پروژكياز4يبودجه نهاداي3ي، بودجه اصل2اي ستهبودجه و بودجه (اي5ايهطرف، طرفاز6پژوهانه)گرنت
مي،گريد ب شوند. تفاوت قائل ميها پروژه يرمستقيمغبا انتخابها دانشگاهبه مستقيماًاي ستهبودجه ، ابدي اختصاص

ميبر عملكرديمبتن7قسمتكيشامليا ندهيفزا شكلاگرچه به .(Caouette et al., 2017) شود هم
محدود پژوهشيتيفعالكيانجاميفرد براايگروهكيبه اختصاص داده شدهپول«ياهبودجه پروژ

و زماندامنهدر  پ معموالًو، مشخص، بودجه تعيين پژوهشيهايتيفعالفيتوصيابر شنهاديبر اساس ارائه
واحدايژهانتخاب پرو اي،بودجه پروژه مالي تأميني اين نوع اصليژگيو. (Lepori et al., 2007) است»شده

و8نهاديك توسط پژوهشي و بودجه تعالي بوده  باشد. مي9شامل سه دسته بودجه رقابتي، بودجه استراتژيك
، قلمرودريپژوهشتيفعالكيانجاميفرد براايگروهكيداده شده به اعتبار اختصاص بودجه رقابتي

و و زمان مشخص، پ معموالًبودجه و آژانسيها برنامهيا راستاهمپژوهش شنهاديبر اساس ارائه ها، صندوق
بيمليپژوهشينهادها ر توسعهيك نيز به منظواستراتژبودجه . (Langfeldt et al., 2015) باشدميي المللنيو

وي جامعهقيبا هدف تشويملتيحوزه اولوكيدر براي كسب جايگاه بلندمدتبا نگاه پژوهش پژوهش
مينوآور  يابد.ي تخصيص

واختصاص دادهيكه به صورت رقابت باشدمي بلندمدتهاي مربوط به برنامهبودجه تعالي به طور شده
ميموضوعكي ذيلها از پروژه سبديخاص به  در گرويپژوهشيتعال هايبرنامهتيموفقشود. اطالق

يدولت هايگذاريهيسرمايياست كه بهبود كارا برتر با عملكرديمؤسسات پژوهشيمتمركز كردن بودجه برا
طريبودجه تعالرا به همراه دارد. در پژوهش قابليت، 11تعامالت، 10ي، اثرات تجمعاسيمقاداقتصقياز

و12پذيري پژوهش مشاهده راتيفيك 13پژوهشابزار، مي پژوهش .(Bloch and Sørensen, 2015) دهد بهبود
و كتزبودجه اشاره دارد.عيتوز نحوهبهيعدالت در بودجه پژوهش مي هيكز ديكنند كه تول استدالل

پعياز توز پژوهش كهمييرويقانون قدرت متاي(يتجمعتيمزكي كننده منعكسكند  Hicks( ) است14وياثر

and Katz, 2011(.و يي،ايجغرافعي، احترام به توزيبر اساس اقدامات وروداي بسته، بودجهسندگانينويبرا
بهيها، نگران ارتقا تنوع در پروژه بر برابريهاي مربوط در بودجه 15بر عملكرديمبتن مؤلفهكند.مي طرفرا

و توزعيتوزيعيطبحياگر با ترج،زيناي ستهب وتيفيك تواندمي،سازگار باشد 16قدرت- رد قانونعملكعيمنابع
و سورنسن گزارش دادند كه بودجه تعالعكسعدالت را بهبود بخشد. بر ويبا نابرابر توأمي، بلوخ ، عدم تنوع

.)Bloch and Sørensen, 2015( ماندگار است- هاي خودشيگرا

1. Multiple typologies 2. Block funding 3. Core funding  
4. Institutional funding 5. Project funding 6. Research grants  
7. Performance-based component 8. Agency 9. Excellence funding 
10. Agglomeration effects 11. Interactions 12. Research visibility  
13. Research utility 14. Matthew Effect (rich-get-richer phenomenon)   
15. Performance-based component 
16. The normal resource distribution preference and the power-law performance distribution 
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و افزا شرايطدر ازياريبسيپول) برااز يجادشدهاارزششيافزااي(ييها، كارانهيهزشيمنابع محدود
جر)Psacharopoulos, 2008( است مورد توجهو توسعهياقتصاديسازمان همكاريكشورها هاي بودجهاني.

مييتيريبه عنوان ابزار مد ب مقرون به صرفه استفاده بايمبتنويرقابتاي ستهشود. بودجه زده بر عملكرد، نرخ
اميشيرا افزايعمومصيتخص هنيدهد. با يبر خروجيهاي مبتنو كاتز اظهار داشتند كه شاخصزكيحال،
هزتر باتجربهگذشته، پژوهشگران هاي پژوهشبريمبتن يپژوهشيواحدهاايجوان پژوهشگراننهيرا به
آديجد .)Hicks, 2011 and Katz(ددهنميحيداشته باشند ترجيشتريبيور بهره ندهيكه ممكن است در

و همكاران در بررسي كه كاوت دارد، پژوهشديمثبت را بر تول تأثيرنيكمتركيبودجه استراتژهاي خود يافتند
بهيمقيرا تشو پژوهشگران اما هاي بودجه، انواع جريان3-11 جدولدر جامعه پاسخ دهند. هاي چالشكند تا

و  خال تأثيرتعريف،  بندي شده است. صه جمعهركدام به شكل

)Caouette, Schmidt and Field, 2017( پژوهشي مؤسساتوها دانشگاههاي حمايت از پژوهشدر استراتژي-3-11 جدول

تأثيرويژگينوع بودجه

اعتبار تأمين
1اي ستهب

وها دانشگاهبه مستقيماً به صورت حجمي
مي پروژه سرجمع .ابدي ها اختصاص

احترام به،يبر اساس اقدامات وروديابودجه بسته
ها،و ارتقا تنوع در پروژه،ييايجغرافعيتوز

ميمربوط به برابريهاينگران . كنديرا برطرف
اگرز،ينيا در بودجه بسته بر عملكرديمبتن مؤلفه
و توزعيتوزيعيطبحيبا ترج عملكردعيمنابع
م قدرت-قانون و عدالتتيفيك توانديسازگار باشد،

.را بهبود بخشد

اعتبار تأمين
2يرقابت

ايگروهكيبهاختصاص داده شدهاعتبار
 پژوهشيتيفعالكيانجاميفرد برا

و زماندامنهمحدود در و، مشخص، بودجه
پ معموالً فيتوصيبرا شنهاديبر اساس ارائه

ذيل شدهيفتعر پژوهشيهايتيفعال
و نهادهاي هاي آژانس برنامه ها، صندوق

و بينپژ الملليوهشي ملي

پالمللي بينهايي، همكارپژوهشيطيشرا  شرفتي،
مديشغل مي قاتيتحقتيري، و را بهبود بخشد
رايتواند نرخ استنادات نسب مي بهتر نرمال شده

بر عملكرد، نرخ بازدهيمبتنويبودجه رقابتكند. 
 دهد.ميشيرا افزايعمومصيتخص

اعتبار تأمين
3كياستراتژ

بايملتياولو حوزهكيدر پژوهشيبرا
ي.و نوآور پژوهشي جامعه تشويقهدف

پژوهش دارد، اماديمثبت را بر تولتأثيرنيكمتر
يها تا به چالش كنديمقيپژوهشگران را تشو

پاسخ دهند.هاي مليو اولويتجامعه

اعتبار تأمين
4يتعال

و با با هدف سرآمدي در زمينه خاصي
يهاتيدر فعاليياستثناتيفيكهاي ويژگي
يها، برنامهمدتيطوالنبودجه،يپژوهش
و اعتباريداور طور قابل مالحظهبهيهمتا
ي.فرديا از بودجه پروژه شتريب

مق،يجرم بحرانقياز طر اثرات تجمع اس،ياقتصاد
، قابل و انفعاالت ،يترؤتي، فعل پژوهش

مو ابزار پژوهش راهگشايها افتهي .دهديبهبود

1. Block funding 2. Competitive funding         3. Strategic funding           4. Excellence funding 
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س فصلنيا در وياقتصاد هاي همكاريسازمانيها گزارشوهيآلمان، تركيكشورهاياستيتجارب اقدامات
مورد مطالعه قراريپژوهش مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتو از پژوهشتيحمانهيزمدر،1توسعه
جد شرويپي. آلمان به عنوان كشورگيرد مي وتيدر حمايو  مؤسساتوها دانشگاهسوميتمأموراز پژوهش

و دارايبه عنوان كشورهيو كشور ترك،يپژوهش قاي منطقهطيشرايدر حال توسعه و قابل بااسيمشترك
ا هماند گرفتهقراريمورد بررس ران،يكشور  پژوهشكه در زمينه مورد مطالعه اين OECD كشورهاينيچن.
مي عموماً و تشريح شده كشورهرياستيسيها اقدام ادامهدر. گيرد پيشرو هستند، نيز مورد بررسي قرار
وكشوري استيسيابزارهاو اقداماتازيا خالصه .شد خواهديبند جمع ها بررسي

و.11-5  پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتتجربه آلمان در حمايت از پژوهش
 فراهم شده است.2تااليايعالالتيبه تحص قانون مربوط با تصويبدر آلمانيعالالتيتحص مبناي حقوقي
 دولت فدرال،)يقانون اساس72همراه با ماده33شماره1بند74 اده(م3زمانهماز قانونيبه عنوان بخش
است.يآموزش عال مؤسساتازيليو مدارك تحصيآموزش عال مؤسساتدررشيپذي موردها مسئول رشته

ا انيبا (مادهنيمقررات خود را در انحراف از قوانبيصوتتيصالح4ها التيحال، بند72مربوطه فدرال دارند
اصولنيو همچنيآموزش عال مؤسساتياهداف كل5ايالتيآموزش عال پيمان).ياساس قانون6شماره3
و تحقل،يتحص،ينظام آموزش عاليربنايزيكل و همچنتيعضو رش،يپذق،يآموزش نيو مشاركت

ا.)Eurydice, 2021( كندميفيرا توصيآموزش عالاتمؤسسكارمندان كلنيقاعدتاً، هيمقررات در مورد
بخش آموزشيمند برا نظاميو چارچوب شودمياعماليخصوص مؤسساتاز جمله،يآموزش عال مؤسسات

بستيحاكماما كندميفراهميعال و پرورش آلمان و پژوهش مركزرمتيغاريآموزش است. وزارت آموزش
ا-يفدرال بر آموزش فن ايهاي آموزش عال جنبهيو برخيآموزش قاتيتحق،يحرفه شاملنينظارت دارد.

(از جمله تدريهاي آموزش عال در برنامهتيظرفصينظارت بر تخص  وتحليليهتجز) بر اساسسيدر مشاغل
از عرضهيمل س جنبهريساياصلتيمسئول التيا16و تقاضا در اقتصاد است. هر كدام آموزش ستميهاي

و عاليي، ابتدايكودكييابتدا اي، متوسطه بههاآنوجود دارند، اگرچه نقشيمقامات محل التيرا دارند. در هر
بريطور كل سا ونقل حملمدارس،يها ساختمانبر نظارت غريو وتيريمديآموزشريمناطق مدارس
دانش بندي گروهآموزش، از جملهيسازماندهيبرا گيرييمتصم.)NCEE, 2015( استمتمركزها دانشگاه

و عمدتاًدانش آموزان،يابيو ارزيهاي درس آموزان، انتخاب كتاب دولت فدرال است.ها دانشگاهبا مدارس
و بهبود نقش اجتماعي  درها شگاهدانآلمان در راستاي توسعه بيشتر پژوهش اقدامات سياستي انجام داده است.

و جمع سياست ترين مهمادامه  و قوانين اين كشور در راستاي توسعه پژوهش دانشگاهي بررسي، تحليل بندي ها
.دشو مي

6اصالح قانون حق نشر.5-1- 11

از نشراصالح قانون حق تفاده از آثاراسجهترايديجديبه اجرا درآمد، مقررات قانون 2018مارس1كه
اپياده كرديدانشگاهالتيو تحص قاتيحق چاپ در تحقيدارا مييطيتحت هر شرانيقوانني. ، شوند اعمال

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2. Hochschulgesetze 
3. Concurrent legislation 4. Länder 
5. The Higher Education Acts of the Länder 6. Copy right 
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يمقررات قانون بخشي از اين شده باشد.ميتنظيدر قرارداديمتناقضيها نامه اگر به عنوان مثال توافقيحت
زميبرا .)Viesel, 2020( شده است بيني پيشيدانشگاهتاليو تحص پژوهشنهياستفاده مجاز از آثار در

مي نشرحق قانوندر1يعلم قاتيبخش تحق )1(آيد. كشور آلمان شامل مواردي است كه در ادامه
و در دسترس عموم قرارعي، توزديتول يرتجاريغيعلم قاتياثر ممكن است به منظور تحقكي از٪15حداكثر

ويشخصيعلم قاتيتحقيخاص از افراد برارهيداكيي. برا1(رديگ تاياشخاص ثالث فردي. برا2 خود
ا كنيآنجا كه ياثر ممكن است براكي از٪75) حداكثر2()؛ استيعلم قاتيتحقتيفيكار نظارت بر

از3(؛ شودديتوليشخصيعلم قاتيتحق (1( هاي بخش) در استنباط و مي2) تص)، ، مقاالت جدارياوتوان از
سايعلماييشده از همان مجله تخصص مقري، و كارهااسيآثار در خارج از تجارت استفاده كامليكوچك

(1( هاي بخش)4(؛ كرد روكيارائهاي، اجرايقرائت عموم،) ضبط3) تا لميفايرسانه ضبط صداكيياثر بر
ا ن جاديو .ستيآن را در دسترس عموم آن ضبط مجاز

ز«بزار سياستيا تا با حمايت از حقوق پديدآورنده به كار گرفته شده»يگذارو مقررات رساختيتوسعه
را هاي پژوهشبراي همه  و شفافيت هرچه بيشتر در خصوص مالكيت فكري به صورت كلي، زمينه دانشگاهي

و براي رشد همكاري از برداري بهرههاي پژوهشي و علمي هم نمايد. اصالحيه مذكور را بهتر فراهاآنتجاري
انجام«و»يو فناور پژوهشيسازيو تجارينيكارآفر«توان در راستاي تقويت كاركردهاي را مي
 برداشت كرد.»و در لبه دانشهيپا هاي پژوهش

2آزاديدسترسياستراتژ.5-2- 11

و عنيدسترسياستراتژ جاديا موضوعاز آلمان فدرال پژوهشوزارت آموزش وان استاندارد آزاد به
و در دسترسيبه صورت دسترسجيانتشار نتايالزم براطيشرايبرقراركه به نوعي كنديميبانيپشت آزاد

و ابزار سياستيميها قرار دادن داده ز«باشد مي»يگذارو مقررات رساختيتوسعه  وزارتخانهنيا كند. را تداعي
ايابيدستتياعتقاد دارد كه مسئول ا دتاًعممهمنيبه و محققان است. با حال، وزارتنيبر عهده دانشگاه

سانيهمچن نيالتيا هاي دولت(مانند نفعانيذريانتظارات را از  كند.يم اعالمزيفدرال)
از است.هاآنيجنتاوها پژوهشازتيحما برايحق نشر ستراتژي دسترسي آزاد مكمل اصالحيه قانونا

هز اين استراتژي مشاهدهطرفكي و بدون تامي پذير امكان عموميبراراها پژوهشجينتانهيراحت  نمايد
ازيبرايشتريب هاي ايده دهاآناستفاده ها طرحاز صاحبانتيبا حما قانون حق نشرگريفراهم شود. از طرف
حتها پژوهشو رس،يدرسفيدر تكالي، دو.ايدنممي تقويتراجيكنندگان نتاديبه تولدنيامكان منفعت اين

و اثربخشي  .دهدميرا افزايشها پژوهشاقدام سياستي در هماهنگي با هم كارايي
ويدسترسيتراتژاس كهتيفعالنهيزمنيچند پژوهشآزاد وزارت آموزش بر را راهاآنقصد اعمال نفوذ

لدار نكه استدركستيد يي اين استراتژي،ديكلات. كهييها پروژهيآزاد برايدسترس عبارتكوجود است
ويم تأميندولت بودجه آن را  ايمبنهياطالعيك كند ارائهيخود را برايها دارد تالش تصميم نكهيبر

و مشاهده چگونگياطالعات در مورد دسترس .)BMBF, 2016b( آزاد انجام دهديتوسعه دسترسيآزاد

1. Section 60c                2. Open Access Strategy 
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بايرسدست-»يآزاد به عنوان استاندارد انتشار علميدسترسنييتع«• شودليبه استاندارد تبدديآزاد
 آن را انجام دهند.ديباانيو دانشگاه

با»آزاد سبزيدسترسريمس«-»آزاديدسترسيمختلف برا هاي راهباز كردن«• يدسترسريمس«برابر
 است.»ييطال آزاد

درتيتقو«• همهيبراديبايدولتيمال تأمينبا قاتيتحقجينتا-»يعلم هاي يافتهمشاركت
 باشد.يدسترس قابل

ك«• بايدسترسنيهمچن-»يانتشارات علميباالتيفيمحافظت از تيفيكنياز تضمديآزاد
 دارد.1باز همتايداوربهاي يژهواستفاده كند، اشاره

ويبرايريگميدر تصميتيمحدودچيه-»يعلميآزادتيمحدود عدم«•  برداري بهرهانتشار آزادانه
.ندارد وجودها با ثبت اختراع فتهايازياقتصاد

زمباهمچنين برايبند دسترسكي،تيفعاليهانهيتوجه به ويآزاد از پژوهشبودجه وزارت آموزش ذكر شد كه
مي«نفعانيذ ويقاتيتحقجينتا»كند درخواست دررا شود،يم اعتبار تأمين پژوهشرا كه توسط وزارت آموزش

در دسترس اول قرار دهند. آزاديصورت انتشار تيموارد ذكر شده است: مسئولنياي دسترسي آزاداستراتژهياهداف
طر جاديا؛يعلم به عنوان اموال عمومي؛ اجتماع  شتر؛يبييقابل تكرار؛ كاراجيانتقال دانش؛ نتاقيارزش از

ويدسترسياهداف استراتژانيمياسهي. مقا)fraunhofer.de, 2020( شدهنهيبه هاي ينههز  كاركردهايآزاد
در لبههيپا هاي پژوهشانجام«با كاركردهاي راستاييهمپژوهشي مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريت و
و تجاري«و»دانش و فناورانه كارآفريني  برداشت كرد. توانيمدر اين استراتژيرا»سازي دستاوردهاي پژوهشي

آ دهي شكلودرك جامعه« برنامه.5-3- 11 2»ندهيبه

و با هدفي عمليكاربردها جهترايو اجتماعيدر علوم انسان پژوهش،3آلمانفدرال پژوهش وزارت آموزش
ميانسجام، نوآورتيتقو س گراني. باز)BMBF, 2020( كندميجيتروي فرهنگ راثيو ،، حكمرانياستيبالقوه

باهشپژونديدر فرآنيزو تجارتيجامعه مدن و بهيو دانش عمل سؤاالتنقش خواهند داشت خود
امي كمكآنيريگ شكل كه نانياست كه اطمنيكنند. هدف و توص افتهيحاصل شود ي در هاي دانشگاههيها

و عمل با كاربردها منطبق باشند و مهارتي اشتراك دانش بهبود جهت آلمان فدرال پژوهش. وزارت آموزش
(سكوهاهدفمند از اقدامات منا وقي، تلفها يشگاهنما، دادهاي، رو4سب و تخصص ارتباطات در علوم مشاوره

»يو نوآوريفناوريا خدمات مشاوره«كند كه استفاده از ابزار سياستيمييبانيها پشت ) در طول پروژهرهيغ
تيانتقال دارد كه وضعو ارزيابي هاي پروژه ترويجبراي فزايندهتمركز سازمان مورد اشاره، عالوه،به. باشد مي

و پژوهش و فوردرژهيرا به و بالفاصله دانش عملمييابيارزيموضوعات مهم  در قالبي علميرايكنند
مي گيري تصميموتيدرباره فعال .كنند فراهم

و بهيرا برايو اجتماعيعلوم انسان هاي قابليت مضاعفتيفدرال تقو پژوهشوزارت آموزش كمك
آ و را در نظر دارد. در اين راستادهنيجامعه در شكل- درك جامعه«برنامه از طريق پژوهشوزارت آموزش

 
1. Open Peer Review 2. “Understanding Society – Shaping the Future”   
3. Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 4. Platforms 
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آ زمدر»ندهيدادن به بر ي، با تمركز بيشترو اجتماعياز علوم انسانتيو گسترش حماتيباعث تقونهيسه
ميدر مورد انسجام، نوآور قاتيتحقتي: تقوشودمييهاي اجتماع چالش يطراحيآزاد جاديا؛يفرهنگ راثيو

.خاصيازهاينيبرايقاتيهاي تحق هاي داده رساختيز جاديا؛ علميو توسعه برا
زم در ونهيهر سه ب پژوهشتمركز، وزارت آموزش سقاتيتحقنيفدرال از انتقال متقابل دانش و استي،

عنهاآن سازي المللي بينوي،و اجتماعيعلوم انسانيجامعه، توسعه ساختار يبانيپشتاي رشته ميان اموروان به
مي. كند مي و جامعه تقاضامحور هاي پژوهشانجام«توان حمايت از كاركردهاي اين سياست را و»براي دولت

پا ي، محيط پيرامون خودا به توسعه منطقه كمك« و تعبير كرد.»يداريو ط پژوهشوزارت آموزش فيفدرال
ن پذير انعطافكند كه امكان استفادهميرا فراهميمالياز ابزارهااي گسترده مي ازهايرا مطابق با و فراهم كند

ب مي از هاي خاص موضوع سازگار شود.و متناسب با خواسته ابديتوسعه شتريتواند به طور مداوم يكي
و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«ترين ابزار سياستي دولت آلمان متداول  است كه در راستاي»يو توسعه

و حمايت از تنوع نگاري آيندههاي هاي مصوب دولت فدرال قرار دارند. همچنين است در مورد پروژه استراتژي
مي»نگاري آينده«ها كه توجه دولت آلمان به ابزار سياستي رشته هاي مالي بيشتري براي دهد. حمايت را نشان

و صنعتياز همكارتيحما«ر سياستي هاي تحقيقاتي مشترك وجود دارد كه ابزا پروژهباها دانشگاه »علم
و از ابزارهاي سياستي»سازي شبكه«ازتيحماباشد. مي باشد به اين ترتيبمي فدرال پژوهشوزارت آموزش
،1يمل قاتيتحق هاي داده هاي يرساختزبايو علوم اجتماعيعلوم انسان هاي يرساختز سازي يكپارچهاز كه 

ميد نماييمهيتوص2اطالعات هاي ساختزيريكه توسط شورا طور همان ، كه به طور مشترك كند حمايت
و ،يخواهد شد كه هماهنگ جاديارمستق گرانياز بازايپويا شبكهو شودمينييتعها يالتاتوسط دولت فدرال

مديو استانداردهايهمكار و . از نظردنماييمنيرا تضمقيتحق هاي دادهتيريمشترك در وزارت آموزش
آ- درك جامعه«فدرال سه حوزه تمركز برنامه پژوهش  پژوهشياهداف مكمليخوببه»ندهيشكل دادن به

.دارديفدرال نقش اساس دولتهايياستراتژيو در اجرا استها آن
از هاي مالي دولت آلمان در اين طرح شامل حمايت از فعاليت در زمينه حمايت و حمايت هاي مشخص

ميي پروژههاي داراه دانشگا از هاي مشترك اعتبار تأمين«و»اعتبار استراتژيك تأمين«باشد كه تركيبي
 است.»اي بسته

و پژوهش،آموزش عالييسازيالمللنيبياستراتژ.5-4- 11 3علم

و پژوهش،يآموزش عاليسازيالمللنيبياستراتژ آلماندولت فدرال در مقابليداريپارا به منظور علم
و هاي جهان كمك به حل چالشيخود براتيبه مسئول اهتمامويانرقابت جه طري تدوين كرده قياز

انيايمناسب را براطيخود شرايسازيالمللنيبياستراتژ اندكمي جاديامر اساس، دولت فدرالني. بر
كتيمسئول مييدر عصر جهانييو شكوفاي، سالمتيزندگتيفيحفاظت از نيايو برارديگ شدن را به عهده
زم المللي بينيهمكارليپتانسازكار و تحقنهيدر مي قاتيآموزش، علوم .(BMBF, 2016a) برد بهره

اياستراتژنيايراهنما اصل»يو ابتكاراي شبكه: المللي بينيهمكار« نياست. به طور مشخص،
و متمركز بر دستمؤثر المللي بينياست كه همكاريبدان معن (به شرح ذيل)كيبه اهداف استراتژيابي، كارآمد

1. National Research Data Infrastructure (NFDI) 2. Council for Information Infrastructures (RfII)  
3. Internationalisation of Education, Science and Research           
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ا ذتيفعالنيبيهمكارنياست. س كننده شركت نفعانيهاي مختلف و بهيابيدستيابر استياز علوم، صنعت
مي تأثيرنيشتريب ويبرا تقاضامحور پژوهشيها انجام«كه در راستاي كاركرد رود ممكن به كار دولت

.استها دانشگاهسوم مأموريت»جامعه
يجهانيهمكارقياز طر1برتريتيتقو•
 المللي بيندر صحنهيدر نوآور مليقدرت توسعه•
و سازي المللي بين• يا حرفه-فنيآموزش
و در حال توسعه برايبا كشورهايهمكار• يجهان بنيان دانشجامعه گيري شكليدر حال ظهور
يهاي جهان بر چالش غلبههمكاري براي•

هم پا ي، محيط پيرامون خودا به توسعه منطقه كمك«رد راستاي كارك اين اهداف مي»يداريو باشند. موارد نيز
وو روابط المللي بينيها شبكه هايي است كه دولت آلمان در جهت تقويت استيسزير  ي دانشگاه پژوهشي

 كند. دنبال مي
و روابط استيس• و آموز،يريادگيشامل المللي بينيهمكار:يدانشگاهپژوهشي ش پژوهش

و اثربخششيافزايخواهد شد. براليمعمول تبديبه روشاي يندهفزامشترك به طور يانسجام
س و اقدامات مختلف در چارچوب  وزارت امور خارجه آلمان،يو دانشگاهيروابط پژوهش استيابزارها

و تحقيهاتيمسئول خ قاتيآموزش، علوم به ارجدر شده مختلف اختصاص داده هاي بخشرا كه قبالً
سيبود را تحت عنوان روابط فرهنگ و استيو ا كپارچهيآموزش ادغام در استيسنيكرده است.

ز«ياستيسيگروه ابزارها م»يگذارو مقررات رساختيتوسعه .رديگيقرار
آلمان در خارج از كشورريبرجسته كردن تصويبرا درازمدتيابيبازارشيپوكي:2يمكانيابيبازار•

و فناوريبا عملكرد باال برايبه عنوان مكان و روشيعلم  انداز چشمبهيابيدستيها است
ميپژوهش اكنديآن كشور را برجسته ارزشيهدف خارجيها به گروه وضوحبهديباشيپوني.
دريا افزوده بيهمكاررا كه انتظار داشته تواننديم شانيها برنامه شتريبا آلمان در هنگام توسعه

اباشند را نشا م استيسنين دهد. سيدر راستا توانيرا ييكاربران نهاكيتحر«ياستيابزار
 استنباط كرد.»محصوالت فناورانه

است:يو اقتصادياسيس،يعلميفوريايمزايحضور در خارج از كشور دارا:المللي بين حضور•
ز انسانيبه منابعيبه موضوعات پژوهش، دسترسيدسترس ها،تگسترش مهار،يرساختيو
شريعلميها با قطبيو همكار سازي شبكه جدكيدر كشور ثالث.يها بودجه گروهديو منابع

س م»سازي شبكه«ياستيتبلور ابزار ا توانيرا آموزش سازييالمللنيبياستراتژ استيسنيدر
د،يعال و پژوهش .ديعلم

3طرح تعالي.5-5- 11

يك آلمانكه بود اينطرح هدف. كردند تصويب2005 سالدررا طرح تعالي آلمان ايالتيو فدرال هاي دولت
 دستاوردهايبه بيشتر توجهو المللي بين سطحدر بيشتر رقابت باعث امر اين تبديل شود،تر جذاب پژوهشي مكان

1. Excellence          2. Location marketing           3. Excellence Initiative         
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رد1بنياد پژوهش آلمان،2011و2006 هاي سال بين.شودمي آلمان علمي جامعهو آلمان هاي دانشگاه برجسته
طرح بودجه جهت رديفسه براي اضافي بودجه يورو ميليارد 1.9 مجموع  است. كرده دريافت اين
 كار پژوهشگران تازه ارتقا براي تكميلي تحصيالت مدارس.1
 باال سطح تحقيقات ارتقاء براي2برتري هاي خوشه.2
 دانشگاه باالي سطح تحقيقات ارتقاء براي نهادي هاي استراتژي.3

و خوشهاهداف دو مورد اول اعتبار تأمينها هستند كه از نوع بودجه اين طرح مدارس تحصيالت تكميلي
مي بسته و مورد آخر نيز از نوع اي رداعتبار راهبردي تأمينباشند يكه در طرح تعالييهافياست. با توجه به

مينيبشيپ از توانيشده است ،»ينوآورو وسعهتوقيتحقميمستقيمال تأمين«ياستيسيابزارهااستفاده
و مهارت« ز«و»سازي خوشه«،»يآموز آموزش بندادصيتشخ»يگذارو مقررات رساختيتوسعه  پژوهشادي.

 اصليتيمسئولكه بود آلمانيانسان علومو علوميشورا همراهبه طرحنيا مسئول مشترك طوربه آلمان
با ايالتيو فدرال هاي دولت 2009 ژوئن در.داشت عهدهبررا) نهادي هاي استراتژي( بودجه سوم رديف

 سال در.كردند تصويب) 2017تا 2012( ديگر سال پنج برايرا طرح تعالي بودجه، يورو ميليارد 2.7 اختصاص
 ,DFG(شد اعطا نهادي استراتژي11و برتر خوشه43 تكميلي، تحصيالت مدرسه45 براياي بودجه 2012

ي مذكوراستراتژيشد. اهداف اصلبيتصو طرح تعاليينيجانشيبرا 2016در سال3برتريياستراتژ.)2019
طر داريپاتيتقو موارد است:اين وقيبا تشوها دانشگاهتيتقو؛آن المللي بينبهبود رقابتقيعلم در آلمان از
ك قاتياز تحقتيحما اتيفيبا سيو همكارهينما جادي، كل شرفتهيپ قاتيتحق جاديا؛ علوم ستميدر يو به طور
و منطقه«.و علوم در آلمانيآموزش عالتيفيك و پايداري توجه به نيازهاي ملي  هاي پژوهشانجام«و»اي
.اند گرفتهدر اين راهبرد مورد توجه قرارها دانشگاهسوم مأموريتاز كاركردهاي»و در لبه دانشهيپا

»4وردانشگاه نوآ« برنامه.5-6- 11
با 2017سالاز»دانشگاه نوآور« برنامه ا مشترك دولتمالي تأمينو و اجرايي شد. انتظارها التيفدرال
تا10دورهكيدر رود اين برنامه مي و در راستاي چالش محور مسئله هاي پژوهشاز ورويونيليم 550ساله ها

و منطقه مير بستهاعتبا تأميناي حمايت كند كه از نوع مسائل محلي به شود. برنامه دانشگاه نوآور اي محسوب
ايمنسجم براياستراتژكيكه قبالً توجه داردييها دانشگاه و جامعه و دارا كرده جاديتعامل با مشاغل ياند
ايبرا بالفعليساختارها و فناوردهيتجربه انتقال مي اين برنامه شامل دانشگاههستند.ي، دانش كه هايي  شود

(BMBF, 2018a).
اكيتوسعه استراتژ دهنده ادامه• و انتقال فناور ده،يو كاربرد بهيدانش  شكلخود در سراسر دانشگاه

زماييكل  انتخاب شده باشند،يموضوعيهانهيدر
بههاآنانتقال ساختار• ،دننكنهيرا
دهاي منطقهيشبكه خود را با شركا گسترش• ،دنادامه
طو ابزار• ،دنكن نظيمتكير استراتژانتقال موجود را به
اترمهم• ب جادياز همه، و جامعهيهمكارياشكال ابتكار شتريو توسعه ، هنر  با تجارت

1. The German Research Foundation (DFG)          2. Clusters of excellence 
3. Excellence Strategy               4. Innovative Hochschule 
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براي تقاضامحور هاي پژوهش انجام«در راستاي كاركردهايها دانشگاهاقدامات مورد تشويق اين برنامه براي
و دولت و منطقه«و»صنعت، جامعه قرارها دانشگاهسوم مأموريت»و پايدارياي توجه به نيازهاي ملي

به. گيرد مي زشودمي نيز شناخته»اقدام برتري كوچك«عنوان اين برنامه وتر كوچكيها دانشگاهراي،
نميكاربرديعلميها دانشگاه مي حمايتشركت كنند، مورد1يعموم تعاليتوانند در طرحيرا كه دهد قرار

)Berghaeuser and Hoelscher, 2019(.
سها دانشگاهنقشتيتقو اين برنامههدف وا منطقهينوآور ستميدر و همكاري با شركاي اقتصادي ي

به اعيماجت ميها دانشگاهاست. با توجه به اختصاص بودجه توان استفاده ابزار در زمينه اهداف اين برنامه،
و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«سياستي  وياز همكارتيحما«و»زيسا شبكه«،»يو توسعه علم
(اي پروژه29يشركاهياول وتحليل تجزيه. را برداشت كرد»صنعت استفاده كننده) 2022- 2018كه در دور اول

مييفناورانتقالبرياقتصاد قلمروي، تمركز شركااند از تسهيالت بوده  دهد. را نشان

مس.5-7- 11 2 علمي هيئترسمي شدن اعضاءريبرنامه

دنيزير در نظر گرفته شده است تا برنامه»رسمي شدنريمس« رنامهب و دانشگاه را آسانيايمشاغل در تر كند
اشيمراحل مختلف را افزاتيشفاف آموزش مؤسساتوها دانشگاهدر دانشمندان جوانيهدف برانيدهد.
و علوميشده توسط شورا صادريهاهيتوص بر اساسبار،نياوليمعادل است. براتيوضعيدارايِعال علوم

به، 2014هيژوئ11در3يانسان مس با توجه و / اين،ها دانشگاهدريشغليرهاياهداف ، اياالتبرنامه فدرال
بر،آلمان در سراسر كشوريها مستقل در دانشگاهيشغلريمسكيبه عنوانرا شدنيرسمريمس عالوه
ايم جاديا دي،تصدي استاكييبرايانتصاب معمولنديفرا درستانيكند. هدف كه محققان جوان بتوانند

س ماندن دائميمرحله قبل از آنچه در حال حاضر است،  مرحلهكي. پس از را انتخاب كنندعلم ستميدر
 كنديمليممتاز را تسهيبه استادهاآنميانتقال مستق»شدنيرسمريمس«، برنامه آميزيتموفقيشيآزما

)BMBF, 2018b(.
ع جوانانيقابل اعتماد به دانشگاهيشغل هاي فرصتارائهيبرايراه شدنيرسمريمس حالنياست، در

سيزير به برنامهيبا امكان بخش وديمانند اساتكه كنديمتيكل تقوكيرا به عنوانكيآكادم ستميبهتر،
تفيممدر ابتدا بطور موقت در دانشگاه استخدازين محققان جوان اشوند. است كه پس از گذراندننياوت در

(معروف به دوره تصديميدائمي، بالفاصله به استاديشيدوره آزما آميزيتموفق ويروند ). برنامه دولت فدرال
 زاتيتجهيمناسب براهيهستند بودجه اول شاغلدارنده بودجهيها كه در دانشگاهيكند افراديمنيتضم اياالت

حتقيبه انجام تحقو قادردكننيم افتيدر  خود.يشغلهيدر مراحل اوليو آموزش مستقل هستند،
از در با 2032تا 2017كل دوره تايا بودجه هاييتمحدودو  وروي ارديليم1، دولت فدرال قصد دارد

ا فراهم كند. تصديريمسبرنامه 1000ليتسهيبرا مس جاديدر يشغلريمسكيبه عنوانيتصدريبرنامه
پذ شدهشناخته االمللي بينشده در سطح رفتهيو دريعلم ستميستيجذابشيبرنامه به دنبال افزاني، آلمان
ب و حفظ بهتريبراها دانشگاهاز تالشتيو حمايالمللنيصحنه درنيجذب دانشمندان جوان در آلمان است.

ياصل كانميك به عنوان آلمانيبرايپروژه اصالح ساختاركي رسمي شدنريخارج از كشور برنامه مس

1. Excellence Initiative         2. Tenure Track Programme         3. Council of Science and Humanities (WR) 
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مينوآور با توجه به اختصاص بودجه براي تسهيل به كارگيري پژوهشگران، در اين برنامه ابزار دهد.يرا نشان
مي اعتبار بسته تأمينو از گونه»و نوآوري توسعهو مالي مستقيم تحقيق تأمين«سياستي  باشد. همچنين اي

ز«اين برنامه شامل ابزارهاي سياستي نظر به ايجاد فرايند جذب پژوهشگر جديد  و رساختيتوسعه
و مهارت«و»يگذار مقررات مي»يآموز آموزش بر مورد استفاده پژوهشگران به شكل تأمينباشد. تمركز

و شفاف براي اهداف  و منطقه«كاركرد كنندهيتتقو درازمدتمنصفانه و پايداري توجه به نيازهاي ملي در»اي
 هاست. گاهسوم دانش مأموريت
 2017يبرا شده يزير برنامه(صيدر دو مرحله تخصيمرحله انتخاب علمكيدرها دانشگاه شنهاداتيپ

كميمي) بررس2019و مديانتخاب متشكل از كارشناسان جامعه علمتهيشود. دانشگاه به همراهتيريو
جديندگانينما و ندگانيو نماانيدانشگاهدياز نسل ح اياالتدولت فدرال يتصد جهتاستاد 468 دوداست.
.اند مورد حمايت قرار گرفتهبودجهصيدوره تخصنيدانشگاه در اول34در

1يو نوآور پژوهش نامه توافق.5-8- 11

و نوآور توافق ونيبياصل نامه توافقكيينامه پژوهش يعلم هاي سازمانتيتقويبرا ايالتدولت فدرال
ايم اعتبارينتأماست كه به طور مشتركيبزرگ با مانيپنيشوند. سيبيتركتالش دارد  استياز اهداف
جايافتهچارچوب بهبودطيو شرايماليزير از برنامه نانيمشترك، اطمقيتحق عن گاهي، كي وانآلمان را به

و صنعت .)BMBF, 2018a( دهدشيآن را افزايالمللنيب پذيريو رقابتارتقا مركز علم
ويو نوآورقينامه تحق توافق طبيتصو 2005در سال ايالتتوسط دولت فدرال تا بعد هاي ساليو

اديتمد 2020تا 2016دوره پاشيبا توافق افزا مانيپنيشد. رايماليزير برنامهتي، امنهيمنظم در بودجه
ازيبرا  جاديايالم تأمينسازمانكيبه عنوان3بنياد پژوهش آلمان در كنار،2پژوهشي مؤسساتتعدادي
مي اعتبار بسته تأميناين بودجه در گروه كند.يم ا گيرد. اي قرار ردها با كنترل مستقل سازماننيدر عوض،

س م پژوهشياستياجرا، به اهداف خاص تايميپذير انعطافهاآنبهيمال نانيشوند. اطميمتعهد دهد
راكياقدامات استراتژ ريدهند، ابزارها ارتقاخود كنند. اهداف جاديايديجديو ابزارها كردها اصالح موجود

:نامه به شرح زير استي اين توافقاستيس
پويعلم نظامتوسعه• ايبه صورت
س سازي شبكهقيتشو• يعلم ستميدر
ييو اروپا المللي بين هاي همكاري افزايش•
و جامعهنيب مبادلهتيتقو•  دانشگاه، صنعت
 آلمانيعلممستيسيسطح باال براانيجذب دانشگاه•
ا،برابريها فرصتنيتضم• و فرا يجادو 4خانوادهردوستايندهايساختارها

با منوط سويمنابع كاف تأمينو مؤسساتبه مذاكره بودجه ساالنه و گذاري قانونينهادهاياز ، دولت فدرال
تا 2016. از سالندافزايش ده٪3منفرد ساالنهيعلم هاي سازمانيرا برايقصد دارند بودجه نهاد اياالت

1. Pact for Research and Innovation          2. Fraunhofer, HGF, MPG and the Leibniz Association 
3. The German Research Foundation (DFG)  4. Family-friendly structures and processes 
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ا2020 كليهاتيمحدودبا توجه به است.ميسهشيافزاني، فقط دولت فدرال در در مجموعيبودجه، به طور
ا پژوهشيبرا وروي ارديليم 3.9حدود  1ساله، كنفرانس مشترك علومهر دوره در نظر گرفته شده است.نيدر

پيعلم هاي سازمانساالنهيها بر اساس گزارش و ارزفتشري، با توجه به مواد كند.يميابياقدامات را كنترل
و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«اين پيمان ابزارهاي سياستي  و مهارت«،»يو توسعه ،»يآموز آموزش

و صنعتياز همكارتيحما«و»يساز شبكه«  تقاضامحور هاي پژوهش انجام« مورد توجه بوده است.»علم
و و منطقه«و»دولت براي صنعت، جامعه و پايداري توجه به نيازهاي ملي سوم مأموريتاز كاركردهاي»اي

مي تأثيراست كه تحتها دانشگاه  گيرند. اين پيمان قرار

 2020يآموزش عال نامه توافق.5-9- 11

2

در 2007، كه در تابستان 2020يآموزش عال مانيپ به واسطه و ادامه آن كه  2014دسامبر11آغاز شد،
وبيتوسط سران دولت تصو گزيمختلفيهاهيپا اياالتشد، دولت فدرال نيمطالعه مبتنيهانهياز راازيبر

پ گذارييهپا سايآموزش عال مانيكردند. تيصالح تأمين، در اياالت/لدولت فدرايهاتيفعالريهمراه با
آم دارد. توافقييمتخصصان در آلمان در درازمدت سهم بسزا بر اساس سه ركن است 2020يوزش عالنامه

)BMBF, 2018a(.
 سال اولانيدانشجويبراياضافيدانشگاهيها مكان تأمينبرنامه•
 بنياد پژوهش آلمان3بودجه سربار برنامه•
 آموزشتيفيك مانيپ•

شيكه با وجود افزا كندمينيسال اول، تضمانيدانشجويبراياضافيدانشگاهيها مكان تأمين برنامه
پ نام ثبتتوانند در دانشگاهيميبه آموزش عال مندان عالقهسال اول، همهانيتعداد دانشجو تيفيك مانيكنند.

كطيآموزش به بهبود شرا و متيفيمطالعه يها مكان تأمينكه برنامهيكند. در حاليآموزش كمك
پانيدانشجويبراياضافيدانشگاه و و تدريزش عالآمو مانيپسيتدرتيفيك مانيسال اول سيبر مطالعه

متمركز است. از سالها دانشگاهدر پژوهشتيبر تقو پژوهش آلماناديمتمركز است، برنامه بودجه سربار بن
م2007 درريو متغي، اضافميرمستقيغ هاي هزينهيبراهپروژ بودجه از٪20 زاني، برنامه بودجه سربار به
 2.3 باًي، دولت فدرال تقر 2015در نظر گرفته شده است. تا سال پژوهش آلماناديبنيقاتيتحق هاي پروژه

و وروي ارديليم هيژانو1مصوبيها همه پروژهيقرار داده بود. برا پژوهش آلماناديبناريدر اختژهيبودجه
پر تائيد پژوهش آلماناديبرنامه بودجه سربار بن پروژه توسطممستقي بودجه از٪22بعد از آن،اي 2016 داختو

نيم م ايالت توسطنيزياضافازيشود. كل هاي محدوديتمحدودهدر. شوديبرآورده بودجه، دولت فدرال در
 2023تا 2007از»2020يآموزش عال مانيپ«در كل دوره وروي ارديليم 18.3 اياالتو وروي ارديليم 20.2
اعتبار تأمين«ان بودجه اين برنامه در دسته با توجه به هدف بهبود كلي نظام پژوهش براي جريد.نكنيم تأمين
مي»يتعال  گيرد. قرار

بنبند به پژوهش آلماناديبرنامه بودجه سربار و ظرفيت هاي پروژه هزينه تأميناين پيمان هاي تحقيقاتي
و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«كند لذا از ابزار سياستي بيشتر آموزشي كمك مي وآموزش«و»يو توسعه

1. Joint Science Conference (GWK)            2. Higher Education Pact 2020           3. Overhead Budget 
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ها هاي تحقيقاتي اطمينان از موفقيت اين پروژه بهره گرفته است. افزايش پشتيباني مالي از پروژه»يآموز مهارت
و مي و منطقه«تواند تقويت كاركردهاي بيشتر كرده و پايداري توجه به نيازهاي ملي  هاي پژوهشانجام«و»اي
و در لبه دانش  را به دنبال داشته باشد.»پايه

 بندي تجربه كشور آلمان جمع.5-10- 11
و رقابت كشور آلمان به عنوان يك كشور توسعه يافته كه به طور جدي به دنبال افزايش توانمندي پذيري ها

و حداكثر  را برداري بهرهاست توجه بسياري به پژوهش با بررسي اقدامات سياستي اين داشته است.از آن
 هاي پژوهش انجام«يشتر اقدامات در راستاي كاركردهايبها دانشگاهسوم مأموريتكشور در قلمرو 

و دولت تقاضامحور و منطقه«و»براي صنعت، جامعه و پايداري توجه به نيازهاي ملي مي»اي شود. البته ديده
 نيز مورد توجه بوده است.»و فناوري پژوهشيسازيو تجارينيكارآفر«تقويت كاركرد 

و مهارت«استفاده در اقدامات سياستي بيشترين ابزارهاي سياستي مورد ازتيحما«و»يآموز آموزش
و صنعتيهمكار و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«بوده است. همچنين ابزارهاي»علم ،»يو توسعه

و»سازي شبكه«،»سازي خوشه« ز«،  اند. نيز استفاده شده»يگذارو مقررات رساختيتوسعه
و به عالوه در اياالت نيز سطح بااليي از خودگرداني براي نظام حكمراني آلمان فدرال ها دانشگاهبوده

وجود داشته است كه سطح بااليي از آزادي عمل براي دانشگاه ايجاد كرده است اما در عين حال چه در سطح
و چه در سطح فدرال دريافت يا تمديد بودجه و حمايت اياالت با ها است.ايههاي مستمر دور ارزيابيها همراه

و دولت محور هاي پژوهشي مسئله پشتيباني طرح در متداولهاي از برنامه از جامعه، صنعت اين كشور است كه
و و حمايت بهتر پژوهشياثربخشنتيجه كارايي هاي ترويج همكاريها را به همراه خواهد داشت. اين كشور ها

و در نظر گرفتن بودجه براي طرح مياي رشته بينهاي در زمينه هاي مشترك پژوهشي علمي كه را حمايت كند
مي هاي كاربردي مسئله اتفاقاً  دهند. تر را مورد مطالعه قرار

و گسترش همكاري به تجاري شفافيت بيشتر در قوانين مالكيت فكري پژوهش و فعاليت سازي هاي ها
رو پژوهشي كمك مي تر خواهد بود.شنكند. همچنين فضاي پژوهش براي پژوهشگران به خصوص جوان
و مردم به پژوهش دسترسي گسترده و نتايج تر پژوهشگران كه با بودجه عموميييهاآنبه خصوصهاآنها

مي اند از برنامه انجام شده مي هاي دولت فدرال آلمان هم هم باشد كه و تواند براي توسعه پژوهش مفيد باشد
و صنعت با دانشگاه از طريق  از نتايج تحقيقات. در نظر گرفتن اين برنامه در مقابل برداريهبهردر ارتباط جامعه

و دانشجويان تحصيالت عالي در ايران به بانك با شرايط متغير دسترسي ناقص محققان هاي اطالعاتي كشور
و ناكارآمد، قابل تأمل است.  موتورهاي جستجوي ضعيف

و و نتايج هاي پژوهشتقويت علوم انساني كه از راهبرد ارزيابي فرايندها هاي مهم كشور آلمان است
بيشترين اثربخشي تقويت علوم مسلماًتواند با مطالعه مسائل مختلف براي كشور ما هم سودمند باشد. مي

در انساني زماني حاصل مي هم به بخش تقاضا. 4-11 جدول شود كه هم به بخش عرضه توجه شود
و ابزارهاي سياستي را نشان اقدامات سياستي كشور آلمان در كارك بندي جمع .دهدميردها
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و مؤسسات پژوهشت از دانشگاهيدر حمايتجارب جهان ازدهم: مروريفصل594 پيها  ...يبرايشنهاداتيو

وتيدر حما تركيه تجربه.11-6 يپژوهش مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتاز پژوهش
و فناوريعاليشوراهيدر ترك گذاري ياستسنهاد ترينيعال ر1يعلم ليتشكيروز نخست استياست كه به
ويردولتيغ هاي سازمانوها دانشگاه،يدولتيها ارگانمختلف،يها وزارتخانه ندگاني. اعضا شامل نماشود مي

تعياصل هاييتمسئولهستند.يبخش خصوصنيهمچن  هاي سياستيو هماهنگيده جهت،نييشورا
ننياياست. اما تا حدوديمختلف دولت گرانيبازيو فناوريقاتيتحق و استراتژزيموارد  پژوهشيهايالزامات

پيطراح هاي سياست. شورا در مورد كندميرا منعكسيدر بخش خصوص و يشده توسط شورا شنهاديشده
فنيعلم هاي پژوهش ، كندميبيرا تصوها سياستياجرايبراياتيعمل هاي برنامه، كندمي گيري تصميم2يو
ويها ارگان سيرا براها كننده هماهنگمسئول سيو اجرا كندمينييتع استيهر اقدام را استياقدامات

و هماهنگ و فناوريعالي. شوراكندميدنبال ويقاتيموسسه تحقنيرگذارتريو تأث ترين مهميعلم
سراكث است.هيترك گذاري سياست و فناوريعاليگرفته شده توسط شوراميتصمياستياقدامات توسطيعلم

و اجرا  .(Meissner, 2006) شودميدولت اجرا
فنيعلم هاي پژوهشي، شوراياتيسطح عمل در و فناور استيسنيو تدويمسئول طراحيو يعلم

فنيعلم هاي پژوهشياست. شوراهيترك و فناوريعاليشورا رخانهيدبنيهمچنيو . كندميرا فراهميعلم
فنيعلم هاي پژوهشيشورا بهيو به هاييتفعالمسئول هاي سازمانريسا است. وزير نخستوابسته مربوط
و سازمانيا هسته قاتيتحقتيبا محور3هيتركياتميشامل آژانس انرژيو نوآور پژوهش هاي ياستس

 بودجه است.صيهستند كه مسئول تخص4كشورييزر برنامه
ا77يداراهيترك، پژوهشيمجر مؤسساتاز نظر يدانشگاه دولت53تعدادنيدانشگاه است كه از

و در سراسر كشور گسترش هز60حدودها دانشگاهاند. افتهيهستند راهيو توسعه تركقيتحقنهيدرصد كل
مدرصد محققان ترك70و دهنديمليتشك فنيعلم هاي پژوهشي. تحت نظارت شورارنديگيرا به كار ،يو

طقيتحق مؤسسات و فناور هاي ينهزمازاي گستردهفيو توسعه در هي. در مجموع، ترككننديمتيفعاليعلم
ايعموميقاتيموسسه تحق90 باًيتقر دارند. مركزيو توسعه صنعتقيتحق،موسسه12تعدادنيدارد كه از

فنيعلم هاي پژوهشيشوراي مرمرهايه پژوهش زمايصنيرا براي قرارداد هاي پژوهش5يو ونهيع در مواد
و ارتباطات، مهندسي، فناوريميش بكيژنتياطالعات محيانرژ هاي يستمس،يوتكنولوژيو ،ستيزطيو

زمييمواد غذايفناور درنيو علوم ميايو فناوري پارككيوهدهند شتابكينيهمچناين مركز. كند اجرا
م گسترده منطقهدر شرفتهيپيبا فناور هاي شركتيبرا  كند.يتر استانبول اداره

در تدو گرانيبازگريد س شنهاداتيپنيفعال تركي، آكادميو فناورقيتحق استيمربوط به ي، شورا6هيعلوم
ه7يآموزش عال ا8يدانشگاهنيبئتيو انيهستند. با ندارند، بلكهاي كننده يينتعقدرتچيهها سازماننيحال،

ميدولتيبه عنوان مشاور نهادها تهييشنهادهايپايكننديمربوطه عمل 9هيتركيفناور صندوق كنند.يمهيرا

تا 10بذريهيسرما تأمينازيعيوسفيطيماليكند. ابزارهايميماليبانيپشتيصنعت قاتياز تحق عمدتاً گرفته
هز و ميصنعتيقاتيتحقيهاژهپرويهانهيوام بيدر راستا تركيهدولت شود.يرا شامل و شتريتوسعه پژوهش

 
1. SCST 2. TUBITAK 3. TEAK 4. DPT 5. TUBITAK-MAM 
6. TÜBA 7. YÖK 8. ÜK 9. TTGV 10. Seed Capital 



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 595 يشنهادهاو

سها دانشگاهبهبود نقش در ادامهي پژوهشيها برنامهوها پروژهدر غالبياستياقدامات انجام داده است.
در راستانيانيو قوانها استيس ترين مهم .شوديميبندو جمعليتحل،يبررسيتوسعه پژوهش دانشگاهيكشور

1بر پروژهيمبتن المللي بينبرنامه مبادله.6-1- 11

در جهتهيتركيآموزش عالياست كه شورايطرح»بر پروژهيمبتن المللي بينبرنامه مبادله«
زميها پروژهيآموزش عال مؤسساتبرداشته است.يآموزش عال سازييالمللنيب مورديهانهيمشترك را در

مهيتركيآموزش عاليشورايياجرائتيه تائيد طريها . پروژهدهنديتوسعه وقيمنتخب از تبادل دانشجو
ميكادر علم اشوديانجام او ارتقيبانيرا پشتيآموزش عال مؤسساتنيبيبرنامه همكارني. از آنجا كه

س دهديم ب66 تاكنون 2016استفاده شده است. از سال»يساز شبكه«ياستيلذا از ابزار دانشگاه36نيپروژه
( المللي بينيموسسه آموزش عال28وهيتركيدولت  ).CoHE, 2019انجام شده است

2پژوهشگران جايي جابهيترك برا-پاكيبرنامه كمك مال.6-2- 11

بههيتركيابتكار همكاركيمحققانييجا جابهيترك برا-پاكيبرنامه كمك مال و پاكستان است كه
ميآموزش عال سازييالمللنيب ا 2017و در سال كنديكمك يهايبرنامه توسعه همكارنيآغاز شد. هدف

طرهيتركيآموزش عال مؤسساتنيبديجديو فناوريعلم انيدانشجوييجا جابهزاتيحماقيو پاكستان از
ايو كاركنان دانشگاهيليتكمالتيتحص و«و»يزسا شبكه«ياستيس هايعمل ابزار ابتكارنياست. آموزش

و منطقه«از توسعه كاركردتيحمايكه در راستا باشديم»يآموز مهارت و پايداري توجه به نيازهاي ملي »اي
همباشد مي از11يآموزش عاليراستا، شوراني. در ازيمالتيحمايرا براهيتركيدانشگاه دولت9پروژه
(بيپژوهشگران تصوييجا جابه  ).CoHE, 2019كرده است

3آموزشيشورا 100/2000دكترايليبورس تحص.6-3- 11

رو بلندمدتپروژهكيبه عنوان»آموزشيشورا 2000/ 100دكتراهيپروژه بورس« يبرايمشاركت كرديبا
دريتعداد منابع انسانشيافزا هميشده طراح بندييتاولو هاي ينهزمدر سطح دكترا راستا،نيشده است. در
بايشورا زميموضوعنهيزم 100درانيبه دانشجويليارائه بورس تحص آموزش و مهندسيهانهيدر يعلوم
را اعالم كرد. هدفها دانشگاهيفراخوان درخواست برا،يو طراحيو معماريبهداشت، علوم اجتماعن،ياديبن

ا انياز درديتول،يدولتيها در دانشگاهيتخصصيها بر اساس رشتهيرقابتيفضاكي يجادپروژه دانش
اها دانشگاهو ارتقاءتياولويدارايهانهيزم جرنيدر محدوده اانيپروژه است. لذا طرح در گروهنيبودجه

مياعتبار رقابت تأمين .رديگيقرار
-2016يليآموزش در ترم بهار سال تحصيشورا 100/2000دكترايليفراخوان بورس تحصنياول

ا كرده افتيدريليشجو تاكنون بورس تحصدان 1250بود. در مجموع 2017 و وانيبرنامه دانشجونياند
ميشتريبيها دانشگاه ترميبرا 2017دسامبر8ازيليفراخوان بورس تحصني. سومكنديرا به خود جذب

و تعداد درخواست 2018- 2017بهار  هيدو برابر بوده است. شهروندان ترك باًيتماس را تقرنياوليها آغاز شد
پاييليتكمالتيتحصيدانشجو كه د جهت درخواست اقدامنتوانميهستند نامه يانپاشيدكترا در مرحله

1. Project-Based International Exchange Programme         2. Pak-Türk Grant Programme for Researcher Mobility 
3. 100/2000 CoHE Doctoral Scholarship 



و مؤسسات پژوهشت از دانشگاهيدر حمايتجارب جهان ازدهم: مروريفصل596 پيها  ...يبرايشنهاداتيو

(به استثنا وقت تمامانيد. دانشجونكن نيو كاركنان دانشگاهيعمومافسران خدماتيشاغل  تواننديمزي)
بهيدكترا شورايليبورس تحص 100/2000اقدام كنند.يليفراخوان برنامه بورس تحصنيسوميبرا آموزش

هز 2018. از مارس كنديميبانيپشتانيمدت چهار سال از دانشجو دارندگانيبراهيتركريل 2000ماهانهنهي،
(يليبورس تحص اCoHE, 2019خواهد بود وقيتحقميمستقيمال تأمين«ياستيسيبرنامه ابزارهاني). در

و نوآور و مهارت«و»يتوسعه ا»يآموز آموزش منيمورد توجه قرار گرفته است.  در جهت توانياقدام را
براي صنعت، جامعه تقاضامحور هاي پژوهش انجام«و»و در لبه دانشهيپا انجام پژوهش«يها بهبود كاركرد

 برداشت كرد.يپژوهش مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريت»و دولت

1آموزشيشورا حمايتيليبورس تحص.6-4- 11

يتوسعه اقتصادكيشده در برنامه استراتژنييتعتياولويدر مناطق داراانيبه دانشجويآموزش عاليشورا
ميليتحصهيبورسهيتركيو رفاهيو اجتماع ادهديارائه بنيانيراستا، دانشجوني. در ،ياديكه در علوم
زم الت،يش،يجنگلدار،يكشاورز و علوم آموزش برخورداريشورايت مالياز حما كننديمليتحصنيمعدن
هيبورس 1،039، تعداد 2016از سال است.ياعتبار راهبرد تأميناقدام از نوعنيايمالتيحمانياند. بنابرا شده
ازيشوراتيحما اند كرده افتيدرهيتركريل 700ماهانهيمختلف دولتيموسسه آموزش عال84آموزش

)CoHE, 2019سيهانهيزمدرانياز دانشجوتي). حما و«ياستيمشخص استفاده از ابزار آموزش
اباشديم»يآموز مهارت و تقاضامحور هاي پژوهش انجام«طرح توسعه كاركردني. در براي صنعت، جامعه
 دهييتاولونيبوده است. همچن گذار سياستتوجهردمويپژوهش مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريت»دولت

و منطقه«د مناطق خاص، ناظر به كاركر و پايداري توجه به نيازهاي ملي سوم مأموريتياز كاركردها»اي
.باشديميپژوهش مؤسساتوها دانشگاه

2يآموزش عاليشورا TEBIPيليبورس تحص.6-5- 11

اهيدر ترك فرد منحصربهابتكار عملكييآموزش عاليشوراياديبرنامه علوم بن  جادياست كه هدف آن
يبند در رتبهتيبا توجه به موفقانيممتاز در دانشگاه استانبول است. دانشجوانياز دانشجو متشكليا طبقه

بني(سه نفر برتر) برا ششناسي يستز،كيزي(فياديهر برنامه علوم ريمي، يدولتيها ) از دانشگاهاتياضيو
بباشديمياعتبار رقابت تأمينيمالتياند، لذا نوع حما انتخاب شده يشورا TEBIPهيرنامه بورس. هدف از
آانيآموزش دانشجو،يآموزش عال  است.هيتركهيآتيبرا نگر ندهيموفق به عنوان دانشمندان
ايآموزش به زبان ترك زبان يزبان خارجيها دورهانيدانشجويحال از ترم اول، برانيخواهد بود. با

م المللي بينديارائه توسط اسات  مؤسسات علمي هيئتيسوم از استادان از اعضاكي. حدود شوديو ترك ارائه
ميمختلف آموزش عال يبراهيتركريل 950 انهيماه ينههز كمكوي. اسكان در خوابگاه دولتشونديانتخاب

(86، تعداد كل 2017يليسال تحصيبرنامه در نظر گرفته شده است. برانياانيدانشجو در28دانشجو نفر
در12ك،يزيف ش22،ناسيش يستزنفر ر24ويمينفر در در نام ثبتطي) به عنوان واجد شرااتياضينفر در
(نيا اCoHE, 2019برنامه انتخاب شدند سيبردار برنامه بهرهني). و مهارت«ياستياز ابزار »يآموز آموزش

.باشديم»و در لبه دانشهيپا انجام پژوهش«كاركرديتوسعه در راستايبرا

1. CoHE Support Scholarship         2. CoHE TEBIP Scholarship        
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1ي تركيهآموزش عاليشورا YUDAB برنامه.6-6- 11

به»يپژوهش ارانيدستيدكترا در خارج از كشور براالتيتحصيبرايبورس پژوهش«يآموزش عاليشورا را
دراريكه به عنوان دست،يمنظور ارتقا كادر علم ميدولتيها دانشگاهپژوهش پا كننديكار يها نامهانيو

زميدكترا كرد.يانداز راه كنند،يمنييتعيآموزش عاليشده توسط شورانييتعتياولويهانهيخود را در
هم از نوع راهبردياعتبار هم از نوع رقابت تأميننيبنابرا و .ياست

رانيايآموزش عاليشورا و قاتيانجام تحقيبرا برنامه در خارج از كشور به مدت حداقل شش ماه
و«بيسال با تصوكيحداكثر  دريپژوهش ارانيتقا دستاريها روشاصول  هاي ينهزمانجام مطالعات دكترا

ه»هنگام ارسال به خارج از كشورتياولويدارا (وبمص 2018ساليياجرائتيدر جلسه  ,CoHEكرد

س YUDAB). برنامه 2019 و مهارت«ياستياز ابزار  انجام«ارتقا كاركرديدر راستا»يآموز آموزش
صن تقاضامحور هاي پژوهش و دولتبراي .باشديم»عت، جامعه

2يابر اساس توسعه منطقه مأموريتيسازيو تخصصيزسازيتمام.6-7- 11

جد2015در ژوئنيآموزش عاليشورا سياز برنامه اقدام اصالحيرا به عنوان بخشيدي، پروژه  ستميدر
با مشاركت وزارت»يا بر اساس توسعه منطقه مأموريتو تخصصزيتما«با عنوانه،يتركيآموزش عال

ا و رامونيپطيمح،يا كمك به توسعه منطقه«كاركرديدر راستايپروژه اقدامنيتوسعه آغاز كرد. لذا خود
اباشديميپژوهش مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريت»يداريپا  تأسيستازهيدولتيها پروژه به دانشگاهني.

و هدف آن ارتقا مشاركت سهم شده تأسيس 2006اختصاص داده شده است كه پس از سال درها دانشگاهاند
و همچن زمقيتشونيمنطقه خود يآموزش عاليپروژه، شورانياياست. در راستا خاصيهانهيتخصص در

بيجلسات اطالعات طيرؤسابا مشاركتو اوردو نگوليرا در شهر و آگوستيمربوطه برگزار 2015ژوئن
و ترتريسانيتبادل اطالعات، طرفنديكرد. بالفاصله پس از فرآ  پروژه آغاز كردند.يرا برا باتيمقدمات

، شورانيعنوان اول به كيرا از نزدنديبدنه متخصصان را داد تا فرآلياقدام به تشكيآموزش عاليگام
و مح پاطيتحت نظارت داشته و انيتضمنيرا با همه طرف داريكار منظم  دگاننيمتشكل از نماتهيكمنيكند.

و فناور،ييو دارايدار خزانهوزارت آموزشيبه همراه شورايدانيمصمتخصانيو دانشگاهيوزارت صنعت
سهنياي، متقاض2006شده پس از سال تأسيسدانشگاه40از دانشگاه24است.يعال و تحت پروژه بودند

(وضع و دانشگيهاليمنطقه، پتانسيفعلتيدسته سادانشگاه، رابطه منطقه و كارهارياه) به همراه يپارامترها
كميا منطقهيسازهيهمپا كيدانشگاه داوطلب به عنوان15قرار گرفتند.يابيمورد ارز ته،يانجام شده توسط
 اعالم شد.يابياز روند ارزجهينت

تا خوديا بر توسعه منطقهيمبتنيابيخودارزيها دانشگاه خواسته شد تا گزارش15از،يگام بعد در را
كميها گزارشدانشگاه12ارسال كنند. 2016نوزدهم سپتامبر  كمتهيخود را به ازتهيارسال كردند. كيپس

يمصاحبه در شورايرا برا دانشگاهدوازدهنيا 2016اكتبر10خيها، در تار در مورد گزارشقيمطالعه دق
ب،ييدعوت كرد. در مرحله نهايآموزش عال »يشيآزمايها دانشگاه«اه، پنج مورد به عنوان دوازده دانشگنياز

1. CoHE-YUDAB Programme (YOK-YUDAB) 
2. Mission Differentiation and Specialization on the Basis of Regional Development 



و مؤسسات پژوهشت از دانشگاهيدر حمايتجارب جهان ازدهم: مروريفصل598 پيها  ...يبرايشنهاداتيو

(يبرا از گونهيمالتيحماها دانشگاهانتخابيرقابتي). با توجه به فضاCoHE, 2019پروژه انتخاب شدند
رويشياآزميها است. دانشگاهيرقابت ياجتماع-يهستند كه به توسعه اقتصادييها پروژهيدر حال كار بر

مهاآنمناطق  توانيمني. بنابرااند دادههمراه با برنامه بودجه ارائهياتيبرنامه عملكيهاآن. كنديكمك
س و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«ياستياستفاده از ابزار بهتهيكمرا هم برداشت كرد.»يو توسعه مذكور

مربوطه سفريها تا به دانشگاه كنديميزير برنامه،گيرديمها بازخورد پروژهتيدرباره وضعيا صورت دوره
و از نزد مكيكند .كنديروند كار را كنترل

1محور پژوهشيها دانشگاهبرنامه.6-8- 11

يسازيو تخصصيزسازيمتما«برنامهه،يتركيدر جهت حركت به سمت اصالحات در نظام آموزش عال
ويزسازيمتما«ه هدف برنامهكيشد. در حاليانداز راه 2017هيدر ژانو»بر اساس پژوهش مأموريت
تيبا هدايا منطقهياجتماع-يتوسعه اقتصاد»يا بر اساس توسعه منطقه مأموريتيسازيتخصص
درها دانشگاه محور كردن پژوهشيهدف را تخصص»محور پژوهشيها دانشگاه«است، پروژهها دانشگاه

به« كاركرديبرنامه در راستانياني. بنابراقرار داده استهيو اهداف ترك ازهاينتيمناطق خاص با اولو توجه
و منطقه و پايداري نيازهاي ملي شيشده است. افزايطراحيپژوهش مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريت»اي

ك سازييو درونميتعمه،يتركيآموزش عال مؤسساتدرتيفيكنيتضميبرايآگاه ميو تعمتيفيفرهنگ
سنياياهداف اصل،يآموزش عال مؤسساتدريزمانسايخارجيابيارزنديفرآ ياستيپروژه است. لذا ابزار
ز«  بوده است. گذار سياستمد نظر»يگذارو مقررات رساختيتوسعه

بيآموزش عالي، شورا2017هيژانولياوا در درنيايدانشگاه درخواست برا50ازشياز  افتيپروژه
طر در مرحله اول، برنامه شامل سه مرحله بود.يابيكرد. روند ارز قراريابيمورد ارزينيعيها شاخصقيها از

و تعداد  يابيخواسته شد تا گزارش ارزها دانشگاه. در مرحله دوم، از افتيمورد كاهش25بهها دانشگاهگرفتند
و شاخصهيخود را ته هاآنياه گزارش،يكنند. در مرحله بعدميتنظ ندهيآيرا برايعملكرد خاصيها كنند
و فناور ندگانيمتشكل از نماونيسيتوسط كم ويعلم قاتيتحقيوزارت توسعه، شورا،يوزارت علوم، صنعت

ههيتركيفناور هتيفيكئتي، بنيالتيايها دانشگاه ندگانينمانيمچنو كهيابيارزياديو را19شد دانشگاه
اييگام نهايبرا 15دعوت شدند. سرانجاميآموزش عاليدر شورا مصاحبهيبراها دانشگاهنينگه داشتند.

) + دانشگاه پژوهش11دانشگاه محور انتخاب محور نامزد) به عنوان دانشگاه پژوهش دانشگاه پژوهش5محور
) تع پژوهشياصليها از دانشگاهيكي). اگر CoHE, 2019شدند بنييمحور از عملكرد  فتد،يشده خود عقب

 اهد شد.خونيگزيدانشگاه نامزد جا

 بندي تجربه كشور تركيه جمع.6-9- 11
و فناور گذاري سياستنظام و از نظر فعال نسبتاًهيدر تركيعلم و كالًيهاتيمتمركز بوده مل نوآورانه ينظام

و فناور و مهارت«ياستيسياست. در مقابل با ابزارها افتهيكمتر توسعه نسبتاًيعلم بهيسع»يآموز آموزش
زمپژوهششيافزا نهانهيگران در سنيدارد. همچنازيو مناطق مورد قيتحقميمستقيمال تأمين«ياستيبا ابزار

و نوآور مكيدر جهت تحري منتخبها مشخص در دانشگاهيها از پروژه»يو توسعه .گردديپژوهش استفاده

1. Research-Based Universities 
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سيكاركردهانيشتريب  هاي پژوهشمانجا«موارد شتريبهيكشور تركياستيمورد توجه در اقدامات
و دولت تقاضامحور و منطقه«و»براي صنعت، جامعه و پايداري توجه به نيازهاي ملي ني. همچنباشديم»اي

سزين»و در لبه دانشهيپا انجام پژوهش«كاركرد اين شده است.تيتقوهيكشور تركياستيتوسط اقدامات
ش مي ركتكشور در چند دهه اخير فرارسي فناورانه را بيشتر توسط كرده است ها با انتقال فناوري از خارج دنبال

به هاي سالاما در  و دولت توجه محور دانشگاهي مسئله هاي پژوهشاخير و موضوعي براي صنعت، جامعه
ها به اندازه تركيه نبوده لذا براي كرده است. با توجه به اين كه در كشور ما انتقال تكنولوژي توسط شركت

ت فرارسي موفق مي مسئله هاي پژوهشوجه بيشتر به تر  كند. محور را طلب
س شتريب هيبه صورت بورس محور مسئله هاي پژوهشازتياز جنس حماهيدولت تركياستياقدامات

اباشديم و فناور«ياستيسيبه استفاده از ابزارهاني. البته در كنار و استانداردسازي پژوهش »ياستانداردها
و جهت توسعه نظام تيبا توجه به موقعهيترك كشورتوجه شده است.زينها دانشگاهيابيارزياستانداردهاها

سعيو پژوهشيليتحصيها اروپا، استاندارديگيخود در همسا و مراوداتشيدر افزاياروپا را در نظر گرفته
ادنيرسيدارد. برايياروپايخود با كشورهايو پژوهشيعلم ييجام از جابهههيمنظور دولت تركنيبه

هم از پروژ كنديمتيپژوهشگران حما ميهاهو فناورانهيبه فرارس توانديمشترك كه هر كدام به سهم خود
در براي كشور ما نيز با توجه به محدوديت كشور كمك كند.نيا هاي اخير جهت همكاري هاي سالها

و بين هاي منطقه المللي پتانسيل زيادي براي همكاري بين تاهاآن المللي وجود دارد كه البته فعال شدن اي
و تعامالت سياسي كلي كشور دارد. در اقدامات سياستي بندي جمع5-11 جدول حدود زيادي بستگي به شرايط

 قابل مشاهده است. سوم مأموريتدر راستاييپژوهش مؤسساتوها دانشگاهكشور تركيه براي ارتقا 

زم ركيهتكشوريها استيس-5-11 جدول ونهيدر  پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتپژوهش

 متناظر كاركرد استيسرديف
ابزاردسته

ياستيس
 متناظر

نيتدوسال
و

كنندهبيتصو
و مالحظات اجرايي  توضيحات

1

مبادلهبرنامه«
يمبتن المللي بين
در»1پروژه بر

جهت
 سازييالمللنيب

يآموزش عال

انجام-
ايه پژوهش

 تقاضامحور
براي صنعت،
و دولت  جامعه

يشورايسازشبكه-
يآموزش عال

هيترك
)2016(

مشتركيهاپروژهيآموزش عالمؤسسات
يياجرائتيه تائيدمورديهانهيرا در زم

توسعههيتركيآموزش عاليشورا
طريها . پروژهدهنديم قيمنتخب از

و كادر علم ميتبادل دانشجو .شوديانجام

2

برنامه كمك«
ترك-پاكمالي

جايي براي جابه
»2پژوهشگران

براي كمك به
سازي المللي بين

آموزش عالي

توجه به-
و نيازهاي ملي

و منطقه اي
 پايداري

و- آموزش
يآموز مهارت

يساز شبكه-

يشورا
يآموزش عال

هيترك
)2017(

هايهدف اين برنامه توسعه همكاري
و فناوري جديد بين  سساتمؤعلمي

و پاكستان از طريق آموزش عالي تركيه
جايي دانشجويان حمايت از جابه

و كاركنان دانشگاهي  تحصيالت تكميلي
 است.

1. Project-Based International Exchange Programme 2. Pak-Türk Grant Programme for Researcher Mobility 



و مؤسسات پژوهشت از دانشگاهيدر حمايتجارب جهان ازدهم: مروريفصل600 پيها  ...يبرايشنهاداتيو

 متناظر كاركرد استيسرديف
ابزاردسته

ياستيس
 متناظر

نيتدوسال
و

كنندهبيتصو
و مالحظات اجرايي  توضيحات

3

 بورس«
 دكترايليتحص
100/2000 

يشورا
به»1آموزش
كي عنوان
 بلندمدت پروژه
 كرديرو با

يبرايمشاركت
 تعدادشيافزا
دريانسان منابع

 دكترا سطح

 انجام پژوهش-
و در لبههيپا

 دانش
 انجام-

 هاي پژوهش
 تقاضامحور

براي صنعت،
و دولت  جامعه

يمال تأمين-
ميمستق
وقيتحق

و توسعه
ينوآور

و- آموزش
يآموز مهارت

يشورا
يآموزش عال

هيترك
)2016(

ازنيا پروژه به مدت چهار سال
.كنديميبانيپشتدكتريانيدانشجو
ا اساسبريرقابتيفضاكي جاديهدف
يها در دانشگاهيتخصصيها رشته
زمديتول،يدولت يدارايهانهيدانش در
اها دانشگاهو ارتقاءتياولو نيدر محدوده

 پروژه است.

4

بورس«
تحصيلي 

شوراي حمايت
در»2آموزش
توسعه راستاي
وياقتصاد
وياجتماع

درهيتركيرفاه
يمناطق دارا

تياولو

 انجام-
 هاي پژوهش
 محورتقاضا

براي صنعت،
و دولت  جامعه

به- توجه
و  نيازهاي ملي

و منطقه اي
 پايداري 

و- آموزش
يآموز مهارت

يشورا
يآموزش عال

هيترك
)2016(

كهبهيآموزش عاليشورا در دانشجوياني
در علوم بنيادي،تياولويمناطق دارا

و  كشاورزي، جنگلداري، شيالت، معدن
ز سالاكنند، علوم زمين تحصيل مي

هيبورستركيهريل 700ماهانه 2016
 است. اعطا كردهتيحما

5

 بورس«
يليتحص
TEBIP يشورا

»3يآموزش عال
 جاديا هدف با

اي متشكل طبقه
از دانشجويان
ممتاز در
دانشگاه
 استانبول

 انجام پژوهش-
و در لبههيپا

 دانش

و- آموزش
يآموز مهارت

يشورا
يآموزش عال

هيترك
)2017(

اه ازيا طبقه جاديدف آن متشكل
ممتاز در دانشگاه استانبولانيدانشجو

درتيبا توجه به موفقانياست. دانشجو
بنيبرايبند رتبه ازياديهر برنامه علوم

حدود. اند انتخاب شدهيدولتيها دانشگاه
 علمي هيئتيسوم از استادان از اعضاكي

انتخابيآموزش عال متفاوت مؤسسات
وي. اسكان در خوابگاه دولتشونديم

يبراهيتركريل 950 انهيماه ينههز كمك
برنامه در نظر گرفته شدهنياانيدانشجو

 است.

1. 100/2000 CoHE Doctoral Scholarship             2. CoHE Support Scholarship          3. CoHE TEBIP Scholarship         
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 متناظر كاركرد استيسرديف
ابزاردسته

ياستيس
 متناظر

نيتدوسال
و

كنندهبيتصو
و مالحظات اجرايي  توضيحات
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 برنامه«
YUDAB 

آموزشيشورا
به»1يعال

منظور ارتقا كادر
به،يعلم كه

اريعنوان دست
پژوهش در

يها دانشگاه
كاريدولت
.كننديم

 انجام-
 هاي پژوهش
ورتقاضامح

براي صنعت،
و دولت  جامعه

و- آموزش
يآموز مهارت

يشورا
يآموزش عال

هيترك
)2018(

 ارانيدستيبرايبه منظور ارتقا كادر علم
دراريكه به عنوان دستيپژوهش پژوهش
ميدولتيها دانشگاه و كننديكار

زميدكترايها نامهانيپا يهانهيخود را در
موزشآيشده توسط شورانييتعتياولو
اعتبار تأميننيبنابرا. كننديمنييتعيعال

و هم از نوعيهم از نوع رقابت است
 قاتيانجام تحقيبرنامه برانيا.يراهبرد

در خارج از كشور به مدت حداقل شش ماه
 شده است.بيسال تصوكيو حداكثر 
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ويزسازيمتما«
يسازيتخصص

بر مأموريت
اساس توسعه

در»2يامنطقه
اصالحيراستا

آموزش ستميس
هيتركيعال

به- توجه
و نيازهاي ملي

و منطقه اي
 پايداري

يمال تأمين-
ميمستق
وقيتحق

و توسعه
ينوآور

يشورا
يآموزش عال

هيترك
)2006(

در توسعه منطقهها دانشگاهارتقا مشاركت
و همچنين تشويق تخصص در خود

يبا توجه به فضاخاص است. هاي زمينه
ازيمالتيحماها دانشگاهتخابانيرقابت

بهنيا است.يگونه رقابت پروژه
اختصاص تأسيستازهيدولتيها دانشگاه

 2006داده شده است كه پس از سال
و هدف آن ارتقا مشاركت شده تأسيس اند
و همچنها دانشگاهسهم نيدر منطقه خود
زمقيتشو خاصيهانهيتخصص در

اه به همري آموزش عاليشورا است.
،ييو دارايدار خزانهوزارت ندگانينما

و فناور انيو دانشگاهيوزارت صنعت
م  پنللياقدام به تشكيدانيمتخصص
كيرا از نزدنديتا فرآ كردهمتخصصان

و مح وطيتحت نظارت داشته كار منظم
 كند.نيتضمنيرا با همه طرف داريپا
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 برنامه«
يها دانشگاه
»3محور پژوهش

در راستاي
يوسعه اقتصادت

به- توجه
و  نيازهاي ملي

و منطقه اي
 پايداري

توسعه-
و رساختيز

يگذار مقررات

يشورا
يآموزش عال

هيترك
)2017(

ها دانشگاههدف تخصصي كردن پژوهش
و اهداف در مناطق خاص با اولويت نيازها

يآگاهشيافزاتركيه بوده است. همچنين 
آموزش مؤسساتدرتيفيكنيتضميبرا
فرهنگ سازييو درونميتعمه،يتركيعال

1. CoHE-YUDAB Programme (YOK-YUDAB)  
2. Mission Differentiation and Specialization on the Basis of Regional Development 
3. Research-Based Universities 
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 متناظر كاركرد استيسرديف
ابزاردسته

ياستيس
 متناظر

نيتدوسال
و

كنندهبيتصو
و مالحظات اجرايي  توضيحات

ياجتماع-
بايا منطقه
تيهدا

ها دانشگاه

يخارجيابيارزنديفرآميو تعمتيفيك
ساير،يآموزش عال مؤسساتدريسازمان

 پروژه است.نياياهداف اصل
از اند عبارتمراحل اجراي اين برنامه

طرها دانشگاهيها برنامهبررسي)1 قياز
يابيمورد ارزينيعيها شاخص

هيته،ها دانشگاهخودي توسطابيارز)2
و تنظ عملكرديها شاخصميگزارش

 ندهيآيرا برايخاص
كمها دانشگاه) ارزيابي3 ونيسيتوسط

و انتخاب  محور دانشگاه پژوهش15ويژه

وتيدر حما 1OECDكشورهاي تجربه.7- 11  پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتاز پژوهش
و توسعه در گزارش سازمان همكاري هاي خود اقدامات سياستي كشورهاي عضو را بررسي هاي اقتصادي

با نمايد. در اين قسمت گزارش مي پژوهشي مورد مطالعه قرار مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتهاي مرتبط
از گرفت كه نهايتاً خالصه و مالكيها افتهيبهياز دسترستيحمادر سه دستههاآناي ي، فكرتيپژوهش

طريپژوهش مؤسساتوها دانشگاه هاي پژوهش سازي تجاريازتيحما وشيزايها بنگاهقياز يها استيسي،
و تجار ميپژوهش مؤسساتويه دانشگا هاي پژوهشيسازيانتقال دانش  شود.ي ارائه

و مالكيت حمايت از دسترسي به يافته.7-1- 11 يفكرهاي پژوهش
 كره. اند گرفتهشيپدر اختراع ثبتيبرايماليتيحما اقدامات كشورهاازيبرخثبت اختراع:ازيمالتيحما
ب2يفكرتيمالك پرورشيشركا برنامهبايجنوب يها حفاظت از دستاورديبرايالمللنياز ثبت اختراع

و كمك به بازاريپژوهش و اعطايابيارزشمند . فرانسه با طرح ثبت كنديميمالتيحما،ازيحق امتيفروش
در كاهش فاصله پژوهشيسع6يمالتيو حما5يسازهيدوسو،4يآور جمعينهيدر سه زم3اختراعات فرانسه

ن زم عمدتاًت،ياولويدارايهانهيزميبرخيبرازيتا بازار دارد. در ژاپن زنهيدر و توسط،يشناسستيسالمت
ثبت اختراعيو انتقال دانش برايسازيبا هدف تجار7يعلوم زندگيفكرتيبستر مالك تأمينبرنامه 

م تأمينيالمللنيب  تأمين«ياستيس ابزار توانيمهاتيحما نوعنيادر. (OECD, 2013)رديگياعتبار صورت
و نوآورقيتحقميمستقيمال تيتقويراستادررا»يو نوآوريفناوريا خدمات مشاوره«و»يو توسعه

از اشاره مورديهاتيحما. كرد مشاهده»و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيو تجارينيكارآفر« كاركرد
.هستند»كياعتبار استراتژ تأمين«و»ياعتبار رقابت تأمين«يها گونه

1. Organisation for Economic Co-operation and Development         2. IP Cube Partners (2010)  
3. France Brevets (2010)            4. Aggregation  5. Mutualisation           
6. Financing           7. Life Sciences IP Platform Fund (LSIP) (2010) 
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 ضرورت جاديانهيزمنيادرياستيس هدفنيشتريب:يعموم هاي پژوهشجيبه نتايدسترسليتسه
يمل موسسه مانند دارندها پژوهشيبارگذاريبرايمراكز كشورهايبرخ. است تاليجيد صورتبه انتشار

از اعتبار اختصاصباهم كشورهايبرخ.اياسپانو وزلندين كانادا، سالمت هاي پژوهش موسسه كا،يآمر سالمت
يها برنامهاززين اروپاونيكمس. آلمانوياستون مانند كننديمتيحما ناشران توسطها پژوهشجينتا انتشار
 . (OECD, 2013)1دينمايمتيحما كنديمليتسهراها پژوهشجينتابهيدسترسكهيمختلف

و تجاري ترويج بهره يمعنوتيمالك استيس كانادا در طرح:يپژوهش اموريفكرتيمالك سازي برداري
و مهندس قاتيتحقيشورا راو انتشار نتايج پژوهش برداري تشويق به بهره 2009ي در سالعيطبيعلوم ها

و از حق پژوهشگران براي استفاده و يرتجاريغهاي مورد توجه قرار داده از نتايج تحقيقات خود در تدريس
. سازمان نوآوري فنالند در برنامه خود، كمك به محققان براي ارزيابي2تحقيقات آينده حمايت كرده است

سپهاآنتحقيقاتيجنتاپتانسيل تجاري  .3سازي هدف قرار داده است در فرايند تجاريهاآنس حمايتو
و تجاري"SIGNO"آلمان در برنامه سازي افزايش آگاهي پژوهشگران براي استفاده از مالكيت فكري

تصاحبنديفرآيدر اجراها دانشگاهبه»يكار جمع نامه توافق« با قانونهلند.4ها را تشويق كرده است نوآوري
ايفكرهرگونه حق  يسوئد برايدولت . موسسه5استقالل داده است كامالًشده است جاديكه در داخل

و ساختار ها، روش كمك به توسعه مهارت»ياصل گرانيباز«برنامهي در نوآور هاي سيستم تراي هاي حرفه ها
و تجاري يمعنوتيتر مالكادف.6ها را دستور كار خود قرار داده است سازي نتايج پژوهش براي انتقال دانش

هم با تصويب قوانيني،جنوبيقايآفرو انگلستان از مالكيت فكري مؤثرتربرداري فراهم كردن بهرهي
هاي سياستي ها ابزار . براي اين حمايت7اند اعتبار شده از منابع عمومي را پشتيباني كرده تأمين هاي پژوهش

ز« و مهارت«و»يگذارو مقررات رساختيتوسعه وينيكارآفر«براي تقويت كاركرد»يموزآ آموزش
 استفاده شده است.»و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيتجار

از.7-2- 11  هاي زايشي پژوهشي از طريق بنگاه مؤسساتوها دانشگاه هاي پژوهش سازي تجاريحمايت
هشيآلمان، اتر كشورهاي در:يدانشگاهيشيزا هاي شركتو رشد تأسيسحمايت از ، متحده ياالتالند،،

از هاي شركتاقدامات سياستي در سطح ملي براي حمايت از ايجادهيروسو انگلستان، كانادا، نروژ زايشي
شدهديتولقيتحقجينتايسازيتجارقياقدامات در درجه اول بر تشونيااند. پيش گرفته شدهدرها دانشگاه
اسيقاتيتحق مؤسساتوها دانشگاهتوسط  بهمتمركز و انيو دانشجوها دانشگاه آموختگان دانشدانشمندان،ت

در توسعهتيحماعيابتكارات با هدف تسرنيا.كنديم مشاوره فراهمو ينههز كمكيانداز راههيدر مراحل اول
طريعموم قاتياز تحقيناشيرقابت فناورشيپ ب تأمينقياز  هاي شركت جاديا جهتمحققان راي بودجه

1. Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER), DRIVER II, Open Access 
Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) and OpenAIREplus 

2. NSERC (Natural Science and Engineering Research Council) Intellectual Property Policy 2009 
3. Tuli Programme-2008-2013-TEKES (Finish Innovation agency) 
4. SIGNO Programme-2008-Federal Ministry of Economics and Technology– (BMWi), Projektträger Jülich (PtJ) 
5. The Collective Labour Agreement (CAO)-Current CAO to December 2012 
6. Key Actors Programme-(2006-15)-Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA) 
7.  UK Intellectual Property Office- South Africa National Intellectual Property Management Office 
8. Proof-of-concept 
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ها، انجام مطالعات برنامه تائيدشامل8بودجه اثبات مفهوم تائيديبراطيواجد شرايهاتيفعالاست.يشيزا
تهيدانيم (يهاشيو انجام آزماهياوليها ساخت نمونه،ها ارائههي، باشند. در برخيمي موارد)و ساير بتا

ازشيزا هاي شركت ايجادازتياحميمليها برنامه متحده ياالتاوآلمان،اياسترال،هيروسكشورها مانند  ي
ويمال تأمينكهدندار وجوديتجارتيواقعكيبهي فكريها داراييليتبدايبري عموم قاتيتحق نتايج
انكيمفراهم مشاورهنيهمچن شاي، مبتنيرقابتها برنامهنيند. ها اين برنامهيماليها كمك. استيستگيبر

و خدماتيدسترساز جمله اريمدكي، مشاركتيتخصص به مشاوره يتجاريسودمند جاديمجرب، كمك به
جداينديمحصول، فرآكي جداينديمحصول، فرآ برآوردنمتمركز هاييتفعال، انجامديخدمات بهديخدمات

.(OECD, 2019) باشدمي بازار
و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«ها ابزارهاي سياستي در اين برنامه يا خدمات مشاوره«،»يو توسعه

و مهارت«و»يو نوآوريفناور يدستاوردهايسازيو تجارينيكارآفر«جهت بهبود كاركرد»يآموز آموزش
هاي مالي پژوهشي مورد توجه بوده است. حمايت مؤسساتوها دانشگاهسوميتمأموراز»و فناورانهيپژوهش

 باشند.مي»يا اعتبار بسته أمينت«و»ياعتبار رقابت تأمين«ها از انواع اين برنامه
پ مراحلدرتيحما / تدولتيبا حما:يپژوهشيشيزا هاي شركتيبرا تجاريشياثبات مفهوم

 شوندميقيتشويبخش عموميقاتيتحقيها آژانسوها دانشگاهمحققان در در برنامه صندوق علمياياسترال
بگيها كشفيتجار هاي فرصتتا تياز محققان حماينوآورتادهيا برنامهبا كانادا.1رنديخود را در نظر

ا كند مي .2كنند جاديايشيزا شركتكيخودشانايكنند مند عالقهرايرا توسعه دهند تا بتوانند شركتدهيتا
و فناور  مؤسساتوها دانشگاهدرينيكارآفريبهبود فضا"EXIST"با برنامه آلمانيوزارت فدرال اقتصاد

با برنامه شريك هلند. دولت3كندمي را حمايت بنيان دانشويفناور هاي شركتتعدادشيو افزايقاتيتحق
مديبذر-شيپالتيتسه4فناوري هيبازار سرماكفكيو تحرقيتشودر اين برنامه هدف.كنديمتيريرا

به فناورانكهيا به گونهاست ها) ترين سرمايه(ارزانهلند خطرپذير . خود باشندهيسرمايازهاين تأمينقادر
ياياسپان، فرانسه، فنالند،كايكاستار،ايكلمبكشورهاي از نيز برنامه نروژو ونان،  هاي شركتهايي براي حمايت
 . (OECD, 2013) پژوهشي دارند مؤسساتوها دانشگاهزايشي از

»ساز روابط نظاميريگكلش«،»يو نوآوريفناوريا خدمات مشاوره«هاي سياستي ها از ابزار اين حمايت
و رشديها برنامه( و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«) وينيكارآفر«براي تقويت كاركرد»يو توسعه

از هاي مالي اين برنامه اند. حمايت كرده برداري بهره»و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيتجار ها بيشتر
 باشد.مي»ياعتبار رقابت تأمين«نوع 

و تجاري سياست.7-3- 11 و دانشگا هاي پژوهشسازي هاي انتقال دانش  پژوهشي مؤسساتهي
ويقاتيتحقيها شگاهيآزما از توسعه مشترك OECD كشورنيچندتيحماياز چگونگييها نمونه

ز هاي برنامه جاديايبرايو خصوصيدولتيها مشاركت .استريمشترك شامل موارد

1. Pre-Seed Fund -2002-SciVentures (government backed) 
2. Idea to Innovation (I2I) programme-NSERC  
3. EXIST (1999-2013)- Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) 
4. TechnoPartner Seed Facility-2004-SenterNovem 
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مشاغل،-مختلفيهايورافن/عيمتفاوت در صنايكار هاي شيوهبا-1قيدر انگلستان مراكز منجن
و  پاقيتحقدركه مهندساندانشمندان زميانيو توسعه مرحله مكياستراتژيهانهيدر رايكار هم كنند گرد

يخصوص هاي شركتاي هستند،يخصوص يرانتفاعيغ مؤسسات،2در پرتغاليهمكار هاي يشگاهآزماآورد.يم
با هاييتفعالكه ،يعموم قاتيتحقيها شگاهي، آزمايآموزش عال مؤسسات پژوهشييواحدها پژوهشي را

و انجمن، شركتميانجي هاي سازمان ميتجاريها ها در سال3فرانسه مشترك شگاهيبرنامه آزما.كننديادغام
(باو بنگاه پژوهشي ؤسساتموها دانشگاهيمشترك برايها شگاهيآزما جاديااز برنامهتيحمايبرا 2013 ها

و دريتمركز و متوسط هاي شركت مورد ژه درشديانداز راه)كوچك يها پروژهيماه برا36زمان مدت.
م وروي 300000انتخاب شده حداكثر .رديگيتعلق

بتمر سؤاالت( صنعت چالشيك بر اساس4شيداپلر اتر كريستينيها شگاهيآزما  قاتيصنعت در تحقابط
رامشترك صنعت اعتبار تأمين از٪50،)هيپا كه. كندمي افتيدر هفت سال در طول حداكثري  از آنجا

يقبليها نمونهازترپذير انعطافروشكي برنامه، اين شونديميزبانيمها دانشگاهدر اين برنامهيها شگاهيآزما
ز يصنعتيهايو همكارياكز آموزش عالمربرنامه در مجارستان كند. ايجاد نميديجديحقوقينهادهاراياست
و صنعت مدتيطوالنارتباطيبراديجديسازمانيها مدلقيتشويبرا 2017در سال شد.يانداز راهدانشگاه

ي، برارياست كنترلميمستقل تحت امر مستقيسازماني، به عنوان واحدهاها دانشگاه محلمراكز در داخلنيا
.(OECD, 2019) شونديم تأسيس ساالري يواندكاهشوهاآنيريپذ انعطافشيافزا

و استيس و تجارتيحمايبرا5عضو برخي از كشورهاييمليها برنامه ها يسازياز انتقال دانش
مييعموم قاتيتحق  بندي كرد. توان جمع را به شرح زير

ازيبرايماليهامشوقايويمشاوره/نظارتيابزارها• يفكرتيمالك استفاده
و دانشان•  تشار باز علم
ياو خدمات مشاورهينوآورتيريمدازتيحما•
 اقداماتنيو بهترينمودن اطالعات عموم فراهمايويآگاهشيافزا•
 صنعت-و توسعه علمقيتحقيهمكار•
يبخشياز نوآوريبانيپشت•
 صنعت-علمييجا جابه•
يامنطقهايوياتوسعه خوشه•
/ استارتاپيمفهوماز اثباتتي/ حمايبذر-شيپهيسرما• يدانشگاهيشيزا هاي شركتها
ريخطرپذهيسرما•

وياز همكارتيحما«از ابزار سياستي مشتركيمراكز پژوهش جاديااقدامات سياستي مورد اشاره با علم
با»صنعت قيتحقميمستقيمال تأمين«از ابزار سياستيو توسعهقيتحقيرساختيز زاتياز تجهيمالتيحما،

1. Catapult centres 2. Collaborative laboratories in Portugal (CoLAB) 
3. The French LabCom 4. The Austrian Christian Doppler (CDG) Laboratories 

ك5 ايعضو بررسيشورها.  متحده ياالتا انگلستان،،يجنوبيقايآفر،سوئد،هلند،آلمان،فنالند،اناداكقسمت:نيشده در

و رژيم اشغالگر قدس.اياسترال آمريكا،



و مؤسسات پژوهشت از دانشگاهيدر حمايتجارب جهان ازدهم: مروريفصل606 پيها  ...يبرايشنهاداتيو

با»يو نوآورو توسعه زم گذاري قانونو از ابزارانيشده توسط دانشگاه تأسيسيشيزا هاي شركتنهيدر
ز«سياستي  اند. اين اقدامات در راستاي بهبود كاركردهاي برداري كرده بهره»يگذارو مقررات رساختيتوسعه

و تجاري«،»و در لبه دانشهيپا هاي پژوهشانجام« و فناورانهسازي دستاوردها كارآفريني و»ي پژوهشي
ن« پاياو منطقهيمليازهايتوجه به پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتاز كاركردهاي»يداريو

 هستند.»اي بستهاعتبار تأمين«و»كياعتبار استراتژ تأمين«هاي مالي اين اقدامات از نوع باشند. حمايت مي
ذميندهايو فرانيآناليعموميها مشاوره ابزارنيآناليعموميها مشاوره: نفعانيشاوره موقت با

.1شودمياستفاده استيسنيتدويندهايدر فرآيكردن جامعه مدنريدرگياست كه برايديجدياستيس
و فناوريمل هاي برنامههيتهيبرانيآنال هاي عامل يستمس  هاي عامل يستمسمورد استفاده قرار گرفتند.ي علم

كلنيمشاوره آنال يبرانيمشاوره آنال ستميسنياز كشورها چنديبرخدرهستند. عموم آزاديبرايبه طور
ايتخصصيا منطقهياستراتژيموضوع هاي اولويتييشناسا ب جاديهوشمند  شتريشده است كه هدف آن

كردنريدرگيسنت اشكال. ساير عموم مردمتاو صنعت استپژوهشي مؤسسات،ها دانشگاهازيورود افتيدر
ميكاريها گروهكه همچنان مهم هستند شامل نفعانيذ .(OECD, 2018) استيو فراخوان ورودهاگردزي،

يا خدمات مشاوره«ي مورد اشاره ابزار سياستي بخشيو آگاهيرسان اطالعيهاتيفعالو همچنين مشاوره
يدستاوردهايسازيو تجارينيكارآفر«باشد كه در راستاي تقويت كاركردهايمي»يو نوآوريفناور

ن«،»و فناورانهيپژوهش پاياو منطقهيمليازهايتوجه به يبرا تقاضامحور هاي پژوهش انجام«و»يداريو
و دولت مي»صنعت، جامعه  كنند. عمل

 OECDهاي تجربه كشوريبند جمع.7-4- 11
پژوهشي بيشتر با هدفاتمؤسسوها دانشگاهسوم مأموريتاقدامات سياستي كشورهاي عضو در مورد

ويپژوهشيدستاوردهايسازيو تجارينيكارآفر«كاركردتيتقو سازي بوده است كه در راستاي تجاري
مي مؤسساتوها دانشگاه»فناورانه ميمستقيمال تأمين«باشد. براي اين منظور از ابزار سياستي پژوهشي

و نوآورقيتحق بس»يو توسعه و رقابتي استفادهتهبه صورت انواع اعتبار اند. در اين راستا از ساير كرده اي
و صنعتياز همكارتيحما«ابزارهاي  روابطيريگ شكل«و»يو نوآوريفناوريا خدمات مشاوره«،»علم

يهاتيحما،يعموم هاي پژوهشجيبه نتايدسترسلياعتبار ثبت اختراع، تسه تأميندر قالب»ساز نظام
و برنامهدانشگاهيشيزا هاي شركتيبرايمليبانيپشتي، امور پژوهشيفكرتياستفاده از مالك هاي رشدي

 نيز استفاده شده است.
ن«،»و در لبه دانشهيپا هاي پژوهشانجام«بهبود كاركردهاي وياو منطقهيمليازهايتوجه به

و دولتيبرا تقاضامحور هاي پژوهش انجام«و»يداريپا كا»صنعت، جامعه سوم مأموريتيركردهااز
كاركردها از ابزار براي توسعه اين.باشنديمنيز مورد توجه كشورهاي عضويپژوهش مؤسساتوها دانشگاه

و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«ياستيس ز«،»يو توسعه خدمات«و»يگذارو مقررات رساختيتوسعه
مشاورهيندهايو فرانيآناليعموميها مشاوره، مشتركيها برنامه جاديامانند»يو نوآوريفناوريا مشاوره

ذ و هاي همكاريبندي اقدامات سياستي كشورهاي عضو سازمان جمعاند. كردهيبردار بهره، نفعانيبا اقتصادي
و ابزارهاي سياستي مرتبط در   ارائه شده است.6-11 جدول توسعه كاركردها

.چكيجمهوروياستون،اسكاتلند،هيترك،وناني،دانمارك،فنالند،هلند، انگلستان،كيمكز،ژاپن،فرانسه،اياسترال.1



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 607 يشنهادهاو

ونهيزمدر OECDهاي كشوريها استيس-6-11 جدول  پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتپژوهش

 استيس رديف
يكشورها

از كننده استفاده
 سياست

 كاركرد
 متناظر

ابزاردسته
ياستيس

 متناظر
و مالحظات اجرايي  توضيحات

1

ازتيحما
بهيدسترس

يها افتهي
و پژوهش

يفكرتيمالك

،فرانسهجنوبي، كره
،هلند،سوئد،ژاپن

،نالندف،آلمان
ي،استون
 متحده اياالت

كانادا، كا،يآمر
ايو اسپان وزلندين

وينيكارآفر-
يسازيتجار

يدستاوردها
ويپژوهش
 فناورانه

يمال تأمين-
ميمستق
وقيتحق

و توسعه
ينوآور

 خدمات-
يا مشاوره
ويفناور
ينوآور

توسعه-
و رساختيز

يگذار مقررات
و- آموزش

يآموز مهارت

يتيكشورها اقدامات حماازيبرخ-
ثبت اختراع با هدفيبرايمال

پيسازيتجار شيو انتقال دانش در
. اند گرفته

س- زممشتركياستيهدف نهيدر
ها پژوهشجيبه نتايدسترسليتسه

ضرورت انتشار به صورت جاديا
 است. تاليجيد

كشورها هم با اختصاص اعتباريبرخ-
ط ها توس پژوهشجياز انتشار نتا
، برخي كننديمتيناشران حما

نيز خود زيرساخت انتشارها دولت
 كنند. فراهم مي

يآگاهشيافزابعضي كشورها-
تياستفاده از مالكيپژوهشگران برا

هاينوآوريسازيو تجاريفكر
 اند. كردهقيتشو

2

ازتيحما
 سازي تجاري
 هاي پژوهش
وها دانشگاه

 مؤسسات
ازيپژوهش
قيطر
يها بنگاه
يشيزا

انگلستان،ش،ياتر
ه،يروس، كانادا، نروژ
 متحده اياالت

،اياسترال،كايآمر
، هلند،آلمان، كانادا
 كا،يكاستارا،يكلمب

فنالند، فرانسه،
و نروژ ونانيا،ياسپان

وينيكارآفر-
يسازيتجار

يدستاوردها
ويپژوهش
 فناورانه

يمال تأمين-
ميمستق
وقيتحق

و توسعه
ينوآور

 ماتخد-
يا مشاوره
ويفناور
ينوآور

و آموزش-
يآموز مهارت

يريگ شكل-
روابط
 ساز نظام

ت- و قيمركز بر تشواختصاص بودجه
شدهديتولقيتحقجينتايسازيتجار

 مؤسساتوها دانشگاهتوسط 
طيواجد شرايهاتيفعالي. قاتيتحق
 تائيدشامل بودجه دريافتيبرا

م برنامه هيته،يدانيها، انجام مطالعات
وهياوليها ها، ساخت نمونه ارائه

سايهاشيانجام آزما (و موارد)ريبتا
.باشنديم

تياز محققان حمابرخي كشورها-
ادنكنيم به متقاضي ارائهراايدهيتا

 جاديايشيزا خودشان شركتاي كنند
وقيتشوها . بعضي برنامهكنند
راريخطرپذهيبازار سرماكيتحر
 اند. رار دادهقهدف

3
يها استيس

و انتقال دانش
كانادا، آلمان، هلند،

يقايسوئد، آفر
انجام-

 هاي پژوهش
ازتيحما-

علميهمكار
يها شگاهيآزما اندازي راهازتيحما-

 مؤسساتوها دانشگاهيمشترك برا
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 استيس رديف
يكشورها

از كننده استفاده
 سياست

 كاركرد
 متناظر

ابزاردسته
ياستيس

 متناظر
و مالحظات اجرايي  توضيحات

يسازيتجار
 هاي پژوهش
ويه دانشگا

 مؤسسات
يپژوهش

،يجنوب
 متحده اياالت

رژكايآمر ميو
اشغالگر قدس

فرانسه،ا،ياسترال
ك،يژاپن، مكز

هلند، انگلستان،
فنالند، دانمارك،

ه،يترك ونان،ي
وياستون اسكاتلند،
چكيجمهور

و در لبههيپا
 دانش

به توجه-
يمليازهاين

ياو منطقه
يداريو پا

 انجام-
 هاي پژوهش

 تقاضامحور
صنعت،يبرا

و جامعه
 دولت

و- كارآفريني
سازي تجاري

دستاوردهاي
و پژوهشي

 فناورانه

و صنعت
يمال تأمين-

ميمستق
وقيتحق

و توسعه
ينوآور

 توسعه-
و رساختيز

يگذار مقررات
خدمات-

يا مشاوره
ويفناور
ينوآور

.هاو بنگاهيپژوهش
و مهندسانن گرد هم آورد- دانشمندان

پااكه در مر و توسعهقيتحقيانيحل
مكياستراتژيهانهيزمدر .كننديكار

يبراديجديسازمانيها مدلقيتشو-
و صنعت مدتيطوالنارتباط  دانشگاه

 مورد توجه بعضي كشورها بوده است.

 پژوهشي در ايران مؤسساتوها دانشگاه مسائل سياستي پيش روي.11-8
توسط مجلس 1348زارت علوم در سالو تأسيسامر پژوهش در ايران با تصويب قانون گذاري سياستاولين

وها دانشگاههاي زيادي بر سر راه توسعه گذشت بيش از نيم قرن هنوز چالش شوراي ملي تدوين شد اما با 
حاضر مشاهده از كتابكه در فصل دوم طور همان.)msrt.ir, 2021( پژوهشي در كشور وجود دارد مؤسسات
و نوآوري بر اساس تحليل مصاحبهشد، مسا هاي انجام شده با خبرگان، ئل سياستي حوزه پژوهش، فناوري

در اند، پژوهشي داشته مؤسساتوها دانشگاهاحصا گرديد. در اين بخش، مواردي كه ارتباط بيشتري با توسعه 
 شود. شش دسته مرور مي

و ارز،يهماهنگ،گذاري سياست.8-1- 11 يو نوآوريفناورپژوهش،يابينظارت
و ظرفيت ترين رشد يكي از سريع هاي نظام آموزش عالي در دنيا متعلق به كشور ايران بوده است اما سازي ها

و فناوريگذارتيدر اولونيسرزمشيبه اسناد آمايتوجهيب ، در سطح كشوريو توسعه آموزش عاليپژوهش
وو فناورانهيپژوهش هايتيبه فعاليده در جهتياصل هايتيمشخص نبودن اولو فيفقدان تعر،

 عدمهاي پژوهشي شده است.ي باعث عدم اثربخشي مناسب فعاليتدر حوزه علوم انسانيكاربرد هاي پژوهش
بايابيارزيها وجود شاخص (شاملتيو ماهتيظرف،مأموريتعملكرد متناسب  مؤسسات،ها دانشگاهنهادها

و فناوريها پارك،يپژوهش و مسئله مراكز رشد)ويعلم ديگري است كه ريشه در عدم توجه به اهميت
 در تعيين مسير توسعه است. كننده يينتعكاركرد ارزيابي به عنوان يك ركن 
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و تحق انجام.8-2- 11 و توسعهقيپژوهش
داليپژوهش مؤسساتوها دانشگاه امناي هيئتكاركرد نقصان سيليبه ئلهمسيك اعضاياسياز جمله انتخاب
ميزمينهدر جدي و پژوهش و تشك عدمباشد. كيفيت آموزش و چابك نبودن ساختار يدر راستاالتيتناسب

و تشك گرايي مأموريت ويركاربرديغيها گروهفتعري مانند(ها دانشگاهباالتيو مشابهت ساختار
يريگ از شكلتيحما عدمي است. همچنين پژوهش مؤسساتيك مانع براي فعاليت مناسب)محور آموزش

(پيپژوهش مؤسسات و برخورد شرويسرآمد كلريگميتصمينهادها كساني) خألي يك پژوهش مؤسساتهيبا
درقيتحق تمركزهاي منتخب ايجاد كرده است. در حوزهيسرآمدبراي  مؤسساتوها دانشگاهو توسعه

پايدولتيپژوهش و توسعه در ضعف نسب وكار كسبو توسعه در بخشقيتحقنييو سهم  وكار كسبي تحقيق
و برداشتقيتحققيدقفيتعر عدمرا همراه داشته است. هزيهاو توسعه  ضعف؛ها كرد دستگاهنهيمتفاوت در

نظيها رساختيز و تجه كارگاه ها، شگاهيآزماريپژوهش و قاتيتحق زاتيها ويوجود منابع آمار فقداني؛
و توسعه ايران مسائليو نوآوريفناورو جامع در حوزه پژوهش، روزبهياطالعات ديگري در نظام تحقيق

و توسعه است. دلسردكنندهي يك عامل تقلب علم باشد. به عالوه مشكل مي  براي پژوهشگران تحقيق

و تجار ارتباط.8-3- 11 و صنعت و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيبا جامعه
يپژوهشيدستاوردهايسازيتجارآفت شدن در عباراترياس فاًصرونيدانشگاه كارآفراتيتوسعه مقتض عدم

ي سازيوزارت عتف در خصوص تجاريباالدست گذاري سياستيهماهنگ عدمبوده است. مشكلو فناورانه
اديورود اساتي براياندكليتماباعث شده و ارتقاءيابيارزيارهايمعداشته باشد زيرا عرصه وجودنيبه

و نه تجار شتريبيو پژوهشيمراكز آموزش علمي هيئتياعضا و آموزش است .يسازيمعطوف به پژوهش
و فناوريدر كشش تقاضا در خصوص دستاوردها ضعف داليداخليپژوهش بيليبه يتوجهيهمچون

و بازاريبه ضرورت توسعه فناوريتخصصيها تخانهرزاو در كشور، اهداف يررقابتيغدر داخل كشور، صنعت
ويرهمسويغ  مؤسساتوها دانشگاهي يك چالش جدي براي ارتباط پژوهش مؤسساتوها دانشگاهصنعت

و صنعت مي و غلبه نگاه عرضه محور ونديپ عدمباشد. از يك طرف مسئله پژوهشي با جامعه يبا طرف تقاضا
و از طرف ديگر مشكل پژوهش مؤسساتوها دانشگاهدر طرهيوجود روح عدمي، درقيحل مسئله از پژوهش

(ناتوان و عدم آگاهفيدر تعريصنعت يهايو توانمندهاتياز ظرفيمسئله توسط صاحبان مسائل
بيدولت هاي پژوهش قو عدمها، همچنان ادامه دارد. در كنار اين)عيصاحبان صنانيدر و يوجود نظام جامع

 است. انهو فناوريپژوهشيدستاوردهايسازيتجاري، چالش مهمي براي فكرتيمالك

يو نوآوريپژوهش، توسعه فناوريمال تأمين.8-4- 11
بهصيتخصوهيش،يكمبود منابع مالرينظيپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيمال تأمين مسائل بدون توجه

و تنوع پا پاي،مال تأمينيهاوهيشنييعملكرد ايده دولت در جهتنييقدرت و پژوهشگاه از نيبه رفتار دانشگاه
دريعدم دسترسدر اين زمينه عبارتند از: مسائلشود. سايرميجهينتراقيطر به بودجه خارج از پژوهش

نيپژوهش مؤسسات ويپژوهش مؤسساتبهيمالصيتخص؛ بر آن اساسيانسانيرويو چالش پرداخت حقوق
پها دانشگاه پا؛نيشيبدون توجه به عملكرد كهيپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيمال تأمينيهاوهيشنييتنوع

آس مسائليمنجر به بروز دريگو نبودن روسا دولت، پاسخياقتصادطياز شراديشديريپذبياز جمله دانشگاه
ازيها مجموعه مايويدولتيها دستگاهع،يو كاهش ارتباط دانشگاه با صنا امنا هيئتخارج .شوديعموم مردم،
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بودني(ناكافو ساختار نامتناسبيمالزيسابا مشكلهتوسعيصندوق پژوهشگران به عنوان حام
بر)نييپا1هاييتكنولوژيدر سطح آمادگيدر خصوص توسعه فناوريپژوهشيها گرنت مواجه است. عالوه

 ناخالصدينبودن سهم پژوهش از توليو كافيرشد بودجه پژوهش عدمها، در سطح كالن مسئله همه اين
 بسيار جدي است.

بيملو فناورانهيپژوهشيهايو همكاريساز شبكه.8-5- 11 يالمللنيو
ب محدود دال علمي هيئتياعضا المللنيشدن ارتباطات نرخ نابسامانهمچون اوضاعيليو پژوهشگران به

و ارتباطات خارجيو بروكراسيتيارز، مالحظات امن و پژوهشگران علمي هيئتياعضايزائد حاكم بر تبادالت
ر ب وآمد رفتدهيچيپيهاهيو(مانند المللي هاي بين در همكارياي يچيدهپموانع)دياساتيالمللنيو تعامالت
مديحقوق،ياستيس،يفرهنگيها رساختيزيآمادگ عدمهستند.  دريپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيتيريو

مليپژوهشيهايهمكاريراستا و اختد ابهاماتي در كنار المللنيبويو فناورانه وها دانشگاه اراتير استقالل
بيچاالكيبراهاآندركيعمل آكادميآزاد مي مسئلهدو المللنيدر حوزه باشند. جدي در اين زمينه

به عدمهمچنين   مؤسساتويها دانشگاه علمي هيئتيارتقاء اعضا نامه يينآدر المللينب هاي همكاريتوجه
و پژوهش بو نظامينهاد ونديپ ضعفي، بيو نهادهايپژوهش مؤسساتنيمند يها(پروژهيالمللنيمتناظر

مي هاي بين همكاريو ...)يهمكاريها نامه مشترك، تفاهم نمايد. مشكل المللي در زمينه پژوهش را دشوارتر
بليتقلديگر در اين حوزه ديدگاه  ي است.خارجيبه جذب دانشجو سازييالمللنيموضوع

ت تأمين.8-6- 11 و فناوريوسعه منابع انسانو يپژوهش
پذيفيبالتكل و نبود سازوكار مناسبرشيدر آنيبرايدانشجو و حل  مؤسساتدريمنابع انسانوبيمع ساختار،
تعيها پژوهشگر،علمي هيئتيوجود اعضا زمانيهم(يپژوهش و ... بدون و اثربخشنييآزاد در تحققينقش

 منابع انساني هستند. تأميني در زمينه پژوهش مؤسسات مسائل ترينممه)يپژوهش مؤسسات هاي مأموريت
و فقدان جايليتكمالتيتحصانيدانشجو يريكارگبهمتناسب جهت هاييهروساختارها ييها گاهيدر

نظام جبران خدمت پژوهشگران شاملوبيمع ساختاري در كنارو آموزشيپژوهشاريمانند پژوهشگر، دست
يسنت ساختارتوسعه منابع انساني امور پژوهشي را با دشواري مواجه كرده است. مشكل گرانو پژوهشدياسات

و ارتقاء اعضا  مؤسساتوها دانشگاهيبدون توجه به تفاوت ذاتيپژوهش مؤسسات علمي هيئتيجذب
ه به توج عدمبه اضافه مشكل مختلفيپژوهش مؤسساتوها دانشگاهاتيتناسب با مقتضنيو همچنيپژوهش

ها دانشگاه علمي هيئتهاي توسعه افراد چالش،يدر طول عمر سازمان علمي هيئتو اثربخشيآموزش كاربرد
دري يك مسئلهدانشگاه آموختگان دانشاشتغالنييپا آمارباشند. در نهايت مي و توسعه منابع تأمينجدي
و فناوريانسان ي است.پژوهش

س.11-9 پيتحمايها استيارائه يپژوهش مؤسساتوها دانشگاهژوهش در از
و اقدامات سياستي برخي كشورها در زمينه فصلدر اين پژوهشي مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتتجارب

و با توجه به  و مورد بررسي قرار گرفت و هاي موجود در برابر توسعه پژوهش در ايران راهكار چالشمسائل ها

 
1. Technology Readiness Levels (TRL) 
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در اي از تجارب بين در ادامه ابتدا چكيده هايي پيشنهاد شده است. سياست درتيحماالمللي از پژوهش
ميپژوهش مؤسساتوها دانشگاه مي هاي پيشنهاد شود، سپس به سياستي ارائه  شود.ي در اين زمينه پرداخته

و صنعت مورد توجه همه محور مسئله هاي پژوهشتوسعه و بهبود استفاده از نتايج آن براي جامعه
مي باشد كه به خصوص تحت عنوان تجاريميكشورها برند. همچنين براي بهبود فضاي سازي از آن نام

و تجاري و نظام قوي پژوهش و در كنار آن بهبود سازي، شفافيت بيشتر هم مورد توجه است تر مالكيت فكري
اقباشدمي گذاران سياستها حتي براي عموم مردم مد نظر دسترسي به نتايج پژوهش مي. اين در دامات را توان

 هاي پژوهش انجام«و»و فناورانهيپژوهشيدستاوردهايسازيو تجارينيكارآفر«هاي كاركردراستاي بهبود 
و دولتيبرا تقاضامحور ي پژوهش مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتياز كاركردها»صنعت، جامعه

و حمايت برداشت كرد. در اين راستا انواع مشاوره و كمك به پژوهشگران براي ايجادها ها براي تشويق
مي هاي شركت و نوپا انجام  پذيرد. زايشي

و حمايت و همكاري ها براي شبكه توسعه بسترها و بين سازي وها دانشگاهالمللي چه بين خود هاي داخلي
مي مؤسسات و چه با صنعت مورد توجه كشورها در سازي خوشههاي باشد كه در كنار سياست پژوهشي سعي

ن«تقويت كاركرد  پاياو منطقهيمليازهايتوجه به يبرا تقاضامحور هاي پژوهش انجام«و كاركرد»يداريو
و دولت و جابه»صنعت، جامعه و متخصصان بين دارند. به عالوه انتقال دانش وها دانشگاهجايي پژوهشگران

 صنعت در هر دو جهت مورد توجه بوده است.
ا كشور و در لبه دانش چه به صورت اولويت هاي پژوهشنجام ها سياست با پايه و چه هاي استراتژيك

ازجيو نتا ندهايفرايابيارز هاي پژوهشوو اجتماعييعلوم انسانتيتقواند. گرفتههدف سرآمدي را در پيش 
و برنامه هاي مورد توجه براي بهبود اولويت ديگر حوزه و همچنين توسعه انتشا گذاري ور نوآوريريزي ها
 باشد.ميهاآناستفاده از 

دريتحماي هاي پيشنهاد سياست.9-1- 11 ي در ايرانپژوهش مؤسساتوها دانشگاهاز پژوهش
و مؤسساتوها دانشگاهسوم مأموريتهاي مختلف در راستاي بهبود نظر به اقدامات سياستي كشور پژوهشي

مي مؤسساتوها دانشگاهموجود در راه توسعه مسائلهمچنين  گردد. پژوهشي در ايران پيشنهادهايي ارائه
وتيحمايبرافصلنيايشنهاديپيها استيسيبند جمع و مؤسساتها دانشگاهسوم مأموريتاز پژوهش

و جهتو در برنامه هفتم توسعهيپژوهش انسجامشي(شامل افزاياستيسيهايريگ متناسب با مسائل موجود
اصالح نظام؛يو فناوريپژوهش،يآموزش عال مؤسسات،ها دانشگاه گرايي مأموريت؛يحكمرانيو اثربخش

ز؛يو نوآوريپژوهش، فناوريمال تأمين ) كه در فصل چهارميو نوآوريپژوهش، فناوريها رساختيو توسعه
تع كتاباز   شده است. آورده7-11 جدولدر،ديگردنييحاضر،

پيطراح• نيازهاي نظام پژوهشي در ايران ترين مهميكي از:يابيو جامع ارز نظام متوازنيساز ادهيو
پيطراح و جامع ارزيساز ادهيو و اثرات فعال،يخروجيابينظام متوازن وقيتحقيهاتيدستاوردها

ايپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيتوسعه، پژوهش صيتخصيبرايابيارزنيو مبنا قرار گرفتن
ميپژوهش مؤسساتوها نشگاهدابهيپژوهشيها بودجه حلي  مسئلهباشد. رفع اين نياز كمك به

بايابيارزيها شاخصعدم وجود (شاملتيو ماهتيظرف،مأموريتعملكرد متناسب نهادها
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و فناوريها پارك،يپژوهش مؤسسات،ها دانشگاه وقيتحققيدقفيعدم تعروو مراكز رشد)يعلم
و برداشت ديها توسعه هزمتفاوت سازي اين سياست ابزار سياستي است. پيادهها كرد دستگاهنهير

و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين« مي»يو توسعه االبته كند. را طلب در ارزيابي نظامنيالزم است
و متمركز) توسط مركزكياي(يپژوهش مؤسساتوها دانشگاهتعامل با  سازمان/ گروه متخصص

پيشور طراحكيعلم استيس قاتيتحق اتيشود. مسئوليساز ادهيو سامانه بر عهدهنيورود داده در
.استيپژوهش مؤسساتوها دانشگاه

ازتيحما:يدر حوزه علوم انسانياو توسعه مهارت حرفهيكاربرد هاي پژوهشازتيحما•
ستي توسط ابزارهاي سيايدر حوزه علوم انسانياو توسعه مهارت حرفهيكاربرد هاي پژوهش

و مهارت« و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«و»يآموز آموزش تواند به برطرفمي»يو توسعه
و فناوريگذارتيضعف در اولو مسئلهنمودن  نظياز منظرهايپژوهش بهريگوناگون عدم توجه
و گراو ضرورت مسئلهيو اجتماعيحوزه علوم انسانن،يسرزمشياسناد آما فيفقدان تعر مسئلهيي
ي كمك نمايد. در حوزه علوم انسانيكاربرد هاي پژوهش

الزم است با استفاده از ابزار سياستي:ها پژوهشجيبه نتايعموميدسترسيمل پلتفرميانداز راه•
ز« ها دانشگاه هاي پژوهشجيبه نتايعموميدسترسيمل پلتفرم»يگذارو مقررات رساختيتوسعه
پايپژوهش مؤسساتو و ... با رعا،يطرح پژوهش نامه،ناي(اعم از تيمالحظات مالكتيمقاالت

هميانداز راه)يفكر هم نامناسبتيوضعي در ايران از اين تقلب علم مسئلهشود تا و خارج شود
 باشند. قبلي دسترسي داشته هاي پژوهشپژوهشگران به راحتي بتوانند به نتايج 

يكردن بودجه پژوهشيرقابت:يپژوهش ؤسساتموها دانشگاهيكردن بودجه پژوهشيرقابت•
(بريبودجه مازاد بر اساس عملكرد ساالنه پژوهشصيو تخصيپژوهش مؤسساتوها دانشگاه

پ و،اي رشته بين هاي پژوهش) در انجام براي نظام ارزيابييشنهادياساس سامانه  تقاضامحورمسئله
و جامعه، مبتن نياز صنعت مشخص نبودن مسئلهدر مقابل ها) شهرستاني(برايا منطقهيازهايبر

و اثربخشيميو فناورانهيپژوهش هايتيبه فعاليده در جهتياصل هايتياولو تواند كيفيت
سازي اين سياست بايد ابزارهاي ها در كشور را به شكل چشمگيري بهبود دهد. براي پياده پژوهش

ز«سياستي  و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«و»يگذارو مقررات رساختيتوسعه را»يو توسعه
رو استفاده كرد. توأماً و توسطريز گراتيمأموريكرديمسائل كشور با و بودجه نظر سازمان برنامه
ويو فناور قاتيعلوم، تحقيعاليشورا رخانهيدب و تقاضا پژوهش و با مشاركت هر دو طرف عرضه

و بخشيفناور بندنيايهاتيحمايو مبنان،ييتع باريكدو سالهر)وكار كسب(اعم از دولت
.رديگيمقرار 

مواجه است: مسائليكشور از نظر منابع انساني پژوهش با: پژوهشگرانييجا جابهليو تسهتيحما•
و رو دريليتكمالتيتحصانيدانشجو يريكارگبهمتناسب جهتيهاهيفقدان ساختارها

معي؛و آموزشيپژوهشرايمانند پژوهشگر، دستييها گاهيجا  مؤسساتدريمنابع انسانوبيساختار
تعيها پژوهشگر،علمي هيئتيوجود اعضا زمانيهم(يپژوهش و ... بدون و اثربخشنييآزاد ينقش
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مع؛)يپژوهش مؤسسات هاي مأموريتدر تحقق نظام جبران خدمت پژوهشگران شاملوبيساختار
وو پژوهشگراندياسات به؛ در طول عمر علمي هيئتو اثربخشيآموزش كاربردعدم توجه

مي مسائلي. در برابر سازمان وديپژوهشگران، اساتييجا جابهليو تسهتيحماتوان مذكور
ويبرايپژوهش مؤسساتوها دانشگاهنيبيليتكمالتيتحصانيدانشجو انجام پژوهش

بايهاتيفعال و نوآورقيتحقميمستقيالم تأمين«را با ابزار سياستي مأموريتمرتبط »يو توسعه
 گرفت. در نظر

پنيتدو• و فناوريفكرتينظام مالكيساز ادهيو عدم وجود نظام مسائلبا توجه به:يامور پژوهش
و قو و فكرتيمالكيجامع پنيتدوي در ايران، نامناسب تقلب علمتيوضعي نظاميساز ادهيو

و فناوريفكرتيمالك رايامور پژوهش  مؤسساتوها دانشگاهدر سطحيفكرتيدفاتر مالكياندازهو
از ابزار سياستي پژوهش ز«ي با استفاده مي»يگذارو مقررات رساختيتوسعه  رسد. ضروري به نظر

بهيده در جهتياصل هايتيمشخص نبودن اولو مسئلهدر برابر:يپژوهشيهاتياولونييتع•
او فناورانهيپژوهش هايتيفعال ميمستقيمال تأمين«گيري از ابزار سياستي ست با بهرهالزم
و نوآورقيتحق وها دانشگاهو در لبه دانش) محور(مسئلهيپژوهشيهاتياولو»يو توسعه

آيپژوهش مؤسسات ملينگار ندهيبا  گردد.نييتعياو منطقهيدر سطح
پيطراح• فنيهاياطلس توانمنديمل پلتفرميساز ادهيو و پيطراحبا:ياورپژوهش يساز ادهيو

و فناوريهاياطلس توانمندنيتدويبرايمل پلتفرمي ي پژوهش مؤسساتوها دانشگاهيپژوهش
ز«توسط ابزار سياستي ز مسئلهامكان بهبود»يگذارو مقررات رساختيتوسعه يها رساختيضعف

و تجه كارگاه ها، شگاهيآزماريپژوهش نظ و استفادقاتيتحق زاتيها ه حداكثري از امكانات موجودي
 ايجاد خواهد شد.

و وظانييتعيبرايادار نامهنييآنيتدو• غفينقش  نامهنييآنيتدو: علمي هيئتازريپژوهشگران
و وظانييتعيبرايادار غفينقش يشغل پژوهشگر افتنيتيو رسم علمي هيئتازريپژوهشگران
و مسائلپژوهشگران را در برابري بهبود وضعيتپژوهش مؤسساتوها دانشگاهدر فقدان ساختارها
جايليتكمالتيتحصانيدانشجو يريكارگبهمتناسب جهتيهاهيرو  پژوهشگر،مانندييها گاهيدر
معي؛و آموزشيپژوهشاريدست وجود زمانيهم(يپژوهش مؤسساتدريمنابع انسانوبيساختار
بديها پژوهشگر،علمي هيئتياعضا و ... تعآزاد و اثربخشنييون  هاي مأموريتدر تحققينقش

و)يپژوهش مؤسسات مع؛ و پژوهشگراندينظام جبران خدمت پژوهشگران شامل اساتوبيساختار
ز«به دنبال خواهد داشت. براي نيل به اين هدف بايد از ابزار سياستي و رساختيتوسعه

 استفاده گردد.»يگذار مقررات
و فناوريهاتيفعالقيو تشوتيحما• عدم مسئله:انيو دانشجو علمي هيئتاعضاءيپژوهش

در خصوص تجاريباالدست گذاري سياستيهماهنگ ي نيازمند توجه جدي است. از سازيوزارت عتف
به شتريبيو پژوهشيمراكز آموزش علمي هيئتيو ارتقاء اعضايابيارزيارهايمعطرفي معطوف

و نه تجار و آموزش است عرصه وجود دارد.نياهبديورود اساتيبراياندكليلذا تماي،سازيپژوهش



و مؤسسات پژوهشت از دانشگاهيدر حمايتجارب جهان ازدهم: مروريفصل614 پيها  ...يبرايشنهاداتيو

و فناوريهاتيفعالقيو تشوتيحما،مسائلدر مقابل اين انيو دانشجو علمي هيئتاعضاءيپژوهش
از ظرفيت اين افراد علمي را به دنبال خواهد سازيتجارليبا پتانسيليتكمالتيتحص ي، استفاده

از ابزارهاي سياستي داشت. براي اين منظور مي  تأمين«،»يو نوآوريفناوريا خدمات مشاوره«توان
و نوآورقيتحقميمستقيمال ز«و»يو توسعه  بهره برد.»يگذارو مقررات رساختيتوسعه

ييجا شناختن جابهتيو به رسمتيحما: پژوهشگرانييجا شناختن جابهتيو به رسمتيحما•
و بالعكسها دانشگاهنيب علمي هيئتو اعضاءيليمتكالتيتحصانيپژوهشگران، دانشجو و صنعت

و فناوريهاتيفعاليدر راستا نهيپژوهش و يها در قالب فرصت صرفاًبه صورت مستمر
و صنعتياز همكارتيحما«برداري از ابزار سياستي ي، بهرهمقطعيمطالعات درمي»علم باشد كه
پ مسئلهمقابل  و طرفبا ونديعدم  مؤسساتوها دانشگاهدريغلبه نگاه عرضه محورتقاضا
ي قرار دارد. پژوهش

يبرايملييها فرمو پلتها رساختيز جاديا:يساز شبكهيبرايملييها فرمو پلتها رساختيز جاديا•
يپژوهشيهاتيدر فعاليليتكمالتيتحصانيو دانشجو علمي هيئت، اعضاءها دانشگاهيساز شبكه

و موقعيت»يساز شبكه«عنوان ابزار سياستيبهو فناورانه هاي جديدي براي، ارتباطات
 سازي ايجاد خواهد كرد. هاي بيشتر تجاريو فرصتتر يفيتباك هاي پژوهش

و در موضوعات با اولو تقاضامحوريپژوهشيها از پروژهتيحما• يك:ياو منطقهيملتياز صنعت
يپژوهشيها از پروژهتيحما تواندميو صنعتعلمياز همكارتيحمااقدام سياستي براي 

و در موضوعات با اولو تقاضامحور 50حداقل تأمين(در صورت باشدياو منطقهيملتياز صنعت
. اين خواهد شد) تأمينتوسط دولتيمابق،ياز بخش خصوصيدرصد از منابع طرح توسط متقاض

طرهيعدم وجود روح مسئلهاقدام  صپژوهقيحل مسئله از مسئلهفيدر تعري(ناتوان نعتش در
و عدم آگاه بيدولت هاي پژوهشيهايو توانمندهاتياز ظرفيتوسط صاحبان مسائل نيدر

 را بهبود خواهد داد.)عيصاحبان صنا
التيتحصيهاو توسعه دورهيرياز سرگ: محور پژوهشيليتكمالتيتحصيها توسعه دوره•

در پژوهشيليتكم بودنيو جارفيدر صورت تعريپژوهش مؤسسات خصوصاًواه دانشگاهمحور
و فناوريها پروژه و جامعه)، تقاضامحوريپژوهش بامي محورو مسئلهاي رشته بين(صنعت تواند
و فناوريردهاضعف در كشش تقاضا در خصوص دستاو مسئله (اينيداخليپژوهش مقابله كند

دالضعف  بيليبه در داخليبه ضرورت توسعه فناوريتخصص هاي وزارتخانهيتوجهيهمچون
غ و بازار غيرقابتريكشور، صنعت ويرهمسويدر كشور، اهداف  مؤسساتوها دانشگاهصنعت

و در مقابل پژوهش و تشك مسئلهي تشديد شده است) و چابك نبودن ساختار التيعدم تناسب
و گرايي مأموريتيدر راستايپژوهش مؤسسات  مانند(ها دانشگاهباالتيتشكو مشابهت ساختار

به)محورو آموزشيركاربرديغيها گروهفتعري بهبود ايجاد كند. اجرايي كردن اين اقدام نياز
ز«استفاده از ابزار سياستي   دارد.»يگذارو مقررات رساختيتوسعه
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از استفاده: علمي هيئت اعضايتوسطيو پژوهشگر پسادكتر محور پژوهشيدكتريجذب دانشجو•
و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«ابزار سياستي  يدكتريجذب دانشجو»يو توسعه

ن تأميندر صورتيو پژوهشگر پسادكتر محور پژوهش در علمي هيئتتوسط عضوازيمنابع مورد
و فناوريها پروژهيراستا و جامعه)، تقاضامحوريپژوهش ، محورو مسئلهاي رشته بين(صنعت

ميدسترسي به نير  دهد. وي انساني پژوهشگر جوان را بهبود
و فناوريهمكارليو تسهتيحما• و فناوريهمكارليو تسهتيحما:يالمللنيبيپژوهش ويپژوهش

و اعضاءيالمللنيبييجا جابه ويهاو پروژهيالمللنيبيها در پروژه علمي هيئتپژوهشگران پژوهش
و جامعه)، تقاضايفناور (صنعت و ي، بهبود كيفيت پژوهشداخل محورو مسئلهاي رشتهينبمحور ها

با دسترسي به امكانات بين  مسائلالمللي را تسهيل خواهد كرد. به خصوص كه كشور در اين زمينه
درنيب هاي همكاريعدم توجه به مختلفي مواجه است از جمله:  علمي هيئتيارتقاء اعضا نامه آيينالملل

مديحقوق،ياستيس،يفرهنگيها رساختيزيعدم آمادگي؛ پژوهش مؤسساتويها دانشگاه يتيريو
مليپژوهشيهايهمكاريدر راستايپژوهش مؤسساتوها دانشگاه ضعف ي؛ المللنيبويو فناورانه

بو نظامينهاد ونديپ بيو نهادهايپژوهش مؤسساتنيمند مشترك،يها(پروژهيالمللنيمتناظر
وو ...)يارهمكيها نامه تفاهم بليتقل؛ ي. براي اين خارجيبه جذب دانشجو سازييالمللنيموضوع

و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«منظور ابزار سياستي  مورد نياز است.»يو توسعه
و فناوريهاتياز فعالتيحما• پژوهشيهاتياز فعالتيحما:يدر لبه دانش با هدف سرآمديپژوهش

دريعلمتيو مرجعيدر لبه دانش با هدف سرآمديپژوهش مؤسساتواه دانشگاهيو فناور و فناورانه
ب در سطح و در برابر المللنيجهان اسالم يريگاز شكلتيعدم حما مسائلي يك اقدام سياستي

(پيپژوهش مؤسسات و برخوردشرويسرآمد كلريگميتصمينهادها كساني) و پژوهش مؤسساتهيبا ي
ن طور همين است.و فناورانهيپژوهش هايتيبه فعاليدهدر جهتياصل هايتيبودن اولومشخص

و نوآورقيتحقميمستقيمال تأمين«اين اقدام ابزار سياستي  الزم»يو توسعه را جهت اجرايي شدن
و فناوريهانهيزم دارد. براي اجرايي كردن اين اقدام سياستي الزم است ايپژوهش بهنيدر راستا

تعصورت ساال وشودو اعالمنيينه توسط وزارت عتف  مؤسسات،ها دانشگاهازهاقيو تشوهاتيحما،
بر اساس عملكرديپژوهش سه ساليطيو فناوريعلمتيو مرجعيدر سرآمدهاآنو پژوهشگران

.رديپذگذشته صورت 
و ظرف نقششيافزا• و ظرف نقششيافزا:يعلميها انجمنيهاتيها يعلميهانانجميهاتيها

ا و شبكه جاديدر باي رشته بينيسازو توسعه ارتباطات و جامعهنيو از، با بهرهدانشگاه برداي بيشتر
پ مسئلههاي موجود، ظرفيت و غلبه نگاه عرضه محور ونديعدم وها دانشگاهدريبا طرف تقاضا

ميپژوهش مؤسسات دري را تخفيف و ،ياستيس،يفرهنگيها رساختيزيعدم آمادگ مسئلهدهد
مديحقوق مليپژوهشيهايهمكاريدر راستايپژوهش مؤسساتوها دانشگاهيتيريو يو فناورانه

ميالمللنيبو از زمانهمبرداري در اين زمينه بهره سازي كند. براي حداكثر ظرفيتي بهبود ايجاد
ز«هاي سياستي ابزار  تأمين«و»يساز شبكه«،»يگريانجيم«،»يگذارو مقررات رساختيتوسعه
و نوآورقيتحقميمستقيمال  ضروري است.»يو توسعه
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 دوازدهمفصل

جهانی در حمایت از نهادهای حامی تجاربمرور
 برنامه هفتمی براسازی و پیشنهاداتی جاریت

2فاطمه اسكندريو1كيارش فرتاش

و فناوري، دانشگاه شهيد بهشتي علمي هيئتعضو.1  پژوهشكده مطالعات بنيادين علم
بن.2 و فناورنياديپژوهشگر پژوهشكده مطالعات شه،يعلم يبهشتديدانشگاه

 چكيده

و فناوري از اولويت تجاري و به طور كلي نظام سازي پژوهش و فناوري هاي وزارت علوم، تحقيقات
و سياست و فناوري كشور محسوب شده سازي دستاوردهاي تحقيقاتي، هايي نيز در زمينه تجاري علم

و توسعه فناوري از انتقال فناوري، اشاعه فناوري و اجرايي شده است. هاي جديد در ايران تصويب
ميوها دانشگاهديدگاه دولت،  و منابع مؤسسات آموزش عالي نقش به سزايي در اين زمينه ايفا نمايند

مي مهم درآمد، اشتغال هاي ايران به تجارت شوند. از اين رو، ورود دانشگاهو توسعه اقتصادي محسوب
 دانش از يك مزيت به يك ضرورت تبديل شده است. 

و فناوري، فرايندي غيرخطي، پيچي تجاري و چند مرحلهسازي پژوهش اي است كه مراحل مختلف ده
مي آن مستلزم ايفاي نقش بازيگران مختلف با توانمندي باشد. عالوه بر آن، براي هاي متفاوت

در تأمينمالي، مشاوره، تأمينهايي از جنس سازي فناوري، حمايت تجاري و ... نياز است. فضاي كار
و فناوري، مراكز رشد، مراكز نوآوري، دفاتر انتقال اين راستا، نهادهاي مختلفي از قبيل پارك هاي علم

و ... در  اي خاص از فرايند اند كه هر يك در مرحله ايجاد شدهها دانشگاهفناوري، دفاتر ارتباط با صنعت
و تجاري از هاي شركتسازي، متناسب با نياز صاحبان ايده وميهاآننوآفرين اقدام به حمايت نمايند
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و حمايت از تجاريبه و صنعت و منظور ارتقاء سطح همكاري ميان دولت، دانشگاه سازي پژوهش
و فناوري به سه دسته، نهادهاي حامي تجاريفصلكنند. در اين فناوري فعاليت مي سازي پژوهش

با پارك و ارتباط و نيز دفاتر انتقال فناوري و مراكز نوآوري و فناوري، مراكز رشد صنعت هاي علم
 شود. تقسيم مي

طريينهادها:يفناورو علميها پارك ويارتقاء فرهنگ نوآورقيكه به منظور خلق ثروت در جامعه از
 متخصصانتيريمد تحت مستقر هاي شركتيريپذ سطح رقابتشيافزانيو همچنينيكارآفر
و علميها . پاركشونديم شناختهيفناورو علميها عنوان پاركبه گردند،يم جاديايا حرفه
و بازار ها، شركت،ها دانشگاهانيمدررايفناورو دانش خود، اهداف تحققيراستادريفناور
ازين موردالتيتسهو افزوده ارزش خدمات ارائهباو آورنديمدر گردشبه توسعهوقيتحقينهادها

.ندينمايم كمكهاآن توسعهو رشد به
يطيمح كردن فراهم منظوربهكه استيسازماناي مؤسسه رشد، مركز:مراكز نوآوريو رشد مراكز
بهنيهمچن رشد مراكز. است شده جاديا،تأسيس تازه هاي شركتازتيحماو استقرار جهت مناسب
 زاتيتجهوها شبكهبهيدسترس نان،يكارآفر آموزش كار،يفضا تأمين جملهازيخدمات ارائه

 نهادهاازيا مجموعهي نيز نوآور مراكز. پردازنديمنينوآفر هاي شركتوهاميتازين مورديتخصص
با گذارهيسرما جذبيدادهايروزينو همكار انتخابيدادهايرو رشد، مراكز ها، دهنده شتاباز اعم

ازنهيزمدر مختلفيكاركردها اهستندنينوآفر هاي شركت توسعه حمايت در مراكز با تخصصني.
زينو قراردادهاميتنظييتواناويحقوق دانشازيبرخوردارزينو وكار كسب مشخصيها حوزه
يها شبكهويحقوق،يفن،يماليابزارهاازيمند بهرهنيهمچنوها پروژهيمال وتحليل تجزيه
يابيبازاريابيارز،يمال منبعوديتول،يانسانيروين نظرازها شركتيابيارزليقبازيخدمات،يارتباط
 مشاوره هاي شركتبا ارتباطيبرقرار صنعت،در مختلف گرانيبازبا ارتباطيبرقرار ها، پروژه

وهاينوآوريابيارزازيفنيبانيپشتويمال تأمينيها فرصتنهيزمدريرسان اطالع،يتخصص
.دهنديم ارائهاختراعات،

وفناور انتقال دفاتر و پژوهشيسازيتجاربه محققانقيتشو هدفبا اين دفاتر:تنعصبا ارتباطي
 اهداف ترين مهمازيبرخ.شوندمي تأسيسها دانشگاهدر دانش انتقاليهاتيفعالازتيحماويفناور

يفكرتيمالكاز حفاظت، دانشگاهدر شده اختراعيهايفناور كردنيكاربردبه كمك دفاتر،نيا
 پژوهش،با مرتبطيدعاو برابردر دانشگاهاز حفاظت،يدانشگاه هاي پژوهشطتوس شدهديتول
 مختلف خدماتو مشاوره ارائهو دانشگاهيبراييدرآمدزا صنعت،از پژوهشميمستقتيحماشيافزا
.باشديم كاركنانريساو علمي هيئتياعضا به

و فناوري ساز هاي حمايت از انواع نهادهاي تجاري سياست فصلدر اين وها دانشگاهي پژوهش
و كره جنوبيمؤسسات پژوهشي در پنج كشور منتخب چين، و عربستان مورد مطالعه ، تركيه، كانادا

مي گيرد. از جمله سياست بررسي قرار مي توان هاي مشترك اتخاذ شده در اكثر كشورهاي مطالعه شده
 انتقال دفاترو رشد مراكز،يفناورو علميها پارك تأسيسهشت دسته سياست حمايتي شامل 

صنعت،-دانشگاه تعاملازتيحمايها استيس توسعه،وقيتحقازتيحمايها استيس،يفناور
يفيكويكمتيتقويها استيس صنعت،بهيپارك هاي شركتيفناور انتقالازتيحمايها استيس

يهاتيفعالدر شدنريدرگبهاه دانشگاهقيتشويها استيس،يفناورو پژوهشيدستاوردها
 را مشاهده نمود.يسازيتجاريها رساختيزتيتقويها استيسوينيكارآفر
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مي پيش مسائل سياستي و اهداف آنان انجامد، روي اين نهادها در ايران كه به عدم بازتوليد كاركردها
و همچنين بهرههاي نيازمند توجه ويژه است. بر اساس يافته گيري از مسائل سياستي احصا اين فصل

در نهادهاي تجاري مسائل ترين مهم، كتابشده در فصل دوم از  و فناوري دانشگاهي سازي پژوهش
از:  ساي قانونوجود عدمايران عبارتند اتيعدم توسعه مقتضي براي نهادها، اختصاصياستيبستر

كم، شدن در عباراترياس صرفاًونيدانشگاه كارآفر اجرا،هاتيها بدون توجه به ظرف اركپيتوسعه
و نامنعطفنييپا نسبتاًدرآمد،ها مربوط به پاركيها نامهنيآئونينشدن كامل قوان و ساختار بلند

و فناور،ها پارك و سرنوشت مناطق علم ياز بخش خصوصتيعدم حماي، نامشخص بودن كاركرد
مديفناورانه داخلديتولهيعدم وجود روح،ها پاركيانداز راهيبرا و رانيدر يتوجهيب رده باال
 گذاري سياستيعدم هماهنگ، در داخل كشوريبه ضرورت توسعه فناوريتخصصيها خانهزارتو

و فناور گرانيبازرهيضعف در زنجي، سازيوزارت عتف در خصوص تجاريباالدست يو نوآوريپژوهش
ز،هاتيمورأمكيو عدم تفك نظپژويها رساختيضعف و تجه كارگاه ها، شگاهيآزماريهش  زاتيها

و ...قاتيتحق .ي
و فناوري براي بهبود تجاري باها دانشگاهسازي پژوهش مسائلو مؤسسات پژوهشي، متناسب

و تجارب بين سياستي و سياستي اين ترين مهمالمللي، داخلي در فصل از پژوهشپيشنهادات اجرايي
و پيادهميفصل نتايج اينشود. هفت دسته زير ارائه مي هاي حمايتي سازي سياست تواند به طراحي

و ارتقاء سطح تجاري مؤثر از نهادهاي حامي تجاري و فناوري در كشور كمك سازي سازي پژوهش
و در فرآيند تدوين احكام برنامه هفتم توسعه با نمايد و نوآوري، متناسب در حوزه پژوهش، فناوري

 مورد استفاده قرار گيرد.تي آن هاي سياس گيري جهت
و فناوري دانشگاهيي تجارينهادهايمل قانوننيتدو)1 و شامل پارك سازي پژوهش هاي علم

و ... در  و كارآفريني فناوري، مراكز رشد، مراكز نوآوري، دفاتر انتقال فناوري، ارتباط با صنعت
و حمايت يكپارچه از اين نهادها در نظا و قانوني كشورراستاي ساماندهي در مراحل1م اداري

و مشوق مختلف راه ؛هاآنهاي در اختيار اندازي، فعاليت
و تجاري)2 و هاي شركتبه سازي فناوري اعطاء جوايز انتقال و مراكز رشد و نيز پاركي نوآوري

و كارآفر فعاليت و ارتباط با صنعت ها دانشگاهيني هاي انتقال فناوري در دفاتر انتقال فناوري
و فناوري در تجاري موفقدر ازاي عملكرد  سازي پژوهش

و فناوريسازيتجاريمل شبكهيساز ادهيپويطراح)3 و تسهيليپژوهش با يكپارچه كردن
و به و فناوري تعامل و تقاضاي پژوهش نيدر راستا همرساني طرف عرضه و يازهايمسائل

نتقاضيساز شفاف؛يوكار كسبويمل  بخشو دولت فناورانهويپژوهشيازهايا، مسائل،
ي؛وكار كسب

و نقش نهادهاي)4 و تقسيم وظايف و فناوري تجاريو اجرايي گذار سياستتدقيق سازي پژوهش
 افزايي در اين زمينه؛ دانشگاهي براي ايجاد هم

و ياتي، گمرك، اداره ثبت شركتامور مالبه عنوان مثال سازمان.1 و ... با اين نهادها و برق، مخابرات، شهرداري ها، اداره آب

و مركز رشد چطور برخورد كنند. اين موارد در كشور اگرچه روال واحدهاي مستقر در آن هاي موجودي ها خصوصاً پارك

و وحدتس اقتضائات ايران، اين موارد با رويكردي حمايتبار الزم است بر اسا دارند، اما يك گرايانه تعيين تكليف شده

 ها ايجاد شود. رويه در خصوص آن
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و پياده)5 و ارزيابي طراحي وينهادهاي تجار عملكردسازي نظام يكپارچه پايش سازي پژوهش
و تجاري فناوري در زمينه و توسعه (تخصيص بودجه ساالنه تشويقي هاي تحقيق سازي

و تسهيالت به نهادهاي برتر تجاري در عمراني، توسعه زيرساخت و فناوري سازي پژوهش
و تسهيالت به نهادهاي  هر سال، تخصيص بودجه ساالنه تشويقي عمراني، توسعه زيرساخت

به برتر تجاري و فناوري در زمينه توجه نسازي پژوهش وهايتو ظرف ازهايمسائل، ي فناورانه
)؛كشوريوكار كسب

و فناورانه)6 و مراكز رشد هاي شركتپذيرش دانش فني (بر اساس نظر حسابرسان رسمي پاركي
مالت هاي نامشهود) به عنوان وثيقه قابل قبول در معا گذاري داراييو نهادهاي قانوني ارزش

(آيين و نيز وثيقه بانكي؛ دولتي  نامه تضمين معامالت دولتي)
و تقويت زيرساخت)7 فن سازي هاي تقاضامحور تجاري حمايت از ايجاد بازار، مركز نوآوري، مانند

از هاي مرجع، كارگزاران تجاري شتابدهنده، آزمايشگاه و ... در راستاي حمايت سازي
و مراكز رشد. در صورت مستقر در پارك هاي شركت و فناوري از تأمينهاي علم بخشي
مانده آن توسط دولت ها توسط بخش خصوصي، باقيو تقويت اين زيرساخت تأسيسمنابع 

 پرداخت گردد.
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 مقدمه.12-1
به اخير، نگرشيها در سال و برنامهمأموريتها نسبت مورد تجديد نظر قرار گرفتهها دانشگاههاي، اهداف
به كننده نقش تعيينها دانشگاه. امروزه،)(Etzkowitz, 2003 است اي در تبديل دستاوردهاي تحقيقاتي خود

و رفاه عمومي ايفا مي و عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي، ثروت جامعه و به منظور انتقال دانش يريكارگبهكنند
مي هاي بخشدر  و صنعت به فعاليت ها كه تحت عنوان زند؛ اين فعاليتپردا مختلف اقتصادي، اجتماعي

مي تجاري ميها دانشگاهشوند، از كاركردهاي اصلي سازي نتايج تحقيقات شناخته ) Etzkowitzروند به شمار

2006) ,Leydesdorff, 2000; Baldini et al. and.
و كاركرد ازها دانشگاهبنابراين، بررسي نقش و توليد در توسهاآنشايان توجه تأثيرحاكي عه اقتصادي

توان به انتقال دانش جديد از دانشگاه به صنعت در فرايند انتقال فناوريميهاآنثروت ملي است كه از ميان 
و فرايندهاي موجود مي و فرايندهاي جديد يا بهبود محصوالت گردد اشاره كرد كه منجر به توليد محصوالت

)Beukman, 2002; Renault, 2006 andRaine (و فناوري . بدين ترتيب، تجاري وها دانشگاهسازي پژوهش
و بسياري از دانشگاه و صنعت مورد توجه اكثر كشورها قرار گرفته است هاي مهم انتقال فناوري بين دانشگاه

و فناوري، مراكز رشد، مراكز نوآوري، دفاتر انتقال فناوري در سراسر جهان، نهادهايي از قبيل پارك ،1هاي علم
و نوآوري به خدمتو ... را در راستاي حمايت از تجاري2دفاتر ارتباط با صنعت و تقويت عملكرد فناوري سازي

 اند. گرفته
و فناوري از اولويت تجاري و سازي پژوهش و به طور كلي نظام علم و فناوري هاي وزارت علوم، تحقيقات

و سياست سازي دستاوردهاي تحقيقاتي، انتقال فناوري، تجاري هايي نيز در زمينه فناوري كشور محسوب شده
و توسعه فناوري و اجرايي شده است. در واقع از ديدگاه دولت، اشاعه فناوري هاي جديد در ايران تصويب

ميها دانشگاه و منابع مهم درآمد، اشتغالو مؤسسات آموزش عالي نقش به سزايي در اين زمينه ايفا و نمايند
ميتوسعه اقت يك شوند. از اين رو، ورود دانشگاه صادي محسوب هاي ايران به تجارت دانش از يك مزيت به

و موانعي در زمينه تجاري ضرورت تبديل شده است؛ با اين حال، چالش كه ها و نوآوري وجود دارد سازي
راو نهادهاي حامي تجاريها دانشگاهضرورت مطالعه  مي ازپيشيشبسازي  سازد. نمايان

توان پژوهشگران در جهت خلق يريكارگبهعالوه بر آن، با توجه به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر
و افزايش به بازار، حمايت از تجاري ارائه قابلهاي جديد، تبديل دانش فني به محصول دانش، ارائه ايده سازي

و فن و خدمات مبتني بر دانش پيشرفته ضمن پرداختن به فصل اوري داخلي، در اين سهم توليد محصوالت
و فناوري، نهادهاي حامي تجاري مفهوم تجاري و فناوري، مراكز سازي اعم از پارك سازي پژوهش هاي علم

و كاركردهاي اصلي  و ارتباط با صنعت و دفاتر انتقال فناوري ميهاآنرشد، مراكز نوآوري در تشريح شود.
مي اي سياستي جهت حمايت از نهادهاي تجاريادامه، چارچوبي از ابزاره گردد. سپس بررسي سازي ارائه

و عربستان در سياستكره جنوبيتطبيقي تجارب كشورهاي چين،  هاي حمايت از انواع نهادهاي، تركيه، كانادا
و جمع تجاري ميهاآنبندي سازي و گيرد. در بخش بعد، به تحليل قوان در قالب اين چارچوب صورت ين
مي هاي حمايت از نهادهاي تجاري سياست و عملكرد سازي در ايران پرداخته و وضعيت مورد بررسيهاآنشود

 
1. Technology Transfer Offices (TTOs)         2. Industry Liaison Offices (ILOs) 
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ميهاآنبندي گيرد؛ همچنين جمع قرار مي ، فصلشود. در پايان در چارچوب ابزارهاي سياستي نشان داده
پ هاي پيشنهادي براي حمايت از نهادهاي تجاري سياست و فناوري در برنامه هفتم توسعه ارائه سازي ژوهش

و پيادهمي پژوهشگردد. الزم به ذكر است نتايج اين مي هاي حمايتي سازي سياست تواند به درك طراحي
و ارتقاء سطح تجاري مؤثر از نهادهاي حامي تجاري و سازي و فناوري كمك نمايد در خصوصاًسازي پژوهش

و همكاري تدوين احكام برنامه هفتم و نوآوري المللي مورد هاي علمي بين توسعه در حوزه پژوهش، فناوري
 استفاده قرار گيرد.

1سازي تجاري.12-2

هاي روش يريكارگبه«به معناي2سازي از نظر لغوي در فرهنگ لغات آمريكايي هريتيج واژه تجاري
، به3نامه كمبريج ادونس لرنرز ين در لغتو همچن»گيري انجام بهره«و»به منظور كسب سود وكار كسب
سازي فناوري گاهي به جاي تعريف شده است. تجاري»سازماندهي چيزي براي كسب سود«معناي

و توسعه تجاري«،»4سازي تحقيق تجاري«اصطالحات ديگري از قبيل  »6سازي علم تجاري«،»5سازي تحقيق
ميمورد استفاده»7سازي نوآوري تجاري«و يا از گيرد. بنابراين، تعريف تجاري قرار و تمايز آن سازي فناوري

از ديگر اصطالحات در حوزه مديريت فناوري ضرورت مي يابد. مقايسه تعاريف مفاهيم مذكور در برخي
رييكارگبه، حاكي از آن است كه9و ام اس سي انكارتا8نامه الكترونيك مريام وبستر ها از جمله لغت نامه لغت
و واژه»علم«واژه »تحقيق«دارد. همچنين، واژه تأكيدبر جنبه كاربردي»فناوري«، بر جنبه دانش
و توسعه«نويسندگان بر جنبه مطالعاتي، واژه تأكيددهنده نشان و وكار كسببر جنبه پژوهش در حوزه»تحقيق

و نيز واژه مي»نوآوري«صنعت  باشد. بر جنبه ايده يا روش جديد،
و متون تخصصي الوه بر آن، سه ديدگاه متفاوت در خصوص تجاريع سازي فناوري از مجالت، كتب

، از خلق ايده يوستهپهمبهسازي فناوري به صورت يك زنجيره ) تجاري1باشد: مديريت فناوري قابل احراز مي
و استفاده از فناوري توسط كاربر نهايي در نظر گرفته مي سازي فرايند، تجارييگرد ارتعببهشود. تا فروش
و ايده تا ارائه در يك بازار خاص مي باشد؛ بدين ترتيب فناوري به محصوالت توسعه يك محصول از مفهوم

مي موفقاقتصادي  سازي فناوري مترادف تجاري)2؛ (Goldsmith, 2003; Thanh Huyen, 2009)شود. تبديل
در با انتقال فناوري قلمداد مي و فناوري از فرد يا گروهي واقع، تجاريگردد. سازي فناوري فرايند انتقال دانش

مي يريكارگبهبه فرد يا گروهي ديگر جهت  شود آن در نظام، فرايند، محصول يا يك روش انجام كار محسوب
سازي فناوري به عنوان آخرين مرحله از چرخه توسعه ) تجاري3؛ ;Bandarian, 2005) 1387(مهدوي، 

ميمح مي صول جديد شناخته به شود. اين ديدگاه بيان دارد توليد محصول جديد ضمن عبور از مراحل مختلف،
مي منظور توسعه بيش سازي، محصول جهت گيرد؛ اما در مرحله تجاري تر ايده يا توقف آن، مورد بررسي قرار

چگ ارائه به بازار آماده مي و به چه كسي معرفي شود گردد؛ بدين معنا كه محصول چه زماني،  ,Kotler)ونه، كجا

1994).

1. Commercialization 2. The American Heritage Dictionary of the English language 
3. Cambridge Advanced Learner`s 4. Research Commercialization 5. R&D Commercialization 
6. Science Commercialization 7. Innovation Commercialization 8. Merriam-Webster Online 
9. MSC Encarta Dictionary 
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در تجاري تحقيقاتي هاي سازمانوها دانشگاهسازي پژوهش نيز به عنوان فرايندي كه دانش توليد شده
مي را به محصوالت قابل عرضه در بازار يا فرايندهاي صنعتي تبديل مي ). 1383فكور،(شود نمايد، تعريف

پ تجاري مي ژوهش يكي از گامسازي نتايج يا هاي مهم نظام نوآوري به شمار و رود كه به صورت يك فرايند
از شود. در اين نظام، تجاري يك فعاليت در نظر گرفته مي و فناوري سازي به معناي جريان يافتن دانش نوين

و مؤسسات عرضه مي هاي شركتكننده آن به سمت صنايع ,(باشد متقاضي 2004Isabelle(تعاريف مختلف .
در ارائه شده براي تجاري مي1-12 جدول سازي  باشد. قابل مالحظه

(جمع تعاريف تجاري-1-12 جدول  بندي نويسندگان) سازي

محققينفيتعارفيرد

 .Reamer et al.باشديميبه محصوالت موفق اقتصاديفناورليتبدنديفرايسازيتجار1
(2003)

2
و فناورليتبدنديفرايسازيتجار اياختراع به محصولكيايديجدقيتحق،يعلم
 جاديااي موجود هاي شركت توسطكه استقابل عرضه در بازاريصنعتيندهايفرا

.رديپذيم صورتديجد هاي شركت

Cripps et al. 
(1999) 

3
يهادهياوشوديمفيتعربازاربهقيتحقازحاصليهاافتهيارائهنديفرايسازيتجار
جدديجد و خدمات  توسعه بازاردر عرضه قابليهايفناورايوديبه محصوالت
.ابندييم

Isabelle 
(2004) 

4

قياز طريبه بخش خصوصيفكرمالكيتانتقال،دولتيدر بخشيسازيتجار
(نظيفكر مالكيت) دهي يسانسل(ازيامتحقيواگذار ت،يرايكپ پتنت،ريحفاظت شده
. در شوديم محسوبدوهرازيبيتركايويشيزا شركت جاديااي...)ويتجار مارك

.شوديمدهيپول ناميازادريفكرمالكيت واقع، عمل انتقال 

Earl (2005) 

5
يدر قالب برخيدانشگاهيموجود در نهادهايدانش نظرليتبدفراگرديسازيتجار

.باشديمياقتصاديهاتيانواع فعال
Spilling 
(2004) 

6
افتيدريفراگردهاها،كيتكنفنون،ري(نظيانتقال فناورايليتبدنديفرايسازيتجار

به زاتيمواد، تجه،يخصوصيهاتيمالكريساايحق اختراع سودآورتيموقعكيو ...)
م .شوديمحسوب

Bandarian 
(2005) 

7
انوآورانهيمفهوماييانتقال فناورنديفرايسازيتجار بازاركيتا ارائه دردهياز مرحله

ا و قيمحصول جاديخاص نمتيمناسب با فيبازار تعريازهايقابل قبول جهت رفع
.شوديم

Thanh 
Huyen 
(2009) 

8
و استخراجقيمطالعه دققياز طرينوآورايدهياكيدنيرسانبه بازار،يسازيتجار

ياستانداردسازه،ياول نمونههيته الزم،يهايو بررس قاتيبازار، انجام تحقيازهاين
.باشديم بازاربه ارائه منظوربهيتيريمديهايهماهنگو محصول توسعهنديفرا

)1383( فكور

در نهادهاي پشتيبان تجاري.12-3 و فناوري و مؤسسات پژوهشيها دانشگاهسازي پژوهش
خط هاي نوين اقتصاد دانش هاي اخير، ظهور گرايش در طي دهه و ورود مشي بنيان، تغيير هاي آموزش عالي

و اجتماعي جوامع به عرصه سرمايهها دانشگاه ناپذير كرده را اجتناب داري دانشگاهي به منظور توسعه اقتصادي
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در هاي شركتهمانندها دانشگاهاست. بنابراين، و افزوني منابع بازارهاي خصوصي جهت كسب مزيت رقابتي
خط . به سخن ديگر مي(Rasmussen et al., 2006)پردازند جهاني به ايفاي نقش مي و مشي توان گفت تغيير ها

به نيز كاهش بودجه و تأمينسبب ايجاد تغييراتي در الگوهايها دانشگاههاي تخصيص داده شده سرمايه
.)(Ylijoki, 2000; Sotirakou, 2004آفريني شده استو در نتيجه روي آوردن به كارهاآنهاي مديريتي سبك

و توسعه تجاري كارآفريني دانشگاهي را مي سازي دانست كه ايجاد توان شكل خاصي از انتقال فناوري
و يافته1زايشي هاي شركت  Czarnitzki,  and(Tooleرا در پي داردها دانشگاههاي پژوهشي حاصل از فناوري

07) 2007; Wright, 20 . 
بهها دانشگاهتوان از دومين تحول اساسي بدين ترتيب مي تحت عنوان انقالب دوم آكادميك سخن

و صنعت را ميان آورد. اين انقالب علمي كه در اواخر قرن بيستم به وقوع پيوست، روابط ميان دانشگاه، دولت
و عهده و دانشگاه را به عنوان عامل كليدي در مأموريتدار در چارچوب جديدي تعريف سوم كه مشاركت

و فناوري يك اصل اساسي در كنار توسعه اقتصادي است، معرفي نموده است، از اين رو، تجاري سازي پژوهش
و پژوهش محسوب مي پيش از اين،.(Ylijoki, 2003; Etzkowitz, 2006; Waagø et al., 2001)گردد آموزش

و كشف دا افزودهها دانشگاههاي جديد از طريق آن، به كاركرد آموزشينشدر اواخر قرن نوزدهم كه پژوهش
ميهاآنو جزو اهداف اصلي  و قرار گرفته بود، اولين انقالب دانشگاهي به شمار رود. بدين ترتيب، كارآفريني

هاآنجديد مأموريتو شالودهها دانشگاهسازي دستاوردهاي تحقيقاتي دانشگاهي ادامه توسعه طبيعي تجاري
.)(Etzkowitz, 1998; 2006شود محسوب مي
و توسعه سازي از نظر سازمان همكاري سازوكارهاي تجاري ترين مهم شامل ثبت اختراع،2هاي اقتصادي
مي هاي شركت تأسيس و مشاوره  Hajihosseini)باشد زايشي، اعطاء حق ليسانس، همكاري پژوهشي با صنعت

and Fakour, 2009; OECD, 2013)سازي داراي . بايد توجه داشت استفاده از هر يك از سازوكارهاي تجاري
و هاي فناوري مالحظاتي است كه متناسب با ويژگي و چرخه عمر فناوري، انتقال (از جمله نوع هاي مورد نظر

و نيز حفاظت از مالكيت فكري) در  (اعم از هزينه، هاي پژوهشجذب فناوري و شرايط بازاري  دانشگاهي
و جذابيت دريافت و حفظ بازار، اعتبار شركت همكار مي امكان ورود شوند. الزم به ذكر كننده فناوري) انتخاب

و فناوري، ممكن است است براي تجاري  زمانهمبيش از يك سازوكار به صورت يريكارگبهسازي پژوهش
 . (Fartash and Khayyatian, 2019)مورد نياز باشد

و همچنين، تجاري و فناوري، فرايندي غيرخطي، پيچيده است كه مراحليا چندمرحلهسازي پژوهش
مي مختلف آن مستلزم ايفاي نقش بازيگران مختلف با توانمندي باشد. عالوه بر آن، براي هاي متفاوت

بد تأمينمالي، مشاوره، تأمينهايي از جنس سازي فناوري، حمايت تجاري و ... نياز است. ين ترتيب فضاي كار
و ... در اين نهادهاي مختلفي از قبيل پارك و فناوري، مراكز رشد، مراكز نوآوري، دفاتر انتقال فناوري هاي علم

و اي خاص از فرايند تجاري اند كه هر يك در مرحله راستا ايجاد شده سازي، متناسب با نياز صاحبان ايده
از هاي شركت . در ادامه به بررسي (Shaverdi and Soltani, 2019)نمايندميهاآننوآفرين اقدام به حمايت

و كاركردهاي اصلي  ميهاآناين نهادها  شود. پرداخته

1. Spin-offs         2. OECD 
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و فناوري پارك.3-1- 12  هاي علم
از پارك و به اين علت هنوز تعريف جامعي و فناوري از تنوع بسياري برخوردارند ارائه نشدههاآنهاي علم

ب هايي كه به منظور خلق ثروت در جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ نوآوريه طور كلي سازماناست. با اين حال،
و همچنين افزايش سطح رقابت اي مستقر تحت مديريت متخصصان حرفه هاي شركتپذيريو كارآفريني

مي گردند، به عنوان پارك ايجاد مي و فناوري شناخته و فناور شوند. پارك هاي علم ي در راستاي هاي علم
و فناوري را در ميان به، شركتها دانشگاهتحقق اهداف خود، دانش و توسعه و نهادهاي تحقيق ها، بازار

و با ارائه خدمات ارزش گردش در مي و توسعه آورند و تسهيالت مورد نياز به رشد ميهاآنافزوده  نمايند. كمك
اسها پاركي گذار نام در فناور پاركايآسدر مثال رايبت،در مناطق مختلف متفاوت و علم پارك اروپاي، ي

ميقاتيتحق پارك كاناداوكايآمردر و رويكردهاي متفاوتي . اين پارك) (Ng et al., 2019شودي ناميده ها با اهداف
از انجمن اند. سه تعريف متداول پارك مورد استفاده قرار گرفته ، انجمن علمي1هاي علمي المللي پارك بين ها

 ارائه شده است.2-12 جدولدر3هاي تحقيقاتيو پاركها دانشگاهو انجمن2هاي بريتانيا پارك

و فناور پاركفيتعار-2-12 جدول  (Gyurkovics and Lukovics, 2014)يعلم

فيتعر
دريديكلنقشكههستنديتخصصسطحنيباالتردرنوآوريمناطق،يفناوروعلميهاپارك
سايپوبيترككيقيطراز مهمنيا. كننديمفايا خود جامعهياقتصاد توسعه  ها، استيو نوآورانه از
و خدمات با ارزش،يكافيها، فضا برنامه و همچن امكانات زنيافزوده باال .رديپذيمصورتريموارد
مدكيتحر و فناورانيجرتيريو بليها / تسهو شركتها دانشگاهنيبيدانش نيارتباط

انيو تكنس نانيها، كارآفر شركت / وتيخالق،يفرهنگ نوآورشيافزا جهتييهاطيمح جاديها
و مؤسسات تحق / تمركز بر شركتتيفيك و كارگران نانيكارآفر ماننديافرادنيو همچنيقاتيها

طرديجديهاوكار كسب جادياليدانش / تسه بهدنيت بخشو سرعونيانكوباسيهاسميمكانقياز
در هاي شركترشد و متوسط / كار ازيشبكه جهانكيكوچك و هاي شركتكه هزاران نفر نوآور

كردنيالمللنيبليتسهنيهمچن كند؛يميآور در سراسر جهان را جمعيقاتيمؤسسات تحق
.پارك)4نيمستأجر(در مستقر فناوريواحدها

نيب انجمن
يالملل
يها پارك

و علم
يفناور

يبانيپشتوقيتشوهدف آنوشدهيطراحياورو انتقال فنوكاركسبازيبانيجهت پشت5يعلماركپ
ن محور دانشيهاوكار كسبو باال رشدبا محور دانشيانكوباتورهاوهانينوآفريانداز راه از  جاديازيو
بيهاوكار كسبكينزدو خاص تعامالت جهتيطيمح و يمركزن،يهمچن. باشديميالمللنيبزرگ

پيدانش در راستاديتولتياست با محور باياتيو عمليرسم ارتباطاتو وندهايمنافع مشترك كه
ا دارد.يقاتيتحقهايسازمانوي، مؤسسات آموزش عالهادانشگاهدانش مانندجاديمراكز

يعلم انجمن
يها پارك
ايتانيبر

وقيتحقيمبنابركه استييدارابريمبتنيارگذهيسرماكي6يدانشگاهيقاتيتحق پارك
با جاديابه توانيمآنفيوظاازاست. شدهيطراحيسازيتجار و مؤسساتها دانشگاهمشاركت
توسعهيرهبرنيهمچنوي، انتقال فنّاورهاآنو كمك به رشدديجد هاي شركتقيتشو،يقاتيتحق

محور اشاره كرد.اقتصاد دانش

 انجمن
وهااهدانشگ
يها پارك
يقاتيتحق

1. International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) 
2. The United Kingdom Science Park Association (UKSPA) 
3. Association of University Research Parks (AURP)  4. Tenant  
5. Science Park 6. University Research Parks 
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و فناوري، تشكل بدين ترتيب، پارك هاي مديريتي محوري هستند كه فعاالنه با تيم هاي سياست هاي علم
مي هاي شركتجهت ايجاد نوآوري در  مي مستقر، مشاركت توان وجه مشترك تعاريف بيان نمايند. همچنين

و فناوري شده را نقش كليدي پارك و توسعه اقتصادي سطوح مختلف ملي، منطقه هاي علم و در رشد اي
.) (Albahari et al., 2017ها دانستوكار كسب

و كاركردهاي اصلي پارك و تجاري به طور معمول اهداف و فناوري شامل خلق سازي هاي علم
و شبكه فناوري و محصوالت نوآورانه، ارتقاء تسهيم دانش نوآوري، تسهيل سازي ميان ذينفعان مختلف ها
در سرمايه درزا اشتغالمحور، فناوري تأسيستازه هاي شركتگذاري و افزايش رفاه و كمك به خلق ثروت يي

و فناوري از طريق اقداماتي نظير شود. همچنين پارك منطقه مي هاي تحقيقاتي آزمايشگاه تأسيسهاي علم
، فراهم آوردن تسهيالت براي استفاده كاربران بخشاه دانشگاهمشترك، همكاري با دفاتر انتقال فناوري 

و ارائه آموزش به هاي حرفه صنعت سازي براي منابع انساني به منظور برآوردن نيازهايو نيز شبكههاآناي
(مانند برنامه و ارائه مشاغل براي فارغ صنعت و هاي كارآموزي التحصيالن جديد) نقش كليدي در برقراري

ميتقويت ارت و صنعت ايفا  كنند. باط دانشگاه

و تاريخچه پارك.3-1-1- 12 و فناوري سابقه  هاي علم
سگرديد. اين پارك تأسيس، اولين پارك تحقيقاتي در دانشگاه استنفورد 1951در سال ،كونيليدر منطقه دره

فقيكي بهو بود واقع،متحده اياالتمناطقنيرترياز و مال،يفناوريمركز جهانكيامروزه وي آموزش
و فناوري معرفي است. شدهليپژوهش تبد طي يك دهه، تنها چهار منطقه در آمريكا به عنوان پارك علم

و   Committee onكردنددايپيا ندهيفزارشد80اما از دهه؛داشتنديروند رشد اندك70دههتاشدند

Comparative) (Innovation Policy, 2009.و فرانسه از هاي علمي پارك در اروپا نيز در كشورهاي انگلستان
، اولين پارك علمي در 1960با يك روند كند شروع به كار كردند. در سال70تا اواسط دهه60اواسط دهه 

و رشد پايدار80هاي اروپايي در دهه گرديد. همچنين، رشد واقعي پارك تأسيساروپا در كمبريج انگلستان
اند، نسل اول شده تأسيس80هايي كه تا انتهاي دهه ورت پذيرفت. بدين ترتيب، پاركص 1990در دههها آن

مي پارك و فناوري محسوب مي شوند. ويژگي شاخص اين پارك هاي علم توان برخورداري از زيرساخت ها را
و نيز ارتباط با حداقل يك دانشگاه جهت عرضه فناوري دانست. عالوه بر آن، در منطق ه جنوب شرق مناسب

اند. كشور تايوان از جمله نخستين هاي فناوري شده آسيا نيز كشورهاي زيادي موفق به احداث پارك
از 1980كشورهايي است كه در سال  با الگوبرداري از پارك تحقيقاتي دره سيليكون به منظور حمايت

و متوسط منطقه هاي شركت از كوچك و امروزه يكي هاي جهان محسوب پارك ترينهمماي آغاز به كار كرد
هاي دولتي، مديريت اين پارك به بخش خصوصي واگذار با وجود حمايت 1990شود. گفتني است از سال مي

. (Henriques et al., 2018)شده است
بر هاي دولت، اعمال سياست1990در سال و آمريكا مبني هاي مركزي به خصوص در اتحاديه اروپا
و فناوري گرديد. در اين دوره بنيان منجر به صعودي شدن روند رشد پارك صاد دانشحمايت از اقت هاي علم

و دولت برقرار هاي نسل دوم معرفي شدند كه عالوه بر ويژگي پارك هاي نسل اول، تعامل بيشتري با صنعت
و رويكرد نوآوري خود را به سمت تقاضامحوري تغيير دادند. اين پارك به كردند بوم عنوان بخشي از زيست ها



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريوهش، فناورپژ 639 يشنهادهاو

و و فناوري بزرگ وارد مجموعه پارك هاي شركتبدين ترتيب، نوآوري در كانون توجه قرار گرفتند هاي علم
كه به بعد، تعداد پارك 2000شدند. از سال  هاي علمي اروپا به دو برابر افزايش يافت. نتايج حاكي از آن است

در پارك و انتقال فناوري داشته هاي اروپا سهم قابل توجهي و همچنين ايجاد اشتغال  هاي شركتاند
.) (Steruska et al., 2019اند بنيان به سرعت در اين مجموعه رشد كرده دانش

و منطقه كشور چين يكي از كاربران اصلي پارك مي هاي فناوري براي توسعه اقتصادي شود. اي محسوب
چ پارك و صنعتي و فناوري و رقابت بينهاي علم با ين، عزم قوي اين كشور را براي رشد المللي

و منطقه گذاري سرمايه مي اي در توسعه اقتصاد دانش هاي قابل توجه ملي دهد. موضوع اصلي بنيان نشان
مي طرح و پارك هاي توسعه اقتصادي چين، مبتني بر پيشرفت فناورانه به باشد هاي فناوري در مقياس وسيع،
ميتحق .) Verdini, 2015) andGuoنمايدق اين هدف كمك

 تأسيس، در تمام كشورهاي خاورميانه حداقل يك پارك فناوري 2015بر اساس آمار يونسكو تا سال
و مصر، تقريباً متناسب با افزايش سرانه انتشارات علمي، شده است، در بعضي از كشورها مانند الجزاير، مراكش

ميهاي فنا تعداد پارك ها را در اين افزايش مؤثر دانست توان نقش پارك وري نيز افزايش داشته كه
UNESCO, 2016) ،و كويت يك پارك فناوري فعال دارند صرفاً). در مقابل، برخي كشورها مانند لبنان، تونس

صورت نگرفتههاآنهاي فناوري در مقايسه با افزايش انتشارات علمي اي در تعداد پاركو تغيير قابل مالحظه
هاي فناوري در افزايش توليد علم در اين كشورها نقش دهد افزايش تعداد پارك است. مطالعات نشان مي

مي خواهد داشت. همچنين از ديگر مزاياي اين پارك هاي توان به دسترسي به منابع مالي، انرژي، حمايت ها
و دانشگاه و برقراري ارتباط ميان صنعت .) Kanso, 2018)  andMansourشاره كردا قانوني

و تحول در پارك پارك و فناوري در سراسر جهان در حال تكامل هستند. تغيير ها از ابتداي دهه هاي علم
و در سال 1970 و فناوري معرفي شدند. اين نسل ضمن حفظ، نسل سوم پارك2006آغاز گرديد هاي علم
مي زيرساخت براي فناوريهاي قبلي، به ايجاد هاي نسل ويژگي . اين تغيير)(Abasi, 2018پردازد هاي پيشرفته

(از كشش بازار به توجه و تقاضا كشش بازاربه زمانهم رويكرد نوآوري و فشار فناوري) به تعامل ميان عرضه
و تكامل پارك سازي گستردهو همچنين شبكه و دانشگاه انجاميد. توسعه و هاي تر ميان صنعت، دولت علم

و 1990فناوري از دهه  تنها به تغييرات ساختاري محدود نبود؛ بلكه منجر به تعريف مفاهيم شهرك فناوري
مي يافته پارك مناطق نوآوري شد كه انواع گسترش و مقياس به شمار و فناوري از لحاظ اندازه روند. هاي علم

و نوآوران اخير، توجه شركت هاي سالدر  ها معطوف شده تر بر تعامالت ايجاد شده در پارك بيش ها، كارآفرينان
مي بين هاي شركت خصوصاًو  و ترجيح دهند در فضاي المللي به دنبال محيطي مساعد براي نوآوري هستند

و منطقهو دولتها دانشگاهايجاد شده توسط .)(Rowe, 2014اي، فعاليت كنند هاي محلي
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و فناوريف پاركهاي مختل نسل-3-12 جدول  هاي علم
و همكاران، ) Lukovics, 2014; Abasi, 2018;  andGyurkovics 1397(مرتضوي

 مكانيسم عملياتي هدف پارك نسل
موقعيت
 مكاني

 مؤسس

 نسل اول
هاي گسترش فرصت

 اقتصادي دانشگاه
استفاده اقتصادي از نتايج

 تحقيقات دانشگاه

در نزديكي
دانشگاه، اما نه

مركز شهردر

به طور عمده
ها دانشگاه

 نسل دوم
و حمايت از ايجاد

مبتني وكار كسبرشد 
 بر نوآوري

ايجاد فناوري مناسب براي
استفاده اقتصادي، تشويق 

دانشجويان براي تبديل شدن 
 به كارآفرينان

در شهر، اما نه
 در مركز

توسطغالباً
 هاي سازمان
و وكار كسب

تري درصد كم
ها دانشگاهتوسط 

 نسل سوم
بهبود رفاه جامعه

 محلي

حمايت از روابط ميان
و دولت دانشگاه، صنعت
جهت ارائه مجموعه

اي از خدمات نوآوري گسترده
و توسعه فرهنگ كارآفريني

در منطقه

در مراكز
و شهرها
مناطق
 پرازدحام

با همكاري
،ها دانشگاه
 هاي سازمان

و دولت تجاري
محلي
ها)(شهرداري

 ارمنسل چه
پاسخ به نيازهاي ملي

هاي در زمينه فناوري
 نوين

و هاي شركتحمايت از نوآور
محور در راستاي توليد فناوري

و انبوه  صنعتي

در محدوده
 شهرها

دولت مركزي با
همكاري
هاي وزارتخانه

و  مختلف
 هاي سازمان

تجاري

 نسل پنجم

ايجاد شبكه نوآوري
مند با توليد انبوه نظام

و در سطح ملي
اي منطقه

ايجاد محيط مناسب كه
و جنبه هاي مختلف خدمات

محصوالت فناورانه از ايده تا
و تجاري ارتباطي شبكهسازي

 را فراهم كند

اي ازمجموعه
و چند پارك
شهرك
فناوري در
و كنار شهرها

شهرها كالن

هاي دولت
و مركزي
 هاي سازمان

تجاري در سطح
و منطقه اي ملي

 مراكز رشد.3-2- 12
و حمايت از تازه هاي شركتمؤسسه يا سازماني است كه به منظور فراهم كردن محيطي مناسب جهت استقرار

ميتأسيس شوند كه با هدف، ايجاد شده است. اين مراكز، از ابزارهاي سياستي محبوب بخش عمومي محسوب
و تسريع فرايندهاي رشد اقتصازا اشتغالتقويت كارآفريني،  .  (Miller and Bound, 2011)اند دي شكل گرفتهيي
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و فضاي كار، آموزش كارآفرينان، دسترسي به شبكه تأمينمراكز رشد همچنين به ارائه خدماتي از جمله ها
و تجهيزات تخصصي مورد نياز تيم مي هاي شركتها و نوآفرين ها به جاي دريافت سهام شركت معموالًپردازند

ميهاآن، به دريافت اجاره ماهيانه از هاي مستقرو تيم .(Bone et al., 2017)كنند اكتفا
در ميالدي، شركت 1960در دهه خود داشتند، ايده وكار كسبهايي كه تمايل به ايجاد نوآوري

و هاي سازمانتوسط عموماًمالي مراكز رشد تأمينگيري مراكز رشد را مطرح كردند. شكل ها دانشگاهدولتي
ميصو از رت و در ارتباط با شبكههاآنتحت حمايت هاي شركتگيرد. بدين ترتيب، بسياري هاي مرتبط

و در حوزه هاي شركت و احياناً دولتي با بزرگ خصوصي ميهاآنهاي مرتبط  معموالًنمايند. اين مراكز فعاليت
ما اي، هدايت هاي مشاوره سال در زمينه5تا1بين و مالي به گري، حقوقي، لكيت فكري، فني، منابع انساني

مي حمايت از شركت  پايان مشخصي نيز نداشته باشد.هاآنممكن است ارائه خدمات بعضاًپردازند، ها
و عملياتي ايده مي از ساختارهاي راهبردي، نهادي در مرحله توان گفت مراكز رشد آل براي كارآفريناني كه
از ايده ميپردازي هستند بعد به، محسوب و خويش، تيم وكار كسبهايدر بنا نهادن پايههاآنشود؛ زيرا سازي

مي جذب اولين مشتري از  (Mansano and Pereira, 2016)كند ها كمك شايان توجهي بر آن، اين مراكز . عالوه
و نوآورانه مخترعان استقبال مي مينمايد. اهداف اصلي ايجاد مراكز رشد نتايج علمي  باشد. به شرح ذيل

يفناور انتشارو انتقالقيطرازياقتصاد رشدعيتسر•
يقاتيتحقجينتايسازيتجاربه كمك•
و جذبيشغليها فرصت جاديا• يدانشگاه آموختگان دانشو نانيكارآفرمناسب
وياستعدادهاييو شكوفا كشف• ها دانشگاه آموختگان دانشجوانان
ملتيحما• ينيكارآفرتيو تقويورنوآياز نظام
 فناوروانيبن دانش هاي شركت رشدو گسترشبه كمك•
وديتول•  فناورانهيندهايفراو توسعه محصوالت

و شركت هاي بخشدر مراكز رشد، و در يك ساختمان مستقر هستند. زمانهمها اداري در مجاورت يكديگر
ا توان به دوره پيش در ادامه مي و شاره كرد. در اين دوره امكان استقرار موقت براي تيمرشد در اين مراكز ها

(ميهاآن، هاي فناور فراهم شده است. بدين ترتيب هسته كمتر از يك سال) بر اساس معموالًتوانند موقتاً
و قبل از ايجاد شركت، از امكانات مركز رشد بهره و با استفاده از مشاوره گزينش اوليه تخ مند شوند صصي هاي

در آورند. بر اساس آمار انجمن بين به دستآمادگي حضور در اين مركز را   1،2200وكار كسبالمللي نوآوري
و نوآوري فعال در مي62مركز رشد وظايف ترين مهماز. (INBIA, 2016)باشند كشور جهان عضو اين انجمن

به مراكز رشد مي زم ارائهتوان هاميتهياولهيسرما تأمين؛ فكريتيو مالك اتيمقرر،يقانون هاي ينهخدمات در
يالمللنيبيساز شبكهازتيحما؛ نانيكارآفريها مهارت توسعه منظوربه مشاوره ارائه؛ نوآفرين هاي شركتو
و تجربيناشييافزاهم؛ ارتباطات گسترشو  زاتيتجه ارائه؛ مستقر هاي شركتانيماتياز تبادل اطالعات

و ادارالتيتسهويتخصص مح فراهمي؛ ويادارطيكردن .(Lalkaka, 2003)اشاره نمودريپذ انعطافمناسب
و توسط منابع دولتي در كشورهاي در حال توسعه، بيش  تأمينتر مراكز رشد، غيرانتفاعي هستند

ومي توسط حكومت محلي يا مركزي مورد حمايت قرار معموالًگردند. اغلب مراكز رشد غيرانتفاعي مي گيرند
 
1. International Business Innovation Association (INBIA) 
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شوند. گفتني است هرچند در كشورهاي در حال توسعه، ظهور گاهاً توسط بخش خصوصي نيز پشتيباني مي
و توانمندي فناورانه  مراكز رشد از سرعت بااليي برخوردار است، اما در برخي موارد داراي سطحي از پويايي

 قابل مقايسه با متناظرهاي خود در كشورهاي صنعتي هستند. 

 مراكز نوآوري.3-3- 12
و آمريكايي مراكزي تحت عنوان مراكز نوآوري ايجاد ميالدي در دانشگاه90در دهه هاي كشورهاي اروپايي

مي دانشجوياني كه طرح تخصصي تأييد شدههاآنشدند كه در  توانستند با تخصيص بودجه از طرف اي داشتند،
و بعد از آن بانكد. سپس شركتدانشگاه طرح خود را به صورت تيمي اجرا نماين هاي هاي خصوصي بزرگ

و شركت تر به شتاب اندازي كردند كه بيش گذاري نيز مراكزي با نام مراكز نوآوري راه سرمايه دهنده
با سرمايه گذاري جسورانه شبيه بود. اگر چه در پيشينه تعريف مورد وثوقي براي مراكز نوآوري ارائه نشده است؛

مياين حال از را مجموعههاآنتوان، از طريق ارزيابي اين مراكز در سطح جهان اي از نهادهاي متعدد اعم
و نيز رويدادهاي جذب سرمايه دهنده شتاب گذار با كاركردهاي ها، مراكز رشد، رويدادهاي انتخاب همكار

ميدانست. در خصوص دو نها نوآفرين هاي شركتمختلف در زمينه كمك به توسعه  بهد نخست توان
و چهارم، متناسب با خالقيت تيم مدل هاي برگزاركننده هاي استاندارد جهاني اشاره كرد؛ اما نهادهاي سوم

از مجموعه متنوعي از رويدادها را شامل مي آوري سرمايه، به صورت خالقانه، جمعهاآنشود كه در هر كدام
ميها گذاران نمايش خروجي عرضه به سرمايه پذيرد. يا حتي انتخاب تعدادي همكار براي ادامه پروژه صورت
و استانداردي از مراكز نوآوري داشت بدين ترتيب، نمي .) (Fang et al., 2018توان تعريف واحد

مي شركت در ها توانند يك يا چند ابزار جسورانه متناسب با موقعيت، استراتژي يا حتي سرعت نوآوري
و توسعه فعاالنه نوآوري كه مكمل فعاليتصنعت خود برگزي و نند. مراكز نوآوري با هدف جستجو هاي تحقيق

و چابكي فعاليت توسعه داخلي شركت و سرانجام منجر به افزايش سرعت مي ها است گردد، ايجاد هاي نوآورانه
و به شركت شده مي اند  را متناسب با شرايط اجرا نمايند.مدت خود هاي كوتاه دهند كه برنامه ها اين فرصت را

از مزيت مراكز مداخلهدر مجاورت مراكز اقتصادي واقع شده معموالًمراكز نوآوري و اند تا بتوانند گر
بازيگران ترين مهمدهندگان خدمات مالكيت فكري، با ارائه مستقيماًمند شوند. همچنين، گيرنده بهره تصميم

م صنعت، بانك و مؤسسات و الي، هيئتها در…هاي تجاري در ارتباط هستند. مراكز نوآوري با تخصص
و نيز وكار كسبهاي مشخص حوزه و توانايي تنظيم قراردادها از دانش حقوقي  وتحليل تجزيهو نيز برخورداري

و همچنين بهره مالي پروژه و شبكه ها از ابزارهاي مالي، فني، حقوقي به شرح ذيل هاي ارتباطي، خدماتي مندي
 دهند. ارائه مي
و منبع مالي ارزيابي شركت•  ها از نظر نيروي انساني، توليد
ها ارزيابي بازاريابي پروژه•
 برقراري ارتباط با بازيگران مختلف در صنعت•
 مشاوره تخصصي هاي شركتبرقراري ارتباط با•
 مالي تأمينهاي در زمينه فرصتيرسان اطالع•
و اختراعات بي نوآوريپشتيباني فني از ارزيا•  ها
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و فعاليت ترين مهم مي رويدادها مي هايي كه در قالب مركز نوآوري دنبال توان در چهار دسته كلي شود را
هكاتون2هاي نوآوري، چالش1رويدادهاي نوآوري  باني بيان نمود.و ديده3،

كنندگان به صورت عملي از ساعته تا چند روزه كه شركت مدت كوتاهگردهمايي رويدادهاي نوآوري:
مي وكار كسبفرايند تبديل ايده به روي ايده مشخصي  . برخي از رويدادها بر روي حل مسئله كنند را دنبال

و برخي نيز يا فناورانه مشخصي در يك حوزه صنعتي  از طيف عموميتمركز دارند موضوعات يك حوزه را تري
 دهند. پوشش مي

ميد با تمركز بر مسئلهيك رقابت آزاهاي نوآوري: چالش و در آن مشوق اي مشخص برگزار به شود هايي
و ها به گردآوري ايده گردد. بدين ترتيب، شركت افراد نوآور جهت توسعه بهترين راهكار ارائه مي هاي بيروني

مي يافتن راهكارهاي نوآورانه براي چالش و مسائل موجود نيازمند مديريت افراد پردازند. برگزاري اين رويدادها ها
و همچنين توانايي گزينش برترين ايدهو تيم مي هاي حاضر در رقابت در ها باشد. از جمله عوامل كليدي موفقيت

مي اجراي چالش و رويه هاي نوآوري هاي رقابت، ارائه توان به ارائه مشخصات دقيق از الزامات شركت در چالش
و مشوق و خبرگان در انتخاب ايدههاي مناسب به نوآوران  ها اشاره كرد. همچنين، مشاركت متخصصان

مي دهندگان نرم توسعه هكاتون: و با مشاركت يكديگر درصدد افزار در يك رويداد متمركز گرد هم آيند
يافتن بهترين راهكارهاي فناورانه براي مسائل واقعي شركت هستند. بنابراين، انگيزه تشكيل چنين 

مدت است. افزاري موردنياز در بازه زماني كوتاه، رفع مشكالت فني مشخص يا توسعه كدهاي نرمرويدادهايي
و واضح، ايجاد محيط مبتني بر همكاري تيم و عالوه بر آن، تعيين انتظارات به صورت مشخص ها

ميهاآنگذاري روي سرمايه (صندوق نوآوري از عوامل مؤثر در اجراي هكاتون محسوب و شكوفايي، شود
1398.(

هاي نوآوري متناسب با استراتژي خود در صنعت شركت، افرادي را به منظور كشف فرصت باني: ديده
به نمايد. اين افراد با تمركز بر قطب تعيين مي و بينش خود را نسبت هاي نوآوري پيشرو در سطح جهان، آگاهي
مي نوآوري و مديره يئتهدر سطح عمدتاًهاآنهاي دهند. همچنين، گزارش هاي برتر ارتقاء شركت مورد تحليل

و مهارت گيرد. بهره بررسي قرار مي از مندي از تخصص صنعتي، تحقيقات بازار و شركت هاي تحليلي افراد
مي الزامات اجراي اين برنامه محسوب مي و گردد. عالوه بر آن، و هدف قرار دادن صنايع توان گفت شناسايي

و مهلت زماني مشخص در موفقيت اين ابزار مناطق و نيز اعزام متخصصان با اهداف از پيش تعيين شده ارجح
. (WIPO, 1999)بسيار حائز اهميت است

و كارآفريني.3-4- 12  دفاتر انتقال فناوري، ارتباط با صنعت
ميكا هاي پژوهشدفاتر انتقال فناوري كه تحت عنوان دفاتر ارتباط با صنعت يا دفاتر با ربردي ناميده شوند،

و حمايت از فعاليت هدف تشويق محققان به تجاري و فناوري از سازي پژوهش هاي انتقال دانش در بسياري
 . (Anderson et al., 2007; Jain et al., 2009; Muscio, 2010)اند شده تأسيسها دانشگاه

و واگذاري حق ليسانس بسيار افزايش يافت؛ در زمينه ثبت اختراعها دانشگاه، فعاليت 1970در دهه
و ارتباط با صنعت در اغلب دانشگاه1980توان گفت تا پايان دهه مي هاي شاخص دنيا، دفاتر انتقال فناوري

 
1. Pitch         2. Reverse pitch   3. Hackathon 
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مي راه و 1980در سال1دال- دارند تصويب قانون باي اندازي گرديد. اگرچه برخي از محققان اذعان در آمريكا
موزي ساير كشورها از آن، عامل اين افزايش بوده است، اما بايد توجه داشت اين قانونآ در نتيجه درس

تر آغاز شده بود، شتاب بخشيده است؛ زيرا در دوره زماني گذار روند نويني نبوده، بلكه به فرايندي كه پيش پايه
ح هاي پژوهشدال،-منتهي به تصويب قانون باي و كيفي در و وزهدانشگاهي از نظر كمي هاي جديد صنعتي

و بهبود يافته بود  .(Colyvas et al., 2002)فناورانه تقويت شده
توان تحت عنوان يك موجوديت سازماني ظهور يافته با هدف تسهيل انتقال دفتر انتقال فناوري را مي

lتعريف نمود2صنعت–به صنعت يا انتقال فناوري دانشگاه دانش تجاري از دانشگاه et al., 2003b)Siege(.
تواند ابزاري مؤثر جهت توسعه ارتباط با صنعت باشد ايجاد يك دفتر انتقال فناوري تخصصي در دانشگاه مي

Stadler et al., 2007)-Macho(در تعريفي ديگر، دفتر انتقال فناوري، يك سازمان رسمي در ساختار دانشگاه .
و مديريت مالكيت فكري، حفاظت و ساير فرايندهاي مرتبط است كه شناسايي ، انتقال، واگذاري حق ليسانس

.)(Huang et al., 2011دارد بر عهدهبا ثبت پتنت را
در هاي ثبت پتنت و مثبتي با حضور دفاتر انتقال فناوري نشان دادهها دانشگاهشده اند ارتباط معنادار

(Gurmu et al., 2010)در، افزايش تجاري. بطور كلي، عملكرد مطلوب اين دفاتر و فناوري را سازي پژوهش
و تمايل)(Ranga et al., 2003پي خواهد داشت . عالوه بر آن، ارتباط مثبتي بين منابع دفاتر انتقال فناوري

مي به تجاري علمي هيئتاعضاء .) Audretsch, 2010) andAldridgeشود سازي مشاهده
و وسعت به عوامل متعددي نظير اندازه دانشگاه، فعاليت همچنين، دفاتر انتقال فناوري از نظر اندازه

و  دفاترها دانشگاه. اگرچه بسياري از (AUTM, 2013)اداري بر انتقال فناوري بستگي دارد تأكيدپژوهشي
آميز بودن سطح انتقال اند، اما شاهد اختالفات قابل توجهي در زمينه موفقيت كرده تأسيسانتقال فناوري را 

درف با ها برآمده هاي گوناگون درصدد توضيح اين تفاوت ايم. محققان از طريق ايجاد مدل بودههاآنناوري اند.
توانند به تبيين ها نمي باشد. در نتيجه، اين مدل ها به اندازه كافي مشخص نمي اين وجود، تفاوت ميان مدل
) Lipinski etبرخي ديگر در زمينه انتقال فناوري بپردازندو عدم موفقيتها دانشگاهتمام داليل موفقيت برخي

al., 2008) . 
مي مديران دفاتر انتقال فناوري، شكاف و سطح هاي موجود در ترتيبات انتقال فناوري را گزارش دهند

و تجربه مي هاي بخشبااليي از مشاركت پيشرفته ند. دان درگير را از عوامل مؤثر در موفقيت انتقال فناوري
و طراحي ناپذيري بوروكراتيك، بازه اثر اين دفاتر، انعطاف عالوه بر آن، در سطح نهادي، مديريت بي هاي زماني

مي نامناسب سيستم  Pontikakis,  and(Geogheganتواند مانعي بر سر راه انتقال فناوري باشد هاي پاداش

و متخصص (2008 در اين زمينه سبب اجراي قراردادهاي واگذاري حق . در مقابل، به كارگيري افراد باتجربه
مي ليسانس بيش و تجاري تري و فرايند انتقال مي شود و فناوري را بهبود ) ,.Siegel et alبخشد سازي پژوهش

2003a; Caldera and Debande, 2010) و كارايي دفاتر انتقال فناوري به نحوه مديريت . بنابراين، اثربخشي
و مقررات دانشگاه بستگي داردو نيزها آن .)(Muscio, 2010قوانين

1. Bayh-Dole Act          2. University-Industry Technology Transfer (UITT) 
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يفناورو پژوهشيسازيتجارينهادهافيتعار-1كادر

طريينهادها:يفناورو علميها پارك)1 يارتقاء فرهنگ نوآورقيكه به منظور خلق ثروت در جامعه از
يا حرفه متخصصانتيريمد تحترمستق هاي شركتيريپذ سطح رقابتشيافزانيو همچنينيو كارآفر

يراستادريفناورو علميها . پاركشونديم شناختهيفناورو علميها عنوان پاركبه گردند،يم جاديا
به توسعهوقيتحقينهادهاو بازار ها، شركت،ها دانشگاهانيمدررايفناورو دانش خود، اهداف تحقق
.ندينمايم كمكهاآن توسعهو رشدبهازين موردالتيتسهو افزوده ارزش ماتخد ارائهباو آورنديمدر گردش
يسازيتجارو خلق شامليفناورو علميها پاركياصليكاركردهاو اهداف معمول طور به
ليتسه،ينوآور مختلف نفعانيذانيميساز شبكهو دانشميتسه ارتقاء نوآورانه، محصوالتوهايفناور
در رفاهشيافزاو ثروت خلقبه كمكوييزا اشتغال محور،يفناور تأسيس تازه هاي شركتدريگذارهيسرما
يقاتيتحقيها شگاهيآزما تأسيسرينظياقداماتقيطرازيفناورو علميها پاركنيهمچن. شوديم منطقه

 بخش كاربران استفادهيبراتاليتسه آوردن فراهم،ها دانشگاهيفناور انتقال دفاتربايهمكار مشترك،
يازهاين برآوردن منظوربهيانسان منابعيبرايساز شبكهزينوهاآنبهيا حرفهيها آموزش ارائهو صنعت
ويبرقراردريديكل نقش)ديجدالنيالتحص فارغيبرا مشاغل ارائهويكارآموزيها برنامه(مانند صنعت

.كننديمفايا صنعتو دانشگاه ارتباطتيتقو
يطيمح كردن فراهم منظوربهكه استيسازماناي مؤسسه رشد، مركز:ينوآور مراكزو رشد مراكز)2
ياستيسيابزارهااز مراكز،نيا. است شده جاديا،تأسيس تازه هاي شركتازتيحماو استقرار جهت مناسب
 رشديندهايفراعيتسروييزا اشتغال،ينيكارآفرتيتقو هدفباكه شونديم محسوبيعموم بخش محبوب
 نان،يكارآفر آموزش كار،يفضا تأمين جملهازيخدمات ارائهبهنيهمچن رشد مراكز. اند گرفته شكلياقتصاد
جا معموالًو پردازنديمنينوآفر هاي شركتوهاميتازين مورديتخصص زاتيتجهوها شبكهبهيدسترس يبه

.كننديم اكتفاهاآناز انهيماه اجاره افتيدربه مستقر،يهاميتوها سهام شركت افتيدر
 انتخابيدادهايرو رشد، مراكز ها، دهنده شتاباز اعم نهادهاازيا مجموعه توانيم نيز راينوآور مراكز

نينوآفر هاي شركت توسعهبه كمكنهيزمدر مختلفيكاركردهابا گذارهيسرما جذبيدادهايروزينو همكار
ا در حوزهنيدانست. ميتنظييتواناويحقوق دانشازيبرخوردارزينو وكار كسب مشخصيها مراكز با تخصص
يها شبكهويحقوق،يفن،يماليابزارهاازيمند بهرهنيهمچنوها پروژهيمال وتحليل تجزيهزينو قراردادها
 ها، پروژهيابيبازاريابيارز،يمال منبعوديتول،يانسانيروينظرنازها شركتيابيارزليقبازيخدمات،يارتباط
دريرسان اطالع،يتخصص مشاوره هاي شركتبا ارتباطيبرقرار صنعت،در مختلف گرانيبازبا ارتباطيبرقرار

.دهنديم ارائهو اختراعات،هاينوآوريابيارزازيفنيبانيپشتويمال تأمينيها فرصتنهيزم
 ارتباط دفاتر عنوان تحتكهيفناور انتقال دفاتر:ينيكارآفرو صنعتبا ارتباط،يفناور انتقال دفاتر)3

و پژوهشيسازيتجاربه محققانقيتشو هدفبا شوند،يمدهيناميكاربرد هاي پژوهش دفاتراي صنعت با
.اند شده تأسيسها دانشگاهازياريبسدر دانش انتقاليهاتيفعالازتيحماويفناور

، دانشگاهدر شده اختراعيهايفناور كردنيكاربردبه كمك دفاتر،نيا اهداف ترين مهمازيبرخ
 مرتبطيدعاو برابردر دانشگاهاز حفاظت،يدانشگاه هاي پژوهش توسط شدهديتوليفكرتيمالكاز حفاظت

 خدماتو مشاوره ارائهو دانشگاهيبراييزادرآمد صنعت،از پژوهشميمستقتيحماشيافزا پژوهش، با
.باشديم كاركنانريساو علمي هيئتياعضابه مختلف
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آن هاي مختلف متفاوت است؛ با اين حال برخي از مهم اهداف دفاتر انتقال فناوري در دانشگاه ها عبارتند ترين
حفاظت از مالكيت فكري توليد شده توسط، هاي اختراع شده در دانشگاه از: كمك به كاربردي كردن فناوري

هاي دانشگاهي، حفاظت از دانشگاه در برابر دعاوي مرتبط با پژوهش، افزايش حمايت مستقيم پژوهش پژوهش
و خدمات مختلف به اعضاي هيئت و ارائه مشاوره و ساير كاركنان از صنعت، درآمدزايي براي دانشگاه علمي

Hauksson, 1998)(و اندازي دفاتر انتقال فناوري در دانشگاه گذاري دولت جهت راهه. همچنين، سرماي ها
و ارتقاء قابليت حمايت از آن مي هاي دانشگاه در زمينه تجاري ها منجر به بهبود و فناوري گردد. سازي پژوهش

و مقطعي دولت از اين دفاتر، عملكرد تحق بدين ترتيب، عدم حمايت مالي يا سرمايه و گذاري اندك يقات
. در كادر زير،)(Muscio, 2010نمايد اثربخشي دفاتر انتقال فناوري در انتقال تحقيقات دانشگاهي را تهديد مي

و دسته جمع آن بندي ارائه شده از انواع نهادهاي حامي تجاري بندي و تعاريف و فناوري در سازي پژوهش ها
 اين پژوهش، نشان داده شده است.

س.12-4  ياستيابزارهاي
و انتخاب ابزارهاي سياستي، عنصر مهمي در فرايند و گذاري سياستطراحي و دستيابي به اهداف سياستي

مي تأثير و منطق مداخله دولت بر اساس بر گروه هدف محسوب شود. بنابراين، درك ماهيت ابزارهاي سياستي
، بسيار حائز اهميت است.هاآنمكانيسم عملكردي 

ميابزارهاي سياستي مي كه گاهاً وسايل سياست يا ابزار حاكم ناميده اي از تدابير، توان مجموعه شوند را
و روش از اصول ، به پشتيباني، اثرگذاري يا ممانعت از تغييراتهاآنهايي تعريف كرد كه دولت با استفاده
.(Borrás and Edquist, 2013)پردازد اجتماعي مي

س ه رويكرد غالب در ارتباط با ابزارهاي سياستي وجود داشته است. در دهه در طول تاريخ علم سياست،
هاي هايي مشخص داراي ويژگي، رويكرد كالسيك به تعريف ابزارهاي سياستي به صورت مكانيسم1970

 تعيين شده در راستاي دستيابي به اهداف بوده است. اين رويكرد، طبيعت هدفمند اين ابزارها را مورد توجه قرار
و و داده است و اجرا شوند بههاآنبا شناخت صحيح گذار سياستچنانچه ابزارها به درستي طراحي بتواند

شوند. با اين حال، در طول زمان اين درك از ابزارهاي سياستي مورد اهداف خود دست يابد؛ اثربخش تلقي مي
وهاآنكننده اثربخشي واند تعيينت بازبيني قرار گرفته است؛ زيرا ويژگي ابزارها به تنهايي نمي و زمينه باشد

مي فرايند پياده زمينه شكل گرفت–كنند. بدين ترتيب، رويكرد ابزار سازي نيز نقش مهمي در اثربخشي ايفاء
دانست؛ با اين تفاوت كه عملكرد كه همچنان ابزارها را وسايلي مشخص شده جهت دستيابي به اهداف مي

بر نظام تأثيرگذاراي ديگر متفاوت بود. در رويكرد سوم، ابزارها تنها يكي از متغيرهاي اي به زمينه از زمينهها آن
و فرايند ابزارها، گروه روند. از اين منظر، ساختار پياده نوآوري به شمار مي و مكانيسم سازي هاي هاي هدف

و شوند. بدين ترتيب ابزارها از ديگر متغيرهاي اساسي محسوب مي ، ابزارها وسايلي خنثي جهت حل مسائل
و موجب ساختاردهي به فعاليت مشكالت نيستند؛ بلكه تحت عنوان نهاد شناخته مي هاي جمعي شوند

تر به نظر گردند. بايد توجه داشت امروزه تعريف ارائه شده از ابزارهاي سياستي در قالب رويكرد سوم منطقي مي
و نظام سلسله مي و تعامليمراتب رسد و نيز رشد قابل توجهي حكمراني باال به پايين را به حكمراني مشاركتي تر

 . (Edler et al., 2016)ابزارها سوق داده است 
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يا شيوه تأثيرتوان در چهار سطح به انتخاب ابزارهاي سياستي پرداخت. نخست، مي هاي حكمراني غالب
مخها منطقزمينه اجراي سياست در كشور بر  هاي حقوقي، دولتي، تلف ابزارهاي سياستي اعم از منطقي

و شبكه مي بازاري گيرد. در سطح دوم، بسته به نوع مداخله دولت كه به صورت مستقيم، اي مورد توجه قرار
بهو يا زيرساختي انجام شود، ابزارهاي متفاوتي انتخاب مي1غيرمستقيم، كاتاليزوري گردند. سطح سوم،

و ان و گروهشناسايي مي تخاب ابزارهاي سياستي متناسب با اهداف سياستي پردازد. در سطح چهارم، هاي هدف
مي ويژگي و كارايي براي انتخاب ابزارهاي سياستي مناسب مورد برسي قرار گيرد هاي فني نظير اثربخشي

(Howlett, 2009) . 
گرفته شده است. در اين راستا، مبناي انتخاب ابزارهاي سياستي، سطح سوم در نظر پژوهشدر اين

 نمايش داده شده است.4-12 جدول چارچوب ارائه شده از ابزارهاي سياستي پركاربرد در 

( پژوهشبندي ابزارهاي سياستي مورد استفاده در اين دسته-4-12 جدول  ))Nasiri and Radaei, 2019(برگرفته از
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تحريك
طرف
عرضه
 نوآوري

يها بنگاه
 دولتي

-

Nasiri and Radaei 
(2019) 

Salamon (2001) 
Tonurist and Karo 

(2016)

مالي تأمين
مستقيم 
و تحقيق
و توسعه
 نوآوري

 STRATA-ETAN حمايت مالي از علوم پايه
(2002)

و توسعهرساختيز زاتياز تجهيمالتيحما ي تحقيق
STRATA-ETAN 

(2002) 
Edler and 

Georghiou (2007)
و توسعه صنعتي نظير اعطاء يارانه حمايت مالي از تحقيق

مميسنج مطالعات امكان و گرنتفناوريزيو هايي
و توسعه صنعتي تحقيق

STRATA-ETAN 
(2002) 

OECD (2019) 

(شامل گرنت و توسعه در بخش عمومي هاي گرنت تحقيق
و راهبردي)4، سرانه3، تعالي2رقابتي

Edler and 
Georghiou (2007) 

Ghazinoori and 
Ghazinoori (2017)
Bégin-Caouette et 

al (2017) 

5كوپن نوآوري
OECD (2019)
Cirera et al. 

(2020)

كم وام و وام هاي  Ghazinoori and هاي كوچك بهره
Ghazinoori (2017)

گذاريسرمايههاي سهامي نظير حمايت ازحمايت
دهي بازار سهام جديد خطرپذير، شكل

Ghazinoori and 
Ghazinoori (2017)

1. Catalytic           2. Competitive Funding            3. Excellence Funding             
4. Block Funding            5. Innovation Vocher 
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مشوق
مالياتي
و تحقيق
 توسعه

و اعتبارهاي هزينهمشوق- (شامل معافيت مالياتي محور
 مالياتي)

(شامل جعبه پتنت) مشوق-  هاي درآمدمحور
هز معافيت- و كاركنانياجتماع تأمين هاينهيحقوق

و توسعه  تحقيق
حقاتمالي معافيت- فعال در تحقيقيقيبر درآمد اشخاص

و توسعه

و قاضي نوري
) )1399همكاران

ضمانت سهام
و اعتبار

-Ghazinoori and 
Ghazinoori (2017)

و آموزش
يآموز مهارت

(تربيت نيروبرنامه هايهاي آموزشي ارائه شده توسط دولت
و توسعه)هاي تحعلمي براي فعاليت  OECD (2019)قيق

 STRATA-ETAN حمايت مالي از آموزش دانشگاهي
(2002)

و جابه جايي نيروي انساني ازاعطاي يارانه به استخدام
دانشگاه به صنعت

Ghazinoori and 
Ghazinoori (2017)

 STRATA-ETAN كارآموزي از طريق پژوهش
(2002)

Edler and آموزي مهارت
Georghiou (2007)

خدمات
اي مشاوره

و فناوري
 نوآوري

Edler et al. (2016)و پايش جهاني فناورييزنمحك

(يا حمايت از ارائه مشاوره) براي اموري همچونمشاوره
ك استاندارد ندهاييناب، فرآديتول  انرژي،،تيفيشده بهبود
و امنتيريمد با،يطيمحتيبهداشت  فناوري دانش مرتبط

و ...يابيعات، منبعاطال

Shapira and 
Youtie (2013) 

و آگاهي هاي اطالع فعاليت  بخشي رساني
OECD (2019)

Mohseni Kiasari 
et al. (2017)

تحريك
طرف
تقاضاي
 نوآوري

خريد با
محوريت
دولت

 خريد محصوالت نوآورانه
و توسعه1خريدهاي پيشاتجاري  تحقيق

Nasiri and Radaei 
(2019) 

حريكت
تقاضاي 
 خصوصي

Salamon (2001)ايضمانت بيمه

 OECD (2019)هاي نوآوريكوپن
Edler and تجميع تقاضا

Georghiou (2007)

 Mohseni Kiasari تصريح تقاضا
et al. (2017)

و آگاهي هاي اطالع فعاليتتحريك  .Jooriyan et al بخشي رساني
(2017)

1. Pre-Commercial Procurement 
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كاربران
نهايي

محصوالت
فناورانه

 .Jooriyan et al قدم حمايت از پرورش كاربران پيش
(2017) 

يريگ شكل
روابط
 ساز نظام

حمايت از
همكاري علم 
و صنعت

هاي حمايت از انتقال فناوري نظير اعطاي يارانه بهسياست
اندازي دفاتر انتقال فناوري انتقال فناوري، راه

STRATA-ETAN 
(2002) 

 STRATA-ETANو توسعه دولتي با سفارش صنعت ارائه خدمات تحقيق
(2002)

(براي مثالحمايت از پروژه و توسعه مشترك هاي تحقيق
هاي همكارانه) از طريق اعطاي گرنت

STRATA-ETAN 
(2002) 

كهمانند مراكز سرآمدي(مشتركيمراكز پژوهشجاديا
م شتريب تمركز  گذارنديخود را بر پرورش پژوهشگران خبره

شااي كهستگيمراكز باوميبا هدف برقراري كنسرس شتريبي
)شونديم تأسيسيصنعت بخش

Cunningha and 
Gök (2016) 

يساز شبكه
وتسهيل شكل آغاز شبكه، تالش براي گسترشگيري

و توسعه روابط درون  شبكه
سازي تعامالت ضمني شبكه به صورت رسمي

Cunningham and 
Ramlogan (2016) 

 سازيشهخو

و و آگاهيابي خوشهنقشهشناسايي و شبكه كردنها سازي
ها آن

Uyarra and 
Ramlogan (2016) 

و توسعهحمايت از از طريق افزايشمشاركتيتحقيق
و صنعت، تجاري  سازي روابط علم

و خلق پژوهش و بهبود شرايط دسترسي به منابع مالي  ها
هاي زايشي شركت

 گري ميانجي

توسط دولت بهيخدمات اطالعات فنكردنفراهم
 Ghazinoori andوكارها كسب

Ghazinoori (2017) ورويدادهاي(يا حمايت از برگزاري)برگزاري نمايشگاهي
فن واسطه و طرح اي، هاي داللي فناوري بازارها

يها برنامه
 رشد

و حمايت ازراه ومراكز فناوري، مراكز كسباندازي وكار
و مراكز رشد، پاركي،نوآور نوآوري، هاي علم، فناوري

و ...ها دهنده شتاب

Nasiri and Radaei 
(2019) 

 andEdler- جايزه نوآوري
Fagerberg (2017)

 Edler and-ينگار ندهيآ
Fagerberg (2017)

و توسعه زيرساخت
 گذاري مقررات

OECD (2019)رژيم مالكيت فكري

OECD (2019)شدهتأسيسهاي زايشينه شركتگذاري در زميقانون
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توسط دانشگاهيان

به مقررات و استخدام گذاري در خصوص نحوه كارگيري
 OECD (2019) پژوهشگران از صنعت

برقراري شرايط الزم براي انتشار نتايج به صورت دسترسي
و در دسترس قرار دادن داده  OECD (2019)ها آزاد

و بر  گذاري چسباستانداردگذاري
و همكاران 1اسميتز

)2010(

و نهادي  مقررات اقتصادي، اجتماعي
و همكاران اسميتز

)2010(

و فناوري هاي حمايت از نهادهاي تجاري بررسي تطبيقي سياست.12-5 ها دانشگاهسازي پژوهش
و مؤسسات پژوهشي

و درس ا در اين بخش به منظور آشنايي با سازوكارهاي مختلف و سياستز برنامهآموزي هاي حمايتي ساير ها
و فناوري دانشگاهي، سياست كشورها در زمينه تجاري سازي هاي حمايت از نهادهاي تجاري سازي پژوهش

و فناوري در كشورهاي چين،  و وسعت كره جنوبيپژوهش و عربستان كه از نظر سطح توسعه ، تركيه، كانادا
و سياست . در بيان تجربه كشورها، برنامهشود مشابه ايران هستند پرداخته مي و هاي تجاري ها سازي پژوهش

ميهاآنفناوري دانشگاهي   گيرد. مورد بررسي قرار

و فناوري در چين هاي حمايت از تجاري سياست.5-1- 12  سازي پژوهش
و دولتي شده يزير برنامه، چين داراي نظام اقتصادي 1980تا اوايل 1950از سال آن متمركز و بر اساس بود

و ويژگي مي ماهيت و انتقال فناوري تعيين به هاي توسعه شد. انتقال فناوري در اين دوره توسط دولت مركزي
و از طريق وزارتخانه و دولت صورت عمودي مي هاي صنايع و هاي محلي صورت پذيرفت. همچنين، تعامالت

وظيفه معموالًي شكل نگرفته بود. اين مؤسسات روابط افقي ميان مؤسسات تحقيقاتي مختلف به خوب
و مؤسسات وابسته به صنايع را بر عهده داشتند. به عنوان مثال، وزارت صنايع متالورژي خدمت رساني به دولت

و مؤسسات تحقيقاتي مخصوص خود بود كه  و عمدتاًداراي دانشگاه و آموزش متالورژيك پيرامون تحقيق
مي علوم مربوطه فعاليت مي و انتقال فناوري درون همان بخش صورت  گرفت. كردند. بدين ترتيب، توسعه

و همچنين مؤسسات تحقيقاتي از استقالل كافي جهت انتخاب پروژه هاي تحقيقاتي خود برخوردار نبودند
ن پروژه و ارائه و پس از اتمام پروژه و وظايف مربوطه را از دولت دريافت نموده و توسعه تايج هاي تحقيق

و فناوري تحت عنوان كاال تحقيقات، سرمايه مورد نياز خود را به دست مي آوردند. بايد توجه داشت دانش
و فروش آن نيز وجود نداشت. بنابراين، دولت مالك همه نتايج شناخته نمي و از اين رو امكان خريد شد

و نوآوري مي تحقيقات ا هاي فناوري محسوب و در خصوص نحوه هاي اصلي در برنامههاآنستفاده از گرديد
 گرفت. خود تصميم مي

1. Smits et al 
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يا عالوه بر آن، در اين دوره محققان به اين مسئله كه نتايج تحقيقات مي توانند در فرايندهاي توليد
ساخت به كار روند، توجهي نداشتند؛ زيرا عمالً تحقيق از بازار يا صنعت جدا شده بود. همچنين مؤسسات، 

و توسعه دريافت نمي به منظور بهبود فرايند انجام فعاليتپيشنهادي  و دولت وظايف تكميلي هاي تحقيق كردند
ميها آن  Ma, 1982; The State Science and Technology Commission of the People’s)نمود را اعالم

Republic of China, 1986) . 
و نظام اقتصادي بازارمحور، اصالحات اقتصا1979پس از اين دوره، در سال دي در اين كشور شروع شد
و انتقال فناوري نيز دستخوش جايگزين نظام اقتصادي برنامه ريزي شده، گرديد. بدين ترتيب، نظام توسعه

و اصالحات متعددي شد. در اوايل دهه  بر نقش تحقيقات علمي تأكيد، دولت اين اصالحات را با 1980تغييرات
و انجام پروژهنيازها تأميندر  باي توسعه اقتصادي كشور و توسعه توسط مؤسسات تحقيقاتي هاي تحقيق

 The State Science and Technology Commission of the)هاي رقابتي آغاز نمود استفاده از مكانيسم

People’s Republic of China, 1987)توان به دو مرحله تقسيم نمود. . اصالحات را مي 
و فناوري بود. 1986نخست اصالحات از سال مرحله و درصدد اصالح نظام مديريت علم شروع شد

فن هاي بسياري نظير نظام سرمايه حوزه و فناوري جهت توسعه گذاري، امكان دستيابي به بازار، ارتقاء ادغام علم
و نيز اصالح نظام مدي توليد، افزايش توانايي مؤسسات در جذب فناوري ريت پرسنلي مشمول اين هاي نوين

و انتقال فناوري چين اصالحات واقع شدند. اصالح نظام سرمايه گذاري يكي از تأثيرگذارترين عوامل بر توسعه
تر مؤسسات گذاري دولتي براي انجام تحقيقات، موجب توجه بيش شود. محدود شدن سرمايه محسوب مي
و  و نياز بازها دانشگاهتحقيقاتي گذاري، سرمايه1993تا سال 1986ار گرديد. در واقع، از سال به طرف تقاضا

ي وابسته به خودها بنگاهاندازي به راهها دانشگاه% كاهش يافت. بنابراين،5دولت در تحقيقات با نرخ ساالنه 
اه دانشگاه، دولت مركزي اين اقدام را تصويب كرد. پس از تصويب اين قانون، 1991روي آوردند كه در سال

و با هدف يكپارچه1هاي فناوري تحت مالكيت دانشگاه بنگاه تأسيسبه سازي مراحل تحقيق، توسعه
سازي تحت يك هويت سازماني نمودند تا بخشي از كسر بودجه خود را از طريق درآمد ايجاد شده تجاري

 .  (Hong, 2008; Kroll and Liefner, 2008; Liu and Jiang, 2001)ها جبران نمايند توسط اين بنگاه
و اقتصادي دولت 1995از سال ، مرحله دوم اصالحات با اعالم نهمين برنامه پنج ساله توسعه اجتماعي

و فناوري، سرعت و ايجاد مكانيسم آغاز گرديد. در اين برنامه، تقويت اصالح نظام علم هاي بخشي به اصالحات
و بازاري قرار گرفته بود. از ديگر برنامه اصالحات اين تأكيدابي مورد پيونددهنده تحقيق علمي، توسعه، توليد

هاي چين اشاره كرد كه منجر به ارتقاء توان به عدم تمركزگرايي در اختيارات قانوني دانشگاه دوره مي
و تعامالت ميان همكاري و استحكام روابط و صنايع محلي گرديد. اينها دانشگاهها ، مؤسسات آموزش عالي
و فناوري چين شد كه به شرحت دو مرحلهاصالحا و انتقال دانش و تحوالتي در نظام توسعه اي موجب تغيير
 باشد. ذيل مي
و حاكميت عمودي دولت بر مؤسسات تحقيقاتي•  تضعيف روابط اجرايي
و تعامالت ميان• و بهبود روابط افقي مؤسسات خصوصاًو مؤسسات مختلفها دانشگاهتشديد

و شرك هاتتحقيقاتي

1. University-Owned Technology Enterprises (UOTEs) 
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و• و استقالل مؤسسات تحقيقاتي مانند استقالل در انتخابها دانشگاهافزايش خودمختاري
و تصميم پروژه بر گيري در خصوص سرمايه هاي تحقيقاتي هاآنگذاري

و افزايش فرصت• و فناوري در نوآوريها دانشگاههاي مشاركت مؤسسات تحقيقاتي هاي تحقيقاتي
دو با سرمايه و صنعتگذاري  لت

و فناوري به عنوان كاالهاي تجارتي يدوفروشخرامكان•  دانش علمي
و فناوري از طريق ارائه تأثيرتوان گفت دولت چين بنابراين مي و انتقال دانش قابل توجهي بر توسعه

ر سياست و و فناوري چين موجبات تغيير جهت و اصالح نظام اقتصادي داشته است. در واقع، نظام علم فتار ها
و فناوري، هدف سياست1980و مؤسسات آموزش عالي را فراهم آورده است. قبل از سالها دانشگاه هاي علم

و چين تا حد ممكن بوده است. بدين ترتيب،  دولت، كاهش شكاف زياد فناوري ميان كشورهاي غربي
و حوزه و دفاع ملي نظير فناوري هاي مربوط به صنايع سنگ تحقيقات نظري مانند رياضيات، شيمي، فيزيك ين

در هسته و فلزات در كانون توجه قرار داشت. در نتيجه اين سياست، چين و نيز صنايع شيمي اي، فناوري فضا
و تربيت تعداد زيادي حوزه و همچنين به آموزش هاي مورد نظر به دستاوردهاي قابل توجهي دست يافت

و فناوري پرداخت.   پرسنل تحقيقاتي علم
ا و فناوري دولت به سمت توسعه اقتصادي گرايش يافت. از اين رو، 1980وايل سال از ، سياست علم

و فناوري به صنايع بهره نيز با تصويب 1996قرار گرفت. در سال تأكيدور مورد انتقال نتايج تحقيقات علم
و مراك مستقر در پارك هاي شركتقانون ترويج انتقال فناوري،  و فناوري و نيز فعاليتهاي علم هايز رشد

.(Liu and Jiang, 2001)انتقال فناوري دانشگاه مشمول دريافت پاداش از دولت قرار گرفت. 
براي بهبود مالكيت فكري اقدامات بسياري انجام داد.1چين به منظور پيوستن به سازمان تجارت جهاني

و-ي قانون باي، وزارت آموزش اين كشور، نسخه چين1999در اين راستا در آوريل  دال را به تصويب رساند
ازها دانشگاه مالي دولتي را به دست آورند. بدين ترتيب، تأمينبا هاي پژوهشتوانستند مالكيت فكري حاصل

و تجاري ، دولت 1999قرار گرفت. همچنين در آگوست تأكيدهاي فكري دانشگاه مورد سازي دارايي حفظ
و ارتقاء سطح تجاريمركزي سازماندهي كنگره ملي نوآ در وري به منظور توسعه و فناوري را سازي پژوهش

و قانوني را تصويب كرد كه بسياري از دولت و هاي محلي از آن در سياست دستور كار خود قرار داد هاي علم
 فناوري خود استفاده نمودند.

باها دانشگاه بودجه هاي دولت چين، افزايش در اين راستا، يكي از سياست ليپتانسو مؤسسات پژوهشي
و توسعه باال پژوهشي مي هاي دانشگاه برتر آن، حدود دو سوم كل هزينه50باشد. بدين ترتيب، هزينه تحقيق

در هاي شركتاندازي با راهها دانشگاهگيرد. در واقع، اين تحقيق در بخش آموزش عالي را در بر مي زايشي
و مراكز رشد، در زمين پارك مي تجاريهها و انتشار فناوري فعاليت نمايند. وزارت علوم نيز به حمايت سازي

و مراكز رشد پرداخته است. هاي شركتمالي مستقيم از   پاركي
و نهادي، يكي ديگر از سياست ارتقاء نوآوري از طريق بهبود شرايط زمينه در اي هاي اتخاذ شده دولت

ترمي 2006اواخر سال  ، مشاركت فعال در2تيب، استفاده فعال از حفاظت از حقوق مالكيت فكريباشد. بدين

1. World Trade Organization (WTO)          2. Intellectual Property Rights (IPR) 
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و توسعه شامل المللي فناوري، تداركات دولتي، ايجاد زيرساخت تنظيم استانداردهاي بين هاي تحقيق
و ... در دستور كار دولت قرار گرفت. هاي كليدي، پارك آزمايشگاه و فناوري، مراكز رشد  هاي علم

هاي اتخاذ شده توسط ساير با سياستهاآنهمگرايي دهنده نشاني حمايتي دولت چينها سياست
مي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه و توان به مشوقميهاآنباشد. از جمله هاي اقتصادي ها

و نوآوري مستقر در پارك هاي شركتهاي مالياتي براي تخفيف و مراكز رشد و فناوري جهت افزايش هاي علم
و ارتقاء تجاري فعاليت و توسعه  سازي فناوري اشاره كرد. هاي تحقيق

و فناوري شامل برنامه حمايت از تجاري هايي جهت توسعه محصوالت جديد از جمله سازي پژوهش
و نيز برنامه و انتقال فناوري به منظور تجاري هاي ايجاد زيرساخت برنامه ملي محصوالت جديد مانند سازي

و فناوري، برنامه عملياتي جهت رونق تجارت از1برنامه تورچ، برنامه اسپارك ، برنامه اشاعه دستاوردهاي علم
و ... مي و فناوري شود. همچنين، اقدامات حمايتي مرتبط عبارتند از ايجاد صندوق نوآوري فني طريق علم

و فناوري، مقررات هاي شركتبراي  و متوسط علم و سرمايهي براي مشوقگذار كوچك گذاري هاي مالياتي
. و ...  جسورانه

و توسعه، نوآوري، شايان ذكر است اداره امور مالياتي، طراحي مشوق هاي مالياتي متنوع براي تحقيق
را پارك و ... و فناوري، مراكز رشد، مناطق توسعه فناوري پيشرفته  دارد. بر عهدههاي علم

و توسعه در چينها سياست-5-12 جدول  (OECD, 2008)ي مالياتي تحقيق

مربوطهاسنادياتيمالمشوقطيشراواجديهاتيفعال

و،يعلم قاتيتحقيبرايواردات زاتيو تجه ابزار آموزش
يعلمشيآزما

 ارزشبراتيمالاز معاف
 افزوده

براتيموقت مال قانون
از4ماده افزوده ارزش

16فصل

ويبا هدف توسعه محصوالت، فناورها شركتيهانهيهز
ديجديندهايفرا

هز معافيت ازنهيكامل
اتيدرآمد مشمول مال

قانون مالياتي چين
)41؛ ماده 1996(مصوب 

تركم/قطعه ارزشباياصل زاتيتجهويشيآزمايابزارها
بهها شده توسط شركتيداريخر2هزار يوآن 100از

ديجديفناورو محصوالت توسعه منظور

 تخفيف مالياتي به معادل
و توسعهنهيهز از تحقيق

اتيدرآمد مشمول مال

قانون مالياتي چين
)41؛ ماده 1996(مصوب

 توسعه منظوربه سودآور هاي شركتيهانهيهز
 قبل سالبه نسبت%10كهديجديفناورو محصوالت

 است افتهيشيافزا

%150احتساب معادل
و هزينه كرد تحقيق
نهيهزبه عنوان توسعه 

قابل قبول مالياتي

قانون مالياتي چين
و41؛ ماده 1996(مصوب 

152(

1. Spark Programe         2. Renminbi/ Chinese Yuan; $1= 6.6 RMB (April 2021) 
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مربوطهاسنادياتيمالمشوقطيشراواجديهاتيفعال

منظوربهيخارجيگذارهيسرماهايشركتيهانهيهز
 سالبه نسبت%10كهديجديفناورو محصوالت توسعه
 است افتهيشيافزا قبل

ازاتيمالكسر150%
قابل قبولكلنهيهز

مالياتي

چينقانون مالياتي
؛ ماده 1996(مصوب

176(
ي(نهادهاياجتماعينهادهاطرفازيمالكمك

 نهاد مردم هاي سازمان،يفرديها كمكرينظيرتجاريغ
يعلميقاتيتحقينهادها توسعهوقيتحقنهيهزبه...)و
يرانتفاعيغ

ازنهيهز كامل كسر
اتيمال مشمول درآمد

قانون مالياتي چين
)5؛ ماده 2001(مصوب 

 (OECD, 2008)هاي مالياتي مشوق انتقال فناوري در چين سياست-6-12 جدول

ياتيمالمشوقطيشراواجديهاتيفعال

هايشركتويخارجيگذارهيسرماي،داخلهايشركت
دريخارج  فهرست«كه محصوالت فهرست شده

ندينمايمديتولرا»ينيچ پيشرفتهيفناوربا محصوالت

انتقالازحاصلدرآمدبرتجارتاتيلماازتيمعاف
به مربوط تجارتويفناور توسعه تجارت،يفناور

يفن مشاورهو خدمات

 نهادهاوها شركت

ويفناورانتقالازحاصلدرآمدبراتيمالازتيمعاف
در،يفن مشاورهو خدماتبا مرتبطيهاوكار كسب
 واني هزار 300ازتركم ساالنه خالص درآمدكهيصورت
باشد

ياجتماعينهادهاوها دانشگاه
،يفناورجينتاانتقالازحاصلدرآمدبراتيمالازتيمعاف

يقراردادهاويفن خدمات،يفن مشاوره،يفناور آموزش
يفناور

يرانتفاعيغيعلم قاتيتحقينهادها
،يفناورانتقالازحاصلدرآمدبراتيمالازتيمعاف

و خدماتبه مربوطيهاروكا كسبويفناور توسعه
يفن مشاوره

و مهارت آموزش حرفه مي آموزي از اولويت اي گردد. اين ابزار سياستي به منظور هاي دولت چين محسوب
و برآورده ساختن نيازهاي افرادي كه وارد آموزش عالي  تطبيق نيروي كار با تغييرات احتمالي در بازار كار

اس شوند، پيش نمي نهاد مرتبط، همه 100، يك انجمن ملي شامل بيش از 2002ت. در سال بيني شده
 (Wang and Zhou, 2006)اقتصاد را پوشش داد هاي بخش

هايي جهت هاي انجام شده در راستاي ارائه مشوق توان به تالش در خصوص اين ابزار سياستي مي
و گذاري گذاري در آموزش به منظور ارتقاء سطح سرمايه سرمايه و نيز رفع مسائل تجاري در اين زمينه
و نيروي فني بسيار متخصص در زمينه هاي آموزش حرفه كاستي اي اشاره نمود. با توجه به كمبود تكنسين

و انتقال فناوري به دليل عدم سرمايه و كمبودهاي آموزشي، حمايت از آموزش گذاري كافي در اين بخش
د هاي مهارت برگزاري دوره و آموزي ر دستور كار دولت قرار گرفته است. با اين وجود، بسياري از ابتكارات
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و اقدامات الزم در اين زمينه به دولت محلي واگذار شده است؛ لذا اطالعات دقيقي در خصوص كارايي
 ميليون يوان به مدت1گرنت ساالنه1وجود ندارد. همچنين، برنامه بنياد ملي علوم طبيعي چينهاآناثربخشي 

 چهار سال براي دانشمندان چيني خارج از كشور كه تمايل به بازگشت دارند، در نظر گرفته است.
و جاه تربيت مداوم فارغ از التحصيالن ماهر در هاي شركتطلبي كه به دنبال يادگيري سريع خارجي فعال

سات تحقيقاتي دولتي نقش باشد. مؤس چين هستند، از ديگر اقدامات سياستي صورت گرفته در اين زمينه مي
و نوآوري ايفاء مي و آموزش افراد مستعد در علم، فناوري كنند. با توجه به اين كه اين بسيار مهمي در تربيت

مي نهادها وظايف تحقيقاتي سطح بااليي را انجام مي و نيز توانند فرصت دهند، هاي يادگيري، انباشت دانش
شمندان جوان قرار دهند. اين امر براي توسعه توانايي علمي دانشمندان جوان تجربه تحقيقاتي را در اختيار دان

 بسيار حائز اهميت است.
و 1980كه مالحظه شد، منشأ نظام نوآوري چين به اواسط دهه طور همان ، زماني كه اصالح نظام علم

مي فناوري در دستور كار گسترده و فناوري،كگردد. پار تر اصالحات اقتصادي قرار گرفت، باز هاي صنعتي علم
و مراكز رشد ذيل برنامه تورچ پارك و علم روابطقيتشوهاي جديد به عنوان زيرساخت2هاي علمي دانشگاهي
و ... ايجاد شدند؛ فناوري تأسيستازه هاي شركتسازي دستاوردهاي تحقيقاتي، توسعه، تجاريصنعت محور

اين شكاف پرداختند. به عبارت ديگر، اين برنامه به منظور توسعه زايشي به پر كردن هاي شركتهمچنين 
و فناوري پيشرفته توسط دولت چين اجرا گرديد. از آن زمان، پارك و مراكز رشد صنعت علم و فناوري هاي علم

.(ESCAP, 2019)هاي پنج ساله توسعه مورد استفاده قرار گرفتند براي كمك به تحول اقتصادي چين در برنامه
و، پارك3بازار بدين ترتيب، فن و نهادهاي ميانجي مانند دفاتر انتقال فناوري هاي علمي، مراكز رشد

و عناصر مهم نظام نوآوري چين به شمار  مراكز ارتقاء فناوري، در طول دوره پس از اصالحات ظهور كرده
و فناوري چين، 1990روند. در دهه مي ي را فناوروعلميها پاركبهتخصيص يافته بودجه، وزارت علم

 توسعه،يفناورو علمي،صنعت توسعه ها به عنوان بازيگر افزايش داد؛ از اين رو، حجم حمايت از پارك
 افزايش يافت.يفناوربريمبتن متوسطو كوچك هاي شركت زيرساخت رشدزينوينوآوريها خوشه

و تجاري چين بر دو عامل تمركز كرد. نخست، دولت سازي فناوري، به منظور تحقق اهداف توسعه
ويشهر مناطق درونيفناورو علميها پارك تأسيسمركزي حمايت از  و زيرساخت تأمينو تجهيز ها

 بزرگ بنادربهيدسترس نهادها، ها، رساختيزت،يجمع تمركزاز(اعمهاآن موفقيت برايازين موردهاي مشوق
كا ...)و ونقل حمل و محلي با هماهنگي يكديگر به حمايتر خود قرار داد. دوم، دولترا در دستور هاي مركزي

در محور صادرات هاي شركتو تقويت ازيبا فناورديتول،كيالكترون،ICTدر حوزهها پاركمستقر پيشرفته
و توسعه هاي مالياتي براي تحريك فعاليت طريق مشوق  Rodríguez-Pose and) پرداختندهاآنهاي تحقيق

Hardy, 2014).
و فناوري و حمايت مالي به برنامه4وزارت علوم ريزي، توسعه از طريق فراهم آوردن رهنمودهاي سياستي

ميو ارتقاء پارك و فناوري كمك اين بر عهدههاآنو اجرايها نمايد. همچنين طراحي سياست هاي علم
 
1. National Natural Science Foundation of China (NSFC)          2. Torch Programe 3. Technology Market    
4. The Ministry of Science and Technology (MOST) 
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و وزارتخانه مي و آموزش نيز به هماهنگي سياستباشد. كميته راهبري علم هاي هاي ميان وزارتخانه فناوري
و وزارت آموزش مي و فناوري از جمله وزارت دارايي  پردازد. مختلف مربوط به علم

مي هاي شركتيكي از روندهاي تشويقي ديگر اين كشور، توسعه سريع كه كوچك مبتني بر فناوري باشد
س مي و مراكز رشد، حاصل گذاري چين جهت توسعه پارك رمايهتوان گفت تا حدي به دليل و فناوري هاي علم

و تغيير نظام نوآوري چين، دولت اين كشور ابزارهاي سياستي مهمي را  شده است. بنابراين، در فرايند ايجاد
و نوآوري شامل برنامه تو معرفي نموده است. ابزارهاي اصلي براي علم، فناوري و سعه، هاي ملي تحقيق

و فناوري، اقدامات سياستي از جمله مراكز رشد، برنامه و نيز حقوق پارك هاي ملي علم هاي فناوري سطح باال
مي مالكيت فكري، مشوق و استانداردهاي فناوري در باشد. بسياري از اين سياست هاي مالياتي، تداركات دولتي ها

و توسعه، بلكه به طور خاص براي تشويق فعاليتراستاي ايجاد چارچوبي قانوني يا نهادي نه تنها  هاي تحقيق
و تجاري و توسعه اتخاذ شده براي انتقال و سازي نتايج تحقيق ناحيه فناوري سطح اند. به عنوان مثال مراكز رشد

و فناوري سطح باال در چين محسوب مي  شوند. باال، ابزارهاي كليدي سياستي جهت ارتقاء نوآوري
ميها دانشگاه در انتقال نتايج تحقيقات به صنايع ايفاء كنند. نحوهو نهادهاي تحقيقاتي، نقش مهمي

در دهه گذشته، دفاتر انتقال فناوري به داليل مختلف ايجاد  از اين رو، سازماندهي اين ارتباط بسيار حياتي است.
از نتايج تحقيقات كه توسط اند. دولت نيز به منظور بهره شده و مؤسسات تحقيقاتي دولتي توسعهها نشگاهدابرداري

 باشد. يافته است، درصدد بهبود اين ارتباط مي
و مؤسسات تحقيقاتي دولتي را وادار به رسمي كردنها دانشگاهمالي جايگزين، تأميننياز به يافتن منابع

 OECDاز كشورهاي عضو، بسياري 1990هاي انتقال فناوري خود نمود. عالوه بر آن، در اواخر دهه فعاليت
و حقوق مالكيت فكري را به و نهادهايها دانشگاهقوانين حقوق مالكيت فكري خود را اصالح كردند

و كنترل بهتر نتايج تحقيقات، منجر تحقيقاتي دولتي به جاي محققان واگذار نمودند. همچنين، نياز به حفاظت
ف تأسيسبهها دانشگاهبه تقويت نياز  ميدفاتر انتقال -توان الگوبرداري از قانون باي ناوري گرديد. اين روند را

و به طور كلي تقليد از مدل در كارآمددال در آمريكا و صنعت و پيوندهاي علم آمريكايي در خصوص روابط
.(Mowery and Sampat, 2005)نظر گرفت 

و فنا هاي چين، دفاتر تجاري بنابراين، بسياري از دانشگاه  1990وري را در اواخر دهه سازي پژوهش
و اقتصاد1، وزارت آموزش2001كردند. در سال تأسيس دولت سابق اين كشور به شش2و كميسيون تجارت

و توسعه اعطاء نمودند كه وظيفه تسهيل اجراي پروژه3دانشگاه مجوز ايجاد مراكز ملي انتقال فناوري هاي تحقيق
و بهره و صنعت و توسعه دانشگاه جهت مندي مشترك بين دانشگاه  هاي شركت تأسيساز امكانات تحقيق

و فناوري دانشگاه،، تسريع فرايند تجاريها دانشگاهزايشي  المللي پژوهشي تقويت همكاري بين سازي پژوهش
راو ارائه خدمات مختلف به شركتها دانشگاه .(Tang, 2006)دارد بر عهدهها

ا مي مي نتقال فناوري، مشابه دفاتر تجاريتوان گفت نقش مراكز ملي و فناوري با سازي پژوهش باشد
مي اين تفاوت كه مراكز ملي انتقال فناوري در زمينه فناوري بين هر المللي همكاري نمايند. الزم به ذكر است

و فناور شش دانشگاه مذكور عالوه بر مراكز ملي انتقال فناوري، داراي دفاتر تجاري ي نيز سازي پژوهش

1. the Ministry of Education (MOE)           2. the Economic and Trade Commission 
3. National Technology Transfer Centres (NTTCs) 
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از مي و سودمندي مراكز ملي انتقال فناوريها دانشگاهي رؤساباشند. همچنين، برخي در خصوص كاركردها
و به زعم  و دفاتر تجاريهاآندچار ترديد بودند و فناوري وجود، تفاوت چنداني ميان اين مراكز سازي پژوهش

د. سرمايه اوليه ايجاد اين مراكز از طريق كميسيون اندازي اين مراكز نداشتن نداشت؛ بنابراين تمايلي به راه
و اقتصاد دولت سابق ميليون يوان دريافت كرد،1گرديد. بدين صورت كه در ابتدا هر دانشگاه تأمينتجارت

مي اما گاهاً از بودجه اضافي نيز بهره  شد. مند
تري در انتقالكم تأثيررفت،مينتايج حاكي از آن است كه مراكز ملي انتقال فناوري از آنچه انتظار

و دفاتر تجاري در فناوري دارند. همچنين عدم تقسيم كار صريح ميان اين مراكز و و فناوري سازي پژوهش
هم و وظايف پوشاني مسئوليت نتيجه  ,Tang)موجب كاهش كارايي نظام انتقال فناوري شده استهاآنها

2006).

و فناوري هاي حمايت از نهادهاي تجاريتبندي سياس جمع-7-12 جدول و مؤسساتها دانشگاهسازي پژوهش
 پژوهشي در چين

 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

ابزار دسته
ياستيس

نيتدو سال
و
 كننده تصويب

 مالحظاتو حاتيتوض
يياجرا

1

يها پارك تأسيس
و علميصنعت
يها پارك،يفناور
ويانشگاهديعلم

ليذ رشد مراكز
به Torch برنامه
يها رساختيز عنوان
 روابطقيتشوديجد

، صنعتو علم
سازي تجاري

دستاوردهاي
تحقيقاتي، توسعه

تازه هاي شركت
محور فناوري تأسيس

و ...

يها پارك
يفناورو علم

و رشد مراكز
 نوآوري

 هاي رشد برنامه−
 1988سال

 دولت

يها اركپ تأسيسحمايت از
 مناطق درونيفناورو علم
ويشهر  تأمينو تجهيز

و مشوق زيرساخت  موردهاي ها
از(اعمهاآن موفقيت برايازين

 ها، رساختيزت،يجمع تمركز
 بزرگ بنادربهيدسترس نهادها،
در دستور كار ...)و ونقل حمل

 دولت قرار گرفته است.

2

 انتقال دفاتر تأسيس
 مراكزويفناور

ي در فناور تقاءار
و مراكزها دانشگاه

 پژوهشي

 انتقال دفاتر
ويفناور

با ارتباط
و صنعت

 كارآفريني

حمايت از−
و  همكاري علم

 صنعت
 1980دهه

اين دفاتر براي تشويق محققان
و به تجاري سازي پژوهش

و  و تقويت روابط فناوري
و صنعت با  تعامالت علم

ها دانشگاهحمايت دولت در 
د.شدن تأسيس
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 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

ابزار دسته
ياستيس

نيتدو سال
و
 كننده تصويب

 مالحظاتو حاتيتوض
يياجرا

3

 بودجهيشافزا
به يافتهيصتخص
وعلميها پارك

يفناور

يها پارك
يفناورو علم

مالي تأمين−
وقيتحق مستقيم
 توسعه

 هاي رشد برنامه−

 1990دهه
و وزارت علم
 فناوري

ها بهحجم حمايت از پارك
ي،صنعت توسعه عنوان بازيگر

 توسعه،يفناورو علم
زينوينوآوريها خوشه

 هاي شركت رشدزيرساخت
بريمبتن متوسطو كوچك
افزايش يافت.يفناور

4

هايشركتتقويت
مستقر محور صادرات
درها پاركدر 

،ICTحوزه
باديتول،كيالكترون
پيشرفتهيفناور

يها پارك
يفناورو علم

 هاي رشد برنامه−
ياتيمال مشوق−

و توسعهقيتحق

 1990دهه
مشاركت

هاي دولت
و  مركزي
 محلي

و محلي بادولت هاي مركزي
همكاري يكديگر به حمايت از

پاركي از طريق هاي شركتاين 
هاي مالياتي براي مشوق

و تحريك فعاليت هاي تحقيق
پرداختند.هاآنتوسعه

يمل مراكز جاديا5
يفناور انتقال

 انتقال دفاتر
ويفناور

با ارتباط
 صنعت

حمايت از−
و همكاري علم

 صنعت

 2001 سال
وزارت آموزش

ونيسيو كم
و تجارت

 اقتصاد دولت

هادانشگاهاين مراكز در برخي
با هدف تسهيل اجراي

و توسعه پروژه هاي تحقيق
و صنعت مشترك بين دانشگاه

مندي از امكانات تحقيقو بهره
 تأسيسو توسعه دانشگاه جهت

،ها دانشگاهزايشي هاي شركت
سازي تسريع فرايند تجاري

و فناوري دانشگاهپژ ، وهش
المللي تقويت همكاري بين

و ارائهها دانشگاهپژوهشي
ها خدمات مختلف به شركت

 شدند. تأسيس
اين مراكز تأسيسسرمايه اوليه

هر يوانونيليم1( براي
دانشگاه) از طريق كميسيون

و اقتصاد دولت  تأمينتجارت
گرديد.

6

و افزايش تسريع
كارآمدي

زيسا تجاري
و فناوري با پژوهش

مالي دولتيتأمين

يهاپارك
يفناورو علم

و رشد مراكز
 نوآوري

انتقالدفاتر

توسعه زيرساخت−
 گذاريو مقررات

 1999سال
 وزارت آموزش

يراستادرنيچآموزشوزارت
 تجارت سازمانبه وستنيپ

تيمالك بودبهيبرايجهان
بيتصورا قانوننياي،فكر
هادانشگاهبدين ترتيب،.نمود
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 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

ابزار دسته
ياستيس

نيتدو سال
و
 كننده تصويب

 مالحظاتو حاتيتوض
يياجرا

قانون(نسخه چيني
)دال-يبا

ويفناور
با ارتباط
صنعت

توانستند مالكيت فكري حاصل
مالي تأمينبا هاي پژوهشاز

دولتي را به دست آورند.

7

دفاترتأسيس
يسازيتجار
دريفناورو پژوهش

وها دانشگاه
مؤسسات پژوهشي

 انتقال دفاتر
ويفناور

با ارتباط
 صنعت

از حمايت−
و همكاري علم

 صنعت
 1990دهه

سازيدفاتر تجاريتأسيس
و فناوري براي تقويت پژوهش

و تجاري سازي انتقال فناوري
مورد حمايت قرارها دانشگاهدر

گرفت.

8

وها مشوق
ياتيماليهافيتخف
وقيتحقيبرا

 توسعه

يها پارك
يفناورو علم

و رشد مراكز
 نوآوري

ياتيمال مشوق−
و توسعهقيتحق

 هاي رشد برنامه−

 1990دهه
اداره امور
 مالياتي

هاياداره امور مالياتي مشوق
(مانند مشوق مالياتي متنوعي

مالياتي به درآمد) را براي 
در هاي شركت مستقر
و پارك و فناوري هاي علم

و نوآوري جهت  مراكز رشد
و افزايش فعاليت هاي تحقيق

و ارتقاء تجاري سازي توسعه
فناوري ارائه نمود.

9

 بودجهشيافزا
وها دانشگاه

مؤسسات پژوهشي
 باالليپتانس با

 پژوهشي

يها پارك
يفناورو علم

و رشد مراكز
 نوآوري

مالي تأمين−
وقيتحق مستقيم
 توسعه

 2000سال
و وزارت علم
 فناوري

و توسعههزينه 50كرد تحقيق
دانشگاه برتر چين حدود دو

در هاي سوم كل هزينه تحقيق
بخش آموزش عالي را در بر

باها دانشگاهگيرد. اين مي
در هاي شركتاندازي راه زايشي

و مراكز رشد، در زمينه پارك  ها
و انتشار فناوري تجاري سازي

نمايند. وزارت علوم فعاليت مي
نيز به حمايت مالي مستقيم از

و مراكز رشد هاي شركت پاركي
پرداخت.

انتقالجيروت قانون 10
يفناور

يهاپارك
يفناورو علم

و رشد مراكز
 مراكز نوآوري

 انتقال دفاتر
ويفناور

با ارتباط
صنعت

توسعه زيرساخت−
 گذاريو مقررات

يزشيانگزهيجا−
حمايت از−

و  همكاري علم
 صنعت

 1996سال
و وزارت علم
 فناوري

بر اساس اين قانون،
در هاي شركت مستقر
و پارك و هاي علم فناوري

و نيز فعاليت هاي مراكز رشد
انتقال فناوري دانشگاه مشمول 

هاي دريافت پاداش بابت فعاليت
سازي از دولت موفق تجاري

قرار گرفت.
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در هاي حمايت از تجاري سياست.5-2- 12 و فناوري  كره جنوبيسازي پژوهش
صنايع سنگين انجام داد؛ با اين حال، صنعت كره تالش بسياري جهت انتقال از صنايع سبك به 1970در سال

و توسعه ملي بسيار ضعيف بود. از اين رو، دولت اقدام به  به هاي سازمان تأسيسبنيان تحقيق تحقيقاتي دولتي
و توسعه ملي نمود. بدين ترتيب، مؤسسات تحقيقاتي دولتي زيادي بر اساس قانون  منظور ارتقاء ظرفيت تحقيق

و آالت، كشتي هاي ماشين در زمينه 1973 ارتقاء مؤسسه تحقيقاتي خاص سازي، مهندسي شيمي، علوم دريايي
 الكترونيك ايجاد شدند. 

با ورود به صنايع سنگين فراهم1هاي بزرگ تحت عنوان شابل در همين دوره، شرايط براي رشد بنگاه
و امكان دستيا گرديد. سپس دولت به ارائه امتيازاتي از قبيل وام بي به تبادالت خارجي براي تعداد هاي بانكي

–ها از طريق كنسرسيوم تحقيقاتي دولتي، اين بنگاه1980هاي بزرگ پرداخت. در دهه خاصي از بنگاه
و توسعه مورد حمايت قرار گرفتند. بر اساس مطالعات سازمان خصوصي در دستيابي به اهداف تحقيق

م همكاري و توسعه، كره تنها كشوري ميهاي اقتصادي شد كه مؤسسات تحقيقاتي دولتي در آن نقش حسوب
از بيش نسبتاً ميها دانشگاهتري و توسعه ايفاء به منابع عمدتاًخصوصي بزرگ هاي شركتكردند. در تحقيق

و  راها دانشگاهدانشي ساير كشورها به جاي منابع بومي و مهندسان متخصص خارجي و محققان تكيه داشتند
ميكر استخدام مي  ;Eom and Lee, 2010)آوردند دند يا فناوري را از مشاركت با كشورهاي خارجي به دست

Lee et al., 2010).
و دانشگاه از ضعف و ارتباط بين صنعت مي بنابراين، عدم تعامل و علت هاي نظام ملي كره به شمار رفت

مي محوري دانشگاه آن ماهيت آموزش و توجه به 1990از سال رسيد. هاي اين كشور به نظر ، اعتباربخشي
و دولت، سياستها دانشگاهتحقيقات در ها دانشگاههاي خود را به سمت توسعه نقش كارآفريني آغاز گرديد

كه 2000تغيير داد. در اين راستا، قانون ارتقاء انتقال فناوري در سال بهها دانشگاهتصويب شد  تأسيسرا ملزم
و تربيت2انس فناوريدفاتر واگذاري حق ليس و نيز آموزش و فناوري نمود. اين دفاتر وظيفه انتقال پژوهش

و همكاري دانشگاه بر عهدهمتخصصان در صنعت را  داشتند. همچنين، پس از تصويب قانون آموزش صنعتي
و 2004صنعت در سال–، بنياد همكاري دانشگاه 2003صنعت در سال– و سرعت همكاري ، ايجاد گرديد
و صنعت را ارتقاء داد. در سال عامالت بيشت  134صنعت در–، بنيادهاي همكاري دانشگاه 2007تر دانشگاه

شد. همچنين تعداد دفاتر واگذاري حق ليسانس فناوري به سرعت گسترش يافت. در سال تأسيسدانشگاه
به32تنها 2003  . (Eom and Lee, 2010)دفتر رسيد75دفتر وجود داشت كه تا سال بعد اين تعداد

و توسعه ملي انجام داده است. عالوه بر آن، دولت كره اقدامات مهمي به منظور هدايت فعاليت هاي تحقيق
و 1960براي مثال، در سال  و فناوري و فناوري16، وزارت علم مؤسسه تحقيقاتي دولتي از جمله مؤسسه علم

زي1970شدند. عالوه بر آن، در سال تأسيس3كره و فناوري ايجاد گرديد؛ با اين رساخت، هايي جهت توسعه علم
و فناوري، پيشرفت قابل توجهي در اقتصاد صورت نمي  گيرد. باور كه بدون توجه به ظرفيت تحقيق علم

و توسعه دولتي در تقويت سيستم تحقيقاتي كشور بسيار حائز اهميت هاي سازمان، 1980در دهه تحقيق
و با سرمايه ذاري دولت مجدداً سازماندهي شدند. همچنين، محققان صنعتي با محققان دولتي مشاركتگ بودند

 
1. Chaebol           2. Technology Licensing Offices (TLOs) 
3. Korea Institute of Science & Technology (KIST)   
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و صنعت بازسازي گرديد. در اين دوره برنامه مي هاي كردند. در ادامه محيط جديدي براي همكاري دانشگاه
و برنامه و توسعه ملي كره از تنوع زيادي برخوردار شدند فت تحقيقات پايه در هايي نيز به منظور پيشر تحقيق

و فناوري با  و دانشگاهي مورد توجه قرار گرفتند. بر تقويت روابط متقابل بين آزمايشگاه تأكيدعلم  هاي دولتي
و دولت به عنوان سياست مهم دولت حفظ 1990در دهه و بهبود روابط دانشگاه، صنعت نيز تقويت

ور اطالعات، برنامهگرديد. دولت در واكنش به انتقال از عصر صنعتي به عص هاي بازسازماندهي صنعتي
هاي مبتني بر تحقيق نظير مؤسسه گوانگجو علم نوآوري فناورانه را در دستور كار قرار داد. براي مثال دانشگاه

و ارتباطات 1996در سال2، مؤسسه مطالعات پيشرفته كره1993در سال1و فناوري در3و دانشگاه اطالعات
گذاري اي در واكنش به بحران مالي كره، سرمايه كره هاي شركت، 1997نهاده شدند. در سال بنيان 1998سال 

و توسعه را كاهش دادند. دولت به منظور افزايش فعاليت به در زمينه تحقيق هاي تحقيقاتي اساتيد دانشگاهي،
مغز كره اشاره كرد. هدف اين پروژه21توان به پروژهميهاآنهاي انگيزشي پرداخت كه از جمله ارائه برنامه

و دانشجويان تحصيالت تكميلي جهت افزايش توليد دستاوردهاي عمدتاً تشويق محققان جوان دانشگاهي
و انتشار در مجالت بين  المللي بود. تحقيقاتي با كيفيت باال

درو ايجاد انگيزه در محققان دانشگاهي جهت BK21به ارتقاء پروژه 2007دولت تا سال مشاركت
و توسعه بين محور به عنوان عامل المللي ادامه داد. همچنين در اين دوره، طرح سيستم پروژه سطح تحقيق

و ارزيابي عملكرد محققان بر اساس درآمد حاصل از قراردادهاي همكاري، تسهيل كننده در تحقيقات دولتي
م حققان به انجام تحقيقات باكيفيت، توسعه معرفي گرديد. بدين ترتيب، اين سياست نيز موجبات تشويق

و افزايش تراكم دانش در صنايع كره را فراهم آورد. سياست ديگر ارائه شده تحت عنوان تهييج  فناوري پيچيده
مي دانشگاه و–شود كه منجر به گرايش همكاري دانشگاه هاي كارآفريني شناخته صنعت به سمت آموزش
 هاي نوآور گرديد.و توليد پتنت افزايي مهندسان صنعتي مهارت

و بازسازماندهي سيستمها دانشگاهبنابراين دولت اين كشور، تغييرات شايان توجهي در كاركرد اصلي
و انتقال دانش از طريق اصالح شاخص و تخصيص سرمايه تحقيقات گذاري ايجاد نموده است. هاي ارزيابي

ميها نشگاهدا، اكثر 1990توان گفت تا اوايل سال مي به به آموزش منابع انساني مورد نياز صنعت و پرداختند
هاي، برنامه1990گرفتند. از سال هاي تحقيقاتي مهم در نظام ملي نوآوري، مورد توجه قرار نمي عنوان ظرفيت

و توسعه متنوعي توسط دولت جهت بازسازي تحقيقات دانشگاهي در دستور كار قرار گرفت كه از  جمله تحقيق
و پيشرفت قابل توجه صنايع سنگين كره اشاره از نظر مقاالت بينها دانشگاهتوان به خروجيميها آن المللي

.(Park and Leydesdorff, 2010)كرد 
و فناوري توسعه هاي متنوعي را در راستاي تجاري توان گفت كره برنامه بدين ترتيب، مي سازي پژوهش

بهن است براي برخي از كشورهاي در حال توسعه درسممك بعضاًداده است كه  آموزي داشته باشد. با توجه
و نوآوري اين كه رشد اقتصادي كره به سياست هاي فناورانه در داخل كشور بستگي دارد، هاي مرتبط با فناوري

و ارتقاء بازار فناوري كرده است. يكي بسياري بر تحريك تجاري تأكيددولت  در سازي فناوري از اقدامات دولت
. در ادامه، بعضي از (KTTC, 2005; MOST, 2005)بوده است4مركز انتقال فناوري كره تأسيساين راستا، 

و برنامه سياست مي هاي مرتبط با تجاري ها، قوانين و فناوري اين كشور توضيح داده  شود. سازي پژوهش

1. Gwangju Institute of Science and Technology (GIST)  2. Information and Communications University (ICU) 
3. Brain Korea 21 (BK21)   4. Korea Technology Transfer Center (KTTC) 
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و توسعه، با افزايش بودجه فناوري ملي صنعت هاي خارجي سرمايه، شاخص80بعد از اواخر دهه گذاري تحقيق
، رشد قابل توجهي كرد. بايد توجه داشت به جاي 2003ميليارد دالر در سال1به 1986ميليون دالر در سال10از 

بر تجاري و سيستم سازي فناوري با محوريت سياست تمركز بر ميزان تزريق، تمركز اصلي  ها بوده است. ها
و رقابت شركت وم تجاريمفه و انرژي بر تقويت صنعت ها سازي فناوري از منظر وزارت تجارت، صنعت

و توليد متمركز است. ايجاد زيرساخت از طريق فعاليت سازي شامل حمايت از صنعت، هاي تجاري هاي بازاريابي
و استانداردها، بازار فناوري آنالين يا آفالين، ارز نوآفرين و ... بسيار مورد توجه دولت ها، كيفيت يابي فناوري

و حمايت بوده است. همچنين تصويب قانون ارتقاء انتقال فناوري به همراه اقدامات متنوع تجاري سازي فناوري
.(Teece, 1976; Yim, 2003)اي در دستور كار دولت قرار گرفت بودجه

و فناور مفهوم تجاري و توسعه سازي فناوري از ديدگاه وزارت علوم نمايد؛ زيرامي تأكيدي بر گسترش تحقيق
و تحقيقات بنيادي را  و توسعه تحقيقات كاربردي دارد. همچنين، اثرات فناوري بر عهدهاين وزارت وظيفه مديريت

و توسعه توسعه از تحقيق سازي فناوري تحقيقاتي با بودجه دولتي تحت عنوان اهداف نهايي تجاري هاي سازمانيافته
ميپ و توسعه تا تجاري ذيرفته و فناوري شود. همچنين، تمام مراحل از پيشنهاد موضوعات تحقيق سازي پژوهش

و ارتباطات صورت مي و ارتباطات بيانگر چرخه پذيرد. ويژگي توسط وزارت اطالعات هاي فناوري مرتبط با اطالعات
و زيرساخت مي هاي مستقل نظير تجهيزات، كارخانه عمر كوتاه و ...  باشد. ها انرژي

و ايجاد رقابت ميان عالوه بر آن، دولت به منظور حمايت از تجاري و فناوري  هاي شركتسازي پژوهش
و متوسط، اقداماتي از قبيل پشتيباني فناوري و متوسط، گسترش نتايج وكار كسبكوچك هاي كوچك

ا تحقيقات، حمايت از راه و ... را هاي پشتيباني شامل اعطاء حقوق نجام داد. زمينهاندازي مراكز تحقيقاتي
مي هاي دولتي، وام براي تجاري هاي مالياتي متنوع، يارانه مالكيت فكري، معافيت و ...  شود. سازي

فن همچنين، جهت فعال و پياده سازي از سازي مؤثر تجاري بازارها و مراكزها دانشگاهسازي فناوري
و فناوري منطقه اي در پارك ال فناوري منطقهتحقيقاتي، مراكز انتق و به عنوان اهداف تأسيساي هاي علم

.(MOST, 2005; MOST and KISTEP, 2004)اي پرورش يافتند استراتژيك انتقال فناوري منطقه
مي در خصوص قوانين مربوط به تجاري از توان گفت بيش سازي فناوري كره نيز تر در زمينه حمايت

و توسعه فناوري شكل گرفتهريتجا سازي فناوري كه توسط قوانين مربوط به تجاري8-12 جدول اند. سازي
مي وزارتخانه  دهد. هاي كره به تصويب رسيده است را نشان

و درگير در تجاري-8-12 جدول و نهادهاي مسئول و فناوري كره قوانين  جنوبي سازي پژوهش

(STEPI and TECHNOVALUE, 2004; Yim et al., 2003) 

قوانين اصليوزارتخانه متولي اجراي قانون

و فناوري و فناوري، قانون ارتقاء توسعه فناوريوزارت علوم قانون ارتقاء علم

و انرژي  وزارت تجارت، صنعت
و ايجاد زيرساخت هاي فناوري صنعت، قانونقوانين مربوط به توسعه صنعت

و ...ارتقاء انتقال فناوري، قا نون ارتقاء اختراعات، واگذاري پتنت متعلق به دولت
و ارتباطات افزارقانون ارتقاء اطالعات، قانون ارتقاء توسعه نرموزارت اطالعات

هاي حمايتي مبتني بر قوانين مرتبط با توسعه فناوري هر وزارتخانهبرنامههاساير وزارتخانه
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و انرژي، نظارت هاي فناوريو ارزيابي قوانين مربوط به توسعه صنعت، ايجاد زيرساختوزارت تجارت، صنعت
و مقررات  صنعت، قانون ارتقاء انتقال فناوري، قانون ارتقاء اختراعات، واگذاري پتنت متعلق به دولت، قوانين

و ... را  ا بر عهدهمديريتي ز دارد. شايان ذكر است قانون توسعه صنعت با هدف كمك به توسعه اقتصادي
و تقويت زيرساخت و رشد متعادل به تصويب رسيد. ها با افزايش رقابت طريق بهبود  پذيري

 يريكارگبهسازي فناوري، هايي نظير توسعه فناوري صنعتي، پياده محتواي اين قوانين در بر گيرنده برنامه
و ... مي ف باشد. همچنين، با ايجاد برنامه نتايج توسعه فناوري هاي صنعت، ساالنه ناوري زيرساختهاي توسعه

با ائتالف و خصوصي، انجمن هاي سازمانهايي هاي تحقيقاتي فناوري، مراكز تحقيقاتي تحقيقاتي دولتي
مي هاي سازمان،ها دانشگاهتخصصي فناوري توليد،  و ... شكل و بودجه اين تحقيقاتي با بودجه دولتي گيرند

 ها تسهيل خواهد شد. پروژه
و محتواي اصلي آن شامل 2000ن ارتقاء انتقال فناوري در ژانويه سال قانو مركز تأسيستصويب گرديد

و هاي سازمانانتقال فناوري كره، تعيين  تخصصي ارزيابي فناوري، ايجاد هاي سازمانانتقال فناوري محلي
در تيم ويها سازمانتحقيقاتي دولتي، پرورش هاي سازمانهاي ويژه انتقال فناوري انتقال فناوري خصوصي

ميوكار كسب و هاي انتقال فناوري و فناوري اين كشور، وظيفه نظارت بر قانون ارتقاء علم باشد. وزارت علوم
و ... را  و فناوري، جزئيات مربوط بر عهدهفناوري، قانون ارتقاء توسعه فناوري دارد. بر اساس قانون ارتقاء علم

و برنامهو اجراي سياست أسيستهاي حمايتي براي به سيستم و فناوري هاي بنيادي هاي جامع مربوط به علم
و برنامه شود. در واقع، محتواي اصلي اين قانون، ايجاد سياست تعيين مي هاي جامع جهت ارتقاء هاي بنيادي

و فناوري از جمله ارتقاء بهره مي هاي توسعه گيري از فناوري علم  باشد. يافته
و ارتباطات نيز بر قانون ارتقاء فناوري اطالعات، قانون ارتقاء توسعه نرم وزارت و ... كنترل اطالعات افزار
و پيشرفت اقتصاد ملي از طريق تقويتو نظارت مي نمايد. قانون ارتقاء اطالعات بر بهبود رفاه اجتماعي

و ايجاد زيرساخت سيستم و ارتباطي سازي اطالعات متمركز است. اين قانون شامل ايجاد هاي اطالعاتي
هاي صنعت سازي اطالعات، توسعه فناوري جهت ايجاد زيرساخت هاي اساسي در زمينه ارتقاء سيستم برنامه

و اجراي پروژه و ارتباطات و ... هاي مربوط به ائتالف فناوري، هدايت فناوري، حمايت اطالعات هاي مالي
ا مي و پيشرفت اقتصادي به دنبال رتقاء توسعه نرمشود. عالوه بر آن، قانون افزار به منظور بهبود رفاه اجتماعي

و توسعه نرم ميو ارتقاء صنعت نرم يريكارگبهافزار  STEPI and TECHNOVALUE, 2004; Yim)باشد افزار

et al., 2003) . 
و فناوري توس هاي مختلفي در زمينه تجاري همچنين برنامه اجرا 2000ط دولت در دهه سازي پژوهش

يافته، برنامه ارتقاء انتقال فناوري پتنت توان به برنامه توسعه فناوري انتقالميهاآنشده است كه از جمله 
و ... اشاره  و توسعه، سيستم تضمين فناوري صندوق ضمانت اعتبار فناوري كره شده، برنامه حمايت از تحقيق

و متوسط سيستمي است كه بخشي از سرمايه وكار كسبيافتهلكرد. برنامه توسعه فناوري انتقا هاي كوچك
و خارجي، سازي فناوري منتقل شده از دانشگاه توسعه فناوري اضافي مورد نياز براي تجاري هاي داخلي

مي تحقيقاتي، شركت هاي سازمان و ... را يارانه و حداكثر ها هاي هزار دالر از هزينه 88.5% يا حدود75دهد
مي كل توسعه براي فناوري مي توانند تجاري هايي كه  آورد. سازي شوند را فراهم
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و تجاري سازي برنامه ارتقاء انتقال فناوري پتنت شده به منظور ترويج انتقال فناوري برتر پتنت شده
ود تجاريفناوري پتنت شده از طريق فراهم آوردن وام براي بخشي از بودجه مورد نياز براي فراين سازي

و خارجي، يافته از دانشگاه توسعه فناوري انتقال و نيز حمايت تحقيقاتي، شركت هاي سازمانهاي داخلي و ... ها
از تواند تجاري از فناوري پتنت شده كه در مدت سه سال مي سازي شود، ايجاد شده است. همچنين، حمايت

و هاي پتنت براي افزايش بهره برنامه ثبت پتنت، يارانه دادن به هزينه گيري از طريق جلوگيري از انباشت
، مراكز تحقيقاتي با بودجه دولتي،ها دانشگاهيافته توسط انتقال خصوصي نتايج تحقيقات برتر توسعه

مي هاي سازمان و ... و خصوصي  باشد. تحقيقاتي ملي
و توسعه، ترويج تجاري مي سازي هدف از برنامه حمايت از تحقيق باشد كه توسط مراكز فناوري

و توسعه افزودهها دانشگاهتحقيقاتي با بودجه دولتي،  ، نهادهاي تحقيقاتي خصوصي غيرانتفاعي با تحقيق
و هزينه را هاي تجاري فناوري عمومي، توسعه يافته است سازي از مرحله دريافت فناوري عمومي تا توليد انبوه

 نمايد.مي تأمين
ن فناوري صندوق ضمانت اعتبار فناوري كره كه با بودجه دولت به وجود آمده است، از سيستم تضمي

مي ديگر برنامه ها كمك شود كه در نهايت به تضمين فناوري موجود در شركت هاي اين كشور محسوب
و امكان دريافت وام بدون وثيقه واقعي را براي مي ميهاآننمايد بر آورد. فراهم نامه صندوق وام همچنين، در

و انرژي كره، وام كم توسعه فناوري صنعتي وزارت تجارت، صنعت سازي بهره جهت ترويج بومي هاي بلندمدت
و نيز تكميل فناوري جديد فراهم شده است كاالهاي سرمايه و محصوالت فناوري پيشرفته  STEPI and)اي

TECHNOVALUE, 2004; MOST and KISTEP, 2004; KTTC, 2005) . 
سازي فناوري به دريافت بودجه نيز فرايند تجاري موفقبرد ها براي پيش بايد توجه داشت افراد يا شركت

هاي دولتي، دريافت وام از نهادهاي مالي، سرمايه شامل بودجه تأميننياز دارند. فارغ از خود تأميني، ساير منابع 
و صندوق سرمايه (خطرپذير) س گذاري جسورانه مي رمايههاي هاي شود. بودجه دولتي يكي از روش گذاري فرشته
مي شكل هاي مالي دولت در تطابق با نيازهاي سياستي مالي است كه از طريق سياست تأمين و اجرا شود. گرفته

ني بر هاي مبت هاي نيازمند حمايتوكار كسبتري نسبت به سود استاندارد برايكم نسبتاً ها، بهره اين سرمايه
يا سياست از هاي سازمانهاي دولت ها وكار كسبدولتي در پي دارد. سرمايه مشاركتي نوعي از حمايت دولت

و با هدف توسعه فناوري مي مي باشد كه بدون وثيقه، ضمانت يا سود شود. پس از اتمام توسعه، هاي جديد انجام
هاي صنعت گردد؛ صندوق توسعه فناوري زيرساخت % از مبلغ بودجه دولت بايد در مدت سه سال بازپرداخت30

و  و ارتباطات، صندوق توسعه فناوري و توسعه وزارت اطالعات و انرژي، صندوق تحقيق وزارت تجارت، صنعت
ميوكار كسبنوآوري اداره  و متوسط مشمول اين بودجه هاي وام با سرمايه شوند. در مقابل، صندوق هاي كوچك

هاي بلندمدت وامهاآنترو نيازمند وثيقه واقعي يا ضمانت فناوري هستند. همچنين، بيش مشاركتي تفاوت دارند
مي كم  نمايند. بهره اعطاء

( سرمايه با هاي شركت، گذاري نوآفرين سرمايه هاي شركتگذاري جسورانه مالي فناوري جديد)
ار اي كه چشم هاي پيشرفته فناوري هاي گذاري نوعي از روش تباط هستند. اين نوع سرمايهانداز مثبتي دارند، در
و كاملي از جمله تأمين و ... در اختيار تأمينمالي است كه حمايت جامع بودجه، مديريت، مساعدت فني
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مي تحت سرمايه هاي شركت گذاري جسورانه از نظر حمايت مالي به وضوح گيرد. همچنين، سرمايه گذاري، قرار
مياز نهادهاي ما شود. الزم به ذكر است نوع حمايت مالي نهادهاي مالي استاندارد به شكل لي موجود متمايز

و سود از قبل تعيين شده مي و مطمئن گذاري باشد؛ در حالي كه سرمايه اعطاء وام پس از دريافت وثيقه كافي
ي داراي ريسك صورتها گذاري سهام بدون ضمانت براي حمايت از فناوري جسورانه در قالب سرمايه

 تأسيسگذاراني است كه سرمايه مورد نياز در مراحل اوليه سرمايه دربردارندهگذاري فرشته نيز پذيرد. سرمايه مي
مي تأميننمايند كه شاملمي تأمينرا شركت و ... شود. اين بودجه، ارائه مشاوره در زمينه مديريت
و تجربه هستند هاي در رشته معموالًگذاران سرمايه و مشاوره داراي تخصص ) ,.Yim et alوكالت، حسابداري

2005; Yim, 2003).

و فناوري هاي حمايت از نهادهاي تجاري بندي سياست جمع-9-12 جدول  سازي پژوهش
درها دانشگاه  كره جنوبيو مؤسسات پژوهشي

 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

زاراب دسته
ياستيس

نيتدو سال
و
 كننده تصويب

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

1
قانون ارتقاء
 انتقال فناوري

دفاتر انتقال
و ارتباط فناوري

 با صنعت

توسعه زيرساخت−
 گذاريو مقررات

و− آموزش
 آموزي مهارت

 2000سال
و وزارت علوم
 فناوري

بهها دانشگاهطبق اين قانون، ملزم
ذاري حق ليسانس دفاتر واگ تأسيس

فناوري شدند. اين دفاتر وظيفه
و نيز و فناوري انتقال پژوهش
بر آموزش متخصصان در صنعت را

از عهده دارند. نرخ انتقال فناوري
اخير به طور هاي سالدرها دانشگاه

قابل توجهي افزايش يافته كه يكي
از داليل آن، دفاتر واگذاري حق

 است.ها دانشگاهليسانس در

2

قانون آموزش
و  صنعتي
همكاري 

–دانشگاه 
و ايجاد صنعت
بنياد همكاري 

–دانشگاه 
صنعت در
ها دانشگاه

و پارك هاي علم
 فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

توسعه زيرساخت−
 گذاريو مقررات

ازتيحما−
و همكاري علم
 صنعت

و 2003سال
2004 
 دولت هيئت

 علم اين قانون براي تقويت ارتباط
سازيو تجاريتصنعو

دستاوردهاي تحقيقاتي تصويب 
با گرديد. بنياد تأسيسبه دنبال آن،

صنعت در–همكاري دانشگاه 
وها دانشگاه ، سرعت همكاري

و صنعت تعامالت بيش تر دانشگاه
 ارتقاء يافت.
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 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

زاراب دسته
ياستيس

نيتدو سال
و
 كننده تصويب

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

3

و تقويت كمي
كيفي

دستاوردهاي
و پژوهش

فناوري با پروژه
 مغز كره 21

دفاتر انتقال
و ارتباط فناور ي

 با صنعت

يزشيانگزهيجا−
حمايت از−

و همكاري علم
 صنعت

 1998سال
 دولت هيئت

دولت به منظور تحريك
و توسعه فعاليت هاي تحقيق

و تشويق هاآنمحققان دانشگاهي
و تجاري سازي به كارآفريني
21دستاوردهاي تحقيقاتي، پروژه

مغز كره را اجرا نموده است. اين
و كيفي پروژه افزايش كمي

دستاوردهاي تحقيقاتي با كيفيت
و انتشار در مجالت بين المللي باال

و توسط محققان جوان دانشگاهي
دانشجويان تحصيالت تكميلي را به

 همراه داشته است.

4

تشويق
بهها دانشگاه

درگير شدن در
هاي فعاليت

 كارآفريني

و پارك هاي علم
 فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

ازتيحما−
و همكاري علم

 صنعت
و− آموزش

 آموزي مهارت

2007 
 دولت هيئت

–اين سياست همكاري دانشگاه
و صنعت، آموزش مهارت محور

آموزش ضمن خدمت توسط 
هاي مشترك بينو پتنتها دانشگاه

و صنعت را تقويت نمود.  دانشگاه

5

تكميل
هاي زيرساخت
سازي تجاري
بازار، نظير فن
يها آزمايشگاه

و ...  مرجع

و پارك هاي علم
 فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

توسعه زيرساخت−
 گذاريو مقررات

 2000دهه
وزارت
تجارت،
و صنعت
 انرژي

و انرژي كره وزارت تجارت، صنعت
هاي زيرساخت تأسيسبا

فن تجاري بازار، سازي از قبيل
هاي مرجع، نهادهاي آزمايشگاه

و ... به حم ايت از ارزيابي فناوري
هاي مستقر در پارك هاي شركت

و مراكز رشد و فناوري علم
 پرداخت.

6

مراكز تأسيس
انتقال فناوري 

در منطقه اي
هاي علم پارك

و فناوري

و پارك هاي علم
 فناوري

ازتيحما−
و همكاري علم

 صنعت

 2000دهه
 دولت هيئت

و اين مراكز براي تجاري سازي
ج انتقال فناوري منطقه هت اي

فن فعال و پياده سازي سازي بازار
از مؤثر تجاري سازي فناوري

و مؤسسات پژوهشيها دانشگاه
 شدند. تأسيس
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 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

زاراب دسته
ياستيس

نيتدو سال
و
 كننده تصويب

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

7
برنامه توسعه
فناوري
 يافته انتقال

و پارك هاي علم
 فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

مالي تأمين−
قيتحق مستقيم
و توسعه

 هاي رشد برنامه−

 2000دهه
 دولت هيئت

نامه، بخشي از سرمايه توسعه اين بر
سازي فناوري براي تجاري

يافته توسط هاي توسعه فناوري
را هاي شركت و مراكز رشد پاركي

(مي تأميندر قالب يارانه  تأمينكند
از1هزار دالر90% يا حدود75

هاي هاي كل توسعه فناوري هزينه
). دانشگاهي داراي پتانسيل تجاري

8

برنامه حمايت
ز انتقالا

فناوري
 هاي شركت

پاركي به
 صنعت

و پارك هاي علم
 فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

مالي تأمين−
قيتحق مستقيم
و توسعه

 هاي رشد برنامه−

 2000دهه
 دولت هيئت

اين برنامه، براي تقويت
از تجاري سازي فناوري، بخشي

و بودجه مورد نياز تجاري سازي
(در شكل پتنت)  توسعه فناوري

و هاي شركتيافته انتقال پاركي
مراكز رشد كه در مدت سه سال 

در تواند تجاري مي سازي شود را
 كند. قالب وام فراهم مي

9
برنامه حمايت
و از تحقيق
 توسعه

و پارك هاي علم
 فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

مالي تأمين−
قيتحق مستقيم
و توسعه

 هاي رشد برنامه−

 2000دهه
 دولت هيئت

سازيهاي تجاريين برنامه، هزينها
يافته توسط هاي توسعه فناوري
و هاي شركت مستقر در مراكز رشد
(تا توليد پارك و فناوري هاي علم

انبوه) را در قالب تسهيالت مورد
دهد.پوشش قرار مي

10 

ضمانت فناوري
توسط صندوق 
ضمانت اعتبار 
 فناوري كره

و پارك هاي علم
 فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

مالي تأمين−
قيتحق مستقيم
و توسعه

و− ضمانت سهام
اعتبار

 2000دهه
 دولت هيئت

اين برنامه، با قبول فناوري
به هاي شركت و مراكز رشد پاركي

عنوان وثيقه، امكان دريافت وام 
هاآنبدون وثيقه واقعي را براي 

 آورد. فراهم مي

و فناوري در تركيه سازي هاي حمايت از تجاري سياست.5-3- 12  پژوهش
و گسترش فناوري كشور تركيه در راستاي الحاق به اتحاديه اروپا، نياز فزاينده در اي به ارتقاء هاي گوناگون

و تجاري ميان بنگاه مي هاي خود و فناوري پيدا كرده است كه در حيطه وظايف دولت قرار گيرد. سازي پژوهش
و سياست در اين راستا، دولت برنامه براي2ها دانشگاهاختصاصي هاي متنوعي را به كار گرفته است. برنامه ها

 
 كره جنوبيونونيليم 1.100

2. Institution-Specific 
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مايه اينو مؤسسات پژوهشي اجرا شده است. درونها دانشگاهارتقاء انتقال فناوري از نهادهاي معين از جمله
از سازي بهتر فعاليت برنامه با هدف تجاري با هاي پژوهشي تدوين گرديده است كه اغلب طريق همكاري

در تأسيسپذيرد. صنعت براي انتقال دستاوردهاي تحقيقاتي به سمت بازار صورت مي مراكز انتقال فناوري
ميها دانشگاه و فرصت يكي از اقدامات اساسي در اين زمينه محسوب هاي شود. همچنين، اين برنامه نيازها

سي بخش خصوصي را هدف مي و با ديگر ابزارهاي و استي از قبيل شبكهگيرد سازي، آموزش، ارائه مشاوره
مي خدمات فني به شركت  نمايد. ها تركيب

و فناوري تركيه1توان به مركز پژوهشي مرمره به عنوان مثال مي 2كه وابسته به شوراي تحقيقات علمي

و ار تقاء موقعيت رقابتي تركيه است، اشاره كرد كه با برقراري ارتباط نزديك با صنعت اين كشور، وظيفه توسعه
و فناوري را  هاي اطالعاتي اين كشور به هدايت دارد. همچنين، مؤسسه فناوري بر عهدهبا استفاده از علم

و شبيه هاي مدل سازي اطالعاتي، فناوري هاي فناوري شبكه ها با محوريت كارگروه پژوهش و نيز سازي سازي
خط فناوري مي هاي مديريت  . (UNDP, 2005)ردازدپ مشي
مند براي ريزي نظام هايي است كه به منظور برنامه از ديگر برنامه3هاي فناوري در سطح بخشي نگاشت ره
مي گذاري سرمايه و گذاري سياست، نخستين سند 1983شود. در سال هاي راهبردي فناوري در آينده انجام علم

و مشاركت 1983-2003مي تركيهعل گذاري سياستفناوري تحت عنوان سند   3000با همكاري وزارت كشور
و تعيين حوزه دار فناوري تمركز هاي اولويت كارشناس تدوين گرديد. اين سند، بر نقش فناوري در توسعه

ها به طور گسترده تعريف شده بودند، اين سند به عنوان نخستين تالش جهت داشت. با وجود اين كه فناوري
هاي مياني در تركيه مورد توجه قرار گرفت. همچنين در اين دوره، اين سند موجبات تشكيلريتعريف فناو

و فناوري هر گذاري سياسترا فراهم آورد. سند4شوراي عالي علم يك5علمي تركيه، در سال و بار تهيه
 گردد. باالترين سطح به عنوان برنامه توسعه تلقي مي

ميع گذاري سياستفرايند توسعه و فناوري در اين كشور براي گذاري سياستتواند ذيل يك چرخهلم
و تكرار اين سياست و توسعه و برنامه ها در طرح تحقيق از هاي ميان ها و ساالنه خالصه شود. اين برنامه مدت

و طرح طريق ارائه پيشنهادهايي از جمله برنامه يي كه توسط هاي همكاري براي فرايندهاي اجرا هاي عملياتي
و فناوري تدوين مي مي شوراي عالي علم ها توسط نهادهاي مرتبط شود. در نهايت، اين سياست گردد، حمايت

مي با منابع مالي تخصيص داده شده به هر يك كه در قانون بودجه ساالنه تعيين مي بر گردد، اجرا شود. عالوه
و فناوري آن، مي  2023دار براي خلق ثروت تا سال هاي اولويتو تعيين حوزهتوان به تدوين سياست ملي علم

و فناوري تركيه، پروژه و 2023انداز چشم«اي تحت عنوان اشاره كرد. شوراي تحقيقات علمي : راهبردهاي علم
مي تعريف كرد كه آينده»فناوري و زمينه نگاري فناوري تركيه را مورد توجه قرار آن هاي اولويت دهد شامل دار
و روش هاي طراحي، ماشين هاي اطالعاتي، بيوتكنولوژي، مواد، نانوتكنولوژي، فناوري فناوري هاي توليد، آالت

و فناوري مي هاي زيست انرژي .5شود محيطي
و رشد اقتصادي حياتي محسوب مي و صنعت براي نوآوري بر در تركيه، همكاري بين دانشگاه و شود

و كارب و نيز ارتقاء كارآفريني اساس تئوري و فناوري) و اتخاذ دانش (اكتساب و انتقال دانش رد توليد

 
1. Marmara             2. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) 
3. Sector-Wide Technology Roadmaps 4. Supreme Council of Science and Technology (BTYK) 
5. https://ulakbim.tubitak.gov.tr/ 
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و هاي شركت( از هاي شركتنوآفرين و صنعت زايشي) بنا نهاده شده است. بنابراين، ارتباط دانشگاه
و فناوري، تحريك سرمايه و توسعه دولتي سازوكارهاي مفيد جهت هماهنگي مطالعات علم و گذاري تحقيق

و بهره مي برداري از قابليت خصوصي و فناوري به شمار و رود. از اين رو، به منظور طبقه هاي جديد علم بندي
(مانند سرمايه اماني، گرنت)، پژوهش مشاركتي  تحليل اين ارتباط، ترتيبات نهادي شامل حمايت از پژوهش

د (نظير استخدام فارغ(تنظيمات نهادي، تسهيالت نهادي، اهداف غيررسمي)، انتقال التحصيالن، تعامالت انش
(مانند فعاليت شخصي، برنامه و انتقال فناوري و توسعه هاي تجاري هاي نهادي، آموزش مشاركتي) سازي

ميها دانشگاهمحصول از طريق مراكز تحقيقاتي (شود) (Gopalakrishnan, 2010andSantoro  ،عالوه بر آن .
و صنعت به ساختار مجموعهدانشگا موفقهمكاري  اي از نهادها بستگي دارد كه محيطي براي برقراريه

و تعامل مؤثر ميان طرفين ايجاد مي از ارتباط و عبارتند :(Kiper, 2010)كنند
و فناوري پارك•  هاي علم
 دفاتر انتقال فناوري•
 نوآفرين هاي شركت•
 زايشي هاي شركت•
 مراكز تحقيقاتي دانشگاهي•
ها دانشگاههايهآزمايشگا•
و فناوري• 1وزارت علوم، صنعت

و فناوري تركيه−  شوراي تحقيقات علمي
و متوسط تركيه هاي شركتسازمان توسعه− 2كوچك

3اي هاي توسعه منطقه آژانس−

و حمايت از مأموريت و صنعت نياز به توجه و اراده طرفين دارد. انگيزه موفقيت در همكاري دانشگاه ها
بهبها دانشگاه و شهرت، دسترسي راي همكاري با صنعت شامل بهبود آموزش، دريافت بودجه، افزايش اعتبار

مي داده و ... با شود. همچنين انگيزه شركت هاي صنعت شامل دستيابي به دانشها دانشگاهها جهت همكاري
و زيرساخت تكميلي فناورانه از جمله پتنت، ارائه آموزش به كاركنان فعلي يا آينده، دسترسي هاي به تسهيالت

و بودجه دولتي، بهره، دسترسي به مشوقها دانشگاه مي مندي از مهارت ها و ... گردد. بدين هاي دانشگاهيان
و صنعت، قبل از آغاز همكاري بسيار حائز اهميت است و انتظارات دانشگاه )and Erdil ترتيب، درك نيازها

Goksidan, 2017) . 
وها دانشگاهانتقال فناوري در دفاتر تأسيس و نيز انتقال دانش و صنعت جهت حفظ روابط دانشگاه

و فناوري از برنامه تجاري مي سازي پژوهش هاي شود. همچنين ايجاد پارك هاي كليدي دولت تركيه محسوب
و فناوري در  ازها دانشگاهعلم و هاي شركتو حمايت ه از ديگر با فناوري پيشرفت هاي شركتنوآفرين

پذيري به طور ها به منظور حفظ رقابت هايي است كه در دستور كار دولت قرار گرفته است. اين شركت سياست
و از فرصت فزاينده ، مراكزها دانشگاههايي كه از طريق هاي جديد توسعه قابليت اي به نوآوري متكي هستند

1. Ministry of Science, Industry and Technology (MoSIT) 
2. The Small and Medium Enterprises Development Organization of Turkey (KOSGEB)     
3. Regional Development Agencies 
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و پارك ا تحقيقاتي دانشگاهي و فناوري ميهاي علم و تقويت مي يجاد هاي برند. همچنين از مزيت گردد، بهره
سه جانبهسهافزوده ناشي از روابط مي(مارپيچ .)(Baba et al., 2009نمايند گانه) استفاده

و عمق حمايت از اين شركت دولت تركيه از طريق ارائه مشوق ها، به طور هاي جديد براي گسترش دامنه
و به پيوسته به تشويق ضعيف جهت نسبتاًپردازد. در اين راستا، يك نظام نوآوريميهاآناهداي يارانه

و شركت رسميت بخشيدن به ارتباط ميان محققان دانشگاه ها ايجاد شده است. عالوه بر آن، دولت هاي تركيه
و تجاري به منظور گسترش ظرفيت و فناوري، از برخي دانشگ هاي نوآورانه واهسازي پژوهش هاي تحقيقاتي

مي نخبه و مؤسسات پژوهشي پشتيباني و با ارائه مشوق پرور و نهادي در صدد افزايش نمايد هاي مالياتي
و توسعه فعاليت و هاي شركتهاي تحقيق و مراكز رشد مستقر در پارك هاي شركتزايشي و فناوري هاي علم

و61، 2019. تا سال)Siegel et al., 2003b)Hershberg et al., 2007; Lécuyer, 2 ;005باشد مي پارك علم
از تأسيسفناوري در تركيه  در 5000شده كه بيش  اند. مستقر شدههاآنشركت

و فناوري تركيه تعداد پارك-1-12 شكل 1هاي علم

س ظهور خوشه و فناوري و هاي صنعتي در اين كشور، دسترسي به نيروي انساني متخصص، دانش رريز شده
هاي سازي فناوري هاي دولت در اين زمينه شامل حمايت از تجاري ها را فراهم آورده است. سياست بازار فن

از توسعه و توسعه مشاركتي از طريق هاي شركتيافته، حمايت و نيز حمايت از تحقيق و مراكز رشد پاركي
و صنعت مي  گردد. همكاري دانشگاه

و تجاريتوا در مجموع مي سازي فناوري، براي مثال از طريق واگذاري حق ليسانس، تنهان گفت انتقال
مي هاي قدرتمندي كه به وسيله مشوق با حضور دانشگاه مي هاي دولتي حمايت گيرد. شوند، به خوبي صورت
م نوآفرين مستقر در پارك هاي شركتتوان ادعا كرد بدين ترتيب، مي و و فناوري تر موفقراكز رشد، هاي علم

كم هاي شركتاز ساير با مناطق صنعتي كه ارتباط بسيار ميها دانشگاهتري  كنند. دارند، عمل
و هاي راهبردي با ساير دانشگاه هاي تركيه جهت توسعه همكاري الزم به ذكر است، دانشگاه هاي خارجي

آن هاي جديد المللي براي ارتقاء ظرفيت مراكز تحقيقاتي بين و توسعه، به ويژه به تحقيق هايي كه مربوط
مي فناوري و نوظهور مي هاي جديد مي شوند، تشويق و پشتيباني قرار و مورد حمايت گيرند. بنابراين، گردند

 
1. https://www.invest.gov.tr/ 
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و دولت تركيه از طريق چهار رويكرد اصلي به دنبال دستيابي به اهداف توسعه ظرفيت و تحقيق هاي نوآورانه
 اشد:ب توسعه مي
و سياست سازي برنامه پياده• مي ها ها سازد ايده هاي تشويقي مرتبط با صنعت كه دانشگاهيان را قادر

و در نتيجه كيفيت  خود را بهبود بخشند. هاي پژوهشو دانش ضمني خود را به اشتراك گذاشته
و تقويت مديريت مالكيت فكري در پروژه• قاتي پايدار در هاي تحقي تشويق به ثبت مالكيت فكري

ها دانشگاه
و تقويت كاركرد پارك• و فناوري در هاي شركتهاي علم از طريق ايجادها دانشگاهزايشي

و صنعتي در فعاليت روش و توسعه هاي پايدارتر براي همكاري تجاري  هاي تحقيق
و حفظ مشوق تأسيس• و توسعه جديد جموعه هاي مالياتي جديد به عنوان يك زيرم مراكز تحقيق

 هاي توسعه صنعتي جهت حفظ مزيت رقابتي ضروري جدانشدني از سياست
و تسريع تجاري و فناوري اقداماتي در زمينه عالوه بر آن، دولت تركيه به منظور حمايت سازي پژوهش

و صنعت انجام داده است؛ زيرا انتظار مي ب همكاري ميان دولت، دانشگاه ر رود اين طرح همكاري اثرات مثبتي
و انتقال فناوري ويژه اي را از طريق شوراي اقتصاد تركيه داشته باشد. همچنين، دولت يك برنامه توسعه

و فناوري تركيه براي دفاتر انتقال فناوري هاي پژوهش اجرا كرده است كه ضمن اعطاء يارانهها دانشگاهعلمي
و تبديل  و حقوق مالكيت فكري هاي پژوهش به قطب انتقالهاآنبه اين دفاتر، در صدد تغيير نقش دانشگاهي

(كارآفرينان،  مي هاي شركتبه بازيگران صنعتي و ...) و توسعه از طريق نوآفرين باشد كه در درآمدزايي
مي تجاري  نمايند. سازي حقوق مالكيت فكري مشاركت

فن بر موفقيت تجاري تأثيرگذارمالكيت فكري يكي از عوامل كليدي و اوري محسوب سازي پژوهش
و بهبود كيفيت پتنت مي مستقر هاي شركتهاي شود. در اين راستا، برنامه حمايت فني با هدف افزايش تعداد

به در پارك و مراكز رشد اجرا شده است. اين برنامه از طريق اعطاء گرنت و فناوري  هاي شركتهاي علم
و به هاي شركتنوآفرين و متوسط ميهاآنكوچك و از طريق ثبت دهد ايده انگيزه هاي خود را علني كرده
.)Goksidan, 2017) and Erdilحفاظت نمايندهاآنپتنت از

و فناوري تركيه از سال  TUBITAK، از طريق برنامه خود تحت عنوان 2012شوراي تحقيقات علمي

BiGG و مراكز رشد گرنت نوآفرين مستقر در پارك هاي شركتبه و فناوري مي هاي علم نمايد. در سال اعطاء
و 200پردازي، هر كدام به مبلغ شركت در مرحله ايده 568، 2019 شركت در مرحله 823هزار لير تركيه

 هاي شركتميليون لير دريافت نمودند. در همين بازه زماني، سازمان توسعه 123مقدماتي در مجموع به ميزان 
و متوسط تركيه به و ايدهشركت در مرحله 417كوچك شركت در مرحله مقدماتي گرنت اعطاء 160پردازي
ميليون دالر حمايت 32.5مبتني بر فناوري معادل هاي شركت، اين دو نهاد از 2019نمود. در مجموع در سال 

 مالي كردند. 
و دارايي اين كشور برنامه اعتباربخشي سرمايه، وزارت خزانه2013سال ن داري مود. گذاران فرشته را آغاز

و واجد شرايط مشوق نفر گواهينامه سرمايه 524از آن زمان تاكنون حدود  هاي مالياتي گذاري را دريافت كرده
 اند. نوآفرين شده هاي شركت گذاري مرتبط با سرمايه
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و2گذاري اروپا كه توسط صندوق سرمايه1دهنده انتقال فناوري شتاب با همكاري وزارت علوم، صنعت
گذاري براي دو صندوق سرمايه 2015و هيئت اتحاديه اروپا در تركيه طراحي شده است، در سال فناوري

و فناوري 2018نمود. همچنين، سال تأسيسمبتني بر فناوري هاي شركتحمايت از  ، شوراي تحقيقات علمي
و دارايي اين كشور، برنامهو وزارت خزانه گذاري هاي جديد سرمايهقاي به منظور حمايت از ايجاد صندو داري

(خطرپذير) اجرا كردند.  جسورانه

و فناوري هاي حمايت از نهادهاي تجاري بندي سياست جمع-10-12 جدول  سازي پژوهش
و مؤسسات پژوهشي در تركيهها دانشگاه

 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

ابزار دسته
ياستيس

سال
ونيتدو

 تصويب
 كننده

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

1
ياختصاص برنامه

3ها دانشگاه

وعلميهاپارك
يفناور
و رشد مراكز

 مراكز نوآوري
 انتقال دفاتر
 ارتباطويفناور
و صنعت با

كارآفريني

ازتيحما−
علم همكاري
و صنعت

دهه
2000 
 دولت

برايها دانشگاهبرنامه اختصاصي
ها دانشگاهاز حمايت از انتقال فناوري

و مؤسسات پژوهشي به صنعت تدوين
شده است. اين برنامه تسريع

هاي پژوهشي سازي فعاليت تجاري
 دانشگاهي را هدف گرفته است.

2
و تأسيس مراكز

 دفاتر انتقال فناوري

 انتقال دفاتر
 ارتباطويفناور
و صنعت با

 كارآفريني

ازتيحما−
علم همكاري
و صنعت

دهه
2000 
 دولت

در تأسيس دفاتر انتقال فناوري
جهت تقويت تعامل دانشگاهها دانشگاه

و  و نيز انتقال دانش و صنعت
از تجاري و فناوري سازي پژوهش

باشد اهداف محوري دولت تركيه مي
و مراكز تأسيسكه با حمايت از  دفاتر

 انتقال فناوري دنبال شده است.

3

از تأسيس و حمايت
هاي توسعه پارك

و علم و فناوري
مراكز رشد در

ها دانشگاه

و علميها پارك
يفناور
و رشد مراكز

 نوآوري

هاي برنامه−
 رشد

سال
2001 
وزارت
و صنعت
 تجارت

و مراكز رشد، پارك و فناوري هاي علم
وظيفه حفظ مزيت رقابتي از طريق

و ارتقاء  هاي شركتخلق، حمايت
و با فناوري پيشرفته و توسعه تحقيق

و عهدهبر را دارند. حمايت از گسترش
ها به دليل توانمندسازي تقويت پارك

و نوآوري در توسعه فناوري
در هاي شركت مستقر در پارك

 دستوركار دولت قرار گرفته است

1. The Technology Transfer Accelerator (TTA)            2. The European Investment Fund (EIF)         
3. Institution-Specific 
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 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

ابزار دسته
ياستيس

سال
ونيتدو

 تصويب
 كننده

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

4
برنامه حمايت از
و توسعه  تحقيق

و علميها پارك
يفناور
و رشد مراكز

 نوآوري

مشوق−
 مالياتي
وقيتحق

 توسعه
 هاي برنامه−

 رشد

دهه
2000 
 دولت

و تسهيالت دولت تركيه مشوق ها
 هاي شركتمتنوعي براي حمايت از 

و و مراكز رشد در تحقيق پاركي
و تجاري طراحي سازي فناوري توسعه

 سازي كرده است.و پياده

5
وها مشوق

ياتيماليهافيتخف
 توسعهوقيتحقيبرا

و علميها پارك
يفناور
و رشد مراكز
 ورينوآ

 مشوق−
ياتيمال
وقيتحق

 توسعه
هاي برنامه−

 رشد

دهه
2000 
 دولت

و توسعه ظرفيت هاي نوآورانه
و فناوري تجاري سازي پژوهش
باها دانشگاه و مؤسسات پژوهشي،
به مشوق و توسعه هاي مالياتي تحقيق
و هاي شركت زايشي دانشگاهي
و مستقر در پارك هاي شركت هاي علم

و مراك ز رشد توسط دولت فناوري
 صورت گرفته است.

6
هاي حمايتي سياست
 هاي صنعتي از خوشه

و علميها پارك
يفناور
و رشد مراكز

 نوآوري

 سازي خوشه−
ازتيحما−

علم همكاري
و صنعت

دهه
2000 
 دولت

هاي صنعتي در تركيه ظهور خوشه
دسترسي به نيروي انساني متخصص، 

ا و فناوري را فراهم آورده  ست.دانش
سازي هاي حمايت از تجاري سياست
از هاي توسعه فناوري يافته، حمايت
و نيز هاي شركت و مراكز رشد پاركي

و توسعه مشترك  حمايت از تحقيق
و صنعت در اين راستا طراحي  دانشگاه

 سازي شده است.و پياده

7
بهها دانشگاهتشويق

تحقيق ارتقاء ظرفيت
و توسعه

و علميها پارك
يفناور
و رشد مراكز

 نوآوري

مالي تأمين−
 مستقيم

وقيتحق
 توسعه

 سازي شبكه−

دهه
2000 
 دولت

هاي تركيه دولت به حمايت از دانشگاه
با جهت همكاري هاي پژوهشي

الملليو مراكز تحقيقاتي بينها دانشگاه
و براي ارتقاء ظرفيت هاي تحقيق

هاي توسعه، به ويژه در حوزه فناوري
و نوظهور پرداخته است. جديد

8
هاي حمايت سياست

-از تعامل دانشگاه
 صنعت

و علميها پارك
يفناور
و رشد مراكز

 نوآوري

ازتيحما−
علم همكاري
و صنعت

و− آموزش
آموزيمهارت

دهه
2000 
 دولت

 موفقدولت در راستاي همكاري
و صنعت، به حمايت از هر دو دانشگاه

 طرف پرداخته است.
برايها دانشگاهمشوق ارائه شده به

همكاري با صنعت شامل بهبود 
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 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

ابزار دسته
ياستيس

سال
ونيتدو

 تصويب
 كننده

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

 مشوق−
ياتيمال
وقيتحق

 توسعه

آموزش، دريافت بودجه، افزايش اعتبار
هاي صنعتو شهرت، دسترسي به داده

و ... است.
ها در مقابل مشوق ارائه شده به شركت

شامل ارائهها دانشگاهبراي همكاري با
به آموزش به كاركنان، دسترسي

و زيرساخت ،ها دانشگاههاي تسهيالت
و بودجه دولتي، دسترسي به مشوق ها

هاي دانشگاهيان مندي از مهارت بهره
و ... است.  با حمايت دولت

9
و انتقال برنامه توسعه

 فناوري

 انتقال دفاتر
 ارتباطويفناور
و صنعت با

 كارآفريني

ازتيحما−
علم همكاري
و صنعت

مالي تأمين−
 تقيممس
وقيتحق

 توسعه

دهه
2000 
شوراي
ها پژوهش

وي علمي
فناوري
 تركيه

و فناوريهايپژوهششوراي علمي
(توبيتاك) با اعطاء يارانه به تركيه

، تغييرها دانشگاهدفاتر انتقال فناوري
و تبديل به قطب انتقالهاآننقش

و مالكيت هاي پژوهش دانشگاهي
فكري به بازيگران صنعتي

و ...) هاي شركترينان،(كارآف نوآفرين
 را مورد حمايت قرار داده است.

 برنامه حمايت فني 10

و علميها پارك
يفناور
و رشد مراكز

 نوآوري

يمال تأمين−
ميمستق
وقيتحق

 توسعه

سال
2015 
 دولت

و كيفي ثبت اين برنامه افزايش كمي
در هاي شركتتوسط پتنت مستقر
و فناوري پارك و مراكز رشد هاي علم

كند. اين برنامه با اعطاء را دنبال مي
و هاي شركتگرنت به  نوآفرين

و متوسط، از ثبت هاي شركت كوچك
و دستاوردهاي فنيو حفاظت از ايده ها

ميها آن  كند. در قالب پتنت حمايت

و فناوري در كانادا هاي حمايت از تجاري سياست.12-6  سازي پژوهش
و افزايش نيازها نشگاهدا تأثيردر ابتدا، در رشد اقتصادي كشور مورد توجه قرار نگرفته بود؛ با تغيير اين ديدگاه

مي عمومي به تجاري و توسعه اقتصادي ايفاء نقش مهمي در تقويت تجاريها دانشگاهرفت سازي، انتظار سازي
 Advisory Council on Science and Technology, 1999; AUCC, 1995, 1998, 2001; Industry)نمايند 

Canada Innovation and Policy Branch, 1999) . 
و دريافت شهريه برطرف كمبود بودجه خود را از طريق افزايش ثبتها دانشگاهبسياري از نام دانشجويان

مي مي مي كنند. با اين حال، اقدامات ديگري نيز در اين زمينه انجام كه به فعاليتتوان دهند. در اين راستا هايي



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريوهش، فناورپژ 675 يشنهادهاو

و واگذاري حق ليسانس، در پارك (مانند ثبت پتنت و ارتباط با صنعت و دفاتر انتقال فناوري ها، مراكز رشد
مي هاي شركت، ايجاد وكار كسبمشاوره در زمينه و ...) صورت  ;Bray (CAUT, 1999گيرد، اشاره نمود زايشي

Lee, 2000) and و توسعه اختصاص داده شد كه حدود ميل22، حدود 2003. در سال 35يارد دالر به تحقيق
شدها دانشگاهدرصد آن در  . (Thompson, 2004)انجام
و نيز نهادهاي انتقال فناوري دانشگاه نظرسنجي وتحليل تجزيه هاي انجمن مديران فناوري دانشگاه
هاي پژوهش وجود دارد.و هزينه اي خطي بين ميزان فناوري منتقل شده از دانشگاه دهد رابطه-نشان مي

و حمايت از كاركنان انتقال فناوري در اثربخشي انتقال فناوري بسيار تعيين تأمينهمچنين،  كننده منابع
.(Clayman, 2000)باشد مي

و سياست دولت كانادا از ديرباز برنامه و هاي متنوعي را در راستاي حمايت از تجاري ها سازي پژوهش
ازو بهرهفناوري )Grosjean et al., 2001; Slaughter -Atkinsonبه كار گرفته استهاآنبرداري اقتصادي

Leslie, 1997) and.
و مداخله مستقيم دولت فدرال را دشوار مي از سيستم آموزش عالي كانادا بسيار غيرمتمركز است سازد.

و برنامه د اين رو، ابتكارات ولت تحميل شود، بهتر است از طريق همكاري با ها به جاي اين كه از سمت
و رفع نيازهاي اساسي، اعمال گردد .) ,.Leslie, 1997) andSlaughter, Sمؤسسات پژوهشي به منظور حمايت

و بازار عالوه بر آن، كانادا مانند بسياري از كشورهاي اروپايي، داراي يك بخش تحقيقاتي دولتي بزرگ
و مناطقي كه فاقد صنعت قوي هستند بايد به جاي واگذاري داخلي كوچك است. بايد تو جه داشت كشورها

سازي زايشي به عنوان يك استراتژي مناسب جهت افزايش تجاري هاي شركتتر بر ايجاد حق ليسانس، بيش
و فنا توانمندي خود را در تجاريها دانشگاهدستاوردهاي تحقيقاتي تكيه كنند. از اين نظر،  وري سازي پژوهش

به زايشي بسيار بيش هاي شركتهاي كانادا دانشگاه.اند. مطالعات نشان داده است به اثبات رسانده تري نسبت
 . (Clayman, 2004; Niosi, 2006)اند اندازي كرده همتايان آمريكايي خود راه

و توسعه توسط حدوداً تقريباً يك سوم كل فعاليت 12شود. حدودمي انجام دانشگاه 100هاي تحقيق
و مابقي توسط صنعت اين كشور صورت مي پذيرد. كانادا وزارت آموزش ندارد درصد نيز توسط مؤسسات دولتي

درو كل فعاليت مي تأميندر سطح ايالتها دانشگاههاي آموزشي شوند. با اين حال، منابع فدرال، منابع مالي
ميها دانشگاهتي در هاي تحقيقا بودجه براي فعاليت تأميناصلي  هاي فدرال در زمينه رود. هزينه به شمار

و توسعه تقريباً  از 2006-2005ميليارد دالر كانادا در سال 5.7تحقيق برآورد شده است كه حدود يك سوم آن
ميليون دالر 699(1گذاري دولت فدرال شامل مؤسسه تحقيقاتي بهداشت كانادا طريق سه آژانس سرمايه

و مهندسي كاناداكانادا و شوراي تحقيقات علوم 2865)، شوراي تحقيقات علوم طبيعي ميليون دالر كانادا)
و انساني كانادا مي ميليون دالر كانادا) كه گرنت 292(3اجتماعي  گردد.مي تأميننمايد، هاي رقابتي اعطاء

و مهندسي كانادا مطالعه شركت زايشي كه توسط محققان 141اي بر روي شوراي تحقيقات علوم طبيعي
و از اين سازمان به مدت دانشگاهي ايجاد شده در اند، انجام داد. اين شركت سال گرنت دريافت كرده30اند ها

 
1. Canadian Institutes of Health Research (CIHR) 
2. Natural Science and Engineering Research Council of Canada (NSERC) 
3. Social Science and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) 
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و تقريباً داراي ميليارد دالر كانادا فروش داشته5/3، 2004سال با4اند. كارمند بوده 1300اند دانشگاه
اند شركت را در اين مطالعه تشكيل داده 141شركت از مجموع57زايشي، هاي شركتترين تعداد بيش

(NSERC, 2005) . 
و هزينه تحقيقاتي 4000يكي ديگر از نهادهاي مهم با بيش از1شوراي ملي تحقيقات كانادا كارمند

مي 732ساالنه  در14باشد. حدود ميليون دالر كانادا آمد حاصل از درصد بودجه كل اين مؤسسه تحقيقاتي،
و مابقي بودجه دولت است. ساير آژانس هاي مهم اين كشور عبارتند از بنياد نوآوري كانادا، منابع خارجي

و ... . بيش مؤسسات تحقيقاتي تخصصي در زمينه كشاورزي، انرژي اتمي، محيط تر اين مؤسسات زيست
 اند. سازي پژوهش را در دستوركار خود قرار داده تجاري
و نوآوري به موضوع سياسي روز در كانادا تبديل شد. در سال، مسئله بهره90اواسط دهه از  2002وري

پس از مشاوره گسترده، دولت فدرال استراتژي نوآوري خود را تدوين نمود. بخشي از اين استراتژي، دو برابر
و سه برابر كردن عملكرد تجاري س كردن عملكرد تحقيقات دانشگاهي بود. اين سياست 2010ال سازي تا

و ايجاد تعهد قوي نسبت به بهبود  منجر به افزايش قابل توجه بودجه دولتي براي تحقيقات دانشگاهي
و فناوري گرديد تجاري .)(Liljemark, 2004سازي پژوهش

سازي تحقيقات هستند كه تا حدي به ساختار نهادهاي مختلفي مسئول اين ابتكارات جهت تجاري
و توسعه اين كشور بستگي دارد. با توجه به اين كه مسئوليت بخش دانشگاه بر عهده هر ايالت سيستم  تحقيق

مي تر گرنت است، بيش  شود. هاي فدرال به محقق منفرد اعطاء
و نيز هاي كانادا رويكردهاي متنوعي در زمينه استراتژي الزم به ذكر است دانشگاه هاي مالكيت فكري

اند. براي مثال، دانشگاه بريتيش كلمبيا، دارنده مالكيت فكري هاي انتقال فناوري اتخاذ كرده ليتسازماندهي فعا
توان گفت در بين است؛ در حالي كه در دانشگاه سايمون فريزر، مالكيت فكري متعلق به مخترعان است. مي

در 20 مورد ديگر،8و نوآوران، در دانشگاه متعلق به مخترعان8دانشگاه بزرگ اين كشور، مالكيت فكري
و در  مانده، مالكيت مشترك يا مذاكرات موردي است. مقايسه دو گروه دانشگاه باقي4متعلق به دانشگاه

و ... نشان هاي شركتها، دانشگاه، اساساً تفاوتي در تعداد قراردادهاي ليسانس، پتنت8متشكل از  زايشي
 . (Clayman, 2004)دهد نمي

و برنامهه فعاليت سازي تحقيقات كانادا در سه حوزه صورت هاي سطح فدرال براي حمايت از تجاريا
ريزي استراتژيك پذيرد. نخست، مؤسسات تحقيقاتي فدرال مانند شوراي ملي تحقيقات اين كشور، به برنامه مي

مي هاي تجاري جهت حمايت از فعاليت و انتقال فناوري و برنامه پردازند. دوم، طرح سازي هاي هدفمندي ها
و مهندسي به منظور تجاري و شوراي تحقيقات علوم طبيعي در توسط مؤسسه تحقيقاتي بهداشت سازي

ميها دانشگاه و شوراي ملي تحقيقات2هاي دولتي از قبيل بانك توسعه تجارت كانادا شود. سوم، آژانس انجام
از(برنامه كمك به تحقيقات صنعتي) حمايت شايان مي هاي شركتتوجهي به زايشي مبتني بر تحقيق نمايند.

را زايشي دانشگاه هاي شركتعنوان مثال، حدود نيمي از  هاي كانادا، بودجه برنامه كمك به تحقيقات صنعتي
 اند. دريافت كرده

1. The National Research Council of Canada (NRC).        2. The Business Development Bank of Canada (BDC) 
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و سازمان در خصوص برنامه مي ها به توان گفت همه ايالت ها در سطح ايالت، يك ميزان در هاي كانادا
و سياست در اجراي برنامه كامالًكنند؛ برخي سازي نقش ايفاء نمي فرايند تجاري و انتقال ها هاي نوآوري

و در اين زمينه مشاركت مي ها به اندازه دولت نمايند. با اين حال، همه ايالت فناوري، حامي دولت فدرال هستند
و ابتكارات ايالتي، صنعت كانادا باشند. عالوه بر سياستد نميفدرال نسبت به استراتژي ملي نوآوري متعه ها

و نيز چندين آژانس منطقه داراي دفاتر بزرگي در سطح ايالت اي براي توسعه اقتصادي وجود دارد. اين ها است
در ها اغلب برنامه سازمان و تشويق كارآفريني با، ايجاد سرمايهها دانشگاههايي به منظور تحريك گذاري

و تجاري مي فناوري پيشرفته و فناوري تصويب و نمايند. اين برنامه سازي پژوهش ها شامل اعطاء گرنت، وام
از شود. عالوه بر آن، نمونهمي وكار كسبمالي در ازاء سهام براي توسعه تأمين  هاي سازمانهاي زيادي
و ايالتي درگير در فعاليت اي منطقه شبكه ت اي مي جاريهاي و نوآوري .)(Liljemark, 2004باشند سازي

به همه دانشگاه هاي تحقيقاتي بزرگ كانادا داراي دفاتر انتقال فناوري يا دفاتر ارتباط با صنعت هستند كه
و تسهيل عنوان هماهنگ مي هاي تجاري كننده فعاليت كننده و عملكرد سازي عمل نمايند. اين دفاتر، وظايف

و تعداد كاركنان مختلف تاهاآني دارند ميها دانشگاهنفر در برخي30از يك نفر  ,AUCC)باشد متفاوت

هاي اين كشور، دانشگاه2003. يكي از وظايف مهم اين دفاتر، مديريت مالكيت فكري است. در سال (2003
.(Read, 2005)اند ميليون دالر كانادا در زمينه مديريت مالكيت فكري هزينه كرده 36.4

و فرهنگ تجاري هاي ديگري نيز در زمينه ارتقاء قابليت دولت كانادا برنامه وها دانشگاهسازي ها
و نيز حمايت از فرايند در هاي شركتمؤسسات پژوهشي و واگذاري حق ليسانس تدوين نموده است كه زايشي
 شود. ادامه به صورت مختصر توضيح داده مي

ف كري تالش مشتركي از سه آژانس فدرال اعم از مؤسسه تحقيقاتي بهداشت، شوراي برنامه مالكيت
و انساني براي  و شوراي تحقيقات علوم اجتماعي و مهندسي بودجه تحقيقات تأمينتحقيقات علوم طبيعي

و فناوري دانشگاهي مي و گرنتها دانشگاهباشد. هدف اين برنامه، تسريع انتقال دانش بر است نامه به هاي اين
و نيز ارتقاء حرفههاآنمنظور تقويت توانمندي  اي در زمينه مديريت مالكيت فكري، جذب كاربران بالقوه

مي كاركنان مالكيت فكري از طريق رويكرد شبكه شود. در اين برنامه، رويكردهاي نوآورانه تشويق اي، اعطاء
و پروژه مي مي شوند  رند.گي هاي همكاري مورد حمايت قرار

و مهندسي كانادا در دهه با مبتني بر گفت 1990اين برنامه توسط شوراي تحقيقات علوم طبيعي وگو
 هاي دفاتر انتقال فناوري آغاز گرديد. اگرچه برنامه هاي بزرگ در خصوص حمايت از فعاليت بعضي از دانشگاه

كند، اما براي دفاتر انتقال فناوريمي تأمينمالكيت فكري اخيراً سهم اندكي از بودجه دفاتر انتقال فناوري را
مي كوچك يك باشد. گرنت تر، بسيار حائز اهميت مي ها هر سه سال و يك دانشگاه نمي بار اعطاء دو شوند تواند

 باشد. مرتبه از اين برنامه، بودجه دريافت نمايد. همچنين اين برنامه داراي دو نوع جايزه متفاوت مي
و گسترش هايي را براي گروهي از مؤسسات كه به انجام فعاليت ي، سرمايهجوايز گروه هاي مشترك

مي قابليت مي هاي موجود تا 100بين معموالًكند. پاداش پردازند، فراهم هزار دالر كانادا به صورت 400هزار
 ساالنه در نظر گرفته شده است. 
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هاي را براي آموزش پرسنل در مورد جنبه1انتقال فناوري عالوه بر آن، اين برنامه، برنامه كارآموزي در
و ضروري تجاري و انتقال فناوري ايجاد نموده است. برنامه آموزش بايد شامل تجربه عملي با مربيان سازي

و متوسط، ادارات دولتي، هاي سازمانمتخصصان در نهادهايي از قبيل  گذاري سرمايه هاي شركتكوچك
(خطرپذي و ساير جسورانه مناسب در داخل يا خارج از كشور صورت پذيرد. ساالنه پاداشي بين هاي سازمانر)

تا 100 مي 300هزار مي هزار دالر كانادا به اين برنامه تعلق و گيرد كه و مزاياي كاركنان تواند شامل حقوق
و نيز ساز و توسعه مواد آموزشي (حداكثر نيمي از كل هزينه)، توليد و حضور در كارگاهكارآموزان و ماندهي ها

 ها باشد. دوره
و مهندسي كانادا به عنوان بخشي از وظيفه نوآوري خود، 2004در سال ، شوراي تحقيقات علوم طبيعي

و جامعه را با هدف افزايش قابليت درها دانشگاههاي برنامه نوآوري دانشگاه در راستاي حمايت از نوآوري
به سطح جامعه يا منطقه راه ميها دانشگاهاندازي كرد. اين برنامه آزمايشي نمايد به صورت رقابتي، گرنت اعطاء

هايي كه نيازهاي جامعه محلي را برطرف توانند در يك منطقه خاص، تخصصميها دانشگاهو از اين طريق 
و فعاليت مي م نمايد، شناسايي كنند. اين برنامه منعطف است و نيازهاي طيفيهاي متنوعي را در بر گيرد

و ...) را رفع مي (كوچك، بزرگ، روستايي، شهري نمايد. بودجه اين برنامه ممكن است براي وسيعي از نهادها
و برنامه به منظور كار بر روي پروژه علمي هيئتآزادسازي زمان اعضاء  هاي نوآوري، حمايت از مشاركت ها

و ها، توسعه تسهيالت دانشجويان در پروژه محلي، ايجاد يك برنامه ارزيابي فناوري، وكار كسب، توسعه صنعت
و ... مورد  سنجش تطابق فناوري با مشخصات صنعت، نشان دادن اثربخشي فناوري براي اهداف بازاريابي

 استفاده قرار بگيرد. 
مياز ديگر برنامه ب ها هداشت كانادا در توان به برنامه اثبات اصل اشاره كرد كه توسط مؤسسه تحقيقاتي

كه2001سال  مي هاي شركتبه اين دليل و توسعه اغلب خيلي زود تحليل بر تحقيق روند، ايجاد گرديد. مبتني
و سرمايه هدف اين برنامه، توسعه تحقيقات داراي پتانسيل سود تجاري است كه مورد توجه شركت گذاران بالقوه ها

و فعاليتمالي تأمينشود. اين برنامه، واقع مي بر عهدهرا وكار كسبهاي توسعه تحقيقات هدفمند، تحقيقات بازار
و افزودن ارزش به مالكيت فكري تائيدها به منظور دارد. اين فعاليت اثبات تحقيقات اصولي خصوصاً، تعريف بهتر

ميو توسعه نمونه اوليه انجام مي دو مرحله به اعطاء بودجه در  ازد.پرد گيرند. اين برنامه
مي هاي مرحله نخست به پروژه گرنت گيرد كه در مدت حداكثر يك سال، هاي تحقيقاتي اصولي تعلق

و اختراعات را به سمت فناوري و ايجاد سازي با هدف جذب سرمايه هاي قابل تجاري اكتشافات گذاري جديد
مي هاي علموكار كسب مي هزار دالر 150برند. همچنين، حداكثر محور پيش تواند به هر پروژه اعطاء كانادا

گذاري مشترك جهت انجام هاي مرحله دوم، حداكثر به مدت يك سال، بودجه الزم براي سرمايه گردد. گرنت
مي هاي تحقيقاتي با مشاركت يك سرمايه فعاليت نمايد. بدين ترتيب، بستري گذار غيردانشگاهي را فراهم

مؤ فراهم مي و ميشود كه محققان و اختراعات را به سمت نوآوري سوق دهند. حداكثر سسات توانند اكتشافات
مي 750 تواند تخصيص داده شود. الزم به ذكر است دفاتر انتقال فناوري هزار دالر كانادا براي هر برنامه

مي در تدوين برنامهها دانشگاه و اقدامات نقش مهمي ايفاء  كنند. ها

1. Internship Program in Technology Transfer 
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و تجاري عالوه بر آن، استراتژي انداز را دنبال سازي مؤسسه تحقيقاتي بهداشت كانادا، اين چشم نوآوري
و سالمت به رهبري جهاني تبديل شود. مؤسسه كند كه كانادا با بهره مي مندي از تحقيقات در عرصه بهداشت

درو برنامه ميليون دالر كانادا برخوردار است11اي حدود تحقيقاتي بهداشت كانادا ساالنه از بودجه هاي مختلفي
و سالمت را پيادهها دانشگاهسازي تحقيقات زمينه تجاري مي در خصوص بهداشت و رقابت نمايد. برنامه سازي ها

(سرمايه عموماًهاي جديد نيز شود؛ برنامه بر اساس نيازهاي موجود انجام مي گذاران با مشاركت كاربران نهايي
ميوكار كسبمدارس خطرپذير، كارآفرينان،  و ...) توسعه و گروه، دفاتر انتقال فناوري به يابد هاي متمركز

و نيازهاي برنامه شناسايي شكاف مي ها در پردازند. اين شكاف ريزي  هاي شركتها شامل مهارت ناكافي مديريت
و باتجربه در دفاتر انتقال فناوري مي و كمبود كاركنان متخصص بر زايشي و برنامه گرنتS2B1نامه باشد.

مي مديريت تجاري را توانند اين نقش سازي به منظور آموزش افرادي كه  بگيرند، ايجاد شده است. بر عهدهها
و مهندسي كانادا با همكاري 2004برنامه ايده به نوآوري در سال توسط شوراي تحقيقات علوم طبيعي
و شركتها دفاتر انتقال فناوري ايجاد شد. برنامه بهي متعددي وجود دارد كه از طريق همكاري بين محققان ها

مي هاي تجاري حمايت از پروژه پردازد؛ اما اين برنامه با اين هدف به وجود آمده است كه شكاف ميان سازي
از محققاني كه ايده اين برنامه كند را پر نمايد. بودجه حمايت نميهاآنهاي قابل توجه دارند، اما هيچ شركتي

اي ذيل بخش ها چهار بار در سال توسط كميته ميليون دالر كانادا بوده است. برنامه 8.3، 2005در سال 
مي35گيرند. به طور متوسط تجارت، مورد ارزيابي قرار مي از برنامه در هر ارزيابي دريافت و تقريباً نيمي شود

مي تأمينها آن شوند. به نظر تائيدها دانشگاهامه بايد توسط دفاتر انتقال فناوري گردند. همچنين اين برن مالي
 واقع شوند. تائيدهايي كه داراي پتانسيل تجاري هستند مورد رسد تنها برنامه مي

و ارتباط آن با بازار، به در مراحل اوليه اعتبارسنجي فناوري اين برنامه، با كمك به محققان دانشگاهي
از پروژه و توسعه با قابليت انتقال فناوري شناختهها حمايت ميي تحقيق در واقع، هدف اين برنامه شده پردازد.

از محققان براي توسعه ايده مي هاي شركتها به منظور جلب توجه يك شركت يا ايجاد حمايت باشد. زايشي
طرح فعاليت و اجراي و توسعه شامل اصالح رنامه، انجام مطالعات ميداني، توليدب تائيدها، هاي واجد شرايط تحقيق
مي نمونه و ... هاي واجد شرايط انتقال فناوري عبارتند از: مطالعات بازار، گردد. همچنين فعاليت هاي اوليه مهندسي
(با محدوديت هاي مشاوره، هزينه هزينه و هزينه هاي ثبت پتنت  هاي مربوط به ايجاد يك مشاركت. ها)

د مي تأمينو مرحله اين برنامه در و بودجه آن، بودجه نمايد. مرحله نخست، مرحله اثبات مفهوم است
مي 125حداكثر  به باشد. مرحله دوم داراي دو فرصت سرمايه هزار دالر كانادا به مدت يك سال گذاري است.

مي منظور ايجاد يك شركت زايشي، شريك سرمايه هز گذاري در مرحله اوليه، را ينهتواند دو سوم هاي پروژه
هزار دالر در سال تجاوز كند. همچنين، براي همكاري 125نمايد. بايد توجه داشت بودجه نبايد از سقف تأمين

از تر با ساير شركتو تعامل بيش و مهندسي كانادا ممكن است نيمي ها، شوراي تحقيقات علوم طبيعي
را هزينه و شركت، نصف ديگر تأمينهاي پروژه هزار 350هزينه را فراهم آورد. حداكثر بودجه درخواستي، كند

مي2دالر كانادا طي   باشد. سال
از برنامه ديگر، كمك به تحقيقات صنعتي شوراي ملي تحقيقات كانادا مي سال است50باشد كه بيش

مي كه به عنوان يكي از بهترين برنامه ، تحريك نوآوري اين برنامه مأموريتشود. ها در سطح جهاني شناخته

1. The Science to Business (S2B) 
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مي هاي شركتدر و متوسط اين كشور بر كوچك بودجه، داراي مشاوران فناوري تأمينباشد. اين برنامه عالوه
و ساير صنعتي در سراسر كشور است كه به هدايت پروژه ها در تمام مراحل فرايند نوآوري، ارائه مشاوره فني

 پردازند. خدمات مورد نياز مي
هاي تحت حمايت اين برنامه را تشكيل زايشي دانشگاهي سهم كوچكي از پروژه هاي شركتاگرچه

و عملكرد بهتري را نشان داده توجهي از حمايت اين برنامه را دريافت نموده دهند، اما سهم قابل مي اند اند
(Niosi, 2006)بودجه، تأمينتوان گفت برنامه كمك به تحقيقات صنعتي به طور كلي به دليل . مي

و طوالني تصميم و عملكرد مداوم مي گيري سريع شود. همچنين، اين مدت، يكي از ابتكارات بسيار مهم تلقي
و توسعه مي و هاي پروژه درصد هزينه70تا60تواند برنامه همراه با اعتبارات مالياتي تحقيق هاي تحقيق

 توسعه را پوشش دهد.

و فناوري هاي حمايت از نهادهاي تجاري بندي سياست جمع-11-12 جدول  سازي پژوهش
و مؤسسات پژوهشي در كاناداها دانشگاه

 استيسفيرد
مرتبطنهاد
يسازيتجار

و فناور يپژوهش

ابزار دسته
ياستيس

نيتدوسال
و
 كننده تصويب

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

1

سياست
حمايت از

 هاي شركت
زايشي

 دانشگاهي

عل پارك و هاي م
 فناوري

و نوآوري  مراكز رشد

مالي تأمين−
مستقيم
و تحقيق
 توسعه

 2000سال
مؤسسه
تحقيقاتي
 بهداشت

 1970دهه
شوراي

تحقيقات علوم
و طبيعي
مهندسي،
شوراي

تحقيقات علوم
و اجتماعي
 انساني

كانادا به دليل دارا بودن بخش
و بازار داخلي تحقيقاتي دولتي بزرگ

را هاي شركتكوچك، ايجاد زايشي
به عنوان استراتژي افزايش

سازي دستاوردهاي تحقيقاتي تجاري
دنبال كرده است. لذا دولت فدرال از

به طريق اعطاء گرنت هاي رقابتي
 هاي شركتو توسعه تأسيسحمايت از

 زايشي دانشگاهي پرداخته است.

2
استراتژي
 نوآوري

و پارك هاي علم
 فناوري

و نوآوري  مراكز رشد
يفناور انتقالتردفا
و صنعتبا ارتباطو

 كارآفريني

مالي تأمين−
مستقيم 
و تحقيق
 توسعه

 2002سال
 دولت فدرال

درصدي 100استراتژي افزايش
و   200عملكرد تحقيقات دانشگاهي

سازي تا سال درصدي عملكرد تجاري
توسط دولت فدرال تدوين 2010

گرديد. اين سياست افزايش قابل توجه 
تي براي تحقيقات دانشگاهي بودجه دول

وو تقويت تجاري سازي پژوهش
 فناوري را به همراه داشت.
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 استيسفيرد
مرتبطنهاد
يسازيتجار

و فناور يپژوهش

ابزار دسته
ياستيس

نيتدوسال
و
 كننده تصويب

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

3

هاي برنامه
تشويق

و كارآفريني
حمايت از

سازي تجاري
ها دانشگاهدر

و پارك هاي علم
 فناوري

و نوآوري  مراكز رشد

مالي تأمين−
مستقيم
و تحقيق
 توسعه

 1990دهه
هاي آژانس
اي منطقه

هايي اي اغلب برنامه هاي منطقه آژانس
و تشويق كارآفريني به منظور تحريك

با، ايجاد سرمايهها دانشگاهدر گذاري
و تجاري سازي فناوري پيشرفته
و فناوري را دنبال مي نمايند. پژوهش

و اين برنامه ها شامل اعطاء گرنت، وام
در تأمين ها سهام شركتيازامالي
 است.

4

تر دفا تأسيس
انتقال 

فناوري يا 
دفاتر ارتباط 
 با صنعت

يفناور انتقال دفاتر
و صنعتبا ارتباطو

 كارآفريني

حمايت از−
همكاري 

و  علم
 صنعت

 1990دهه
 دولت فدرال

و تسهيل اين دفاتر با هدف هماهنگي
و هاي تجاري فعاليت سازي پژوهش

و تأسيسها دانشگاهفناوري در  شدند
،هاآنف وظاي ترين مهميكي از 

 مديريت مالكيت فكري است.

5
برنامه
مالكيت
 فكري

و پارك هاي علم
 فناوري

و نوآوري  مراكز رشد
يفناور انتقال دفاتر

و صنعتبا ارتباطو
 كارآفريني

مالي تأمين−
مستقيم
و تحقيق
 توسعه

حمايت از−
همكاري
و علم
 صنعت

جايزه−
 انگيزشي

و− آموزش
يآموز مهارت

 1990دهه
شوراي

قيقات علوم تح
و طبيعي
 مهندسي

و هدف اين برنامه، تسريع انتقال دانش
و گرنتها دانشگاهفناوري هاي است

اين برنامه به منظور تقويت توانمندي
در زمينه مديريت مالكيت فكري،ها آن

و نيز ارتقاء جذب كاربران بالقوه
از حرفه اي كاركنان مالكيت فكري

مياي، اعطا طريق رويكرد شبكه شود.ء
در اين برنامه، رويكردهاي نوآورانه

و پروژه تشويق مي هاي همكاري شوند
 گيرند. مورد حمايت قرار مي

اين برنامه به عنوان جايزه گروهي،
از سرمايه هايي را براي گروهي

هاي مؤسسات كه به انجام فعاليت
و گسترش قابليت هاي موجود مشترك

مي مي كند. همچنين، پردازند، فراهم
اين برنامه، كارآموزي در انتقال فناوري
را براي آموزش پرسنل در مورد

و هاي ضروري تجاري جنبه سازي
 انتقال فناوري تقويت نموده است.
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 استيسفيرد
مرتبطنهاد
يسازيتجار

و فناور يپژوهش

ابزار دسته
ياستيس

نيتدوسال
و
 كننده تصويب

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

6
برنامه اثبات

 اصل

و پارك هاي علم
 فناوري

و نوآوري  مراكز رشد

مالي تأمين−
مستقيم 
و تحقيق
 توسعه

حمايت از−
همكاري 

و  علم
 صنعت

 2001سال
مؤسسه

تحقيقاتي 
 بهداشت

هدف اين برنامه، توسعه تحقيقات داراي
پتانسيل سود تجاري است كه مورد توجه 

و سرمايه شركت گذاران بالقوه واقع ها
مالي تحقيقات تأمينشود. اين برنامه، مي

و فعاليت هاي هدفمند، تحقيقات بازار
به بر عهدهرا وكار كسبتوسعه  و  دارد

و اختراعات منظور پيش بردن اكتشافات
با هاي قابل تجاري به سمت فناوري سازي

و ايجاد هدف جذب سرمايه گذاري جديد
هاي محور، به پروژه هاي علموكار كسب

 نمايد. تحقيقاتي گرنت اعطاء مي
اين برنامه همچنين بودجه الزم براي

گذاري مشترك جهت انجام سرمايه
تح فعاليت قيقاتي با مشاركت يك هاي
گذار غيردانشگاهي را فراهم سرمايه

 كند. مي

7
برنامه ايده به
 نوآوري

و نوآوري  مراكز رشد
يفناور انتقال دفاتر

و صنعتبا ارتباطو
ينيكارآفر

حمايت از−
همكاري
و علم
 صنعت

 2004سال
شوراي

تحقيقات علوم
و طبيعي
مهندسي با
همكاري
دفاتر انتقال
 فناوري

اين برنامه به دنبال كاهش شكاف
با سازي تالش تجاري هاي محققان
با ايده يل باال است بدين پتانسهاي

ترتيب، با كمك به محققان دانشگاهي
و در مراحل اوليه اعتبارسنجي فناوري
ارتباط آن با بازار، به حمايت از

و توسعه با قابليت پروژه هاي تحقيق
پردازد.ميشده انتقال فناوري شناخته

از مأموريتدر واقع، اين برنامه حمايت
هاي سازي ايده محققان براي تجاري

از طريق جلب توجه يك شركتها آن
مي هاي شركتيا ايجاد  باشد. زايشي

8
برنامه كمك
به تحقيقات 
 صنعتي

و پارك هاي علم
 فناوري

و نوآوري  مراكز رشد

مالي تأمين−
مستقيم 
و تحقيق
 توسعه

ت خدما−
اي مشاوره

و فناوري
 نوآوري

 1970دهه
شوراي ملي
 تحقيقات

اين برنامه، تحريك نوآوري مأموريت
و متوسط هاي شركتدر  كوچك
مي پارك و مراكز رشد  باشد. ها

در اين راستا مشاوران فناوري صنعتي
در با سوبسيد دولتي به هدايت پروژه ها

تمام مراحل فرايند نوآوري، ارائه 
ف و ساير خدمات مورد نياز مشاوره ني

 پردازند. مي
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و فناوري در عربستان هاي حمايت از تجاري سياست.6-1- 12  سازي پژوهش
عربستان از جمله كشورهاي در حال توسعه است كه در جهت تنوع بخشيدن به اقتصاد خود، فراتر از منابع

و توسعه اقتصادي مي هاي اخير، رشد اقتصادي سريع كشور در دههباشد. اين طبيعي، در صدد اقتصادي پايدار
مبتني بر توليد نفت خام را تجربه كرده است. با توجه به اين كه منابع نفتي مانع دستيابي كشور به اقتصاد 

مي دانش و از طرفي در پاسخ به كاهش اجتناب بنيان و شايد مرگ اقتصاد بر پايه منابع گردد ناپذير منابع نفتي
از ان به سمت اقتصاد دانشطبيعي، عربست و دستور آشكاري بنيان به عنوان يك استراتژي توسعه حركت نمود

) بنيان براي رقابت در عرصه)، به منظور توسعه اقتصاد دانش2010- 2014طريق نهمين برنامه پنج ساله توسعه
 جهاني صادر نمود.

جه2005-2009(برنامه هشتم توسعه برت اقتصاد دانش) به منظور گام برداشتن در ياديبنتوسعه بنيان،
سياجراآغاز شاملومتمركز بود مل تصويبي،و نوآوري، فناورمعليمل استيبرنامه پنج ساله اول يبرنامه

ICTيشهر اقتصاد جادياي، از نوآورتيو حماتيدرخشان، خالقيدهاو برنامه استعدايصنعتيملي، استراتژ
بوده است دمامشهردريو فناوريمناطق صنعتيبرايسازمان سعودياورفن ناحيهونهيدانش در مد

Ulrich, 2004) andShane (.
اي بر سيستم آموزشي براي ارائه به دليل الزامات فناورانه رشد اقتصاد جهاني، فشارهاي فزاينده

و بهره فارغ و كافي جهت اثربخشي ته باشند، وارد شد. اين امر وري در اقتصاد داش التحصيالني كه مهارت الزم
و فناوري در  در نهمين برنامه توسعه به خوبي نشان داده شده است. همچنين در اين برنامه، ايجاد بخش علم

هاي نوآورانه به عنوان موتور محرك رشد كالس جهاني مورد توجه قرار گرفته است؛ به نحوي كه فعاليت
كه.)(Rugh, 2002اقتصادي عربستان ظاهر شوند عالوه بر آن، نهمين برنامه توسعه با تمركز بر آموزش

و استفاده از دانش در  و پس از آن، انباشت و انتقال دانش و اجتماعي هاي بخشانتشار مختلف اقتصادي
و خدماتي را در پي دارد، موجبات حركت به سمت اقتصاد دانش در فعاليت خصوصاً بنيان را فراهم هاي توليدي

. بدين ترتيب، هدف اين برنامه، افزايش مزيت نسبي اقتصاد، افزايش مزاياي جديد رقابتي، آورده است
و بهره بخشي به اقتصاد، افزايش رقابت تنوع و ايجاد فرصت پذيري و مناسب براي وري هاي شغلي جديد

.(Gallarotti, 2013)شهروندان بوده است 
دال 240از طريق اين برنامه، ساالنه هاي تحقيقاتي جهت تشويقر به عنوان گرنت براي فعاليتميليون

و فناوري فراهم مي در تأسيسگردد. همچنين، اين برنامه شامل نوآوري در تحقيقات ها دانشگاهمراكز نوآوري
و فناوري ملك عبداهللا و فناوري1با همكاري شهرك علم ، مراكز تحقيقاتي، مراكز رشد فناوري در شهرك علم

و ساير ملك عبدا بوده است. دولت اين كشور به طور مستمر اقداماتي نيز در زمينه همكاري بينها دانشگاههللا
و فناوري انجام داده است المللي جهت تجاري بين هاي شركتوها دانشگاه  . (SBC, 2012)سازي پژوهش

و فناورانه، وزارت آموزش عالي عربستان با راه كار برنامه نوآوري را در دستوراندازي چندين برنامه علمي
مي خود قرار داده است كه موجب ارتقاء ظرفيت و رقابتي شدن اقتصاد اين كشور گردد. ابتكارات هاي نوآوري

و فناوري را در پي  و اكتشافات در زمينه علم اين وزارتخانه، كمك به توسعه منابع انساني براي تشويق نوآوري

 
1. King Abdullah City for Science and Technology (KACST)          
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مراكز تأسيسرا در تحقيقات علمي از طريقها دانشگاهوزش عالي، نقش داشته است. همچنين وزارت آم
و مراكز رشد در دانشگاه تحقيقاتي علمي از قبيل پارك و فناوري هاي مختلف تقويت كرده است. هاي علم

و توسعه را به منظور اي از فعاليت هاي عربستان، بخش عمده مراكز تحقيقاتي مهم در دانشگاه  هاي تحقيق
و فراهم ساختن بنيان اقتصادي قوي مبتني بر دانش، هدايت مي نمايند. عالوه بر آن، دولت ايجاد جامعه دانش

و بهبود آموزش شهروندان، به  و دانشگاه تأسيساين كشور به منظور گسترش شبكه دانش هاي دولتي
.(Onsman, 2010)خصوصي جديد پرداخته است 

خ كه صوص جذب دانش جديد به دانشگاهدولت عربستان تالش زيادي در هاي خود انجام داده است
و هدايت كشور به سمت اقتصاد دانش هاي بخشهدف اصلي آن، ايجاد  مي جديد در اقتصاد ملي باشد. بنيان

و فناوري ملك عبداهللا، نمونه بارز چنين تالش تأسيسشيوه  مي دانشگاه علم شود. عالوه بر آن، هايي محسوب
ك كه المللي را از طريق شبكه شور مدل جديدي از همكاري بيناين و تحقيقاتي به وجود آورده است هاي علمي

و تعامل با محققان داخل كشور مي دهد. بدين ترتيب، اين مدل جديد، به محققان خارجي امكان همكاري
و سودمندي را براي همكاري با دانشگاه فرصت ميهاي خارج از كشور هاي مطلوب آورد كه در صورت فراهم

 تواند پيشرفت اقتصادي در بلندمدت را به همراه داشته باشد. پايداري، مي
و خصوصي در زمينه اقتصاد دانشي، تكنو هاي بخشدانشگاه شاه سعود جهت ايجاد مشاركت با دولتي

و تر اين استر اندازي نمود. اين دانشگاه براي اثرگذاري بيش را راه1ولي رياض اتژي، توسعه يك پارك علم
و تشويق  فناوري در اين فضا را در دستور كار خود قرار داد. عربستان عالوه بر تقويت محيط تحقيقاتي

و فارغ و التحصيالن جهت مشاركت در برنامه محققان زايشي، از طريق هاي شركت تأسيسهاي مراكز رشد
و به تجاري بنيان اين پروژه تالش كرد نيازهاي صنايع دانش سازي دستاوردهاي تحقيقاتي خود را برآورده سازد

 كمك نمايد. 
و سرريز دانش، دستيابي به اهداف تعيين با توجه به محدوديت شده هاي موجود در مسير انتقال فناوري

اي در هشت برنامه توسعه اين كشور، نيازمند اتخاذ رويكرد جديدي بوده است. در نتيجه، يكي از رويكرده
و تجاري و فناوري عربستان از طريق توسعه پارك جديد انتقال در سازي پژوهش و فناوري  ترين مهمهاي علم

و ارتقاء دانشگاه هاي اين كشور فراهم شده است. پروژه تكنو ولي رياض در دانشگاه شاه سعود به منظور تسريع
در سرريز دانش انجام شده است كه با افزايش سرمايه و فعاليت جهت تجاري دانشگاه گذاري هاي سازي

و  در يي را در پي داشته است. چشمزا اشتغالنوآورانه، رشد اقتصادي انداز اصلي تكنو ولي رياض، رهبري
و انتقال فناوري مي و توسعه و مأموريتباشد؛ بدين منظور، تحقيق اين پارك، فراهم آوردن محيطي مهيج

و توسعه  و افزايش رقابتجذاب براي تحقيق پذيري اقتصاد است كه موجب دستيابي به توسعه پايدار
مي دانش و بنيان گردد. تكنو ولي رياض داراي اهداف صريحي از قبيل توسعه منابع انساني در امور تحقيق

و توسعه مي و تسهيل محيطي مساعد جهت ارتقاء سطح تحقيق . باشد توسعه، مشاركت در توسعه اقتصاد پايدار
) Alshumaimri etاين پارك، نيازمند تحقق هفت هدف اصلي به شرح ذيل است مأموريتبه سرانجام رساندن

al., 2017):

1. Riyadh Techno Valley (RTV) 
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 توسعه يك سيستم بادوام انتقال فناوري•
و جهانيها دانشگاههاي پژوهشي هاي همكاري بين فعاليت ارتقاء فعاليت• و همتايان محلي
و خارج از كشور جهت تسهيل ايجاد ايجاد محيطي مناسب براي جذب سرم•  هاي شركتايه از داخل

و توسعه  تخصصي تحقيق
و خارج از عربستان• و خالق از داخل و توسعه افراد نوآور  جذب
و قابليت• تقاضاي صنعت تأمينهاي علمي در دانشجويان به منظور ايجاد سرمايه انساني باكيفيت

 خصوصي 
ب تسهيل فرصت•  بنيان اال در نتيجه ظهور اقتصاد دانشهاي استخدام با حقوق
 جهت تسهيل ثبات ماليها دانشگاهدرآمدزايي براي•

و تحقيقات سفارشي دانشگاهي در سطح جهاني را ارائه دانشگاه شاه سعود به طور خاص، آموزش عالي
و انتقال فناوري به مجاورت جغر مي افيايي ميان دهد. مطالعات حاكي از آن است كه اثربخشي سرريز دانش

و خصوصي كه از آن بهره و سازمان غيرانتفاعي مي منابع دانش شود، بستگي دارد. از آنجا كه دانشگاه شاه مند
و سرريز دانش  سعود در پايتخت عربستان، رياض، واقع شده است، داراي موقعيتي عالي براي انتقال فناوري

 باشد. مي
مي رم پاركپارك تكنو ولي رياض به عنوان نسل چها مدت شود. اهداف كوتاه هاي علمي در نظر گرفته

و ثابت، برقراري ارتباط با نهادهاي تحقيقاتي بين و محلي، اين پارك شامل كسب حمايت مالي پايدار المللي
و بهينه كردن هاي بين ائتالف تأسيساكتساب مالكيت فكري ارزشمند، ايجاد اكوسيستم جذاب در دره،  المللي

مي ستفاده از برونا مي شود. اهداف بلندمدت نيز به عنوان استراتژي سپاري هوشمند كه هاي پايدار مدنظر باشد
(خطرپذير)، تشويق هاي كارآفريني، جذب سرمايه مراكز رشد فناوري، اجراي برنامه تأسيسشامل  جسورانه

و ايجاد جامعه دانشگذاران فرشته، ايجاد مركزي از منابع انسا حمايت از سرمايه و بامهارت بنيان ني شايسته
 . (RTV KSU, 2010)شود مي

هاي يكسان هاي مشابه بر اساس زمينه هايي كه بر روي فناوري همچنين، مجاورت جغرافيايي ميان شركت
مي كنند، باالترين عملكرد را از نظر فعاليت تحقيقات پايه كار مي  Feldman and)دهند هاي نوآورانه نشان

Audretsch, 1999)مندي از سرريز دانش محدود شده از نظر مكاني طراحي شده . تكنو ولي رياض جهت بهره
و شامل پنج منطقه مي رو در تحقيق پيش هاي شركتگردد. نخست دره بيوتكنولوژي است كه در بر دارنده است

وو توسعه در زمينه ميهاي داروشناسي، فناوري زيست محيطي باشد. دومين منطقه تحت عنوان علوم غذايي
و مواد شناخته مي و شامل دره فناوري شيميايي و توسعه در زمينه پيش هاي شركتشود هاي مواد رو در تحقيق

و فناوري اطالعات، منطقه سوم را تشكيل مي و انرژي است. دره ارتباطات و پتروشيمي، مواد شيميايي دهد
و توسعه در زمينهرو پيش هاي شركت و امنيت اطالعات فعاليت در تحقيق و ارتباطات هاي فناوري اطالعات

مي مي و امكانات تفريحي باشد. هدف اين نمايند. منطقه چهارم، دهكده علمي است كه شامل واحدهاي مسكوني
و نيز محل اقام و فناوري ت براي بازديدكنندگان از منطقه فراهم آوردن زندگي باكيفيت براي كاركنان پارك علم

مي تكنو ولي رياض مي شود كه در بر دارنده مراكز رشد، مراكز باشد. منطقه پنجم، هسته مركزي محسوب
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و نيز فضاي آزمايشگاهي براي و مالكيت فكري كارآفريني، دفتر خدمات پشتيباني از تحقيقات عملياتي
ميو نيمهرساني به بازار محلي همراه با مراكز دولتي خدمت و توسعه  باشد. دولتي براي تحقيق

و بهبود فرايند انتقال فناوري تدوين شد. عالوه بر موارد ياد شده، برنامه مالكيت فكري جهت تقويت
صريح برنامه مالكيت فكري دانشگاه شاه سعود، حفاظت از حقوق مالكيت فكري وابستگان اين مأموريت

ف دانشگاه مي و حق نشر كري طيفي از اختراعات ثبت شده، فناوريباشد. اين مالكيت هاي داراي حق ليسانس
مي را در بر مي و موجب شناسايي فرصت گيرد. اين برنامه، ثبت اختراعات توسط دانشگاه را تسهيل ها نمايد
مي جهت تجاري و درآمدي را براي دانشگاه به همراه دارد سازي فناوري  Ministry of Higher)شود

Education, 2010) . 
پارك تكنو ولي رياض به نحوي طراحي شده است كه از طريق چندين مرحله توسعه، تكامل يابد. هدف

و افزايش توانايي و قابليت مرحله نخست، ايجاد و ها هاي كاركنان دانشگاه شاه سعود از قبيل اساتيد، محققان
به دانشجويان مي و بهرهت هاي شركتباشد. عالوه بر آن، و صنعتي خصوصي امكان دسترسي از حقيقاتي مندي

مي فعاليت مي هاي تحقيقاتي داده و قابليت رود مراحل بعدي تكامل، بر افزايش مهارت شود. انتظار هاي ها
و به تبديل كل منطقه به خوشه و توسعه جامعه متمركز شود هاي دانش كارآفرينانه كمك نمايد تحقيق

et al., 2017) Alshumaimri(.
و 2002همچنين در سال و فناوري را كه سياستي جامع ، شوراي وزيران اين كشور، سياست ملي علم

و نوآوري عربستان را با توجه مشي بلندمدت است، تصويب نمود. اين سياست خط و مسير آينده علم، فناوري ها
و جامعه به طور كلي ترسيها دانشگاهبه نقش  مليم كرد. اين سياست منجر به ايجاد برنامه، دولت، صنعت

و نوآوري در گرديد كه يكي از عناصر اصلي آن تدوين برنامه1علم، فناوري هايي جهت ارتقاء جايگاه عربستان
 ترين اهميت را براي اين كشور دارد. هاي راهبردي است كه بيش زمينه توسعه فناوري

مو عالوه بر آن، ايجاد زيرساخت ردنياز براي حمايت از تحقيقات علمي در اين كشور از جمله هاي
و پايگاه اندازي شبكه هاي تحقيقاتي، راه مديريت گرنت و نيز اجراي تحقيقات هاي ارتباطي و فناوري هاي علم

و2كاربردي در دستور كار دولت اين كشور قرار گرفته است. همچنين، مركز توسعه فناوري به منظور تقويت
و انتقال فناوري هاي تجاري قاء فعاليتارت . اين مركز، برنامه (Khorsheed et al., 2008)گرديد تأسيسسازي

و از اين طريق به تحقق  و فناوري اختصاص داده است و نوآوري را به ارتقاء پايگاه ملي علم ملي علم، فناوري
و توسعه منابع انساني كمك مي اه اهداف اقتصادي، رشد داف راهبردي مركز توسعه فناوري شامل سه نمايد.

مي برنامه اولويت براي مراكز رشد فناوري، برنامه مديريت مالكيت BADIRباشد كه عبارتند از: برنامه دار
و برنامه  از BADIR. برنامه TICفكري و حمايت و توسعه مراكز رشد فناوري تأسيسبا هدف تشويق، تسهيل

و اختراعات . هدف از برنامه مديريت مالكيت فكري نيز افزايش تعداد پتنتدر عربستان ايجاد شده است ها
اي از مراكز دانشگاهي در مناطقي كه به دقت با هدف ايجاد مجموعه TICباشد. عالوه بر آن، برنامه مي

و نيز اند، ايجاد گرديده است. در نهايت اين مراكز به ترويج همكاري تحقيقاتي دانشگاه انتخاب شده و صنعت
و اجتماعي كشور، ايجاد و آموزش مهندسي، اهداف اقتصادي انتقال فناوري، تقويت تحقيقات دانشگاهي

 
1. The National Science, Technology and Innovation Plan (NSTIP)       
2. The Technology Development Center (TDC) 
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و الزامات برنامه ها، مشوق زيرساخت مي موفقهاي ها ) Khorsheedرسانند در كشورهاي مشابه عربستان، ياري

Fawzan, 2014)-Aland . 

 سازي پژوهشو فناوري هاي حمايت از نهادهاي تجاريتبندي سياس جمع-12-12 جدول
و مؤسسات پژوهشي در عربستانها دانشگاه

 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

ابزار دسته
ياستيس

نيتدو سال
و
 كننده تصويب

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

1

هاي پارك تأسيس
و و فناوري علم
مراكز رشد در

ها شگاهدان

هاي علم پارك
و فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

 هاي رشد برنامه−
 2000دهه

وزارت آموزش
 عالي

و مراكز رشد پارك و فناوري هاي علم
و براي ارتقاء سرريز دانش
توانمندسازي واحدهاي مستقر در

با اند. پارك شده تأسيسها آن ها
براي گذاري دانشگاه افزايش سرمايه

و فعاليت تجاري هاي نوآورانه، سازي
و ييزا اشتغالكمك به رشد اقتصادي

 كنند. را دنبال مي

2
برنامه مالكيت

 فكري

هاي علم پارك
و فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

دفاتر انتقال
و ارتباط  فناوري

و  با صنعت
 كارآفريني

حمايت از−
و  همكاري علم

 صنعت

 2000دهه
 دولت

حمايت از برنامه مالكيت فكري با
ثبت پتنت توسط دانشگاه موجب 

ها جهت شناسايي فرصت
مي تجاري در سازي فناوري و شود

نهايت براي دانشگاه درآمدي به 
 همراه دارد.

3
هاي سياست

حمايت از تعامل
و صنعت  دانشگاه

هاي علم پارك
و فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

حمايت از−
و همكاري علم

 صنعت
و− آموزش

 آموزي مهارت
مالي تأمين−

مستقيم تحقيق
و توسعه

 2000دهه
 دولت

هاي دولت عربستان به ارائه مشوق
هاي مختلف از جمله ارائه آموزش

و ... براي مورد نياز، تسهيالت مالي
و صنعت تقويت تعامالت دانشگاه

 پرداخته است.

4
ايجاد
هاي زيرساخت

و فناوري  پژوهشي

هاي علم پارك
و فناوري

وم راكز رشد
 نوآوري

توسعه−
و  زيرساخت

 گذاري مقررات
 سازي شبكه−
مالي تأمين−

 2000دهه 
 دولت

و گسترش حمايت از ايجاد
هاي انجام تحقيقات علمي زيرساخت

هايو فناوري از طريق گرنت
و ايجاد ساز شبكهتحقيقاتي، تقويت  ي

از پايگاه و حمايت و فناوري  هاي علم
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 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

ابزار دسته
ياستيس

نيتدو سال
و
 كننده تصويب

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

مستقيم تحقيق
و توسعه

اجراي تحقيقات كاربردي در اين
راستا مورد حمايت دولت عربستان 

 قرار گرفته است.

5
مراكز تأسيس

 توسعه فناوري

دفاتر انتقال
و ارتباط فناوري
و با صنعت
 كارآفريني

حمايت از−
و همكاري علم

 صنعت

 2000دهه
 دولت

مراكز توسعه فناوري به منظور تقويت
و هاي تجاريو ارتقاء فعاليت سازي

و انتقال فناوري در سطح كشور
و فناوري ملك خصوصاً شهرك علم

عبدالعزيز ذيل دانشگاه ملك سعود
 شده است. تأسيس
از ترين مهم وظايف اين مركز عبارتند

سنجي بازار براي مطالعات امكان
و فناوري، پروژه هاي پژوهش

هاي بازار براي شناسايي فرصت
و محص ها، پتنت پروژه والت، توسعه ها

هاي بازاريابي براي ثبت استراتژي
و ...  پتنت

 هاي رشد برنامه− مراكز رشد BADIRبرنامه6
 2007سال

 دولت

و اين برنامه با هدف تشويق، تسهيل
و توسعه مراكز رشد تأسيسحمايت از 

فناوري در عربستان طراحي شده
و  است. اين برنامه از جذب نوآوران

م و مبتكران، ارتقاء فهوم كارآفريني
و تبديل نتايج فعاليت هاي تحقيقاتي

هاي فناورانه به محصوالت پروژه
 كند. تجاري حمايت مي

 TICبرنامه7

هاي علم پارك
و فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

 هاي رشد برنامه−
حمايت از−

و همكاري علم
 صنعت

توسعه−
و زيرساخت

 گذاري مقررات
هاي مشوق−

مالياتي تحقيق
 توسعهو

 2000دهه
وزارت آموزش

 عالي

اين برنامه با هدف حمايت از ايجاد
در مجموعه اي از مراكز دانشگاهي

اند، مناطقي كه به دقت انتخاب شده
و پياده  سازي شده است. طراحي

اين مراكز ترويج همكاري تحقيقاتي
و نيز انتقال فناوري، و صنعت دانشگاه

و آمو زش تقويت تحقيقات دانشگاهي
و مهندسي، ايجاد زيرساخت ها

به مشوق  هاي شركتهاي متنوع
 كنند. مستقر در خود را دنبال مي
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 استيسفيرد

مرتبطنهاد
يسازيتجار

و پژوهش
يفناور

ابزار دسته
ياستيس

نيتدو سال
و
 كننده تصويب

يياجرا مالحظاتو حاتيتوض

 برنامه تحول ملي8

هاي علم پارك
و فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

توسعه−
و  زيرساخت

 گذاري مقررات
خدمات−

اي مشاوره
هاي مشوق−

مالياتي تحقيق 
و توسعه

 هاي رشد برنامه−

 2020سال
 ولتد

از30ذيل اين برنامه، برنامه حمايت
و مراكز تحقيقاتي، برنامهها دانشگاه
سازي نهادهاي تجاري عملكردارزيابي

و انتقال در زمينه تجاري سازي
و ... توسعه زيرساخت و فناوري ها

 هاي شركت تأسيستجهيزات، 
و ارتقاء قابليت هاي نوآفرين موفق

و متوسط مست هاي شركت قر كوچك
و مراكز رشد، ارائه مشاوره در پارك ها

وهاآنو خدمات فني به  ، توسعه
در بومي  هاي بخشسازي فناوري

و و توسعه پرهزينه، حمايت از تحقيق
توسعه منابع انساني براي حمايت از 

و پياده و توسعه طراحي سازي تحقيق
 شده است.

9
برنامه اعطاي

ها دانشگاهگرنت به
 قاتيو مراكز تحقي

هاي علم پارك
و فناوري

و مراكز رشد
 نوآوري

مالي تأمين−
مستقيم تحقيق

و توسعه

 2015سال
 دولت

اين برنامه با هدف حمايت از افزايش
(به طور و كيفي منتشرات علمي كمي

و دستيابي4متوسط ساالنه درصد)
و 20.000به مقاله علمي پژوهشي

 2020پتنت تا پايان سال 5.000
و مراكز هايكتشرتوسط پاركي

و پياده  سازي شده است. رشد، طراحي

و فناوري در ايران هاي حمايت از تجاري سياست.6-2- 12  سازي پژوهش
و توجه به تجاري و فناوري و فناوري يكي از نمودهاي رويكرد پذيرش اهميت علم  تأثيرسازي پژوهش

ا و فرهنگي ميمستقيم آن بر توسعه اقتصادي، اجتماعي توان ست. از طريق پذيرش اين رويكرد نويدبخش،
و گيري اقتصاد دانش موانع موجود بر سر راه شكل بنيان را از ميان برداشت. از اين رو، وزارت علوم، تحقيقات

و بسياري بر موضوع تجاري تأكيدفناوري  و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ورزيده است سازي پژوهش
و نيز هايي را در زمينه تجاري سياست فناوري نيز سازي دستاوردهاي تحقيقاتي، انتقال فناوري، اشاعه فناوري

و اقدامات صورت گرفته در اين هاي جديد تدوين نموده است. از جمله برنامه توسعه فناوري هاي راهبردي
و در راستاي اقتصاد دانش و سياست زمينه و فناور بنيان ي توسط مقام معظم رهبري به شرح هاي ابالغي علم

 ذيل است.
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و فناوري هاي راهبردي در راستاي حمايت از تجاري برنامه- 13-12 جدول 1سازي پژوهش

اقداماتهابرنامهرديف

1
هدفمندسازي

وها دانشگاه مأموريت
 مؤسسات پژوهشي

و اشاع،هابرگزاري سمينارها، كارگاه و نشست تخصصي ترويج همسابقات
هادانشگاهدرسازيو تجاريفرهنگ كارآفريني
و نشستبرگزاري كنفرانس و حرفهها، سمينارها وهاي تخصصي اي جهت اشاعه

هادانشگاهدرسازيو تجاريترويج فرهنگ كارآفريني
و توسعه شركت وعلميهيئتءبنيان توسط اعضاهاي دانشحمايت از ايجاد

دانشجويان

2
ترش ارتباطاتسگ

المللي در حوزه بين
و فناوري  علم

و فناورييجاد ستاد توسعه صادرات محصوالت دانشا بنيان در معاونت پژوهش
و خدمات شركتبه منظور بنياندانشهايحمايت از صادرات محصوالت

و راه و فناوري در ساير كشورهااندازي پاركمشاركت در ايجاد هاي علم
و بيننامه جهت ساماندهي همايشآييندوينت و ايجاد تقويتهاي ملي المللي

و كشورهاي اسالميفن بازار مشترك در سطح كشورهاي منطقه

3

 وكار كسبتوسعه
و دانش بنيان
سازي تجاري

 دستاوردهاي پژوهشي
و فناوري

وو صدوربنيانهاي دانشرفع موانع در اجراي قانون حمايت از شركت مجوز
هاآنتوسعه

مهادانشگاهتدوين مدل انتقال فناوري در و فناوريؤو سسات پژوهشي
و دانشمنابع مالي جهت توسعه شركتتأمين هاپاركبنيان مستقر درهاي فناور

مراكز رشدو
و توسعه فنا و بورس ايديجاد هبازارها

المللياختراعات بينهاي ثبتو پرداخت بخشي از هزينهتأمين

4
،ينهادطياصالح مح

ويانهيزمطيشرا
ينهادساز

و نوآوري درتأسيس هادانشگاهمراكز كارآفريني
و فناوريپاركتأسيس مراكز رشدوهاي علم
دفاتر انتقال فناوريتأسيس

و فناوري درايجاد صندوق هاي فاقد صندوقاستانهاي پژوهش

ارتباط دانشگاه تقويت5
و صنعت

و دستگاههاي همكاري با سازماننامهاجرايي نمودن موافقت هاي اجرايي ازها
و وزارت نفت جمله سازمان صنايع هوايي

و معرفي حداقلجرايي نمودن توافقا پسادكترا50نامه همكاري با وزارت صنعت
فرصت مطالعاتي صنعتي100و

ع حمايت و نظارت بر كاركردهاي پاركهاي دولت از و ها، مسئله ملكرد اي حائز اهميت در قلمرو توسعه فناوري
و فناوري در ايران كه به عدم روي پارك هاي پيش شود. همچنين، چالش نوآوري كشور تلقي مي هاي علم

و اهداف آنان در مقايسه با همتايان خود در سطح جهان مي مند توجه ويژه است. انجامد، نياز بازتوليد كاركردها
و سياست مي هاي حمايت از پارك در ادامه، قوانين و مراكز رشد ارائه و ها گردد؛ سپس به بررسي وضعيت
و چالش و مسائل پيش روي عملكرد اين نهادها ميهاآنها  شود. پرداخته

1. https://drt.msrt.ir/fa 
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و سياست.6-2-1- 12 ر هاي حمايت از پارك قوانين و مراكز و فناوري شدهاي علم
و فناوري جزء سياست از2بند5هاي كلي علم و پاركو توسعه شهرك تأسيس، به حمايت و ها هاي علم

از،3اقدامات ملي راهبرد كالن12فناوري پرداخته است. همچنين نقشه جامع علمي كشور در بند  حمايت
و پارك با توسعه مراكز رشد و فناوري خص تأكيدهاي علم اقدامات ملي18وصي، در بند بر مشاركت بخش

و، حمايت از توسعه پارك10راهبرد كالن  و هنر بر اساس نيازها و فناوري ويژه علوم انساني هاي علم
و نيز در بند استعدادهاي منطقه و استاني و، تشويق دانش12اقدامات ملي راهبرد كالن6اي آموختگان فني

و تعاوني در پارك دانش هاي شركتمهندسي به سمت ايجاد  از بنيان خصوصي و فناوري و مراكز رشد علم ها
1در فصل چهارم برنامه چهارم توسعه كشوررا مورد توجه قرار داده است.هاآنطريق ارائه تسهيالت خاص به 

بر نقش دولت در توسعه47شده است، به صراحت در ماده تأكيدكه مشخصاً به توسعه مبتني بر دانايي
و محور دانايي محصوالت بازار گسترش به منظور استموظف دولت«و فناوري اشاره شده است: نوآوري
ايندر تعاونىو خصوصى بخش نقش گسترشو نوآورىو پژوهشى دستاوردهاىيسازيتجاربنيان، دانش
ه اين ماده،»برساند انجامبهرا اقداماتي قلمرو، و به پارك مستقيماًكه در بند فناوري اشاره شده هاي علم
و خصوصى دولتى بخشدر محور دانايي هاى فعاليت رشد براى الزم زيربناهاىو ساختارها توسعه-ه«است: 

قانون برنامه47نامه اجرايي ماده . در آئين»و فناوري علم رشد مراكزوها پارك گسترشو ايجاد ويژه به
ا و فرهنگي جمهوري در، برخي كاركردهاي اساسي پارك2سالمي ايرانچهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي ها

و تشريح شده و عوارض، سرمايه اند كه عبارتند از: معافيت قالب پنج فصل معرفي گذار خارجي، هاي مالياتي
(تغييرات مربوط به مقررات مناطق آزاد در اين آئين روابط كار، مبادالت مالي بين و مقررات متفرقه نامه المللي،

مينيز اعما و تسهيالت گمركي واحدهاي مستقر در پارك).ل و قانون حمايت از شركت9در ماده شود ها
و تجاري مؤسسات دانش و اختراعات سازي نوآوري بنيان و توسعه شركت«آمده است:3ها و به منظور ايجاد ها
و تقويت همكاري مؤسسات دانش مي هاي بين بنيان پ المللي اجازه داده و شود واحدهاي و فناوري ژوهشي

و فناوري در جهت انجام مهندسي مستقر در پارك محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد هاي مأموريتهاي علم
و عوارض سرمايه در خصوص روابط كار، معافيت و مبادالت مالي بين هاي مالياتي المللي گذاري خارجي

و عوارض به معافيتنامه اجرايي ماده مذكور، كه در آئين»برخوردار گردند مستقر هاي شركتهاي مالياتي
 اشاره دارد.

در 1395مصوب سال4هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه توسط مجلس شوراي اسالمي نيز
و به قانون مبدل گشته است. در ماده 123راستاي اجراي اصل  اين1قانون اساسي كشور تدوين، تصويب

به برخي از نهادهاي كشور اختصاص داده شده است كه از جمله اين نهادها، قانون، مجموعه اختياراتي
مي پارك و فناوري تبصره به صورت كامل تشريح شده است. به كمك7باشند. اين اختيارات در قالب هاي علم

و فناوري، آزادي عمل بيشتري در جهت اجراي اقدامات توسعه اين قانون، پارك كه اي خواهند داشت هاي علم
و مبدل شدن اقتصاد ايران به يك اقتصاد دانش و نوآوري كشور را همين امر، راه را براي توسعه فناوري بنيان

 هموارتر ساخته است.

1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202  2. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/124427  
3. http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?pageid=146 4. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070 
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، در بخشي تحت1و ارتقاء نظام مالي كشورپذير قانون رفع موانع توليد رقابت43در فصل چهارم ماده
و ماده»نيانب برنامه توسعه صادرات محصوالت دانش«عنوان و سهم پارك11، هاي آن، اشاره به نقش دولت

و فناوري در حمايت از توسعه صادرات محصوالت دانش و افزايش سهم علم المللي كشور در اين بين بنيان
توان به حمايت از فروش اختراعات حوزه اشاره شده است. از جمله موارد اشاره شده در متن اين قانون، مي

و حمايت ارهاي بينداخلي در باز المللي براي تسهيل ورود در بازار هاي مرتبط با كسب مجوزهاي بين المللي،
 كشورهاي مختلف اشاره كرد.

(ماده2قانون برنامه پنجم توسعه كشور ) در فصل دوم كه به صورت23تا16نيز در چندين ماده
و برخي و فناوري است، به نقش دولت و كاركردهاي پارك از نقش اختصاصي مربوط به مبحث علم هاي ها

و نوآوري اشاره كرده است. در ماده  و ارتقاء فناوري و فناوري در جهت توسعه به لزوم افزايش سهم16علم
و شبكه و همچنين پژوهش در توسعه پرداخته است كه در اين ميان به اهميت برقراري ارتباطات سازي

و زيرساخت فراهم به17براي تحقق اين امر اشاره شده است. همچنين در ماده هاي الزم سازي امكانات نيز،
و انتشار فناوري پرداخته است كه شامل حمايت از نقش دولت در توسعه و قانوني و هاي شركتهاي مالي  فناور

 اي به اين موضوع مهم نشده است. شود. با اين حال، در برنامه ششم توسعه، اشاره نوآور مي
و همچنين اساسنامه پارك اندازي پاركو راه تأسيسنامهنهمچنين، در آئي و فناوري ها مصوب هاي علم

و ساير موارد مربوط به پارك شوراي گسترش آموزش عالي، اهداف، وظايف، ويژگي 1381سال  و ها هاي علم
 فناوري به صورت كامل تشريح شده است.

وو عملكرد پارك وضعيت.6-2-2- 12 و فناوري  مراكز رشد در ايران هاي علم
و فناوري كشور، تعداد پارك تر گزارش در بيش و مراكز رشد، يكي از شاخص هاي عملكرد پژوهش هاي اين ها

و فناوري، تعداد حوزه تلقي مي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات شود. بر اساس گزارش عملكرد معاونت پژوهش
از پارك و فناوري سا33هاي علم و تعداد مراكز رشد واحدهاي 1399مورد در سال46، به 1391ل مورد در

به 131فناور از .)1400،يفناورو قاتيتحق علوم،(وزارت ارتقاء يافته است 1399مركز در سال 199مركز
خورد. اين بنيان به چشم نمي هاي دانش، آثاري از شركت1391، در سال3-12همچنين مطابق شكل

ت شركت و در طول نامه دريج با تدوين آيينها به به5هاي مربوطه تأسيس شدند در 1297سال شركت مستقر
و در سال پارك و فناوري رسيدند آن1399هاي علم به، تعداد بر 1664ها شركت افزايش يافته است. عالوه

آن 3000ها كه تنها آن، تعداد واحدهاي فناور مستقر در پارك سا مورد از وجود داشت، به آمار 1391ل ها در
گيري در اين حوزه محسوب ارتقاء يافته است كه رشد بسيار چشم 1399مورد در سال 7953شايان توجه 

.)1400،يفناورو قاتيتحق علوم،(وزارت شود مي

1. http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/929088_           2. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196 
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و فناوري، تعداد پارك-2-12 شكل (وزارت علوم، تحقيقات و مراكز رشد و فناوري )1400هاي علم

و واحدهاي مستقر در پارك دانش هاي شركتتعداد-3-12 شكل و فناوري بنيان  هاي علم
و فناوري، )1400(وزارت علوم، تحقيقات

و كارآفريني در ايران.6-2-3- 12 و ارتباط با صنعت  عملكرد دفاتر انتقال فناوري
و فناوري در طول چند سال اخير، وها دانشگاهمشاركت يكي ديگر از اهداف معاونت پژوهش در حل مسائل

و مشكالت  و صنايع به منظور رفع موانع و همكاري با ساير نهادها بوده است. از اين رو،هاآنمشكالت جامعه
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و مؤسسات پژوهشيها دانشگاههاي هايي نظير سند طرح تحول همكاري نامه اين معاونت از طريق تدوين آيين
و جامعه، موجبات و تعامالت بيشبا صنعت باهاآنتر همكاري را فراهم آورده است. تعداد قراردادهاي ارتباط

و صنعت از  و به ارزش 8427، به تعداد 1392ميليارد ريال در سال 3350و به ارزش 3035جامعه مورد
و درصدي در تعداد قرار 177ارتقاء يافته است كه حكايت از رشد 1398ميليارد ريال در سال 21370 دادها

و فناوري، مسئله دارد. از ديگر برنامههاآندرصدي در ارزش 537 هاي مورد توجه معاونت پژوهش
و ايجاد اشتغالهاآنسازي افزايي دانشجويان جهت آماده مهارت براي ورود به بازار كار پس از اتمام تحصيالت

طرميهاآنپايدار براي  و بخشنامه العمل يق تدوين دستورباشد. از اين رو، اين معاونت از هاي مورد نياز، ها
و ارتباط با صنعت محقق سازد. در سال   689، 1396تالش نموده است اين امر را از طريق دفاتر انتقال فناوري

6هاي برگزار شده با رشد تقريباً، تعداد دوره1398كننده برگزار گرديد، در سال شركت 28442دوره با حضور
.)1400،يفناورو قاتيتحق علوم،(وزارت كننده افزايش يافت شركت 134337و با حضور 4657بري به برا

و فناوري نهادهاي حامي تجاري مسائل سياستي.6-2-4- 12  سازي پژوهش
و توسعه توضيح داده شد، سياستتريشپكه طور همان و قوانين متعددي به منظور حمايت از ايجاد ها
مي هاي پارك و مراكز رشد تدوين شده است. با اين حال، به نظر و فناوري و رسد بيش علم تر اين قوانين

و سياست ها بر توسعه كمي اين نهادها تمركز كرده سياست از اند؛ به نحوي كه در اغلب قوانين ها، به حمايت
و گسترش پارك و مراكز، تعداد پاركگذاري ياستساشاره شده است. بنابراين، به دليل اين نوعهاآنها ها

و افزايش بازده رشد، يكي از شاخص و فناوري قلمداد شده است. در حالي كه توسعه كيفي هاي ارزيابي علم
 حائز اهميت است.هاآناين نهادها جهت تحقق اهداف مورد انتظار از 

و پراكندگي پارك ح عالوه بر آن، بررسي استقرار و فناوري و هاي علم اكي از آن است كه قوانين
اند كه حداقل در هر استان، يك پارك ها به نحوي تدوين شدهو توسعه پارك تأسيسها در راستاي سياست

و فناوري ايجاد شده باشد؛ در واقع ظرفيت و قابليت علم  هاي مناطق مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. ها
و مراكز رشد كه بر مشاركت بخش خصوصي حمايت از پارك هاي الزم به ذكر است با وجود سياست ها

ب ماده3اقدامات ملي راهبرد كالن12(موضوع بند  و بند قانون برنامه پنجم17نقشه جامع علمي كشور
و پژوهش كشور به طور جدي اجرايي نشده داشته تأكيدتوسعه)  اند، هنوز ورود بخش خصوصي به تحقيقات

از3ماده است. همچنين، طبق و تجاري دانش هاي شركتقانون حمايت و اختراعات سازي نوآوري بنيان ها
و يا مناطق ويژه، اولويت استقرار در محل پارك1389 و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي هاي علم

و توليدي شركت و مهندسي و فناوري با واحدهاي پژوهشي، فناوري و مؤسسات دان علم ميشها باشد. بنيان
مي9ماده  و مهندسي مستقر در پارك اين قانون نيز بيان و فناوري و مراكز رشد دارد واحدهاي پژوهشي ها
و توانند به منظور تحقق اهداف خود، از مزاياي قانوني مناطق آزاد در زمينه روابط كار، معافيت مي هاي مالياتي

و مباد عوارض، سرمايه  مند شوند. المللي بهره الت مالي بينگذاري خارجي
و مراكز رشد، از شاخص كه مالحظه شد تعداد پارك طور همان و فناوري هاي ارزيابي اين حوزه هاي علم
تلقيهاآنتواند معيار مناسبي جهت ارزيابي رود. بايد توجه داشت تعداد اين نهادها به تنهايي نمي به شمار مي

ر و شود. با اين حال، بر اقتصاد محلي ارائه نشدههاآن تأثيروش استاندارد واحدي نيز براي ارزيابي عملكرد
و توان گفت در ارزيابي عملكرد پارك است. مي و فناوري، بايد معيارهايي مانند اثرگذاري بر مشاغل هاي علم
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و ساير اولويت حرفه و بر مبناي موفقيت ها، توسعه اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. همچنين، هاي بلندمدت ها
در نقش پارك و مراكز رشد هاي يي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، به عنوان يكي از شاخصزا اشتغالها

 شود. موفقيت اين نهادها شناخته مي
و فناوري با مشكل بودجه به ويژه بودجه عمراني ها حاكي از آن است كه اغلب پارك گزارش هاي علم

ها ضروري محسوب هاي پارك هاي عمراني براي توسعه زيرساخت هستند؛ اين در حالي است كه بودجه روبرو
و در صورت عدم تقويت زيرساخت مي و عملكرد پارك شود مي ها، بازدهي يابد. شايان ذكر است ها كاهش

و عمراني اين نهادها را نمي هزينه تأمينهاي دولتي كفاف بودجه اي دهد. همچنين، اعتبارات بودجه هاي جاري
و هزينه هاي دولت به طور كامل تحقق نيابد. بدين ممكن است به دليل نوسانات متعدد در ساير درآمدها

و توانمندي برداري از ظرفيت ترتيب، بهره مي هاي بخش خصوصي در اين زمينه اجتناب ها بر ناپذير باشد. عالوه
مي آن، گزارش و فناوري نتوانسته تر پارك دارند برخالف انتظار، بيش ها بيان رغم چندسال اند علي هاي علم

طر حمايت دولتي، درآمدزايي قابل قبولي داشته باشند. از داليل اين مسئله مي هايح توان به كاربردي نبودن
و تحقيقاتي، عدم وجود تقاضاي كافي براي بسياري از محصوالت فناورانه توليد دا و نيز ضعف در نظارت خل

و بازده  (مركزهاآنارزيابي عملكرد  ). 1395مجلس، هاي پژوهشاشاره نمود

و فناوري نهادهاي حامي تجاريمسائل سياستي- 14-12 جدول 1سازي پژوهش

 مسائل رديف
مسائل سياستيمحورهاي

 در برنامه هفتم

1
ويو نوآورياورپژوهش، فنگذاريسياستچندگانه در بخشيگريتول

ا خصوصنيفاصله اجرا از قانون در

،يهماهنگ،گذاري سياست
 پژوهش،يابيارزو نظارت

ينوآوريفناور

2
بميتداخل تقس ويدستگاهنيكار يمتوليدر خصوص نهادهاژهيبه

و فناوريسازيتجار يپژوهش

3
عانيبندانشهايشركتازتيدر حمايبندتينبود اولو وملزنيدر

،يمحور مسئلهيرينظيها بر اساس ابعاد شركتنيايهاتيفعاليده جهت
يمحورتيو ظرفيمحوريفناور

4
وتيظرف،مأموريتعملكرد متناسب بايابيارزيهاعدم وجود شاخص

(شاملتيماه مها دانشگاهنهادها ويها پارك،يسسات پژوهشؤ، علم
و مراكز رشد)يفناور

م5 شدن در عباراترياسصرفاًونيدانشگاه كارآفراتيقتضعدم توسعه

و صنعتو جامعهبا ارتباط
يدستاوردهايسازيتجار

6 فناورانهويپژوهش

سايقانونوجودعدم يسازيتجارينهادهايبراياختصاصياستيبستر
و فناور يپژوهش

و متمركز براي  حمايت(تقريباً همه كشورها داراي چندين قانون اختصاصي
با از پارك و .... و فناوري، مراكز رشد، دفاتر انتقال فناوري هاي علم
و ابزارهاي سياستي متنوع هستند) مشوق ها

(فصل دوم) هستند..1  مسائل سياستي مورد اشاره در اين بخش، برگرفته از مسائل احصا شده از تحليل مصاحبه با خيرگان
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 مسائل رديف
مسائل سياستيمحورهاي

 در برنامه هفتم

7
امنايهيئتبيدر تركيو صنعتيردانشگاهيغءكمرنگ بودن نقش اعضا

و فناوريهاپارك يعلم

8
و پتانستيها بدون توجه به ظرفپاركيتوسعه كم نليها و يازهايها

بريا منطقه جا عرضه(تمركز نيمبتنييگو پاسخيبه وهاتيظرف ازها،يبر
ي)امنطقهيهاليپتانس

هاپاركياندازراهيبراياز بخش خصوصتيعدم حما9

10 
و آئن،ياجرا نشدن كامل قوان ويهامربوط به پاركيهانامهنيمقررات علم

يفناور

11 
ميسازضعف در مستند و تجارب فناورانه ،يسسات پژوهشؤدانش

و فناوريها پارك به ناشناس ماندنيو مراكز رشد كه منتهيعلم
شوديمهاليپتانس

12 
[حدودپاركنييپانسبتاًدرآمد (چه از منظر بودجه % از بودجه آموزش2ها
م به پاركيعال و چه از منظر مشاركت با بخش ابدييها اختصاص [
زيوصخص و شوديمها رساختي) كه منجر به كمبود فضا

13 
و فناور و سرنوشت مناطق علم عينامشخص بودن كاركرد اضافهنيدر

يها كارخانه،يمراكز نوآور،ينوآوريهمچون نواحيديجدميشدن مفاه
و ...ينوآور

14 
و نامنعطف پارك ابعضاًها كهساختار بلند كالتو مشيبوروكراسجاديباعث

ميناش ها، پرسنل پارك از پاركي. به عنوان نمونه، در برخشودياز آن
باشدميكماريموجود بسهايشركتاما تعداد؛نفر است50حدود

15 
و دانشگاه براباو ارتباطينقش كمرنگ دفاتر انتقال فناور انتقاليصنعت
ب و امكانات مها دانشگاهنيو تبادل افراد، دانش بخشبايات پژوهشسسؤو

وكار كسب

16 
پ و غلبه نگاه عرضهونديعدم وهادانشگاهدريمحوربا طرف تقاضا

يسسات پژوهشؤم

17 

وزارت عتف در خصوصيباالدستگذاريسياستيعدم هماهنگ
ويمراكز آموزش علمي هيئتءو ارتقاء اعضايابيارزيارهايمع-يسازيتجار

بهترشيبيپژوهش و نه تجار معطوف و آموزش است لذا؛يسازيپژوهش
اديورود اساتيبراياندكليتما عرصه وجود داردنيبه

و قو18 يفكرتيمالكيعدم وجود نظام جامع

19 

و فناوريضعف در كشش تقاضا در خصوص دستاوردها يداخليپژوهش
بيليبه دال به ضرورت توسعهيتخصص هاي وزارتخانهيتوجهيهمچون

غيناورف و بازار در كشور، اهدافيرقابتريدر داخل كشور، صنعت
ويرهمسويغ مهادانشگاهصنعت يسسات پژوهشؤو
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 مسائل رديف
مسائل سياستيمحورهاي

 در برنامه هفتم

20 

با توجه بههادانشگاهعلميهيئتياعضايعدم تناسب سازوكار ارتقا
يو ارتقايابيارزيارهاي(معيو نوآورينوظهور پژوهش، فناورميمفاه
وترشيبيو پژوهشيآموزشمراكز علمي هيئتياعضا معطوف به پژوهش

و مقوالت يهايهمكار،يفناوريسازيجمله تجارازيآموزش است
نييگو پاسخ،يالمللنيب جامعه مورد توجه قرار نگرفته است)ازيبه

و توسعه منابع تأمين
و فناوريانسان يپژوهش

21 
و فناور گرانيبازرهيضعف در زنج كيو عدم تفكيو نوآوريپژوهش

هاتيمورأم

ويسازشبكه
ويپژوهشيهايهمكار
يالمللنيبويمل فناورانه

22 
ز و تجهكارگاهها،شگاهيآزماريپژوهش نظيهارساختيضعف زاتيها

يقاتيتحق
وياجرا وقيتحق پژوهش

 توسعه
23 

مهادانشگاهو توسعه درقيتمركز تحق و سهميدولتيسسات پژوهشؤو
وكار كسبو توسعه در بخشقيتحقنييپا

24 
و جامع در حوزه پژوهش،يو اطالعاتيافقدان وجود منابع داده به روز

يو نوآوريفناور

و فناوري هاي حمايت از نهادهاي تجاري بندي سياست جمع.12-7 وها دانشگاهسازي پژوهش
 مؤسسات پژوهشي در كشورهاي مورد مطالعه

و روي برنامه ها اي شده است. سال هاي گذشته دچار تغييرات عمده در مقايسه با دههها دانشگاهكردهاي ها
راها دانشگاهپيش، داشتند كه در اواخر قرن نوزدهم، با اولين تحول در نظام بر عهدهفقط نقش آموزش

اف1970دانشگاهي، پژوهش نيز به كاركردهاي آن افزوده شد. در اواخر دهه  در زايش نگراني، به دنبال ها
از خصوص كاهش مزيت رقابتي ملي در فناوري و افزايش انتقاد به دليل توجه صرفها دانشگاههاي پيشرفته

ها، انقالب دوم دانشگاهي شكل هاي جديد بدون عطف نظر به كاربردي كردن اين فناوري به توسعه فناوري
و در پي آن، مشاركت در فراگرد توسعه اقتصاد و مأموريتگرفت و اجتماعي جوامع به وظايف هايي

و همكاران،ها دانشگاه (پورعزت  ). 1389اضافه گرديد
و درحال توسعه، توجه خود را به نقش بدين ترتيب، بسياري از كشورهاي توسعه درها دانشگاهيافته

و هاي اقتصادي جامعه معطوف كرده فعاليت ميريزانو برنامه گذاران سياستاند تر كنند تا هر چه بيش تالش
و فناوري توليد شده توسط وها دانشگاهدانش و تعامالت ميان دانشگاه را در بخش صنعتي به كار گرفته

و فناوري، مراكزو پشتيباني از نهادهايي نظير پارك تأسيسصنعت را بهبود بخشند. در اين راستا،  هاي علم
و ... در رشد، مراكز نوآوري، دفاتر انتقال  به منظور ايجاد همكاريها دانشگاهفناوري، دفاتر ارتباط با صنعت

و حمايت از تجاري و صنعت و فناوري در دستور كار قرار گرفت. ميان دولت، دانشگاه  سازي پژوهش
و فناوري ضمن معرفي نهادهاي حامي تجاريفصل در اين اي تطبيقي، مطالعهها دانشگاهسازي پژوهش

از وص سياستدر خص و عربستان كره جنوبيدر پنج كشور منتخب چين،هاآنهاي حمايت ، تركيه، كانادا



پيسازيتجاريحامياز نهادهاتيدر حمايفصل دوازدهم: مرور تجارب جهان698  ... براييشنهاداتيو

هاي مشترك اتخاذ شده شده است. از جمله سياست ارائه 15-12 جدولدرهاآنبندي صورت گرفت كه جمع
 شوند. در اكثر كشورهاي مطالعه شده هشت دسته سياستي حمايتي ذيل دنبال مي

و مراكز رشد: پارك تأسيس و فناوري از هاي علم يفناورو علميها پارك تأسيسدولت چين حمايت
ويشهر مناطق درون و مشوق زيرساخت تأمينو تجهيز را در دستور كارهاآن موفقيت برايازين موردهاي ها

و مراكز رشد، وظيفه حفظ مزيت قرار داده است. در تركيه پارك و فناوري رقابتي از طريق خلق، هاي علم
و ارتقاء  را هاي شركتحمايت و با فناوري پيشرفته و توسعه هاي علم دارند. در عربستان پارك بر عهدهتحقيق

و توانمندسازي واحدهاي مستقر در  و مراكز رشد براي ارتقاء سرريز دانش و شده تأسيسهاآنو فناوري اند
و حما برنامه و توسعه مراكز رشد فناوري طراحي شده است. تأسيسيت از هايي با هدف تشويق، تسهيل

و دفاتر انتقال فناوري: تأسيس سازي در چين دفاتر انتقال فناوري براي تشويق محققان به تجاري مراكز
و صنعت با حمايت دولت در  و تعامالت علم و تقويت روابط و فناوري است. شده تأسيسها دانشگاهپژوهش

و انتقال فناوري منطقه ين مراكز براي تجاريا كره جنوبيدر  فن اي جهت فعال سازي و پياده سازي سازي بازار
از مؤثر تجاري در تأسيساند.و مؤسسات پژوهشي ايجاد شدهها دانشگاهسازي فناوري دفاتر انتقال فناوري

و نيز انتقال دانشگاه و صنعت و تجاري هاي تركيه نيز جهت تقويت تعامل دانشگاه و دانش سازي پژوهش
و تسهيل فعاليت سازي پژوهش هاي تجاري فناوري صورت گرفته است. در كانادا اين دفاتر با هدف هماهنگي

از شده تأسيسها دانشگاهو فناوري در  و يكي درهاآنوظايف ترين مهماند ، مديريت مالكيت فكري است.
و ارتقاء فعاليتعربستان مراكز توسعه فناوري به منظور و انتقال فناوري در سطح هاي تجاري تقويت سازي

و  و فناوري ملك عبدالعزيز ذيل دانشگاه ملك سعود ايجاد شده است. خصوصاًكشور  شهرك علم
و توسعه: سياست سازي هاي تجاري ها، هزينه اين سياست كره جنوبيدر هاي حمايت از تحقيق

و پارك هاي شركت يافته توسط هاي توسعه فناوري را مستقر در مراكز رشد (تا توليد انبوه) و فناوري هاي علم
از دهد. دولت تركيه مشوق در قالب تسهيالت مورد پوشش قرار مي و تسهيالت متنوعي براي حمايت ها

و تجاري هاي شركت و توسعه و مراكز رشد در تحقيق و پياده سازي فناوري پاركي ا طراحي ست. سازي كرده
 علمي،صنعت توسعه هاي چين به عنوان بازيگر هاي مربوطه به افزايش حجم حمايت از پارك همچنين سياست

يفناوربريمبتن متوسطو كوچك هاي شركت زيرساخت رشدزينوينوآوريها خوشه توسعه،يفناورو
 كمك كرده است.

 خاذ اين سياست موجب تقويت ارتباطات كره جنوبيدر صنعت:-هاي حمايت از تعامل دانشگاه سياست
باو تجاري صنعتو علم و صنعت در–بنياد همكاري دانشگاه تأسيسسازي دستاوردهاي تحقيقاتي شده

و تعامالت بيشها دانشگاه و صنعت ارتقاء يافته است. دولت تركيه در راستاي، سرعت همكاري تر دانشگاه
ا موفقهمكاري  و صنعت، از طريق هايي به حمايت از هر دو طرف پرداخته است. دولت رائه مشوقدانشگاه

و هاي مختلفي از جمله آموزش عربستان نيز مشوق ... براي تقويت تعامالت هاي مورد نياز، تسهيالت مالي
و صنعت ارائه نموده است.   دانشگاه

ب پاركي به صنعت: هاي شركتهاي حمايت از انتقال فناوري سياست راي تقويت اين برنامه،
(در شكل پتنت)، بخشي از بودجه مورد نياز تجاريكره جنوبيسازي فناوري تجاري و توسعه فناوري سازي



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريوهش، فناورپژ 699 يشنهادهاو

و مراكز رشد قابل تجاري هاي شركتيافته انتقال مي پاركي نمايد. سازي در مدت سه سال را در قالب وام فراهم
ازها دانشگاهدر تركيه برنامه اختصاصي  بهها دانشگاهانتقال فناوري از براي حمايت و مؤسسات پژوهشي

 هاي پژوهشي دانشگاهي را هدف گرفته است. سازي فعاليت صنعت تدوين شده است؛ اين برنامه تسريع تجاري
و فناوري: سياست و كيفي دستاوردهاي پژوهش به منظور تحريك كره جنوبيدولت هاي تقويت كمي

و توسعه محق فعاليت و تشويق هاي تحقيق و تجاريهاآنقان دانشگاهي سازي دستاوردهاي به كارآفريني
با21تحقيقاتي، پروژه  و كيفي دستاوردهاي تحقيقاتي مغز كره را اجرا نموده است. اين پروژه افزايش كمي

و انتشار در مجالت بين و دانشجويان تحصيالت تكميلي كيفيت باال را به المللي توسط محققان جوان دانشگاهي
و كيفي ثبت پتنت هاي مستقر در پارك هاي شركتتوسط همراه داشته است. در تركيه اين برنامه افزايش كمي

و مراكز رشد را دنبال مي و فناوري به علم و هاي شركتكند. اين برنامه با اعطاء گرنت  هاي شركتنوآفرين
و حفاظت از ايده و متوسط، از ثبت و دستاوردهاي كوچك ميهاآنفني ها  نمايد. در قالب ثبت پتنت حمايت

اي هاي منطقه در كانادا آژانس هاي كارآفريني: به درگير شدن در فعاليتها دانشگاههاي تشويق سياست
در اغلب برنامه و تشويق كارآفريني گذاري با فناوري پيشرفته، ايجاد سرمايهها دانشگاههايي به منظور تحريك
ميسو تجاري و فناوري دنبال و نمايند. اين برنامه ازي پژوهش مالي در ازاء تأمينها شامل اعطاء گرنت، وام

در سهام شركت و صنعت، آموزش مهارت–نيز اين سياست، همكاري دانشگاه كره جنوبيها است. محور
راو پتنتها دانشگاهآموزش ضمن خدمت توسط  و صنعت ميهاي مشترك بين دانشگاه  كند. تقويت

و انرژي سازي: هاي تجاري هاي تقويت زيرساخت سياست  تأسيسبا كره جنوبيوزارت تجارت، صنعت
فن هاي تجاري زيرساخت از بازار، آزمايشگاه سازي از قبيل و ... به حمايت هاي مرجع، نهادهاي ارزيابي فناوري
و مراكز مستقر در پارك هاي شركت و فناوري و هاي علم رشد پرداخته است. همچنين حمايت از ايجاد

و فناوري از طريق گرنت گسترش زيرساخت و هاي تحقيقاتي، تقويت شبكه هاي انجام تحقيقات علمي سازي
و حمايت از اجراي تحقيقات كاربردي در اين راستا مورد حمايت دولت ايجاد پايگاه و فناوري هاي علم

 عربستان قرار گرفته است.
ا و سياستدر در هاي حمايتي از نهادهاي حامي تجاري دامه به بررسي قوانين و فناوري سازي پژوهش

و  و گزارشي از وضعيت، عملكرد بر اساس ارائه گرديد.هاآنروي پيشمسائل سياستي كشور پرداخته شد
در نهادهاي تجاري مسائل ترين مهم، آنچه گفته شد و فناوري دانشگاهي  عدمايران عبارتند از: سازي پژوهش

ساي قانونوجود رياس صرفاًونيدانشگاه كارآفراتيعدم توسعه مقتضي براي نهادها، اختصاصياستيبستر
كم، شدن در عبارات مربوطيها نامهنيآئونياجرا نشدن كامل قوان،هاتيها بدون توجه به ظرف پاركيتوسعه

و نامنعطفو ساخنييپا نسبتاًدرآمد،ها به پارك و سرنوشت مناطق،ها پارك تار بلند نامشخص بودن كاركرد
و فناور يفناورانه داخلديتولهيعدم وجود روح،ها پاركيانداز راهيبراياز بخش خصوصتيعدم حماي، علم

و رانيدر مد عدم، در داخل كشوريبه ضرورت توسعه فناوريتخصصيها خانهزارتويتوجهيب رده باال
پژوهش گرانيبازرهيضعف در زنجي، سازيوزارت عتف در خصوص تجاريباالدست گذاري سياستيهماهنگ
ز،هاتيمورأمكيو عدم تفكيو نوآوريو فناور نظيها رساختيضعف و كارگاه ها، شگاهيآزماريپژوهش ها
و ...قاتيتحق زاتيتجه .ي
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و فناوري هاي پيشنهادي براي حمايت از نهادهاي تجاري سياست.12-8 سازي پژوهش
و مؤسسات پژوهشي در برنامه هفتم توسعهها دانشگاه

و نقشريبا توجه به اهميت موضوع تجا و فناوري و مؤسسات آموزش عالي در اينها دانشگاهسازي پژوهش
و نيز جهت و بنيان، دولت بايد سياست هاي كالن كشور در راستاي توسعه اقتصاد دانش گيري برنامه زمينه ها

س هاي خود را در مسير تجاري حمايت و فناوري قرار دهد. بدين منظور، آشنايي با ازوكارهاي سازي پژوهش
و درس و سياست آموزي از برنامه مختلف مي ها العبور تواند مسير صعب هاي حمايتي ساير كشورها در اين زمينه،

و خلق ثروت را هموار نمايد.   ايجاد ارزش
و پيشبرد اهداف در زمينه بدين ترتيب، به منظور فراهم آوردن بستري مناسب براي توسعه آتي

باها دانشگاهو فناوري سازي پژوهش تجاري داخلي مرتبط در اين زمينه، مسائلو مؤسسات پژوهشي، متناسب
و سياستي به شرح ذيل ارائه مي  شود. پيشنهادات اجرايي

و متمركز براي حمايت واز پارك از آن جا كه تقريباً همه كشورها داراي چندين قانون اختصاصي هاي علم
و .... با مشوقفناوري، مراكز رشد، دفاتر انتق يا ال فناوري در حالي كه قانون و ابزارهاي سياستي متنوع هستند؛ ها

از راهكارهاي بستر سياستي اختصاصي براي نهادهاي تجاري و فناوري در كشور وجود ندارد، يكي سازي پژوهش
و فناوري دانشگاهي شامل پارك پيشنهادي، تدوين قانون ملي نهادهاي تجاري و فناوري، سازي پژوهش هاي علم

و حمايت  در راستاي ساماندهي و ... و كارآفريني مراكز رشد، مراكز نوآوري، دفاتر انتقال فناوري، ارتباط با صنعت
در مراحل مختلف راه و قانوني كشور در نظام اداري و مشوق يكپارچه از اين نهادها در اختيار اندازي، فعاليت هاي

و برق، مخابرات، به عنوان مثال سازمان امورمالياتي، گمرك، اداره ثبت شركتباشد.ميها آن ها، اداره آب
در  و واحدهاي مستقر و ... با اين نهادها و مركز رشد چطور برخورد كنند. اين موارد خصوصاًهاآنشهرداري پارك

ضائات ايران، اين موارد با رويكردي الزم است بر اساس اقت باريكهاي موجودي دارند، امادر كشور اگرچه روال
و وحدت رويه در خصوص حمايت ايجاد شود. تقريباً در همه كشورهاي توسعههاآنگرايانه تعيين تكليف شده

و  در ايران مشكالت زيادي به وجود آورده است.خأليافته چنين قانوني وجود دارد  آن
وباو ارتباطينگ دفاتر انتقال فناورنقش كمرموجود در اين زمينه، مسائليكي از ديگر از صنعت

بيدانشگاه برا و امكانات و تبادل افراد، دانش مها دانشگاهنيانتقال ،يشيزا هاي شركتبايسسات پژوهشؤو
و تجاريميو فناورانيبن دانش به باشد. در اين راستا، اعطاء جوايز انتقال و هاي شركتسازي فناوري پاركي

و و نيز فعاليت مراكز رشد و كارآفريني نوآوري و ارتباط با صنعت هاي انتقال فناوري در دفاتر انتقال فناوري
مي در تجاري موفقدر ازاء عملكردها دانشگاه و فناوري  تواند اثربخش باشد. سازي پژوهش

و فناور گرانيبازرهيضعف در زنجعالوه بر آن، و نيزهاتيمورأمكيو عدم تفكيو نوآوريپژوهش
و فناوريضعف در كشش تقاضا در خصوص دستاوردها داليداخليپژوهش بيليبه يتوجهيهمچون

غيبه ضرورت توسعه فناوريتخصص هاي وزارتخانه و بازار در كشور، اهدافيرقابتريدر داخل كشور، صنعت
ويرهمسويغ مها دانشگاهصنعت تسسات پژوهشؤو و مشكالت فرايند و جاريي، از مسائل سازي پژوهش

و پياده فناوري محسوب مي با سازي شبكه ملي تجاري شود. بدين منظور، طراحي و فناوري سازي پژوهش
و به و تسهيل تعامل و فناوري يكپارچه كردن و تقاضاي پژوهش ويدر راستا همرساني طرف عرضه مسائل



پهايلات، تحلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعيو نوآوريپژوهش، فناور 715 يشنهادهاو

نيساز شفاف؛يوكار كسبويمليازهاين  بخشو دولت فناورانهويپژوهشياازهيتقاضا، مسائل،
ميوكار كسب  گردد. ي، پيشنهاد

و نقش نهادهاي همچنين مي و تقسيم وظايف سازيو اجرايي تجاري گذار سياستتوان به تدقيق
هم و فناوري دانشگاهي براي ايجاد به پژوهش ضعف در از قبيل مسائليافزايي در اين زمينه جهت پاسخگويي

و فناور رانگيبازرهيزنج چندگانه در بخشيگريتول،هاتيمورأمكيو عدم تفكيو نوآوريپژوهش
ايو نوآوريپژوهش، فناور گذاري سياست بميتداخل تقس، خصوصنيو فاصله اجرا از قانون در نيكار
ويدستگاه و فناوريسازيتجاريمتوليدر خصوص نهادهاژهيبه و ...پژوهش .كرد اشارهي

بايابيارزيها شاخصعدم وجود يبندتينبود اولوو نهادهاتيو ماهتيظرف،مأموريتعملكرد متناسب
عانيبن دانش هاي شركتازتيدر حما رينظيها بر اساس ابعاد شركتنيايهاتيفعاليده لزوم جهتنيدر
نهادهايي از ديگر مسائل حائز اهميت در حمايت از محورتيو ظرفيمحوريفناور،يمحور مسئله
مي تجاري و فناوري تلقي و پياده سازي پژوهش و ارزيابي شود. از اين رو، طراحي سازي نظام يكپارچه پايش
و فناوري در زمينه نهادهاي تجاري عملكرد و تجاري سازي پژوهش و توسعه براي رفع1سازي هاي تحقيق

 شود. مسائل مذكور پيشنهاد مي
و فناورانه و هاي شركت پذيرش دانش فني (بر اساس نظر حسابرسان رسمي و مراكز رشد پاركي

(آيين گذاري دارايي نهادهاي قانوني ارزش نامه هاي نامشهود) به عنوان وثيقه قابل قبول در معامالت دولتي
و نيز وثيقه بانكي نيز از سياست مي تضمين معامالت دولتي) از هاي قابل مالحظه در اين زمينه باشد كه

و سياست لعه برنامهمطا  استخراج شده است. كره جنوبيهاي حمايتي ها
[حدود پاييني دارند نسبتاًها درآمد پاركتوان گفت همچنين مي % از بودجه آموزش2(چه از منظر بودجه

م به پاركيعال و چه از منظر مشاركت با بخش خصوصابدييها اختصاص وي] ) كه منجر به كمبود فضا
نظيها رساختيزو شوديمها رساختيز و تجه كارگاه ها، شگاهيآزماريپژوهش ي نيز بايد قاتيتحق زاتيها

و تقويت شوند. و تقويت زيرساخت تكميل سازي مانند هاي تقاضامحور تجاري بنابراين، حمايت از ايجاد
ازسا هاي مرجع، كارگزاران تجاري بازار، مركز نوآوري، شتابدهنده، آزمايشگاه فن و ... در راستاي حمايت زي

و مراكز رشد، از ديگر راهكارهاي پيشنهادي است. بدين ترتيب مستقر در پارك هاي شركت و فناوري هاي علم
ها توسط بخش خصوصي،و تقويت اين زيرساخت تأسيسدرصد از منابع50حداقل تأمينكه در صورت 

ه آن توسط دولت پرداخت خواهد شد.ماند باقي
بندي پيشنهادات ارائه شده در اين فصل به منظور حمايت از نهادهاي حامي، جمع16-12ل جدو
و جهت تجاري  هاي سياستي گيري سازي در احكام پيشنهادي برنامه هفتم توسعه، متناسب با مسائل موجود

ويپژوهش،يآموزش عال مؤسسات،ها دانشگاه گرايي مأموريتو اثربخشي حكمراني؛(شامل افزايش انسجام
وو نوآوريپژوهش، فناوريمال تأميناصالح نظام؛يفناور زي؛ ويپژوهش، فناوريها رساختيتوسعه
مي، تعيين گرديددر فصل چهارمي) كه نوآور  دهد. را نشان

و تسهيالت به نهادهاي برتر تجاري1 و فناوري در هر ساز . تخصيص بودجه ساالنه تشويقي عمراني، توسعه زيرساخت ي پژوهش

و تسهيالت به نهادهاي برتر تجاري و تخصيص بودجه ساالنه تشويقي عمراني، توسعه زيرساخت و فناوري سال سازي پژوهش

ندر زمينه توجه به  وهايتو ظرف ازهايمسائل،  كشوريوكار كسبي فناورانه



پيسازيتجاريحامياز نهادهاتيدر حمايفصل دوازدهم: مرور تجارب جهان716  ... براييشنهاداتيو

و فناوري هاي پيشنهادي براي حمايت از نهادهاي تجاري سياست- 16-12 جدول  سازي پژوهش
ت پژوهشي در برنامه هفتم توسعهو مؤسساها دانشگاه

يشنهاديپ استيسفيرد
 ابزار دسته

ياستيس
مسائل سياستي داخلي

 مرتبط

(هاي)يريگجهت
مربوطهياستيس

در احكام
برنامهيشنهاديپ

 هفتم

تجربه
المللي بين

 مرتبط

1

تدوين قانون ملي نهادهاي
و فناوري تجاري سازي پژوهش

 هاي علم دانشگاهي شامل پارك
و فناوري، مراكز رشد، مراكز
نوآوري، دفاتر انتقال فناوري،
و ... و كارآفريني ارتباط با صنعت
و حمايت در راستاي ساماندهي
يكپارچه از اين نهادها در نظام

و قانوني كشور در مراحل1اداري
و مختلف راه اندازي، فعاليت

هاآنهاي در اختيارمشوق

توسعه
و زيرساخت

گذاري قرراتم

بستراي قانونوجود عدم-
ياختصاصياستيس
ينهادهايبرا

ويسازيتجار پژوهش
يفناور

دريگريتول- چندگانه
 گذاري سياستبخش

ويپژوهش، فناور
ازينوآور و فاصله اجرا

ا  خصوصنيقانون در

گراييمأموريت-
،ها دانشگاه
 مؤسسات

،يآموزش عال
ويپژوهش
يفناور

ه توسع-
يها رساختيز

پژوهش،
ويفناور
ينوآور

كره چين،
، جنوبي

تركيه، كانادا،
 عربستان

2

و اعطاء جوايز انتقال
به تجاري سازي فناوري
و مراكز رشد هاي شركت پاركي

و نيز فعاليتو هاي انتقال نوآوري
و  فناوري در دفاتر انتقال فناوري
و كارآفريني  ارتباط با صنعت

اها دانشگاه  موفقزاء عملكرد در
و در تجاري سازي پژوهش

 فناوري

جايزه-
 انگيزشي

ازتيحما-
يهمكار
و علم

 صنعت

نقش كمرنگ دفاتر انتقال-
باو ارتباطيفناور

و دانشگاه برا يصنعت
و تبادل افراد، انتقال
ب و امكانات نيدانش

مها دانشگاه سساتؤو
 هاي شركتبايپژوهش

وانيبن دانش،يشيزا
 ناورف

توسعه-
يها رساختيز

پژوهش،
ويفناور
ينوآور

چين،
 عربستان

3

و پياده سازي شبكه مليطراحي
و فناوري تجاري سازي پژوهش

و تسهيل تعامل با يكپارچه كردن
وو به همرساني طرف عرضه

يسازشبكه-
گري ميانجي-
ازتيحما-

يهمكار

گرانيبازرهيضعف در زنج-
و فناور ويپژوهش

كيو عدم تفكينوآور
هاتيمورأم

توسعه-
يها رساختيز

پژوهش،
ويفناور

تركيه، كانادا،
انعربست

وتياتي، گمرك، اداره ثبت شركامور مال. به عنوان مثال سازمان1 و ... با اين نهادها و برق، مخابرات، شهرداري ها، اداره آب

و مركز رشد چطور برخورد كنند. اين موارد در كشور اگرچه روال واحدهاي مستقر در آن هاي موجودي ها خصوصاً پارك

و وحدت گرايانه تعيين بار الزم است بر اساس اقتضائات ايران، اين موارد با رويكردي حمايت دارند، اما يك تكليف شده

و خالء آن در ايران رويه در خصوص آن ها ايجاد شود. تقريباً در همه كشورهاي توسعه يافته چنين قانوني وجود دارد

 مشكالت زيادي به وجود آورده است. 



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 717 يشنهادهاو

يشنهاديپ استيسفيرد
 ابزار دسته

ياستيس
مسائل سياستي داخلي

 مرتبط

(هاي)يريگجهت
مربوطهياستيس

در احكام
برنامهيشنهاديپ

 هفتم

تجربه
المللي بين

 مرتبط

و فناوري درتقاضاي پژوهش
نيراستا و ويمليازهايمسائل
تقاضا،يساز شفاف؛يوكار كسب

نم ويپژوهشيازهايسائل،
 بخشو دولت فناورانه
يوكار كسب

وعلم
 صنعت

ضعف در كشش تقاضا در-
يخصوص دستاوردها

و فناور يپژوهش
داليداخل يليبه

يتوجهيبهمچون
يها تخانهزارو

به ضرورتيتخصص
در داخليتوسعه فناور

و بازار كشور، صنعت
در كشور،يرقابتريغ

غ يرهمسوياهداف
و وها دانشگاهصنعت

يسسات پژوهشؤم

ينوآور
اصالح نظام-

يمال تأمين
پژوهش،

ويفناور
ينوآور

4

و نقش و تقسيم وظايف تدقيق
و اجرايي گذار سياستنهادهاي 

و فناوري تجاري سازي پژوهش
افزايي دانشگاهي براي ايجاد هم

 در اين زمينه

توسعه
و  زيرساخت

گذاري مقررات

گرانيبازرهيضعف در زنج-
و فناور ويپژوهش

كيو عدم تفكينوآور
هاتيمورأم

بميتداخل تقس- نيكار
ويتگاهدس درژهيبه

يخصوص نهادها
يسازيتجاريمتول

و فناور يپژوهش
دريگريتول- چندگانه

 گذاري سياستبخش 
ويپژوهش، فناور

ازينوآور و فاصله اجرا
ا  خصوصنيقانون در

و- افزايش انسجام
اثربخشي 

حكمراني نظام 
پژوهش، 
و  فناوري
 نوآوري

 كانادا

5

و پياده سازي نظامطراحي
و ارزيابي يكپ  عملكردارچه پايش

و نهادهاي تجاري سازي پژوهش
و فناوري در زمينه هاي تحقيق
و تجاري  سازي: توسعه

تخصيص بودجه ساالنه-
تشويقي عمراني، توسعه

يمال تأمين
ميمستق
وقيتحق

 توسعه

يهاعدم وجود شاخص-
عملكرديابيارز

،مأموريتمتناسب با
تيو ماهتيظرف

 نهادها
دريندبتينبود اولو-

 هاي شركتازتيحما

گراييمأموريت-
،ها دانشگاه
 مؤسسات

،يآموزش عال
ويپژوهش
يفناور

اصالح نظام-

 چين
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يشنهاديپ استيسفيرد
 ابزار دسته

ياستيس
مسائل سياستي داخلي

 مرتبط

(هاي)يريگجهت
مربوطهياستيس

در احكام
برنامهيشنهاديپ

 هفتم

تجربه
المللي بين

 مرتبط

و تسهيالت به زيرساخت
سازي نهادهاي برتر تجاري

و فناوري در هر سال  پژوهش
تخصيص بودجه ساالنه-

عه تشويقي عمراني، توس
و تسهيالت به زيرساخت

سازي نهادهاي برتر تجاري
و فناوري در زمينه توجه پژوهش

نبه يهايتو ظرف ازهايمسائل،
و  كشوريوكار كسبفناورانه

عانيبندانش نيدر
يده لزوم جهت

نيايهاتيفعال
ها بر اساس شركت
رينظيابعاد

،يمحور مسئله
ويمحوريفناور
يمحورتيظرف

يمالتأمين
پژوهش،

ويفناور
ينوآور

6

و فناورانه پذيرش دانش فني
و مراكز رشد هاي شركت پاركي

(بر اساس نظر حسابرسان رسمي 
گذاريو نهادهاي قانوني ارزش

هاي نامشهود) به عنوان دارايي
وثيقه قابل قبول در معامالت 

(آيين نامه تضمين دولتي
و نيز وثيقه  معامالت دولتي)

 بانكي

 سهام ضمانت
 اعتبارو

-

اصالح نظام-
يمال تأمين

پژوهش،
ويفناور
ينوآور

 كره جنوبي

7

و تقويت حمايت از ايجاد
هاي تقاضامحور زيرساخت
فن تجاري بازار، مركز سازي مانند

نوآوري، شتابدهنده،
هاي مرجع، كارگزاران آزمايشگاه
و ... در راستاي تجاري سازي

در هاي شركتحمايت از مستقر
و پارك و فناوري مراكز هاي علم

50حداقل تأمينرشد. در صورت
و تقويت تأسيسدرصد از منابع
ها توسط بخش اين زيرساخت
مانده آن توسط خصوصي، باقي

 دولت پرداخت خواهد شد.

توسعه
و زيرساخت

گذاري مقررات

هاپاركنييپانسبتاًدرآمد-
(چه از منظر بودجه

% از بودجه2[حدود
بهيآموزش عال

اص ها اختص پارك
و چه از منظر ابدييم [

مشاركت با بخش
بهيخصوص ) كه منجر

و كمبود فضا
 شوديمها رساختيز

ز- يها رساختيضعف
ريپژوهش نظ

ها كارگاه ها، شگاهيآزما
يقاتيتحق زاتيو تجه

توسعه-
يها رساختيز

پژوهش،
ويفناور
ينوآور

كره چين،
، جنوبي
 عربستان
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 چهارم بخش

هاحکا  فتم توسعه م پیشنهادی برنامه
و  نوآوری در حوزه پژوهش، فناوری





 سيزدهمفصل

ه  فتم توسعه احکام پیشنهادی برنامه
و  نوآوری در حوزه پژوهش، فناوری

 نيلوفر ردائي

 پژوهشگر مركز تحقيقات سياست علمي كشور

 چكيده

در ارائهدر اين فصل با استفاده از نتايج حاصل از مطالعات و مطابق با چارچوب شده فصول گذشته
و نوآوري كه در فصل اول  تدوين احكام پيشنهادي برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوري

و اثربخششيافزا«گيري سياستي جهت4احكام پيشنهادي، ذيل نسخه اوليه معرفي شد،  يانسجام
ويو مؤسسات آموزش عالهااهدانشگ گرايي مأموريت«،»يو نوآورينظام پژوهش، فناوريحكمران
ز«و»يو نوآوريپژوهش، فناوريمال تأميناصالح نظام«،»يو فناوريپژوهش يها رساختيتوسعه

و ابزارها، گروه،»يو نوآوريپژوهش، فناور (صدر حكم) و مجريان در قالب اهداف هاي هدف
و در طي برگزاري نشست هم سياستي، با حضور خبرگان، آفريني(زيربندهاي حكم)، تدوين گرديد

و تعديل قرار گرفت. نسخه نهايي احكام در قالب  (5مورد جرح با4ماده گيري جهت4ماده، منطبق
و  الزم كمي احكام پيشنهادي) در اين فصل ارائه شده است. هاي گذاري هدفماده، شامل1سياستي

ا و تدو ينكهبه ذكر است با توجه به پينسفارش انجام پژوهش حاضر از سمت وزارت يشنهادياحكام
احكاميتمركز اصل كشور داده شده بود،يعلم ياستس يقاتبه مركز تحقيو فناور يقاتعلوم، تحق

و حوزهينتدو .وزارت مزبور بوده استياثرگذارياصليها شده بر حل مسائل
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 مقدمه.13-1
در فصل بر اساس چارچوب معرفي كه در فصول قبلي مشاهده شد، طور همان سياستيو در پاسخ به مسائلاولشده

و اثربخششيافزا« گيري سياستي جهت، چهار)سوم(فصلو روندهاي آينده)دوم(فصل  نظاميحكمرانيانسجام
اصالح«،»يو فناوريو پژوهشيو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه گرايي مأموريت«،»يو نوآوريپژوهش، فناور

ز«و»يو نوآوري، فناورپژوهشيمال تأميننظام   شناسايي شدند»يو نوآوريپژوهش، فناوريها رساختيتوسعه
هاي مورد نياز جهت تدوينو به منظور فراهم آوردن ورودي دوازدهمتا پنجمدر فصول ). در ادامهچهارم(فصل

و ابزارها، گروه گيري يشنهادي ذيل جهتپاحكام  (صدر حكم) و مجريانها هاي مزبور در قالب اهداف ي هدف
مراحل1-13 شكل.ارائه گرديدانجام شده در اين خصوصو تطبيقي موضوعياسنادي، مطالعات(زيربندهاي حكم)،

و جايگاه هر يك از مطالعات پشتيبان در آن را نشان مي  دهد. تدوين احكام پيشنهادي
و همچنين برخيه فصل پنجم كه به تحليل محتواي اسناد، شامل اسناد باالدستي، برنامه اي توسعه پيشين

در تكميل عناصر مختلفو مرتبط ترين مهماز  و نوآوري، اختصاص داشت؛ در حوزه پژوهش، فناوري ترين قوانين
از سازگاري بيروني  و همچنين كسب اطمينان در سطح مياني در طراحي خصوصاًبرنامه به ويژه تعيين اهداف

در احكام پيشنهادي گرفت. ابزارهاي سياستي مورد استفاده قرار به منظور كمك به طراحي ابزارهاي سياستي
در برنامه هفتم، عالوه بر بهره از تحليل محتواي اسناد كه گستره ابزارهاي مورد استفاده از نتايج حاصل گيري

(فصل اسناد را نشان مي درگي ) نيز، جهت تصميمششمدهند، بررسي عملكرد احكامِ كيفي برنامه ششم توسعه ري
ِ با اصالحات احكام پيشين،  و يا تكرار شدخصوص تكرار/ عدم تكرار .به كار گرفته

و به منظور تعيين شاخص (كمي) احكام پيشنهادي، از نتايج حاصل از فصل گذاري هدفها عملياتي
به حاضر هفتم سند  اختصاص داشت، استفاده شد.ارزيابي برنامه هفتم محور طراحي نظام شاخصكه
از جهتتد هر يك بر ورودي گيري وين احكام پيشنهادي ذيل از مطالعات هاي سياستي، عالوه هاي حاصل

گروه نيازمند بهرهالذكر، فوق از در حمايت از تجارب دنيا و همچنين مطالعات گيري هاي هدف اصلي مورد نظر
در فصل هشتمهاي سياستي نيز گيري موضوعي متناسب با جهت بر اين اساس در راستاي تدوين احكام بود. و

و مرتبط با جهت و اثربخشي حكمراني نظام پژوهش، فناوري نوآوري، پيشنهاداتي اوليه گيري افزايش انسجام
و تطبيقي، ارائه گرديد. با توجه به  پيچيدگي جهت اصالح الگوي حكمراني نظام مزبور با كمك مطالعات اسنادي

و گاها و وجود آراي مختلف ذي باالي موضوع در خصوص الگوي حكمراني، پيشنهادات اوليه متضاد ميان نفعان
همدر نشست و با حصول اجماع نسبي ميان خبرگان، الگويي جهت تقسيم هاي آفريني سياستي، طرح گرديد

و نوآوري ارائه شد كه در فصل نهم،  در سطح حكمراني نظام پژوهش، فناوري شدوظايف .مطرح
م بدر راستاي تدوين احكام پژوهشي نيز، مؤسساتوها دانشگاه گرايي مأموريتگيري جهتارتبط

 طراحي شد كه در فصل دهم به آن پرداخته شد. مؤسساتاين مأموريتچارچوبي جهت تعيين 
هاي هدف اصلي احكام پيشنهادي، شامل برداري از تجارب جهاني در حمايت از گروه به منظور بهره

و مؤسساتوها دانشگاه از هاي تطبيقي سياست فناوري، مطالعاتي نيز به بررسيپژوهش هاي حمايت
و نهادهاي حامي تجاري مؤسسات،ها دانشگاه و پژوهشي سازي، اختصاص داده شد كه در فصول يازدهم

 دوازدهم، ارائه گرديدند.
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و با بهره بر در نهايت اساس چارچوب نظري گيري از نتايج مطالعات مزبور، نسخه اوليه احكام پيشنهادي
و در طي برگزاري نشست4هاي سياستي گيري طراحي شده، ذيل جهت باهم گانه تدوين آفريني سياستي
و صاحب و نهايي حضور خبرگان آنشدنظران مورد بررسي قرار گرفته مي كه در ادامه به شود. اسامي ها اشاره

 قابل مشاهده است.ها نيز در پيوست اين فصل، كننده در نشست خبرگان شركت
و روندهاي آينده، مسائل سياستيشناساييدر الزم به ذكر است كه و همچنين انجام مطالعات نظري

و معطوف كردن تمركز اصليبا نگاهسعي شد تا تطبيقي پشتيبان، هايكالن و حوزه ياثرگذاريبر مسائل
بريو فناور يقاتوزارت علوم، تحق در سطح قانون برنامه توسعه لزوماًكه موضوعاتيو بدون تمركز صرف

و آتي، فراهم عمل شودقابل پيگيري هستند،  و همه جانبه از وضع موجود تا امكان حصول تصويري شفاف
و محدوديت به داليلي همچونگردد. بديهي است كه  و قانون برنامه توسعهدر طرحاحكام قابل مقتضيات ها
تص وجود قوانين يا طرح و هاي در جريان ويب در خصوص موضوعات گوناگون، امكان پرداختن به همه مسائل

اموضوعات اشاره شده  هايي در اين به عنوان مثال، در قالب احكام پيشنهادي نبود. كتابيندر فصول مختلف
 توان به دو مورد زير اشاره نمود: زمينه، مي
و در سطح اقدامات مورد نياز براي حل برخي مسائل، نيازمند ورود مجلس در• قالب تدوين قانون نبوده

و ابالغ آئين و با تدوين اندازي سازوكارهاي مربوطه، قابل پيگيري ها يا راه نامه درون دستگاهي
آن هاي علمي براي مثال مسئله وضعيت نامناسب تقلب هستند. كه يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت

و راه استفاده از فناوري و تقويت هاي نوين است، موضوعي درون هاي هوشمند سامانهاندازي
و   قابليت طرح در سطح برنامه توسعه را نخواهد داشت.دستگاهي بوده

و نتوانسته در خصوص برخي مسائل، قوانيني وجود دارند كه به طور مناسب اجرايي نشده• اند مسائل مورد اند
و مشكل،مزبورهاي قانوني براي حل مسائل به عبارت ديگر، ظرفيت؛ نظر را حل كنند به كار گرفته شده

بهرسدميبر اين اساس به نظر اصلي در اجراي قوانين بوده است.  هاي قانوني كارگيري ظرفيت، اولويت با
و وضع قوانين جديد در اين زمينه، مشكلي را برطرف نخواهد كرد. ، مسائلي كه در براي مثال موجود بوده

و عدم به تجميع تقاضا مطرح شد، در قوانين مختلف همچون هاي سياستي كارگير زمينه تقاضاي فناوري
درو طرح جهش توليد دانش كشوريو خدماتيديحداكثر استفاده از توان تول در جريانبنيان كه پيگيري
و مجلس شوراي اسالمي بر اين اساس در احكام پيشنهادي حاضر آورده است، ردپايي از حل آن ديده شده

ميبه عنوا اند. نشده و همكارين مثالي ديگر در اين زمينه، المللي هاي بين توان به مسئله ضعف صادرات
آگ بنيان اشاره نمود. علي دانش هاي شركتفناورانه در  و همچنين رغم پيشنهاد مطرح اهي از وجود اين مسائل

(فصل هفتم  اشده در فصل مربوط به بررسي عملكرد برنامه توسعه پيشين و)، مبنكتابيناز ي بر ادغام
و گنجاندن بندي در زمينه همكاري هاي فناورانه اصالح مواد مربوط به موضوع مزبور در برنامه ششم

و برنامه بين سند جامع روابط«هاي موجود از جمله المللي در احكام پيشنهادي برنامه هفتم، با مرور قوانين
و هاي حماو برنامه» المللي جمهوري اسالمي ايران علمي بين يتي تعريف شده به دنبال آن در معاونت علمي

و  قانون رفع43سازي ماده(در راستاي اجرايي» بنيان برنامه توسعه توليد دانش«فناوري رياست جمهوري
و كمكي جدي در مسير حل مسائل  موانع توليد)، بندي كه نسبت به مفاد موجود، ارزش افزوده ايجاد كند

ح  اضر، حاصل نشد.موجود باشد از مسير پژوهش
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 احكام پيشنهادي.13-2

 نوآوريو فناوري پژوهش، نظام حكمراني اثربخشيو انسجام ماده مربوط به افزايش.2-1- 13
و فناور گذاري سياستدريبخش انسجامبه منظور مليساماندهي، حوزه علم ينهادهاليو تكمي نوآورينظام

و فناورةمرتبط با چرخ ي:علم
و فناوريي شوراي عال.الف موظف است تا پايان سال اول اجراي برنامه بر اساس علوم، تحقيقات

و اولويت آينده اي از بازيگران طرف كشور با مشاركت طيف گسترده اساسي بندي مسائل نگاري فناوري، شناسايي
و تقاضاي فناوري، توجه به و علومو سرزمين آمايش اسناد عرضه بهاجو انساني اهميت علوم پايه تماعي نسبت

و تقسيم كار ملي بر آن اساس اقدام نمايد.و طرح فناوريو پژوهش هاي اولويت تعيين  هاي كالن ملي
و نوآوري كشور، ارتقاي هوشمندي.ب و شفاف از وضعيت علم، فناوري به منظور ارائه تصوير واقعي

و همچنين سياستي، زمينه و نوآوري محور گذاري مسئله اتخاذ رويكرد اولويت سازي ارزيابي عملكرد علم، فناوري
و فناوريشوراي عالي   موظف است اقدامات زير را انجام دهد: علوم، تحقيقات

و استقرار نظام.1 و نوآوري كشور بازطراحي و ارزيابي علم، فناوري  هاي شاخص، مبتني بر طراحيپايش
و منطبق با استانداردهاها بومي مبتني بر چالش ؛الملليي بينو نيازهاي كشور

و سازي يكپارچهاندركار براي مشاركت با ساير نهادهاي دست.2 و فناوري و اطالعات علم نظام ملي آمار
؛ماين نظا گيري شكلتقسيم كار ملي حول ايجاد يك

و اطالعات راه.3 و نوآوري كشور جهت انتشار آمار و ارزيابي علم، فناوري اندازي سامانه جامع پايش
و نوآوري، جهت دسترسي عموممربوط به پايش  .نظام علم، فناوري

سه بيندر افزاهمو مستمر ارتباط تقويت بنيان، دانش اقتصاد توسعهاز حمايت گسترش منظوربه.پ
 دائمي احكام قانون)51( ماده با هدف اجراي وظايف موضوعو دانش توسعةو كاربردو انتشارو توليد جريان
و نوآوري سازمان ملي«،)1395( توسعه هاي برنامه  معاونت بودجه هاي رديفو منابعاز استفادهبا»فناوري
 شود.مي تأسيس دولت، ساختار گسترشاز اجتنابو ساالنه هاي بودجهدر جمهوري رياست فناوريو علمي

ب85ماه از تصويب برنامه، در چارچوب اصل6اساسنامه اين سازمان، ظرف مدت.تبصره ه قانون اساسي
 خواهد رسيد. وزيران هيئتتصويب

و پشتيبان-1-13 جدول و اثربخششيافزا گيري هاي احكام مرتبط با جهت اجزاء يحكمرانيانسجام
يو نوآورينظام پژوهش، فناور

پشتيباناجزاء

و فناور گذاري سياستدريبخش انسجام يحوزه علم
و فناوريكليهااستيس يعلم

1-2 بند

ملنظيسامانده ينوآوريام
ياقتصاد مقاومتيكليهااستيس

2 بند

و فناورةمرتبط با چرخينهادهاليتكم يعلم
نقشه جامع علمي كشور

2يمل اقدام1كالن راهبرد
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پشتيباناجزاء
و فناوريگذارتياولو-الف بر اساس:يكالن مليهاطرحنييو تعيپژوهش

يفناورينگار ندهيآ-
ايبندتيو اولوييشناسا- طيساسمسائل يا گستردهفيكشور با مشاركت

و تقاضا گرانياز باز يفناوريطرف عرضه
نيسرزمشيتوجه به اسناد آما-
يو اجتماعيو علوم انسانهيعلوم پاتيتوجه به اهم-

مسائل سياستي حوزه پژوهش،
و نوآوري  فناوري

تجارب جهاني در حمايت از
 پژوهشي مؤسساتوها دانشگاه

يو نوآوريعلم، فناورتيو شفاف از وضعيواقعريرائه تصوابه منظور-ب
عملكرد علم،يابيارزيسازنهيزم،ياستيسيهوشمنديكشور، ارتقا

رونيو همچنيو نوآوريفناور :محور مسئلهيگذارتياولو كردياتخاذ
و نوآوري،يبازطراح-1-ب و ارزيابي علم، فناوري و استقرار نظام پايش

ن بر چالشيمبتن و و منطبق با استانداردهايازهايها يالمللنيبيكشور
سا-2-ب مليساز كپارچهيياندركار برا دستينهادهاريمشاركت با ينظام

و فناور و اطالعات علم ايآمار ملميتقسكي جاديو حوليكار
 نظامنيايريگ شكل

پايانداز راه-3-ب كشوريورو نوآيعلم، فناوريابيو ارزشيسامانه جامع
و اطالعات مربوط به پا ،يو نوآورينظام علم، فناورشيجهت انتشار آمار

عموميجهت دسترس

س  حوزه پژوهش،ياستيمسائل
يو نوآوريفناور

وتيتقو،انيبناز توسعه اقتصاد دانشتيگسترش حما-پ ارتباط مستمر
بهم و توسعديتولانيسه جرنيافزا در و كاربرد انشدةو انتشار

يهابرنامهيقانون احكام دائم
51مادهتوسعه كشور

مل« تأسيس-پ رد»يو نوآوريفناوريسازمان و يهافيبا استفاده از منابع
ويها در بودجهيجمهور استيريو فناوريبودجه معاونت علم ساالنه

 اجتناب از گسترش ساختار دولت

درفيوظاميتقسيشنهاديپيالگو
ظام پژوهش،نيسطح حكمران

(نشستو نوآوريفناور هايي
آفريني سياستي)هم

به.2-2- 13 و فناوريها دانشگاه گرايي مأموريتماده مربوط و پژوهشي و مؤسسات آموزش عالي
و پژوهشي، ينهبا هدف به و عملكرد آموزشي  وسعهتويسطوح آموزشانيميوستگيپيارتقاسازي ساختار

حل، جهتثروت در كشورديو تولينيكارآفر،يفناور و نوآوري به سمت دهي آموزش، پژوهش، فناوري
و نوآوري در مرزهاي دانش براي  و اقتضائات كشور با توجه به آمايش سرزمين مشكالت، رفع نيازهاي واقعي

و  و پژوهشي:عال آموزش مؤسساتيكارآمديارتقاتحقق مرجعيت علمي ي
و مؤسسات آموزشها دانشگاه گرايي مأموريتالزم در خصوص هاي ريزي دولت موظف است برنامه.الف

به عالي با توجه به اهميت حركت هدفمند به سمت جامعه و نسبت و تحقق دانشگاه كارآفرين را انجام محوري
 تحقق موارد زير اقدام نمايد:

و پاداش اعضاي نامه اصالح آئين.1 و نظام دستمزد و ارتقا ايه شاخصو علمي هيئتهاي جذب
و رتبه محوري با در نظرو مؤسسات آموزش عالي در جهت جامعهها دانشگاهبندي ارزيابي

و مؤسسات آموزش عالي مختلف.ها دانشگاه مأموريتداشتن تفاوت در 
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و تجاري هاي الزم در حوزه آموزشارائه.2 و فناوريي كارآفريني سازي دستاوردهاي پژوهش
و دانشجويانها دانشگاه علمي هيئتبراي اعضاي  و فناوري و پژوهشي ، مؤسسات آموزش عالي

 مرتبط.
و ساماندهي دولت موظف است تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به دسته.ب مؤسسات مأموريتبندي

و علم محوري، فناوري هاي تمركز مؤسسات بر مسئله پژوهشي بر اساس حوزه و همچنين محوري محوري
و توسعهشاملهاآنكاركردهاي كليدي  و سياستتحقيق را؛ انتشار فناوري و اصالحات زير پژوهي، اقدام نموده

 تعيين شده انجام دهد: مأموريتهاي متناسب با حيطه
به.1 و و ارتقاي اعضاي نامه روزرساني آئين اصالح نامه تشكيالت، آئينعلمي هيئتهاي جذب

و همچنين اصول ارزيابي مؤسسه ي پژوهشي كشور با مد نظر قرار دادنها مؤسسات پژوهشي
 انواع مختلف مؤسسات. هاي مأموريتحيطه

با تأمينهاي سازي شيوه متنوع.2  انواع مختلف مؤسسات پژوهشي. هاي مأموريتمالي متناسب
و تعاونيتعيين مصاديق.3  مؤسسات پژوهشي غير حاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي

و مؤسسات دانشتقانون حمايت از شرك4ماده موضوع و تجاري ها و سازي نوآوري بنيان ها
و اجراي ماده مزبور بر آن اساس.، بر اساس دسته1389اختراعات، مصوب سال   بندي فوق

و شفاف.پ از نهادهاي حامي تجاري هاي مأموريتسازي دولت موظف است به منظور ساماندهي سازي
وو صنعتبا ارتباط فناوري، انتقال دفاتر نوآوري،كزمرا رشد، مراكز فناوري،و علم هاي پارك جمله كارآفريني

و فناوري، حمايت و قانونيو اداري نظامدر نهادها ايناز يكپارچه مناطق علم در هاي تعيين مشوق كشور
بههاآن اختيار  پژوهش سازي تجاري نهادهاي ملي قانون« تقديم اليحه تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت

، نحوه مأموريتبه مجلس شوراي اسالمي، اقدام نمايد. اليحه مزبور شامل مواردي از جمله حدود»فناوريو
و اداره، انواع مشوق و حمايت مالكيت و اجازه ها در تأسيسهاي قابل تعريف، نقش بخش خصوصي شعب

 ها خواهد بود. استان
و توسعه پارك.ت و فناو به منظور هدفمندي رشد ري، دولت موظف است اولويت اعطاي مجوز هاي علم

و فراهم پارك تأسيسبه  طي سازي زيرساخت هاي جديد هاي اجراي برنامه به پارك هاي سالهاي الزم را در
و تقاضامحور قابل  و پتانسيل تأسيستخصصي و با توجه به نيازها ها هاي استان با مشاركت بخش خصوصي

 اختصاص دهد.
و ارزيابي عملكرد پارك دولت موظف است، ظرف.ث هاي سال اول اجراي برنامه، نظام يكپارچه پايش

و ساير نهادهاي  و فناوري، مراكز رشد را سازي فناوري را پياده تجاريحامي علم و اقدامات زير سازي نموده
 انجام دهد:
و تسهيالت به نهادهاي برتر−  حامي تخصيص بودجه ساالنه تشويقي عمراني، توسعه زيرساخت

 سازي فناوري در هر سال تجاري
و تسهيالت به نهادهاي برتر− حامي تخصيص بودجه ساالنه تشويقي عمراني، توسعه زيرساخت

به تجاري نسازي فناوري در زمينه توجه و كسبهايتو ظرف ازهايمسائل،  كشور وكاريي فناورانه
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و پشتيبان-2-13 جدول  گرايي وريتمأم گيري هاي احكام مرتبط با جهت اجزاء
يو فناوريو پژوهشيو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه

پشتيباناجزاء

و پژوهشي ينهبه و عملكرد آموزشي  سازي ساختار
ويكليهااستيس علم

2بنديفناور

و توليد ثروتيفناور وسعهتويسطوح آموزشانيميوستگيپيارتقا ، كارآفريني
برنامه چهارم توسعه

48ماده

و نوآوري به سمت حل مشكالت جهت  دهي آموزش، پژوهش، فناوري
كشورينقشه جامع علم
12راهبرد كالن

و اقتضائات كشور با توجه به آمايش سرزمين  رفع نيازهاي واقعي
نقشه جامع علمي كشور

7راهبرد كالن

 تحقق مرجعيت علمي
نقشه جامع علمي كشور

2هدف كالن

و پژوهشيعال وزشآم مؤسساتيكارآمديارتقا ي
كشورينقشه جامع علم

6راهبرد كالن
و پاداش اعضايهانامهنياصالح آئ-1-الف و نظام دستمزد و ارتقا يجذب

و مؤسسات آموزشها دانشگاهيبندو رتبهيابيارزيهاو شاخص علمي هيئت
دريمحور در جهت جامعهيعال وها دانشگاه مأموريتبا در نظر داشتن تفاوت

 مختلفيمؤسسات آموزش عال

مأموريتنييچارچوب تع
 مؤسسات،ها دانشگاه
يو پژوهشيآموزش عال

كشور
يدستاوردهاسازييو تجارينيالزم در حوزه كارآفرهايارائه آموزش-2-الف

و فناور وي، مؤسسات آموزش عالها دانشگاه علمي هيئتياعضايبرايپژوهش
 مرتبط.نايو دانشجويو فناوريپژوهش

س حوزهياستيمسائل
يو نوآوريپژوهش، فناور

تمركزيها بر اساس حوزهيمؤسسات پژوهش مأموريتيو ساماندهيبند دسته-ب
يكاركردهانيو همچنيمحورو علميمحوريفناور،يمحور مؤسسات بر مسئله

و توسعهشاملهاآنيديكل سيانتشار فناور؛تحقيق يپژوه استيو

ت مأموريتعيينچارچوب
 مؤسسات،ها دانشگاه

و پژوهشي آموزش عالي
كشور

به-1-ب و و ارتقايها نامهنيآئيروزرسان اصالح ،علمي هيئتياعضايجذب
يها مؤسسهيابياصول ارزنيو همچنيمؤسسات پژوهشالتيتشك نامهنيآئ

حيپژوهش  ات.انواع مختلف مؤسس هاي مأموريتطهيكشور با مد نظر قرار دادن

مأموريتنييچارچوب تع
 مؤسسات،ها دانشگاه
يو پژوهشيآموزش عال

 كشور

بايمال تأمينيهاوهيشيساز متنوع-2-ب انواع مختلف هاي مأموريتمتناسب
يمؤسسات پژوهش

مأموريتنييچارچوب تع
 مؤسسات،ها دانشگاه
يو پژوهشيآموزش عال

كشور
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پشتيباناجزاء

به بخشيقابل واگذاريتيحاكمريغيمؤسسات پژوهشقيمصادنييتع-3-ب
و مؤسسات از شركتتيقانون حما4موضوع مادهيو تعاونيخصوص ها
و اختراعاتهاينوآوريسازيو تجارانيبن دانش

مأموريتنييچارچوب تع
 مؤسسات،ها دانشگاه
يو پژوهشيآموزش عال

كشور
و فناويسازيتجارينهادهايقانون مل«حهيالميتقد-پ به مجلس»يرپژوهش

ياسالميشورا
تجارب جهاني نهادهاي

سازي حامي تجاري
يسازو فراهمديجديهاپاركتأسيسمجوز بهياعطادهيتياولو-ت
با مشاركت تأسيسو تقاضامحور قابليتخصصيها الزم به پاركيها رساختيز

نيبخش خصوص ها استانيهاليو پتانس ازهايو با توجه به

حوزهمسائل سياستي
و نوآوري  پژوهش، فناوري

و فناوريهاعملكرد پاركيابيو ارزشيپاكپارچهينظام-ث و،يعلم مراكز رشد
يفناور سازي¬يتجاريحامينهادهاريسا

تجارب جهاني نهادهاي
سازي حامي تجاري

و نوآوري تأمينماده مربوط به اصالح نظام.2-3- 13  مالي پژوهش، فناوري
و فناورةتوسعيمال تأميننظاميهساماندبا هدف و فناوري، علم ي در راستاي كمك به كسب مرجعيت علمي

و خدمات دانشديسهم تولشيافزابنيان، پيشتازي اقتصاد دانش و رسيدن سهمانيبنو صادرات محصوالت
و توسعه كرد هزينه  درصد توليد ناخالص داخلي:3حداقلبه تحقيق

به.الف كه اي برنامه گونهدولت موظف است برنامه، نسبت هاي سالكليه در بودجه ساليانه ريزي نمايد
كل عمومي اعتبارات و توسعه فناوري به در اين راستا درصد باشد.2 حداقل بودجه منابع عموميپژوهشي

،هاهدانشگامستقيم هاي بودجه سه بخش كلي رديفمنابع موضوع اين بند هر سال در بودجه سنواتي در قالب 
و فناوري؛  هاي پژوهشهاي اجرايي جهت انجام هاي بودجه پژوهشي دستگاه رديف مؤسسات پژوهشي

و حمايت از توسعه فناوري تقاضامحور، مسئله و كاربردي  هاي بودجه رديف؛منظوره خاصهاي مورد نياز محور
به منظوره عامهاي نوظهور فناوري همچنين منابع توسعهواي پايه هاي پژوهش و رقابتي، كه به طور متمركز

و توسعه فناوري منظور توسعه مرزهاي دانش در رشته به هاي مختلف علمي ، مؤسساتها دانشگاههاي نو
و قطب و فناوري تخصيص داده خواهد شد، مشخص نمايد. منابع مربوط به تجاري پژوهشي سازي هاي علمي

و نوآوري نظير منابع حمايت از  و واحدهاي فناور مستقر در پارك دانش هاي شركتفناوري و بنيان هاي علم
و در رديف  هاي جداگانه منظور خواهد شد. فناوري عالوه بر منابع اين بند

ازوهاي رقابتي موضوع ماده فوق مديريت متمركز بودجه.تبصره كمكو لبه دانش هاي پژوهشحمايت
معبه توسعه تحقيقات تقاضامحو و موضوع ماده واحده،صندوق عتف توسط ضالت كشورر در جهت حل مسائل

(عتف) تأسيساصل« و فناوري شوراي عالي1/11/98مصوب مورخ»صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات
و انقالب فرهنگي، و نهادهايو ساير صندوق»و فناوران كشورصندوق حمايت از پژوهشگران«انجام با ها

در مأموريت اد صندوقموازي، ميمزبور  گردند. غام
(ياز مقررات ماليبخشميمواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ56بند زير جايگزين ماده.ب ،)2دولت

 شود:مي 1393مصوب سال
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(ياجرائيها دستگاههيكل مد5موضوع ماده موضوع مادهيهاو دستگاهيخدمات كشورتيري) قانون
(ياز مقررات ماليخشبميبه قانون تنظي) قانون الحاق مواد50(  اند مكلف 15/8/1384) مصوب1دولت

ذيعالوه بر اعتبارات پژوهش درصد از اعتباراتيك بودجه ساالنه منظور شده است،نيدستگاه در قوانليكه
(يبه استثنايانهيهز تخصيص يافته (1فصول و و در موردياهيسرماييتملك دارااعتباراتو)6)

يدولت هاي شركت هزك درصدي، اصل«موضوع ماده واحده،صندوق عتفاز طريقراياتيرعمليغيهانهياز
انقالبيعاليشورا1/11/98مصوب مورخ»(عتف)يو فناور قاتيعلوم، تحقيعاليصندوق شورا تأسيس
به ربطذيهاي تحقيقاتي مرتبط با دستگاه ي، منطبق با اولويتو توسعه فناوريامور پژوهشيبرا،يفرهنگ كه

و بودجه مكلف است در زمان تخصيص سازمان كنند.نهيهز،رسدمي عتفتصويب شوراي عالي  برنامه
و به حساب  واريز نمايد. الذكر فوق صندوق اعتبارات، به ميزان يك درصد مشمول هر دستگاه را كسر

به صندوق عتف.تبصره تا موظف است گزارش عملكرد اين بند را پايان مردادماه به طور ساالنه حداكثر
كرد مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزينه

و توسعه .را منتشر نمايد تحقيق
وها دانشگاهكليه.پ 90ساالنه حداقل اند موظفيردولتيغو مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي

و حاصل از طرحدرصد از درآمدهاي اختصاصي را15هاي تحقيقاتي درصد از ساير درآمدهاي اختصاصي خود
و فناوري اختصاص دهند. به فعاليت  هاي پژوهش
و نهادها.ت و مؤسسات عمومي غيردولتي، دولتريغيعموميمؤسسات ي، موضوع قانون فهرست نهادها

(1373مصوب سال  و الحاقات بعدي، ماده ريت خدمات كشوري، مصوب سال ) قانون مدي3، با اصالحات
وو ساير قوانين خاص به استثناي صندوق 1386 و بازنشستگهاي بيمه و تابعه هاي شركتي  اند موظفوابسته
و فناورييهاتيخود را صرف فعالسال قبل درصد از درآمدكيحداقل  زير نظر. نهادهايندينما پژوهش

و ستااديبنرينظ،يمقام معظم رهبر ايد اجرامستضعفان  مشمول اين بند هستند. شان،يفرمان امام، با اذن
بهنيو واقفنيريخقيدولت موظف است با تشو.ث تادينمايزير برنامهيا گونهو رفع موانع موجود،

خ و .ابديشيافزايو فناوريو پژوهشيو مؤسسات آموزش عالها دانشگاهيمال تأمينازهيريسهم وقف
فناورانه به انجاميهايو نوآوريو توسعه آموزش، پژوهش، فناورتيحمايرا براييها كه طرحينيريخ

خيهاتيو حماايبرسانند، مشمول مزا  ساز خواهند شد. مدرسهنيريمربوط به
حقيا در دوره و تكميبرايردولتيغيو حقوقيقيكه اشخاص يفضاهازيو تجهلياحداث، توسعه

كميآموزش يو مراكز آموزش عالها دانشگاهدريو خدمات رفاهيورزشآزمايشگاهي،،يپژوهش،يآموزشكو
درو پژوهش و همچنين مشاركت و فناوري يا توسعه پارك تأسيسي هانهيهزنياندينمانهيهزهاي علم

هز به گياتيقبول مال قابليهانهيعنوان .رديموردمحاسبه قرار
توكرد به منظور افزايش هزينه.ج و درصد از توليد1وكار تا سطح حداقل در بخش كسب سعهتحقيق

 ناخالص داخلي تا سال پاياني برنامه:
 هايتيفعالوقيمصادفيبرنامه، تعربيظرف مدت شش ماه از تصودولت موظف است.1

و توسعه ا تحقيق و به طور ساالنه، آمار مربوط به را مشخصهاتيفعالنيو نحوه سنجش
و منتشرقهاي مالياتي تحقي مشوق  نمايد.و توسعه اعطا شده را محاسبه
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(س) ماده بندهاي زير به عنوان تبصره.2 مي قانون ماليات 132به بند  شود: هاي مستقيم اضافه
و تعاوني درصد هزينه50معادل− و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي هاي تحقيقاتي

در موضوع بند فوق كه به انجام فعاليت و پژوهشي و واحدهاي هاي تحقيقاتي تحقيق
با توسعه و يا در قالب قرارداد منعقده و دانش هاي شركتداراي مجوز  هاي شركتبنيان

و مراكز رشد بپردازند، مشروط بر اينكه مستقر در پارك و فناوري ناخالص درآمد هاي علم
ر5.000.000.000( ارديليم كمتر از پنجهاآنيابراز مالي) ده زانينباشد، حداكثر به

) هزيابرازاتي) مال%10درصد منهيسال انجام .شوديمذكور بخشوده
كهدر− هاي در صندوق فوق بندموضوعيو تعاونيخصوصياشخاص حقوق صورتي

) و فناوري موضوع ماده و ارتقاي نظام ) قانون رفع موانع توليد رقابت44پژوهش پذير
(مصوب سال  و صندوق1394مالي كشور ازگذار هاي سرمايه) ي جسورانه داراي مجوز

و اوراق بهادار و نهادها2(موضوع ماده سازمان بورس ديجديماليقانون توسعه ابزارها
و چهارم قانون اساسيكل هاي سياستياجراليبه منظور تسه (مصوبياصل چهل

هم )) سرمايه1388 و يا به هاي مزبور بپردازند، گذاري با صندوق سرمايه گذاري كرده
اگذاري، درصد از حجم سرمايه50ل معاد هاآنيناخالص درآمد ابراز نكهيمشروط بر

ر5.000.000.000( ارديليم كمتر از پنج مالي) ( زانينباشد، حداكثر به ) %10ده درصد
م گذاري سرمايهسال انجاميابرازاتيمال .شوديمذكور بخشوده

ح مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت است مكلفدولت.3  هاي پژوهشمايت مالي از به
و حوزهو مؤسسات آموزش عالي،ها دانشگاهتقاضامحور مشترك با و فناوري هاي پژوهشي

هاي هزينههفتاد درصد از به اينكه حداقل علميه در موارد ناظر به حل مشكالت كشور، مشروط
و بخش خصوصي يا تعاونيآن را  ه اجرايي اين بند، نام آئين كرده باشد، اقدام نمايد. تأمينتعهد

و به تصويب و فناوري، تدوين در شش ماه اول اجراي برنامه به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات
.رسدمي وزيران هيئت

و مؤسسات انتفاع ها، بانك شركت.4 يقانونفيتكاليدر اجرا اند مكلفوابسته به دولت،يها
هز%40( چهل درصدمربوط، حداقل ساامور پژوهشنهي) از سه ليانهي به خود در مقاطع ماهه

(و پنجستيب زانيم  تأسيساصل«موضوع ماده واحده،صندوق عتف)، به حساب %25درصد
يعاليشورا1/11/98مصوب مورخ»(عتف)يو فناور قاتيعلوم، تحقيعاليصندوق شورا
طريتا در راستا واريز كنندي،انقالب فرهنگ و مشكالت خود از قنامه با توافقيحل مسائل

و فناوريپژوهشي،مؤسسات آموزش عال،ها دانشگاه غياعم از دولتي و جهاديردولتيو
يها نامهانيپانيعناو،يكاربرديها(پروژه) در قالب طرحهيعلميهاو حوزهيدانشگاه
(،يليتكمالتيتحص (ويپسادكتريها پروژه)طرح آموختگان دانشيقاتيتحقيها پروژه)طرح
نشدن وجوه مربوط در موعدزيدر صورت وار شاغل به مصرف برسانند.يرغيليتكمتاليتحص

و مؤسسات انتفاع ها، بانك شركتازكيمقرر توسط هر  يدار وابسته به دولت، به خزانهيها



س742 پزدهميفصل يو نوآوريش، فناوربرنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهيشنهادي: احكام

م آنهاآنرأساً مبلغ مربوط را از حساب شوديكل كشور اجازه داده و نزد خزانه برداشت كرده
خ را به احساب  كند.زيبند وارنياص موضوع

حداقل، مصرفيمربوط، چگونگيبند شامل سازوكارهانياياجرا نامهنييآ.تبصره
و دانش،يپژوهشگران پسادكتر ان،يسهم قابل پرداخت به دانشجو آموختگان پژوهشگر

پ،(پروژه) كارورز از مبلغ هر طرحيروهاين هم شنهاديبه و و بودجه كشور يكارسازمان برنامه
و آموزش،يو فناور قاتيعلوم، تحق،ييو دارايامور اقتصاديها وزارتخانه بهداشت، درمان

و جهاد كشاورز،يپزشك و تجارت اماه3ي ظرف مدت صنعت، معدن تهنياز ابالغ هيقانون
وبيو به تصو شوديم .رسدمي رانيهيئت

و پشتيبان-3-13 جدول و نوآوري تأميناصالح نظام يريگ هاي احكام مرتبط با جهت اجزاء  مالي پژوهش، فناوري

پشتيباناجزاء

و فناورةتوسعيمال تأميننظاميسامانده كمك به كسبيدر راستايعلم
يو فناوريعلمتيمرجع

كشورينقشه جامع علم
راهبرد،1كالن راهبرد

7يمل
و خدماتو صادرات محديسهم تولشيافزاوانيبناقتصاد دانشيشتازيپ صوالت

انيبن دانش
اقتصاديكليهااستيس

2بنديمقاومت
و توسعهكردنهيسهم هزافزايش نقشه جامع علمي كشوريناخالص داخلديتولازتحقيق

و فناوري-الف كل توزيع منابع مالي پژوهش و مديريتيدر قالب سه بخش
و ادغام صندوق صندوق هاي رقابتي توسط بودجه ب عتف در مأموريتا هاي مشابه
 آن

ميتقسيشنهاديپيالگو
يدر سطح حكمرانفيوظا

وينظام پژوهش، فناور
يها(نشستينوآور
)ياستيسينيآفر هم

مد5موضوع مادهيياجرايها الزام دستگاه-ب 50و مادهيخدمات كشورتيريقانون
هز1قانون الحاق و در مورديانهيهز افتهيصيدرصد از اعتبارات تخص1نهيبه

و توسعه فناور هاي دولتي از هزينه شركت بهي هاي غيرعملياتي به امور پژوهش
(ياستثنا (1فصول و و6)  هاي شركتو در موردياهيسرمايياعتبارات تملك دارا)
هزكي،يدولت طرراياتيرعمليغيهانهيدرصد از  صندوق عتف.قياز

ي و بودجه به كسر و واريز به تكليف سازمان برنامه ك درصد مشمول هر دستگاه
 در زمان تخصيص اعتبارات صندوق عتفحساب

ب و تكميل بند اصالح
برنامه ششم64ماده

 توسعه

غياعم از دولتيو مؤسسات آموزش عالهادانشگاهالزام-پ به اختصاصيردولتيو
درصد15ويقاتيتحقيها حاصل از طرحياختصاصيدرصد از درآمدها90حداقل
و فناوريهاتيبه فعالياختصاصيدرآمدهارياز سا يپژوهش

آفريني سياستينشست هم
در خصوص بررسي احكام

پيشنهادي
و نهادهاالزام-ت درصد از درآمدكيحداقلبه صرفيردولتيغيعموميمؤسسات

و فناوريهاتيفعالدر سال قبل خود .ندينمايپژوهش
مسائل سياستي حوزه

و نوآوري پژوهش، فناوري
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پشتيباناجزاء
خجهت افزايشيزيربرنامه-ث و وهادانشگاهيمالتأمينازهيريسهم وقف

يو فناوريو پژوهشيمؤسسات آموزش عال
و توسعه آموزش، پژوهش،تيحمايرا براييها كه طرحينيريخبرخورداري

بهميهاتيو حماايمزااز فناورانه به انجام برساننديهايو نوآوريفناور ربوط
 ساز مدرسهنيريخ

و تكم هاي قبول هزينه ويآموزشيفضاهازيو تجهلياحداث، توسعه
وها دانشگاهدريو خدمات رفاهيورزش،يشگاهيآزما،يپژوهش،يآموزش كمك

درنيهمچنو فناوريويپژوهش،يمراكز آموزش عال توسعهاي تأسيسمشاركت
و فناوريهاپارك ياتيقبول مالقابليهاهنيعنوان هزبه،يعلم

و تكم ثبندلياصالح
برنامه ششم65ماده

 توسعه

و توسعهيهاتيفعالقيو مصادفيتعر-1-ج اتحقيق راهاتيفعالنيو نحوه سنجش
و به طور ساالنه، آمار مربوط به مشوق توسعه اعطاوقيتحقياتيماليها مشخص

و منتشر نما .ديشده را محاسبه

تي حوزه مسائل سياس
و نوآوري  پژوهش، فناوري

يو پژوهشيقاتيتحقيهانهيدرصد هز50معادلاعطاي اعتبار مالياتي-2-ج
دريو پژوهشيقاتيتحقيهاتيبه انجام فعاليو تعاونيخصوصياشخاص حقوق

و توسعهيواحدها ويدارا تحقيق باايمجوز  هاي شركتدر قالب قرارداد منعقده
و فناوريها مستقر در پارك هايكتشروانيبن دانش مريعلم  رشد بپردازند اكزو

يا گذاري در صندوق اعطاي اعتبار مالياتي جهت سرمايه- و فناوري هاي پژوهش
هاگذاري با اين صندوقسرمايههم

مسائل سياستي حوزه
و نوآوري  پژوهش، فناوري

(س) ماده تكميل  132بند
ميمستقيهااتيقانون مال

با هاي پژوهشازيمالتيحما-3-ج و مؤسساتها دانشگاهتقاضامحور مشترك
در موارد ناظر به حل مشكالتهيعلميهاو حوزهيو فناوريپژوهش،يآموزش عال

ا هز هفتاد درصدحداقل نكهيكشور، مشروط به رايهانهياز اييبخش خصوصآن
ويعاونت .كرده باشد تأمينتعهد

و تكم جبندلياصالح
برنامه ششم64ماده

 توسعه
تجارب جهاني در حمايت

 مؤسساتوها دانشگاهاز
پژوهشي

و مؤسسات انتفاعها، بانكشركتتكليف-4-ج اند دروابسته به دولت، مكلفيها
(يقانونفيتكالياجرا هز%40مربوط، حداقل چهل درصد يامور پژوهشنهي) از
سه انهيسال م خود در مقاطع (و پنجستيبانزيماهه به )، به حساب %25درصد

طرلحيكنند تا در راستازيوارصندوق عتف و مشكالت خود از قيمسائل
وياعم از دولتيو فناوريپژوهش،ي، مؤسسات آموزش عالها دانشگاهتوافقنامه با

به مصرف برسانند.هيعلميهاو حوزهيو جهاد دانشگاهيردولتيغ

مسائل سياستي حوزه
و نوآوريپژوهش ، فناوري

پ ماده 64جايگزين بند
 برنامه ششم توسعه

و نوآوري ماده مربوط به توسعه زيرساخت.2-4- 13  هاي پژوهش، فناوري
و تقويت حمايت از نظام مالكيت فكري:.الف  با هدف ساماندهي

و.1 اراز تعارض منافعيريجلوگبه منظور حفظ محرمانگي اطالعات مخترعان زيابي، كليه فرآيند
هاي ثبت اختراع در طول اجراي برنامه درون سيستم مرجع ثبت اختراعات صورت درخواست
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پذيرد. دولت با همكاري قوه قضائيه موظف است نسبت به تقويت توان ارزيابي مرجع ثبت مي
 هاي الزم را انجام دهد. ريزي اختراع برنامه

ه برخط جستجوي اطالعات دولت موظف است تا پايان سال اول اجراي برنامه، سامان.2
و راه گيري از ظرفيت هاي فكري را با بهره دارايي  اندازي نمايد. هاي داخلي در كشور طراحي

و كاربست فناوري، دستگاه.3 مالكيت فكري، دانش هاي اجرائي مجازند در راستاي توسعه، انتشار
و تجهيزاتي را كه در  با چارچوبفني و فناوري دولتي پژوو مؤسساتها دانشگاهقرارداد هشي

و حاصل شده است، به  .واگذار نمايندو مؤسسات يادشدهها دانشگاهايجاد
و.ب و جذب سرمايهيزهباانگبا هدف شناسايي نخبگان، جذب افراد مستعد و، حفظ هاي انساني

و توانمندي كارگيري ظرفيت به و صنعت: ها  هاي پژوهشگران در جامعه
ام.1 گيري موقت از توان دانشجويان تحصيالت تكميلي، كان بهرهبه منظور فراهم آوردن

و ساير پژوهشگران آزاد، در  ، مؤسسات آموزش عالي،ها دانشگاهپژوهشگران پسادكتري
و ساير دستگاه و فناوري كارگيريبه«هاي اجرايي دولت موظف است اليحه پژوهشي

 نمايد. شوراي اسالمي را تا پايان سال اول برنامه تقديم مجلس» پژوهشگران آزاد
در علمي هيئتهاي مطالعاتي اعضاي دولت موظف است از توسعه فرصت.2 و دانشجويان دكتري

و دانشگاه صنعت، پژوهشگاه و خارج از كشور حمايت ها و زيرساختي الزم هاي داخل هاي مالي
 را به عمل آورد.

و بين با هدف تقويت همكاري.پ و پژوهشي ملي و محققان برجسته الملل هاي علمي و جذب متخصصان ي
 ساير كشورها:

و قطب دولت موظف است از انجمن.1 و تقاضامحور هاي پژوهشهاي علمي در راستاي ها (صنعت
و جامعه)، مسئله و فناوريو تقويت فعاليتاي رشته بينمحور ،ها دانشگاههاي مشترك پژوهش

و فناوري در زمينه و پژوهشي  به عمل آورد. دار ملي، حمايتي اولويتها مؤسسات آموزش عالي
بر3ماده3هاي توسعه كشور، تبصره قانون احكام دائمي برنامه1مطابق با ماده.2 قانون نظارت

مي 1373هاي خارجي كاركنان دولت، مصوب سال مسافرت  شود: به شرح زير اصالح
و فنا مؤسسات آموزش عالي،ها دانشگاه علمي هيئتاعضاي« وو پژوهشي وري

و هاي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه فرهنگستان هاي علوم، تحقيقات
و بهداشت يا مأموريت كه براي فناوري المللي معتبر هاي بين خود در كنفرانس ارائه مقاله علمي

مي تائيدمورد  ».باشندمي مستثناكنند از مفاد اين طرح وزارتين هستند شركت
و نخبگان علمي داراي تابعيت ساير كشورها، در صورت حصيالن دانشگاهالت فارغ.3 يد تائهاي برتر دنيا

و سوابق علمي مناسب به  و وزارت اطالعات و تائنهادهاي نظارتي و فناوري يد وزارت علوم، تحقيقات
، مؤسساتها دانشگاه علمي هيئتتوانند به عضويت وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي مي

و فناوري درآيند.آمو  زش عالي، پژوهشي
و گسترش ارتباطات دولت موظف است از طرح.4 و تسهيل و دانشجو الملليينبهاي تبادل استاد
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با هاي پژوهشو دار هاي اولويتو مراكز تحقيقاتي معتبر جهاني، در زمينهها دانشگاهمشترك
و زيرساختي الزم را به عمل آورد. ملي، حمايت  هاي مالي

به.ت ي در گسترش نقش بخش خصوصي،و نوآوريپژوهشيدستاوردهايسازيتجار با هدف كمك
و افزايش فروش محصوالت دانش  بنيان، دولت موظف است: اين زمينه

،نوآوري مراكز بازارها،فن از جمله سازييتقاضامحور تجار هاي رساختيزتيو تقو جاديااز.1
و پلتفرميكارگزاران تجارمرجع، هاي شگاهي، آزماها دهنده شتاب به سازي وهم هاي رساني عرضه

توسطها رساختيزنياتيو تقو تأسيسدرصد از منابع50حداقل تقاضا، مشروط به اينكه
 شود، حمايت نمايد. تأمينيبخش خصوص

يبرا يژهوبهاستاندارد، نامهيو صدور گواه انطباقيابيارزن،يتدويتخصصينهادها تأسيسزا.2
و دانشينه كاربرد محصوالت با فناوردام .دينماتيحماانيبن باال

و سازوكارهاي الزم براي صدور سند مالكيت اعيان احداثي سرمايه.3 گذاران بخش زمينه
و فناوري را فراهم آورد. خصوصي در پارك  هاي علم

و ظرفيت به منظور تسهيل دسترسي به تجهيزات، توانمندي.ث ن هاي سخت ها و افزاريرمافزاري
هاي علمي هاي تحقيقاتي كشور، دولت موظف است نسبت به تقويت شبكه آزمايشگاه آزمايشگاه

و از زمان اجراي برنامه، حمايت را ايران اقدام نموده از طريق شبكه مزبور صرفاًهاي دولتي مربوطه
 اعطا نمايد.

بهياجرائيها دستگاه.ج مليور بهرهشيمنظور افزا موظفند ياجتناب از اجرا،ينوآورينظام
ايتكرار هاي پژوهش و ويقاتي) تحقيها(پروژهيها طرحدر انجامتيشفاف جاديو انتشار اطالعات

بهييبا هدف شناسا و توسعه، فهرستيدستاوردهايسازيو تجاريريكارگو حاصل از پژوهش
پايو فناوريپژوهشيها طرح رايهاو رسالهها نامهانيو  ثبت كنند.» سمات«در سامانه خود

و پشتيبان-4-13 جدول و نوآوري توسعه زيرساخت گيري هاي احكام مرتبط با جهت اجزاء هاي پژوهش، فناوري  

پشتيباناجزاء

و تقويت حمايت از نظام مالكيت فكري-الف  ساماندهي
كشورينقشه جامع علم

مل،1راهبرد كالن يراهبرد
4

ثبت اختراع در طوليهادرخواستيابيارزنديفرآام كليهالزام به انج-1-الف
سياجرا توانتيتقوريزي جهتو برنامهمرجع ثبت اختراعات ستميبرنامه درون
 مرجع ثبت اختراعيابيارز

مسائل سياستي حوزه
و نوآوري  پژوهش، فناوري

و راه-2-الف رايكرفيهايياطالعات دارايسامانه برخط جستجواندازيطراحي
.دينماياندازو راهيدر كشور طراحيداخليهاتياز ظرفيريگ با بهره

مسائل سياستي حوزه
و نوآوري  پژوهش، فناوري

و كاربست فناوريمجازند در راستاياجرائيهادستگاه-3-الف ،يتوسعه، انتشار
فن،يفكرتيمالك بايزاتيو تجهيدانش وها دانشگاهرا كه در چارچوب قرارداد

به جاديايدولتيو فناوريمؤسسات پژوهش وها دانشگاهو حاصل شده است،
.نديواگذار نما ادشدهيمؤسسات

خ ماده برنامه64تكرار بند
 ششم توسعه
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پشتيباناجزاء
و باانگييشناسا-ب و جذب سرماوزهينخبگان، جذب افراد مستعد هايهيحفظ

يانسان
ويكليهااستيس علم

7-2بنديفناور

پا» پژوهشگران آزاديريكارگبه«حهيالتقديم-1-ب به اول برنامه سالانيتا
 شوراي اسالمي مجلس

تجارب جهاني حمايت از
 مؤسساتوها دانشگاه

پژوهشي
زيماليهاتيحما-2-ب ياعضايمطالعاتهاياز توسعه فرصتيرساختيو

و هايهدانشگاوها در صنعت، پژوهشگاهيدكترانيو دانشجو علمي هيئت داخل
خارج از كشور

تجارب جهاني حمايت از
 مؤسساتوها دانشگاه

پژوهشي

يالمللنيبيهايهمكارتيتقو-پ
ويكليهااستيس علم

6بنديفناور

سا-پ و محققان برجسته  كشورهاريجذب متخصصان

و قانون اهداف، وظايف
تشكيالت وزارت علوم،
و فناوري  تحقيقات

6-جبند-2ماده
و قطباز انجمنحمايت-1-پ تقاضامحورهايپژوهشيدر راستايعلميهاها

و جامعه)، مسئله ب(صنعت و مشتركيهاتيفعالتيو تقويا رشتهنيمحور
و فناور دريو فناوريو پژوهشي، مؤسسات آموزش عالها دانشگاهيپژوهش

يملدارتياولويهانهيزم

تجارب جهاني حمايت از
 مؤسساتوها دانشگاه

 پژوهشي

وي، مؤسسات آموزش عالهادانشگاهعلميهيئتياعضاشدنمستثنا-2-پ
يها ارائه مقاله خود در كنفرانساييعلم مأموريتيو فناور برايپژوهش

يخارجيها قانون نظارت بر مسافرت3ماده3تبصره معتبر از مفاديالمللنيب
كاركنان دولت

مسائل سياستي حوزه
و نوآوري  پژوهش، فناوري

برتريهادانشگاهالنيالتحصفارغشدنعلميهيئتفراهم آمدن امكان عضو-3-پ
وينظارتينهادهاديكشورها، در صورت تائريساتيتابعيدارايو نخبگان علمايدن

و سوابق علم مناسبيوزارت اطالعات

مسائل سياستي حوزه
و نوآوري  پژوهش، فناوري

و تسههاياز طرحتحماي-4-پ و دانشجو و گسترش ارتباطاتليتبادل استاد
با هاي پژوهشويالمللنيب در،يمعتبر جهانيقاتيو مراكز تحقها دانشگاهمشترك
يملدارتياولويهانهيزم

تجارب جهاني حمايت از
 مؤسساتوها دانشگاه

پژوهشي
احمايت-1-ت از جملهيسازيحور تجارتقاضاميهارساختيزتيو تقوجادياز

مرجع، كارگزارانيها شگاهيها، آزما دهنده شتاب،يبازارها، مراكز نوآور فن
ايرسانهمبهيهاو پلتفرميسازيتجار و تقاضا، مشروط به 50حداقل نكهيعرضه

.شودتأمينيخصوصشتوسط بخهارساختيزنياتيو تقوتأسيسدرصد از منابع

ت از تجارب جهاني در حماي
سازي نهادهاي حامي تجاري

و صدوريابيارزن،يتدويتخصصينهادهاتأسيسازحمايت-2-ت انطباق
به نامهيگواه ويدامنه كاربرد محصوالت با فناوريبراژهيو استاندارد، باال
انيبندانش

آفريني سياستينشست هم
در خصوص بررسي احكام

پيشنهادي
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پشتيباناجزاء

انياعتيصدور سند مالكيالزم برايسازوكارهاونهيزمفراهم آوردن-3-ت
و فناوريها در پاركيبخش خصوص گذارانهيسرماياحداث يعلم

مسائل سياستي حوزه
و نوآوري  پژوهش، فناوري

و از زمان اجرارانيايعلميهاشگاهيشبكه آزماتيتقو-ث برنامه،ياقدام نموده
رايدولتيهاتيحما طر صرفاًمربوطه  شبكهقياز

مسائل سياستي حوزه
و نوآوري  پژوهش، فناوري

ويو فناوريپژوهشيهاحفهرست طربه ثبتياجرائيهادستگاهالزام-ج
»سمات«خود را در سامانهيهاو رسالهها نامهانيپا

ت ماده برنامه64تكرار بند
 ششم توسعه

1احكام پيشنهادي كمي گذاري هدف.2-5- 13

كيكميمنظور ارتقادولت موظف است به پيفيو و وينظام پژوهش، فناوريامدهايدروندادها، بروندادها
زينوآور .دينماييرا اجراريكشور در طول برنامه، جدول

و نوآوري-5-13 جدول  احكام پيشنهادي اهداف كمي حوزه پژوهش، فناوري

 واحد سنجه رديف
سياستيگيريجهت

مرتبط
1401 1402 1403 1404 1405 

1
نسبت تعداد

پژوهشگر به جمعيت
 كشور

نفر در
هر

ميليون
نفر

يها توسعه زيرساخت
و پژوهش، فناوري

 نوآوري
3157 3436 3711 4085 4400 

2

نسبت اعتبارات
و فناوري  پژوهشي
دولتي مصوب به 
 توليد ناخالص داخلي

 درصد

گراييمأموريت
 مؤسسات،ها دانشگاه

و فناوري  پژوهشي
 تأميننظام اصالح

مالي

78/099/026/158/197/1

3

نسبت اعتبارات
و فناوري پژوهش
مصوب از منابع

عمومي بودجة ساليانه

 درصد
 تأميناصالح نظام

پژوهش، مالي
و نوآوري  فناوري

2/255/297/244/34

در همان.1 (فصل هفتم) مطرح شد، براي شاخصفصل مربوط به طراحي نظام طور كه احكامي كمي گذار هدفمحور ارزيابي

و رشد شتابان طراحي گرديد. مطابق با بررسي در هاي صورت گرفته در فصل مزبور، پيشنهادي، دو سناريوي رشد ماليم

ماليويصورت تداوم روند گذشته، در سنار ي(برايدوره برنامه هفتم، كماكان از اهداف اسناد باالدستيتا انتهام،يرشد

و به طور خاص در مورد سنجه نسبت بسيناخالص داخلديو توسعه به تولقيتحق كردنهيهزمثال بريفاصله خواهاري) م داشت.

منيا و انديوياتخاذ سنار رسدياساس به نظر ايداتيتمهدنيشيرشد شتابان چه در احكام برنامه هفتمويسنارنيجهت تحقق

و فناور برنامهريتوسعه چه سا و اقدامات دولت، حوزه علم ياسناد باالدستيهايريگو جهتهايذارگ را به هدفيها

و به نحوتركينزد پشيافزاركمحينموده ن شرفتيسرعت در گردد.زيحوزه مزبور ي كمي احكام گذار هدفبنابراين

 پيشنهادي، سناريوي رشد شتابان مبنا قرار گرفته است.



س748 پزدهميفصل يو نوآوريش، فناوربرنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهيشنهادي: احكام

 واحد سنجه رديف
سياستيگيريجهت

مرتبط
1401 1402 1403 1404 1405 

4

وشدت تحقيق
كرد(هزينه توسعه

و توسعه به تحقيق
توليد ناخالص داخلي)

 درصد
 تأمينم اصالح نظا

مالي پژوهش،
و نوآوري  فناوري

10/146/193/156/239/3

5

كردنسبت هزينه
و توسعه در تحقيق

وكار به توليد كسب
ناخالص داخلي

 درصد
 تأميناصالح نظام

مالي پژوهش،
و نوآوري  فناوري

22/033/050/074/011/1

6

سرانه ساالنه مقاالت
نمايه شده در

استناديايه پايگاه
ي به الملل بين

پژوهشگر

مقاله به
 نفر

هاي توسعه زيرساخت
و پژوهش، فناوري

 نوآوري
80/085/090/095/01

7

نسبت تعداد نشريات
ايراني نمايه شده در

المللي هاي بين پايگاه
 تأثيرو داراي ضريب 

به كل نشريات ايراني

 درصد
هاي توسعه زيرساخت

و  پژوهش، فناوري
 نوآوري

1/6789/88/9

8

رتبه جهاني ايران از
نظر كميت توليد علم

هاي به استناد پايگاه
الملليمعتبر بين

-

هاي توسعه زيرساخت
و پژوهش، فناوري

 نوآوري
14 13 12 11 10 

9

نسبت تعداد مقاالت
مشترك با محققان

خارجي از كل 
مقاالت ايراني

 درصد
هاي توسعه زيرساخت

و  پژوهش، فناوري
 نوآوري

8/317/355/394/432/47

10 

يرتبه كشور بر مبنا
(اچ شاخص هرش

) به استناد ندكسيا
اسكوپوسگاهيپا

-
هاي توسعه زيرساخت

و پژوهش، فناوري
 نوآوري

39 38 37 36 35 

11 

رتبه كشور در جهان
از لحاظ تعداد

اختراعات ثبت شده 
خارجي

-

هاي توسعه زيرساخت
و  پژوهش، فناوري

 وآورين
34 30 27 24 21 



پهايلدر برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحليو نوآوريپژوهش، فناور 749 يشنهادهاو

 واحد سنجه رديف
سياستيگيريجهت

مرتبط
1401 1402 1403 1404 1405 

12 

نسبت تعداد اختراعات
منتشرشده در

يالمللنيبيها گاهيپا
معتبر به مقاالت

درهينما شده
ياستناديها گاهيپا

يالمللنيب

پتنت در
هر صد
 مقاله

هاي توسعه زيرساخت
و پژوهش، فناوري

 نوآوري
12345

13 

سهم محصوالت با
بهيفناور متوسط

باال از كل 
يحصوالت صنعتم

 درصد
هاي توسعه زيرساخت

و  پژوهش، فناوري
 نوآوري

35 5/37405/4245

14 

سهم محصوالت با
بهيفناور متوسط

ناخالصديباال از تول
يداخل

 درصد
هاي توسعه زيرساخت

و پژوهش، فناوري
 نوآوري

5/55/65/75/85/9

15 

سهم صادرات
محصوالت با فناوري

كل متوسط به باال از 
صادرات غيرنفتي

 درصد
هاي توسعه زيرساخت

و  پژوهش، فناوري
 نوآوري

3/28306/313/3335

و صاحبپيوست.13-3  بررسي احكام پيشنهادي كننده در نشست نظران شركت : فهرست خبرگان

 رديف اسامي فعلي/ قبلي سمت

1 نوري دكتر سيد سروش قاضي رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور
2 دكتر بهزاد سلطاني كاشان دانشگاه علمي هيئتوعض

3 اردكانييدكتر محمد ابو دانشگاه تهران علمي هيئتعضو
مد مديره يئتهعضو يفناورتيريانجمن س انيكمال طبائديدكتر 4

س مدرستيدانشگاه ترب علمي هيئتعضو ينوريسپهر قاضديدكتر 5
6 دكتر مهدي پاكزاد لي عتفمدير امور ستادهاي دبيرخانه شوراي عا

يجمهور استيريو فناوريبنيان معاونت علم اقتصاد دانشيدفتر هماهنگ ركليمد يدكتر ابوالفضل باقر 7
و فناور سرپرست 8 زادهيعلسايدكتر پر تحقيقات سياست علمي كشور مركزيمعاونت پژوهش

يثردكتر سحر كو مركز تحقيقات سياست علمي كشور علمي هيئتعضو 9

 مركز تحقيقات سياست علمي كشور علمي هيئتعضو
ي دكتر مژگان سمندرعل

 اشتهاردي
10 






