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 دیباچه

ریزی آموزش عالی به مثابه نهادی علمی و تخصصی با  مؤسسه پژوهش و برنامه

ای، محور اصلی  رشته پژوهی در قلمرو آموزش عالی و رویکردی میان رسالت دانش

در  تولید و ارتقاء دانش نظری و کاربردی -1های:  های خود را به کارویژه فعالیت

نفعان در سطح  انتقال و اشاعه دانش آموزش عالی به ذی -2حوزه آموزش عالی 

های آموزش عالی قرار داده است.  پژوهی و تحلیل سیاست سیاست -3خرد و کالن 

های تخصصی که  در این راستا به منظور پاسخگویی سریع، مؤسسه تدوین گزارش

های پژوهشی به کار گرفته  طرح مدت است را در کنار انجام رویکردی چابک و کوتاه

 است. 

های تخصصی آموزش عالی است و از نیمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش

نفعان آماده شده است. گستره موضوعی این  برداری ذی برای انتشار و بهره 1397

های کنونی در حوزه آموزش عالی  ها و دغدغه ها طیف وسیعی از چالش گزارش

ریزی آموزشی و درسی،  کمرانی، توسعه کمی و کیفی، برنامهنظیر: مدیریت و ح

المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی، ارزیابی و تضمین  منابع مالی و انسانی، بین

باشد. این  های آموزش عالی و ... می کیفیت، مطالعات تطبیقی، تحلیل سیاست

مؤثر در  ها سعی دارند ضمن تحلیل وضعیت موجود، راهکارهایی مفید و گزارش

ریزی آموزش عالی کشورمان در سطح خرد  جهت بهبود نظام سیاستگذاری و برنامه

 و کالن ارائه نمایند.

نظران آموزش عالی به مشارکت  در پایان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب

در این برنامه پژوهشی، خواهشمند است نظرات و نقدهای ارزشمندتان را در 

 به این مؤسسه ارسال نمایند. ها خصوص هر یک از گزارش
 

 رضا منیعی

 معاون پژوهشی مؤسسه
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  یدهچک

توسعه  یاست. کشورها یادن یهدف تمام کشورها یدارپا یو توسعه اقتصاد رشد

 ینیو کارآفر یدانش، نوآور یادگیری، یمل یها یستمتنها با ساخت اکوس یافته

ها  یستماکوس ین. اساس تمام ایابندهدف دست  این به اند نوآورانه توانسته

 یستماست. اکوس« اتیقتحق یمل یستماکوس»عنوان  تحت یگرید یفرع یستماکوس

 دانش اثربخش و ثمربخش ساخته یکارا یداساساً به منظور تول یقاتتحق یمل

 ینوآورانه تنها زمان ینیو کارآفر یدانش، نوآور یادگیری، یها یستمشود. اکوس می

 یقاتتحق یستماکوس یککمک کنند که توسط  یدارپا یتوانند به توسعه اقتصاد می

هم از  یستمکوس ینا یرانشوند. مـتأسفانه در ا حمایتو  یبانیو بالنده پشت یاپو

بوده است.  یتوجه یگذاران مورد غفلت و ب یاستطرف محققان و هم از جانب س

 یندر ا یمقاله علم یا یو گزارش کارشناس یبحث علم یکتوان  نمی که یبطور

ت و یقاتحق یمل یستماکوس ینظر ینهدف مقاله حاضر تبب ین،کرد. بنابرا یدارابطه پ

 یها منظور از داده ینا یاست. برا یرانآن در ا  یتمصداق و وضع یت،موجود یلتحل

 ت. اس استفاده شده یراندر ا یقاتیتحق یها تیفعال یفیو اسناد ک یکم

 یدهند که کشورها می نشان یتجرب یها یلو تحل ینظر یها یبررس یها هیافت

هستند،  یاقتصاد یعکه به دنبال رشد و توسعه سر یرانمانند ا یدر حال توسعه ا

باشند.  یقاتتحق یو بالنده برا یاپو یمل یستماکوس یکبه دنبال ساخت  یدابتدا با

بوم مناسب  یستز یکگر تنها در ید یاجتماع یستممانند هر اکوس یستم،اکوس ینا

. یابد می و توسعه یردگ یشکل م یاسیو س یاجتماع ی،اقتصاد یمتشکل از نظام ها

 های و بنگاه یعلم یانجمن ها تحقیقاتی، مؤسسات ها، محققان، دانشمندان، دانشگاه

توانند دانش اثربخش و  یم یزمان یستم،اکوس یاصل یگرانعنوان باز به یتجار

برخورد باشند و بتوانند  یو استقالل کاف یعلم ید کنند که از آزادیثمربخش تول

 یکتنها در  ها همشخص ین. ایندنما  یرقابت و همکار یکدیگربا  ای یستهبطور شا

. البته، یدآ می باز بوجود یاسیو س یاجتماع ی،فرهنگ یفضا یکاقتصادآزاد و در 

باز  یفضا ی،اقتصاد آزادیتوانند به  می اکوسیستم در ها مشخصه ینوجود اندک ا

 یستماکوس یدیکل یگرکمک کنند. دولت، به عنوان باز یاسیو س یفرهنگ ی،اجتماع
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 ی)آزاد بوم یستز یتها، مطلوب مشخصه ینا یریگ تواند به شکل یم یقات،تحق یمل

ها و  مشخصه ین( و بهبود تعامل بیاسیو س یفرهنگ ی،باز اجتماع یاقتصاد و فضا

 د.بوم کمک کن یستز

 آن از قبل اما. دهند انجام را ها کمک ینا توانند یمختلف م های به روش ها تدول

نظارت،  یبرا یمجدد کنند و بدنه منسجم یماندهساز را خودشان است الزم

انحالل  یزکار ن ینکنند. الزمه ا یجاددر وجود خود ا یقاتتحق یتو هدا یتحما

علم و » یواحد و منسجم برا نهوزارتخا یجادو ا یمواز یها و شوراها وزارتخانه

حذف  یازمندن یقاتتحق یمنجسم برا یستماکوس یجاداست. عالوه بر آن، ا «ینوآور

 نور پیام)مانند شعب دانشگاه آزاد و یاستاندارد آموزش عال یرو غ یمواز یها یستمس

 ت.استاندارد اس ای منطقه یها هدانشگا یجاددر مناطق( و ا

 یاصل یگرانباز ینب یاستقالل، رقابت و همکار یشهم افزا یاز ابزارها یکی

 یکشورها یاتاست. تجرب یگرانباز یمال ینروش تأم یقاتتحق یمل یستماکوس

 یمال ینو تأم یقاتیبر پروژه تحق یمبتن یمال یندهد که تأم می نشان یشرفتهپ

 ینب یهمکار فزایشو ا ها هدانشگا یانرقابت م یشبر عملکرد به افزا یمبتن

ها  ها و بنگاه دانشگاه یهمکار یشکند. افزا یکمک م یتجار یها ها و بنگاه دانشگاه

 د.شو یها از دولت م ها و بنگاه استقالل دانشگاه یشموجب افزا

( یقتحق یمال ین)در کنار تأم ییرفتارها ینو همچن یساختار یرهایمتغ البته

 های یاستگذارند. س یم یرتأث یقاتتحق یمل یستموجود دارند که بر عملکرد اکوس

به  یابیدر دست یا بودجه یها یاستاحتماالً به اندازه س یا بودجه یرغ یقاتیتحق

با  یگذار یاستس ین،مهم هستند. بنابرا یقاتتحق یمل یها یستمعملکرد بهتر اکوس

ها  یاستس یربودجه و سا یها تیاساز س یبیترک یدبا یقعملکرد تحق یتهدف تقو

 د.شنبا
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 مقدمه-1

رشد و  یدشد یعصر وابستگ ینا یژگیو ین. مهمتریمکن می یما در عصر دانش زندگ

و استفاده نوآورانه از دانش  یجترو یل،تبد یع،توز ید،کشورها بر تول یتوسعه اقتصاد

شرط الزم  یدکارا و اثربخش دانش جد یداست. همچنانکه روشن است، تول یدجد

 یدو استفاده از دانش جد یلتبد ویج،تر یع،است؛ توز یرشد و توسعه اقتصاد یبرا

با  یدآن وجود داشته باشد. دانش جد یبرا یکند که دانش یم یداپ یمعن یزمان

و  یتفعال ینشود. پژوهش مهمتر یم یدمختلف تول یها سازوکارها و روش یکردها،رو

( در یتفعال یکاست. در عالم واقع، پژوهش)به مثابه  یددانش جد یدسازو کار تول

متنوع  یکردهایتا اقتصاد کالن( و با رو یپروژه ضمن یک)از  مختلفسطوح 

و  یاثربخش یی،شود. کارا یو انجام م یرهبر یت،هدا یریت،مد ی،سازمانده

آن( در سطوح  یو رهبر یتهدا یریت،مد ی،)از جمله سازمانده پژوهش یثمربخش

.  استدر آن سطح  یپژوهش یها یتجامع  از فعال ییمختلف، در گرو ساخت الگو

و  یلتحل یمختلف برا یکردهایدر سطوح مختلف و با رو یمتنوع یتاکنون الگوها

 ینظام مل»آنها  ینپژوهش ارائه شده است. در سطح کالن، مشهورتر یریتمد

 &Gaudillière)قتصادداناناز ا یاست که توسط بعض «یقاتتحق

Gausemeier,2005; Mouton,2007;  Hardeman et al,2013; Shin&Lee,2015)  
ابعاد  یینو تب یلکه در تحل هایی ضعف یلالگوها بدل ینمطالعه شده است. اما ا

محقق و  یگراند، چندان مورد استقبال د مختلف پژوهش در کشورها داشته

 ینظام مل» یکه در رابطه با الگوها هایی چالش. اند گذاران قرار نگرفته یاستس

 یزن« پژوهش ینظام مل» یبا الگوها ه، در رابط(Edquist,2005)د وجود دار «ینوآور

 یقاتدر مورد تحق یستمیس یکرداستفاده از رو ینکهقابل طرح و بحث است. اول ا

رد را به دنبال دا «یعدم وضوح مفهوم»کشور خطر افتادن در دام  یکدر 

(Markusen, 1999) .ینوآور یبه عنوان مثال، مفهوم نهادها در مطالعه نظام مل 

 یها یستمس یاتدوم، ادب  (Edquist,2005).شده است ریفتع یفاغلب بطور ضع

 Nelson and) اند گرفتهمورد نقد قرار  ی،نظر یبه خاطر فقدان محتوا  ینوآور

Nelson, 2002)از  یناش یستمی،س یکردهایدر رو ینظر یاز فقدان محتوا یخش. ب

 های یستمس های جنبه ینکهموجود در آن است. با توجه به ا یچیدگیبر پ یدتأک
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در ارتباط هستند؛  یکدیگربا  یچیدهو پ یخط یرغ یا،پو یبه روش ها یقاتیتحق

نامطلوب( است. بخش  یحت یداز آنها دشوار ) و شا یکل یناستخراج قواعد و قوان

 Carlsson et)  است یستمکامالً مشخص س یامدهاینشأت گرفته  از فقدان پ یگرد

al.,2002; Edquist, 2005)  .یها یورود یلمربوط به تبد یها یچیدگیرغم پ یعل 

از عملکرد  یبه درک واضح تر یماگر بخواه یقاتی،تحق یها یبه خروج یقاتیتحق

 یگرانرفتار و عملکرد باز یاز معن یروشن یرتصو یدحداقل با یابیم،ها دست  یستمس

 .(Carlsson et al., 2002, Katz, 2006)یمآن داشته باش

 یقاتتحق ینظام مل (Hardeman et al,2013) از محققان یبعض یگر،طرف د از

نظام  ینکه ا یدر نظر گرفته اند. در حال ینوآور یاز نظام مل ینظام یررا به عنوان ز

 یاستو س یرندگانگ یمتصم یران،مد یبرا یدجد یها لکننده راه ح یجادبه عنوان ا

 ینوآور یفراتر از نظام مل یلیخ تواند یم ف،محتل های ینهگذاران کالن در ابعاد و زم

در نظر گرفت.  یاناز جامعه دانش بن ینظام یرتوان آن را ز می . در واقع،یدعمل نما

را در جهت کسب دانش  از  یافتهکمتر توسعه  یبتواند کشورها یدنظام با ینا یراز

 جی،در خارج از کشور، ترجمه مقاالت و کتب خار یلطرق  مختلف )مانند تحص

( از یرهمعکوس و غ یمهندس ی،خارج یو فن یمطالعه کتاب  و مجالت علم

بته،  با شروع . ال(Altbach 1981; Kim 1997)رساند یاری ،یافتهتوسعه  یکشورها

دانش  یدتول یقدر حال توسعه شروع به تشو یکشورها ی،و اقتصاد یتوسعه علم

 یندر حال توسعه به ا رهایتوجه کشو. (Altbach and Balan 2007)اند کرده یدجد

 یاز توسعه اقتصاد یتحما یبرا یقاتتحق یدو تشد ها یتاولو ییرموجب تغ  ،امر

دانش و  یبرا یاجتماع یتقاضا یقات،کشورها از تحق یتحما یششده است. با افزا

 یشافزا یدر پاسخ  به تقاضا ها ترشد کرده است. دول ییبصورت نما یدجد یفناور

 یقاتیمؤسسات تحق یساقدام به تأس ی،از توسعه اقتصاد یشترب یتحما یو برا یافته

 . (Kim 1997; Nelson 1993) کنند می یعموم

مطالعه ابعاد مختلف  یبرا یدجد یهدف مقاله حاضر ارائه الگو بنابراین،

و  یاثربخش یی،کارا یشافزا یبرا یگذار یاستدر سطح کالن و  س یقاتتحق

آن در ساخت جامعه دانش در جهان در حال توسعه است. البته  یثمربخش

 یو بازده اثربخشی ها دهه یمحققان برا یگرو د یاست،گران س یلاقتصاددانان، تحل
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طور خاص را  مطالعه بطور عام و پژوهش دانش ب یددولت در تول یگذارها یهسرما

 یندر ا یها سواالت پاام. اند بدست آورده یزن یقابل توجه یها یشرفتکرده اند و پ

سامان  یقاتیتحق یها یتچگونه فعال -1رابطه همچنان پا بر جاست. از جمله:

 یستیمنطقه با یک یاکشور  یک ید ناخالص داخلیچند درصد از تول-2 یابند؟ یم

 یانپژوهش را م یمنابع مال یدچگونه با-3داده شود؟  یصبه پژوهش و توسعه تخص

کدام مؤسسات و محققان -4داد؟  یصمختلف پژوهش تخص ییها ها و بخش  رشته

 کنند؟ یترا بطور کارآ، اثربخش و ثمربخش هدا یقاتتوانند تحق یم

 های یتفعال در رابطه با یزن یباال، سئواالت  خاص یبر سئواالت عموم عالوه

 :اشاره کرد یرتوان به سئواالت ز یمطرح است. از جمله م یراندر ا یقاتیتحق

 باشند؟ یدر امر پژوهش در کشور م یگذار یاستمسئول س ییچه نهادها -1

 یپژوهش یها با حوزه یا چه رابطه یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق -2

 دارد؟ ییاجرا یها هدستگا

 کشور دارد؟ یبودجه پژوهش ییندر تع یوزارت علوم چه نقش -3

 ها چقدر است؟ دستگاه یکل مبلغ بودجه پژوهش -4

 کشور کدامند؟ یبودجه پژوهش یمدر تقس یمواز ینهادها -5

 سهم پژوهش هر دستگاه از کل بودجه آن دستگاه چقدر است؟ -6

 چقدر است؟ ها هو دانشگا  یمراکز پژوهش یبودجه پژوهش -7

به  توان یشود، م یم یدهنام «یقاتتحق یمل یستماکوس»که  یدجد یارائه الگو با

پاسخ به سئواالت باال،  ادامه  یدر راستا ین،تمام سئواالت فوق پاسخ داد. بنابرا

 یاست: در قسمت اول گزارش، چارچوب مفهوم یافتهسازمان  یرگزارش به شرح ز

 یها هدوم گزارش، مؤلف سمتشده است. در ق یلتحل یقاتتحق یمل یستماکوس

کار  ینقرار گرفته است؛ ا یتجرب یمورد بررس یرانا یقاتتحق یمل یسممختلف اکوس

باشد. در قسمت سوم  یم یدمف یارنظارت بس یکسب دانش در رابطه با الگو یبرا

در  یت،بر جسته شده است. در نها یو فناور یقاتنقش وزارت علوم، تحق یزگزارش ن

 .به عمل آمده است یریگ یجهنت ش،قسمت چهارم گزار
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 یقاتتحق یمل یستماکوس یچارچوب مفهوم -2

و  یفرد یدر زندگ یادیبن یتتوسعه دانش و استفاده از آن، سه فعال یادگیری،

شوند.  یو توسعه فرد، سازمان و کشور م یانسان ها هستند که موجب تعال یاجتماع

 توان یم یکردکشور را با سه رو یکدر سطح  ها یتفعال ینو توسعه ا یریگ شکل

کند  یاست که  فرض م یبرالیستیاقتصاد نئول یکردرو یکاول  یکردکرد. رو یلتحل

به باال شکل  ییناز پا یفرد یها انگیزش و ها شده بر اساس رانش یاد های یتفعال

 یکردرو ینا یاز اقتصاددانان و محققان اقتصاد یاری. بسیابند یو توسعه م گیرند یم

 ;Machlup,1980; Olssen & Peters,2005)اند یدهنام« اقتصاد دانش» را

Bastalich,2010; Peters, 2010) . نگر است که در آن  کل یکردرو یکدوم  یکردرو

ها و  برنامه ها، یاستس یمات،شده بر اساس تصم یاد یها یتشود فعال یفرض م

از اقتصاد  ی. بعضیابند یو توسعه م یرندگ یشکل م ییناقدامات دولت از باال به پا

 ,Freeman)اند یدهنام «ورینوآ ینظام مل»را   یکردرو ینا یدانان و محققان اقتصاد

1995, Lundvall, 2010, Nelson, 1993, Edquist, 1997).  سوم، دو  یکرددر رو

 یبترک یو اجتماع یاسیس ی،فرهنگ ی،اقتصاد یها از نظام یباال در بستر یکردرو

 یاسی؛و س یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد یها از نظام یدر بستر یعنی،شوند.  یم

رفت و  یندفرآ یکتوسعه دانش و استفاده از دانش در  یادگیری، های یتفعال

شکل  یفرد یزشدولت به انگ یاستدولت و س یاستبه س یفرد یزشاز انگ یبرگشت

 یمل ستمیاکوس»تحت عنوان  یکردرو ین. محققان از ایابند یو توسعه م یرندگ یم

 .( Carayannis and Campbell,2009; Fasnacht,2018) اند کرده یاد «ینوآور

 یستماول، اکوس یکردشده است. در رو یفتعر یکردبا دو رو ینوآور اکوسیستم

 ی،مهندس یها )مانند دانشگاه، دانشکده ینانبر اساس رفتار نقش آفر ینوآور

 گذاران یهسرما ی،تجار یها بنگاه گذاران، یاستکسب وکار، س یها دانشکده

( در یرهو غ حقیقاتیمؤسسات ت ساز، یاستو س گذار یاستس یها سازمان یر،خطرپذ

از نقش  یبیترک ینوآور یستماکوس یکردرو ینشده است. در ا یفبوم تعر یستز یک

به  یابیدست یآنها برا ینب  یچیدهنهادها( و روابط پ یانفعان، عامالن  ی)ذ ینانآفر

 ید،ارزش جد یجادو ا یتوسعه فناور ی،نوآور ییکسب توانا یلاز قب یف کارکرداهدا

 یستموجود دارد که در آن اکوس یزن یگرید یکردرو (Jackson,2011).باشد یم



 5 های ایران اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده

 یکدر  ینان( نقش آفریامدهاها و پ ستانده ها، یترفتار )فعال یجبر اساس نتا ینوآور

و  یطبه بستر، مح ینوآور یستماکوس یکرد،رو ینشده است. در ا یفبوم تعر یستز

 یه)سرما ها یتقابل بین ای یچیدهکه در آن روابط و تعامالت پ شود یاتالق م ییفضا

)آموزش  یندها( و فرآغیره و هاساخت یرز ی،فکر یهسرما ی،انسان یهسرما یزیکی،ف

شود  میدانش، جذب دانش، اشاعه دانش و نفوذ دانش( برقرار  یدپژوهش، تول ی،عال
(Frenkel and Maital,2011.) 

 یمل یستمبر اساس نقد مفهوم س ینوآور یمل یستممفهوم اکوس همچنانکه

توان بر اساس نقد یم یزرا  ن یقاتتحق یمل یستماست، اکوس یافتهتوسعه  ینوآور

 ینظام مل  (Hardeman et al,2013)یفکرد. طبق تعر یفتعر یقاتتحق یمل یستمس

به طور مشترک  کهکشور  یکاست در داخل و سطح  یگرانیپژوهش متشکل از باز

 یجو ترو یدو توسعه را تول ینوآور یبرا یاز( دانش مورد نیکدیگردر تعامل با  یعنی)

فراتر از   یمکنیم یفتعر ینجاکه ما در ا« پژوهش یمل یستماکوس». البته کنندیم

 یتفعال یستماکوس یناست. کانون ا ینوآور یمل یستماز اکوس یفرع یستماکوس یک

 (Godin,2001)است یا و کار خالقانه یتپژوهش، فعال یف،است. طبق تعر یپژوهش

دانش،  یدانش،  گسترش مرزها یا یدها یجادا ید،جد یدهکه به منظور کشف پد

( و استفاده از یو اجتماع یفرهنگ ی،دانش )شامل دانش انسان  یرهذخ یشافزا

شده،  یزیربصورت برنامه ید،جد هایو برنامهها ابداع راه حل یدانش برا یرهذخ

خالقانه،  یتفعال یکشود. پژوهش، به مثابه یمند و روشمند انجام ممنظم، نظام

از  یژگیسه و یبر رو  (Godin,2001)است. گودن یخاص یهایژگیو یدارا

نظامند از  یتفعال یکبه عنوان  یقتحق ینکها یکیکرده است.  یدتاک  یقاتتحق

با  یقتحق یگر،. به عبارت دنندکیم یرویپ یا و منطق ییمراحل متعدد استقرا

. عالوه بر آن، یردپذیم یانپا یمشاهدات خاص، آغاز و با قاعده و قانون عموم

و  یدقابل باز تول یامدهایو پ ها هکند و ستاندیم یرویپ یروش علم یکاز  یقتحق

دارد.  یایافتهو سازمان  یاماندگار، برنامه یتماه یقدارد. تحق یریگقابل اندازه

 .بر دانش استیو مبتن ی،تخصص یتفعال یک یقتحق براین،بنا

و  یقاتیسازمان تحق یقاتی،پروژه تحق یقاتی،تحق یتکانون فعال محقق

 یهایستماکوس یگرباز ینمهمتر نفع ویذ یناول ین،است. بنابرا یقاتتحق یستماکوس
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آموخته ماهر در امر پژوهش و فرد دانش یکمحققان هستند. محقق  یقات،تحق یمل

تر، محقق با تجربه چهاست. هر  یو صنعت یچند رشته علم یا یکمتخصص در 

بهتر و  یقاتتر و تالشگر باشد، تحقانگیزه با تر،خالق تر،داناتر، ماهرتر، با هوش

خود، گروه و سازمان  یبرا یشتریب یو ثمربخش یدهد و اثربخشیانجام م یشتریب

 یگروه یکدر قالب  ی،خود خواهد داشت. محققان ممکن است به صورت انفراد

 .کنند یتسازمان فعال یک رچوبدر چا یامستقل  یعلم

 یمل یستممهم اکوسیگرنفع و بازیذ یندوم یقاتیسازمان تحق ین،بنابرا 

نداشته  یقاتیتحق یتشود که فعال می یداپ یاست. امروزه،  کمتر سازمان یقاتتحق

 یبعض یتکم و در مقابل، فعال یلیها خ از سازمان یبعض یقاتیتحق یتباشد، اما فعال

 یقاتشان تحق یاصل یتت و فعالیکه مأمور ییها است. سازمان یادز یلیخ یگرد

و  یکه در کنار آموزش عال ییها شوند. دانشگاه یم یدهنام یقاتیاست، سازمان تحق

 یانشوند. در م یمحسوب م یقاتیکنند، سازمان تحق یم پژوهش ی،خدمات اجتماع

 یقاتیتحق یها یستماکوس یدر هسته اصل یدانشگاه پژوهش یقاتی،تحق یها سازمان

ابداع شد و   1990در  اواسط دهه  یدانشگاه پژوهش.  (Altbach 2009) قرار دارند

نظام  یمایو س یافت یرواج قابل توجه 2000در دهه  یجهان یبند پس از رتبه

عمدتاً  یداد. گسترش دانشگاه  پژوهش ییررا تغ یشرفتهپ یدر کشورها یآموزش عال

همراه  یمل ادهایاقتص یعو رشد سر یدجد یآور دانش و فن یتقاضا برا یشبا افزا

 یبرا یبه منبع یدانشگاه یقاتتحق یر،در دو دهه اخ .(Shin and Kehm 2013)د بو

 Altbach and Balan)شده است یلتبد یجهان یرقابت یطدر مح یبهبود رقابت مل

2007; OECD 2005).  گذاران در تالش هستند تعداد  یاستس  یجه،در نت

 .دهند یشرا افزا یجهان یها یبند هشده در رتب یستل یقاتیتحق یها هدانشگا

 یقشان تحق یفرع یتهستند که فعال ییاز جمله سازمان ها یصنعت هایشرکت

سازمان را به دو بخش  یکدر  یقیتحق یها تیو توسعه است.  در هر صورت فعال

و انجام  یفرا محققان تعر یاصل یها تیکرد. فعال یمتوان تقس می یو  کمک یاصل

، اطالعات و دانش موجود استفاده ها همحققان از داد یندفرآ یندهند. در ا یم

منابع  یبه فراهم ساز یکمک یها یتکنند. اما فعال یدتول یدکنند تا دانش جد یم
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 یر)غیگرشود که توسط متخصصان د یمربوط م یو ساختار یزیکیو امکانات ف یمال

 .شوند یو اجرا م یاز محققان( سازمانده

عرضه کننده خدمات  یقاتیتحق یها و سازمان یقاتیتحق یها گروه محققان،

)اطالعات و دانش( هستند. آنها ممکن است در رقابت  یقاتتحق یجنتا یا یقاتیتحق

( عرضه کنند. در مقابل آنها، تقاضاکنندگان یج)نتایقاتتحق یکدیگر،با  یهمکار یا

 یمات،ها، تصم بهبود نهاده یبرا اقرار دارند که آنها ر یقاتتحق یجنتا یاخدمات 

کنند.  یتقاضا م یشان ها و ستانده یندهاها، راهبردها، فرآ یاستها، س یصتخص

را تقاضا کنند.  یقاتتحق یجنتا ی،همکار یاممکن است در رقابت  یزتقاضاکنندگان ن

 یمل یستماز اکوس یگرمهم د یگرنفع و باز یذ یقتقاضا کنندگان تحق ین،بنابرا

آن، بازار  یجنتا یا یقت هستند. تعامل عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان تحقیقاتحق

محسوب  یقاتتحق یمل یستماز اکوس یعنصر انتزاع یکدهد که  یرا شکل م یقتحق

 یرهها و غ سازمان ینسازمان، ب یکممکن است در داخل  یقبازار تحق یکشود.  یم

 .یردشکل بگ

 یاست و استفاده از آن دارا یرقابت یرغ یقاتتحق یجاز نتا ای بخش عمده اما،

استفاده همگان قرار  و مورد یزسرر یو به راحت یستن یرو استثنا پذ یتمحدود

آن وجود ندارد.  یبرا یشوند و بازار می محسوب یعموم یکاال،رو ین. از ایردگ یم

در عرضه و  یگذار یهبه سرما یلیتما یفرد، سازمان و شرکت یچاساس، ه ینبر ا

 یستهشا یآن کاال یجو نتا یقاتاست که تحق یدر حال ینکند. ا یآن نم یتقاضا

 ی،اجتماع ی،آن موجب توسعه اقتصاد یچون عرضه و تقاضاشود.  یمحسوب م

فقدان  ،دانش یکاال یتماه یلگردد. به دل یم یطیمح یستو ز یاسیس ی،فرهنگ

 یدر به سامان رسان یدهدانش و ا یبازارها مناسب، یو نهاد یقانون یبسترها

 ینشوند. برا یبردانش و توسعه آنها دچار شکست م یدانش و مبتن یها یتفعال

دخالت کرده و عاله بر نظارت، آنها را   یقاتتحق یاساس دولت در عرضه و تقاضا

گر یو د یقانون اساس یاست که بر مبنا یدکند. الزم به تأک یم یتو هدا یتحما

از امور و  یتامور، حما یتها در سه جنبه هدا دولت  یها، حکمران کشور یمل ینقوان

ممکن  یتو حما یتولت نسبت  دو جنبه هداشود. اندازه د یم ینظارت بر امور، جار

 یگربه حوزه د یا و از حوزه یگربه زمان د یاز زمان یگر،د یبه کشور یاست از کشور
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اندازه  یرسد. ول یبه صفر نم یزمان و مکان یچدر ه هامتفاوت باشد. البته اندازه آن

حوزه( ممکن است به صفر برسد. لکن نظارت در  یت)بسته به ماه یا آنها در حوزه

نظارت  یازمندخود ن یتو حما یتاست. عالوه بر آن، هدا یتمام ابعاد الزم و ضرور

مانند  ییها وزهتر است. در ح باشد، نظارت گسترده یادآنها ز یزانهستند. هرچقدر م

وسعت  یدارند، نظارت تا حد حکمران یشتریب یعموم یها اقتصاد دانش که جنبه

 یردگ ینظارت به مفهوم گسترده  مورد توجه قرار م ینجادر ا ین،کند . بنابرا یم یداپ

است.  یزدولت از جمله نظارت بر آنها ن یتو حما یتاز ابعاد هدا یکه شامل بعض

از  یاریدر بس یززبان ن یسیانگل یاتچراکه در ادب یستن یدیبحث جد ینالبته ا

 .شود یبه مفهوم نظارت دولت بکارگرفته م یها حکمران حوزه

از  یگریمهم د یگرنفع و باز یجامعه، ذ یندهدولت به مثابه نما ین،نابراب 

باشد.  یم یستماکوس ینکننده سه نقش در ا یفااست که ا یقاتتحق یمل یستماکوس

و  ینقوان یو اجرا یبتصو ین،) با تدو و رفتار یتقاعده فعال ییننقش اول دولت تع

و رفتار و احقاق حقوق  فعالیت(، نظارت بر یفکر یتمانند قانون مالک-مقررات

از  یرساختیو ز یزیکیف ی،مال یتدوم دولت حما نفعان است. نقش یذ

اعمال  یقآن از طر یجو نتا یکنندگان خدمات پژوهش کنندگان و تقاضا عرضه

است. نقش سوم دولت  یو واردات یصادرات ی،ارز ی،پول یاتی،و مال یمال یها یاستس

دانش  یدو تول یادیبن یقاتو عرضه تحق پژوهشدر اقتصاد  یمدخالت مستق یزن

و   یمل یها یشگاهآزما یقاتی،تحق یها سازمان یسالمنفعه است که با تأس عام

 یبه تقاضا یقاتدهد. البته دولت در کنار عرضه تحق یانجام م یعموم های دانشگاه

 .کند یاقدام م یزتوسعه جامعه ن یازهایو ن یتیحاکمحوزه  ی،در بخش عموم یقتحق

توسعه   یها یتفعال یسامانده یمراقبت و مواظبت دولت از برا یندفرا بطورکل،

توان نظارت دولت بر  یرا م یرخطر پذ یهو سرما یدهدانش، ا یبازارها یلهدانش بوس

براقتصاد . ساختار نظارت دولت یدبطور خاص( نام یقاتی)نظام تحق اقتصاد دانش

و خرد. نظارت در  یانهکالن، م راکالن،کرد: ف یهتوان تجز یدانش را به چهار سطح م

 یسازمان ده یینبه باال واز باال به پا یینسطوح به صورت رفت و برگشت از پا ینا

به باال ابتدا عملکرد، کارکرد و ساختار اقتصاد دانش  ییناز پا یرشود. در مس یم

ها و  ییشود و نارسا یم یابیدر سطح خرد ارز یا و مشاوره یقاتیتحق یتوسط نهادها
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الزم و  یا و راهبردهاه یاستگردد. در مرحله دوم س یم یینمسائل اقتصاد دانش تع

)باکمک  یانهسطح م یها و مسائل فوق توسط نهادها ییرفع نارسا یمناسب برا

در مرحله شود.  یم ینمختلف تدو یوهایو در سنار ییسطح خرد( شناسا ینهادها

شود و در  یم یبو تصو ینشتر گز مناسب یها و راهبردها یاستاز س یبعض یزسوم ن

 یو حقوق یاسیس ی،که بار مال ییها یاستاز راهبردها و س یمرحله بعض ینا یانتها

شوند. در مرحله چهارم  یبه سطح فرا کالن فرستاده م یبدارند، جهت تصو یادیز

و  یینشده از پا یافتدر یها و راهبردها یاستفعال در سطح کالن، س ینهادها

کنند و جهت اجرا به  یم یبو تصو یرا بررس یتاولو یدارا یراهبردها از یبعض

 یگذار قانون ینددر سطح فرا کالن همان فرا یندفرا ینکنند. ا یابالغ م یینسطوح پا

در  ینهاد یب. ترکیردگ یصورت م یگرد یها نهاد یاست که توسط پارلمان و بعض

 .دیتوان نام یم یگذار سطح فراکالن را بدنه قانون

 ینهاد یبترک یرد،گ یدر سطح کالن صورت م یگذار یاستس ینکهبا توجه به ا

 یها یاستس یانه. در سطح میدتوان نام یم یگذار یاستسطح را بدنه س یندر ا

سطح را  یندر  ا ینهاد یباساس، ترک ینشود. بر ا یاتخاذ شده در سطح قبل اجرا م

دانش، عملکرد  یها یرساختز یت. در سطح خرد، وضعیدتوان نام یم ییبدنه اجرا

 یعملکرد بازارها یان،دانش بن یعدانش و صنا یعو ساختار صنا یقاتیمؤسسات تحق

سطح  یناساس، ا ینشود. بر ا یم یابیو ارز یلتحل یرخطر پذ یهو سرما یدهدانش، ا

   .یدتوان نام یم یابیرا بدنه ارز

سطح  ینچهار سطح نظارت قابل توجه است. باالتر یین،باال به پا یرمس در

، ها هنقد دانشگا یگذار برعملکرد خود است که بر مبنا قانون ینظارت، نظارت نهادها

احزاب و  یاسی،و س ینخبگان علم ی،و صنف یعلم یها انجمن یقاتی،تحق مؤسسات

 یندنظارت بر فرا نظارت، ی. سطح بعدیردگ یاز آن صورت م یاسیس یها تشکل

. سطح سوم یردگ یقانونگذار صورت م یها است که توسط نهاد یگذار یاستس

گذار  یاستس یها است که توسط نهادها یاستس یاجرا ینظارت، نظارت بر چگونگ

مطالعه،  یسطح نظارت مربوط به نظارت بر چگونگ ینآخر یت،. در نهاشود یانجام م

ها  یاستس یمجر یدانش است که توسط نهاد ها قتصادعملکرد ا یابیو ارز یلتحل

 .یردگ یصورت م
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 تحقیقاتیملی  اکوسیستم در سیاست گذاری بخش :(1)شکل

 

را بر مبنای سه معیار زیر به  نظام تحقیقاتیمعموالً مرحله اول نظارت بر  ها دولت

 گذارند: می اجرا

و نتایج حاصل از فرایندها مطابق با استاندارهای ملی و  پژوهشفرایندهای  -1

 بین المللی باشد؛

و نتایج حاصل از فرایندها بر خالف قانون و اخالقیات  پژوهشفرایندهای  -2 

 نباشد؛

کارا و اثربخش و نتایج حاصل از فرایندها ثمربخش  پژوهشفرایندهای  -3

 باشد.

توسعه اقتصادی  تحقیقاتبدنه اجرایی اکوسیستم ملی بر   نهایی نظارت  هدف

 است. بنیان اقتصاد دانش ی اقتصادی بهها نظامتبدیل بنیان و  دانش

کند:  می ملی تحقیقات بازیاکوسیستم نقش عمده در  چهارجامعه مدنی نیز 

، تصمیمات و عملکرد دولت، ها قوانین، مقررات، سیاستو ارزیابی نقد  نقش اول آن

در رابطه با تواند  می و مؤسسات پژوهشی است؛ عالوه بر آن، جامعه مدنی ها دانشگاه

و  ها ، گروهها با دانشگاه ها ارزش تولید دانش و ترویج دانش، بینش، نگرش و
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تواند ارزیابی عملکرد و  می جامعه مدنی مؤسسات پژوهشی همکاری کند؛ نقش سوم

نقش مهم  سسات پژوهشی باشد؛ی پژوهشی و مؤها ، گروهها رتبه بندی و دانشگاه

از طریق  و مؤسسات پژوهشی ها تواند تأمین منابع دانشگاه می دیگر جامعه مدنی

 داخل و خارج از کشور باشد. در ها تعامل با افراد خیّر و بنیادها و سازمان

نفعان تحقیقات نقش حیاتی در شکل گیری و  روابط و تعامالت بین ذی

پویایی و بالندگی ، به عبارت دیگررفتار اکوسیستم ملی تحقیقات دارند. چگونگی 

های  محققان، سازمانپویا و چند جانبه بین تعامالت اکوسیستم ملی تحقیقات به 

 ،ددهن ها را شکل می تحقیقاتی، نهادها و بسترهایی که رفتار محققان و سازمان

 آنها را به دو گروه عمده متنوع است امابین ذی نفعان تعامالت . بستگی دارد

بین ذی نفعان به  تتعامالروابط و از  یبرخ توان تقسیم کرد: رقابت و همکاری. می

از تعامالت به  یگرد یبرخ شود. در حالی که می مربوط یفشار رقابترقابت و 

 عمده (.Carlsson et al., 2002)شوند می مربوطمشترک  یها تالش و ها همکاری

داده، انتقال از یک طرف به  یقاتتحقملی اکوسیستم سطوح مختلف در  تتعامال

امکانات  یبه اشتراک گذارطرف دیگر به انتقال پول، منابع و  ؛ و ازدانشاطالعات و 

توانند هم ماهیت  ها می است که اینتأکید . الزم به شود می مربوط یقاتیتحق

 همکاری و هم ماهیت رقابتی داشته باشند.

ذی نفعان مختلف در اکوسیستم ملی تحقیقات در یک ( رابطه بین 2شکل)

دهد. طبق این شکل، ذی نفعان  می زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نشان

اکوسیستم در چارچوب سه بازار نیروی کار محققان)دانشکاران(، تحقیقات و 

منابع دولتی و جامعه کنند.  می و فرابازار ملی فعالیت نا بازاراعتبارات تحقیقاتی؛ 

شوند. منابع  می و مؤسسات پژوهشی منتقل ها مدنی با مکانیسم فرا بازار به دانشگاه

صنعت و خارجی عمدتاً با مکانیسم بازار دانش و بازار اعتبارات به محققان، 

 شود. می وارد ها دانشگاه ی پژوهشی، وها گروه
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 اکوسیستم ملی تحقیقاترابطه بین ذی نفعان و بازیگران  (:2شکل)

 

 ( دو جریان قابل مشاهده است:2در شکل)

ی تحقیقاتی، ها جریان خدمات پژوهشی و دانش از دانشکاران)محققان( به گروه -1

؛ و از آنجا به صنعت، دولت، جامعه مدنی و ها و دانشگاه تحقیقاتی اتمؤسس

همچنانکه روشن  ی تیره نشان داده شده است.ها خارج از کشور که با پیکان

 یق وتجربه تحق یشبا افزامحققان نقش کلیدی در جریان دانش دارند. است، 

 یقاتیمؤسسات تحقو  ها دانشگاه، تحصصی آنها، و آموزش محققان یها مهارت

با  خود را یقاتیتحق یکارکردهاتوانند دانش  می راحتر و بهتر یعموم

 Park and) به گذارند اشتراک ، دولت و جامعه مدنی بهیخصوص یها شرکت

Leydesdorff 2010). 

 جریان منابع )مالی و فیزیکی( از صنعت، دولت، جامعه مدنی و خارج به -2 

 ها و دانشگاه تحقیقاتی اتمؤسسی تحقیقاتی، ها دانشکاران)محققان( به گروه

بازارهای ی قرمز نشان داده شده است. این جریان در چارچوب ها که با پیکان

 گیرد.  می ( صورتها باال، فرابازار و نابازار )سرریز مورد بحث در
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 یقراردادها یمتنظ یقطر از یمال ینتأم یقاتی،بازار اعتبارات تحق یسمدر مکان

( انجام یرانتفاعیغ یا یانتقال دانش  با اشخاص ثالث )اشخاص خصوص یا یقاتیتحق

باشد، منابع و دانش بصورت  یشترب یاناتجر ینشود. هر چقدر نقش بازارها در ا یم

 د. شو یم ریبردا تر بهره کاراتر، اثربخش و ثمربخش

 یعموم یقاتتحق یمال ینتأم یفرابازار، بودجه دولت منبع اصل یسممکان در

از  یاتوسط دولت   یمممکن است بطور مستق یمنابع عموم یسم،مکان یناست. در ا

ممکن  یبودجه عموم یگر،شود. از طرف د یعتوز یمنابع مال یصآژانس تخص یقطر

که  یا . سهم بودجهودداده ش یصتخص یمل یقاتیتحق یپروژها یااست به مؤسسه 

 یصها تخص که به پروژه یا شود و بودجه یداده م یصتخص یقاتیبه مؤسسات تحق

غالب در اکثر کشورها  یوهمتفاوت است. اما ش یگرد یبه کشور یاز کشور یابد یم

 ,Van Steen)ت ( اسیعموم یها )از جمله دانشگاه یؤسسات عمومبه م یصتخص

 یکتحر یبرا یادیز یقیتشو یبودجه، ابزارها یصفرابازار تخص یسمدر مکان .(2012

 یمحققان فرد یبرا یی. به عنوان مثال، ابزارهایردگ یپژوهش مورد استفاده قرار م

 ی؛نشده بر محور کنجکاو یزیر برنامه یقاستعدادها؛ تحق یقتشو یوجود دارد که رو

با  ریهمکا یها موضوع خاص؛ برنامه یاهدف  یکبر اساس  یقاتیتحق یها برنامه

بزرگ؛ و  یاسها در مق یرساختز یساز فراهم یبرا ییها شرکاء؛ برنامه یرسا

 .از آن جمله هستند ی،الملل ینو تبادل ب یمتمرکز بر همکار یقاتیتحق یها برنامه

را  یقاتتحق یمل یستماکوس یکدیگربا  یاکه در تعامل پو یقاتنفعان تحق ذی

کنند؛  یم یجادرا ا یندهاییپژوهش، فرآ یعرضه و تقاضا یدهند، در راستا یشکل م

. از نظر هاردمن و یندنما یرا کسب م ییها یتو قابل یرند؛گ یرا بکار م ییها ییدارا

 یچهار مؤلفه اصل یدارا یقاتتحق یهر نظام مل (Hardeman et al,2013) همکاران

تعامالت  ی،ساختار یها یتظرف یقاتی،تحق یها ییاست که عبارتند از: دارا

را  یقاتتحق یستماکوس یاتیعمل های بخش ها مؤلفه ین. ایقاتتحق یو تعال یقاتیتحق

 یک یقاتیتحق های یتو از ظرف (Carlsson et al., 2002, p. 234)دهند یشکل م

با رشد  .(Van Looy et al., 2006, Cimoli et al., 2009)دارند حکایت یزکشور ن

در کشور،  یدهآموزش د یو منابع انسان یقاتی،تجربه تحق یقاتی،تحق یتظرف
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 یها با شرکت یقاتیتحق یفوظا یاقدام به اشتراک گذار یعموم یقاتمؤسسات تحق

 .(Park & Leydesdorff, 2010)اند ها کرده و دانشگاه یخصوص

کشور اشاره  یکموجود در  یقاتیبه مجموعه عوامل تحق یقاتیتحق یها دارایی

تعامل کنند و در  یکدیگرتوانند با استفاده از آنها با  یم یقاتنفعان تحق یدارد که ذ

 یها یی. داراینددانش مشارکت نما یلو تبد یجو ترو یدانجام پژوهش و تول

 یها یی(، دارایشگاهابزار و آزمان آالت، ی)ماش یزیکیبه ف یشترتوان ب یرا م یقاتیتحق

سطح  یککه به  ییکرد. کشورها یماطالعات تقس یها( و فناور یده)دانش و ا یفکر

 ینرسند، کمتر احتمال دارد که در مرزها یقاتیتحق های ییاز دارا یآستانه مشخص

 . (Perez and Soete, 1988)کنند یدابه آن دست پ یامشارکت داشته باشند  یفناور

 یتهستند. ظرف یساختارکشور  یک یقاتیتحق یتاز ظرف یگرید بخش

و رشته  یبخش یباست)ترک یو روابط موضوع یاز تنوع موضوع یحاک یساختار

( یاییو جغراف ینهاد ی)ساخت و سازهایو روابط نهاد یبعد و تنوع نهاد یک( از یا

 یک یعلم و یاقتصاد های¬یتتکامل فعال ینکهاست. با توجه به ا یگراز طرف د

 ,Neffke et al., 2011)کنند می یتتبع یرروند وابسته به مس یککشور از 

Heimeriks and Boschma, 2013)، یینکشور تع یک ای رشته -یبخش یبترک 

کند.  یقتواند تحق می هایی ینهکند که آن کشور تا چه اندازه و در چه زم می

را شکل  یقاتتحق یمل یستماکوس یساختار یتاز ظرف یبخش  یزن یمل یها نهاده

مشخص و در جهت خاص  یرا بر مبنا یقنفعان تحق یذ یدهند. چون رفتارها یم

 .کنند یم یتو هدا یسازمانده

بوم مرکب از  یستز یکدر  یقاتتحق یمل یستماشاره شد، اکوس همچنانکه

 یداو توسعه پ یردگ یشکل م  یاستیو س یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد یها نظام

 ینا یرتحت تأث یداًشد یقاتتحق یمل یستماکوس یو بالندگ یداریپا یایی،کند. پو یم

 بوم متولد یستز ینا رد یستمنفعان( اکوس یبوم است. چون سازندگان )ذ یستز

بوم مطلوب  یستز یک. یابند یکنند، توسعه م یکنند، رشد م یشوند، رفتار م می

 :باشد یرز یها یژگیو یاست که دارا یبوم یستز یقات،تحق یمل یستماکوس یبرا

تر باشد، رقابت  یاقتصاد آزادتر و رقابت یکهر چقدر  ی؛اقتصاد آزاد و رقابت -1

 یتقاضا برا یشموجب افزا یخواهد بود. رقابت صنعت یدتردر آن شد یصنعت
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 یگرپژوهش را به همراه دارد. از طرف د یتقاضا ینوآور یشود و تقاضا یم ینوآور

شود و  یم یصنعت کارآفرینی یتقاضا برا یشموجب افزا یرقابت و آزاد اقتصاد

 یشپژوهش را به همراه دارد. در کل افزا یتقاضا یصنعت ینیکارآفر یتقاضا

 (2شود. همچنانکه شکل ) یم یپژوهش ینیپژوهش موجب کارآفر یتقاضا برا

در  یو استقالل علم یپژوهش، وجود آزاد یتقاضا یشدهد، عالوه بر افزا ینشان م

 یمل یستمبه عملکرد اکوس یجهو در نت ژوهشیپ ینیاقتصاد و جامعه به کارآفر

 کند. یکمک م یقاتتحق

 اکوسیستم ملی تحقیقات یها رابطه بین فرآیندها و قابلیت (:3شکل)

 

کند؛  می یتسرا یزن یقاتتحق یمل یسمبه رقابت در اکوس یرقابت در نظام اقتصاد

دانشگاه در کل بودجه  یهسهم بودجه پا»در آن، عموماً با شاخص  یریپذ رقابت

از  یینیسهم پا یحهو در نت یاز بودجه نهاد یشود. سهم باالتر می یفتعر «یقاتتحق

 Abramo)شود می یقاتتحق یم ملیستبودجه پروژه، موجب کاهش رقابت در اکوس

et al,2012).  به بهبود  یقاتیبر عملکرد در مؤسسات تحق یمبتن یزیر البته، بودجه

 یقاتتحق یمال ینتأم یبرا یرقابت یها که از روش ییکند. کشورها می رقابت کمک

 یباالتر یقاتیتحق ییبهتر و کارا یقاتیکنند، عملکرد تحق می استفاده
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مانند ابداعات برتر،  یستمی،س یفشارها ین،همچن  (Abramo et al,2012).دارند

 رقابت  یشموجب افزا یقاتتحق یمل یها یابیو ارزش ید،جد یعموم یریتمد

 .(Auranen & Nieminen,2010)شوند می

اند که  نشان داده  (Aghion et al,2007)و همکاران یونها: آق استقالل دانشگاه -2

 یها( از دولت برا )از جمله دانشگاه یقاتیتحق یها استقالل سازمان یشافزا

 یعملکرد بهتر یقاتیکه از نظر تحق ییبهبود عملکرد آنها مناسب است.کشورها

و هم نمره استقالل  ارندد یبهتر یتوضع یدانشگاه یبند دارند، هم در رتبه

 یها یتچون مؤسسات مستقل با محدود کنند. می کسب یبهتر یدانشگاه

 ییراتغبه ت یعسر یلیتوانند خ می مواجه هستند؛ یکمتر یو قانون یاسیس

 یساده سازمان داخل یلیالعمل نشان دهند؛ و خ عکس یخارج یطمح یتقاضا

دهند. اما   یقتطب یرونیب ییردر حال تغ یمواجه با تقاضاها یخود را برا

کند که همراه با رقابت باشد.  می به عملکرد کمک یاستقالل تنها زمان

استقالل باشند و  یخواهند داشت که هم دارا ییباال یبهره ور یزمان ها هدانشگا

مانند پرداخت با انعطاف  یرقابت کنند. عوامل یقاتی،کسب منابع تحق یهم برا

مستقل بودجه، هم به رقابت و هم به استقالل  ییباال و پاسخگو یریپذ

 .(Aghion et al,2010)کند می ها کمک دانشگاه

را مورد  توجه  یاستقالل دانشگاه  چهار بعد از  (Esterman et al,2011)محققان

و  یاستقالل علم ی،استقالل ادار ی،اند که عبارتند از: استقالل سازمان قرار داده

 یاست که دانشگاه بدون مانع قانون ینا ی. منظور از استقالل سازمانیاستقالل مال

؛ دوگانه دارد یتماه یباشد. استقالل ادار  دخود آزا یریتسازمان و مد یدر طراح

 یگر،دهد؛ از طرف د می طرف مقررّات استخدام و پاداش کارکنان را کاهش یکاز 

 یدهد. حفاظت نوع دوم اغلب به عنوان بخش می زائد بودن را کاهش یحفاظت قانون

بدون  یدر انجام کارعلم ی)آزاد مورد توجه قرار گرفته است یعلم یاز آزاد

ها، به  اساساً به آغاز و اتمام برنامه یکدانشگاه(. استقالل آکادم یریتبه مد تگیوابس

. شود یدانشجو مربوط م یهدر رابطه با شهر یمتصم یو به آزاد یرش،پذ یها یهرو

دانشگاه،  یریترا نه تنها از دولت به مد یریگ یمتصم یکهم، استقالل آکادم ینجاا

ل کند. استقال می باالتر دانشگاه منتقل سطوحبلکه در همان زمان از دانشکده به 
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سال ها  ینوام، و انتقال وجوه ب یافتبه امکانات تملک و ساخت تجارت، در یمال

 .(Sandstrom & Besselaar, 2018)شود می مربوط

شود  می آغاز  یدجد یعموم یریتمد یاستقالل از دولت اغلب با اجرا افزایش

 باال دست فراهم یرانمد یسازمان برا یریتو مد یترا جهت هدا ییکه ابزارها

 «یدجد یعموم یریتمد»از استقالل و  یبیرکت . (Esterman et al,2011)یدنما می

دولت بر  یعک، نفوذ وسیامور آکادم یکآکادم یریتیخود مد یشکست در مدل سنت

 (Schubert,2009).کند می دانشگاه را منعکس یاداره و مال یها هجنب

از  یتاست محققان بدون محدود ینا یعلم ی: منظور از آزادیکآکادم یآزاد -3

که دوست  یا ینهتوانند در هرزم می دانشگاه یریتو مد یاستطرف قانون، س

 باال از استقالل نشان یفکنند. تعر یقکند، تحق می اقتضاء یدارند و روش علم

از دولت است، و  شگاهاستقالل دان یعموماً به معن یدهد که استقالل نهاد می

 یبرا یشترشود. قدرت ب می منجر ها هدانشگا یعال یریتقدرت مد یشبه افزا ینا

 مربوط یدجد یعموم یریتاز مد ییها تصور  یاغلب به معرف یعال یریتمد

 یشود. بعض می یعلم شود که موجب کاهش استقالل کارکنان می

مسأله  یناند که ا هنشان داد (Heinze,2008; Luukkonen, 2012)ازمحققان

منجر  یزگر یسکر یقاتناتمام و تحق یقاتتحق یت،ممکن است به کاهش خالق

 .گردد دانشگاه  ییشود و باعث افت عملکرد و کارا

هدف  یک یدارا یقاتتحق یمل یها یستمها، اکوس یژگیها، روابط و و از مؤلفه جدا

 یها یستمو هدف اکثر اکوس یریگ مشخص هستند. امروزه، جهت یریگ جهت یا

کمک به  یتو در نها ینوآور یمل یستمدر درجه اول کمک به اکوس یقاتتحق یمل

 یریگ به شکل یزن اقتصادیو  یاست. البته توسعه صنعت یو اجتماع یتوسعه اقتصاد

 ینکها یبرا. (Shin& Lee, 2015)کند می کمک یقاتتحق یمل یستمو توسعه اکوس

 یجادا یقاتیتحق یدر خدمت توسعه باشد، الزم است مراکز تعال یستماکوس یک

از محققان  یمتشکل از تعداد بحران یقاتیتحق یمرکز تعال یک یفشود. طبق تعر

باز، متنوع،  یطمح یجاددر ا ی( است که همگمحققاناز  یازبرتر )تعداد مورد ن

 یدبا د یرگذارتأث یقاتخالق و حساس به منظور انجام تحق ی،مشارکت ی،تعامل

آموزش و  یرساخت،ز یشرفته،مرکز امکانات پ ینکنند. ا می مشارکت یالملل ینب
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 یندهد و مطابق با باالتر می محققان قرار یاردر اخت یشرفتهپ یبانیپشت

قادر به ادغام و  یب،ترت ینکند. به هم می یتفعال یو تجار یاخالق داردهایاستان

افزودن ارزش به دانش و جامعه است. هر  ینارتقاء استعداد و گردش آن و همچن

 :است که عبارتند از یدیچهار عنصر کل یبرتر دارا یقاتیحقمرکز ت

 است که  یبرتر مکان یقاتیمؤسسه تحق یک یشرفته؛محرک و منابع پ یطمح

 یک یریتکند.مد می یقتحق یدر سطح جهان یقاتیکار ماهر و تحق یروین

شود و به محققان  یزهانگ یجادکه باعث ا یدنما یجادا یبستر یدپژوهشکده با

 یبرتر دارا یقاتیمؤسسه تحق یک یطدهد. مح ییاجازه رشد و شکوفا

که  یفرهنگ یکتحر ی،تعامل یفرهنگ علم یک یتاست: تقو یرز یها یژگیو

جذاب  یطمح یکدر  یزچالش برانگ یها یدهدر آن از انتقاد سازنده و ا

 یجادا یتواند با بحث و گفتگو در مورد کار جمع امر می ینشود. ا می یقدردان

خود در سازمان، به  یگاهشود صرف نظر از جا شود که در آن از همه دعوت می

 .طور فعال شرکت کنند

 قابل  یرمحصوالت غ یانتشارات، به اشتراک گذار یقانتقال دانش: دانش از طر

 ی،گذاران، ارتباط با جامعه بزرگتر و  انتقال فناور یاستانتشار، ارتباط با س

برتر است  یقاتیمؤسسات تحق یها یتاز اولو یکیانتقال دانش  یابد؛ انتقال می

جامعه  -1از جمله:  یرد؛گ رمتفاوت مورد هدف قرا یها هدف گروه یدو با

به عنوان  یاندانشجو -2شوند؛  شان به اشتراک گذاشته می یجکه با نتا یعلم

به عنوان  یاقتصاد یبخش ها یگرصنعت و د -3دانشمندان تاپ؛  یسل بعدن

 ینفع اصل یو جامعه بطور کل به عنوان ذ ی؛نوآور یطمح یدیکل یگرانباز

 .یعلم یقاتتحق

 به مردم وابسته است؛ داشتن شخص درست،  یاتیعلم بطور ح ی؛منابع انسان

تمرکز  یدبا یزهدر مقام درست، نگه داشتن تمام کارکنان و همکاران با انگ

منسجم و متنوع هستند  یقاتتحق یباشد. مراکز تعال یقاتیمؤسسه تحق یاصل

 .دهد می رتمام مشارکت کنندگان را مورد توجه قرا یا که توسعه حرفه

 یتواند به مرکز تعال می یتنها زمان یقاتیؤسسه تحقم یک یفیت؛و ک یابیارزش 

عملکرد خود را  یخود را حفظ کند که بطور بحران یتشود و وضع یلتبد
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را استخراج  یابیارز ینا یامدبر پ یمبتن یجو قادر باشد نتا یلکند و ما یبررس

 یفیتک یابیارز د،متنوع هستن یاربس یقاتیسسات تحقؤکند. از آنجا که م

 .در نظر گرفت یدرا با یمختلف یها است و جنبه یچیدهپ یاربس

و  یارهااز مع یبیترک یعنیو تنوع است؛  یتخالق ینش،ب یازمندن یقتحق تعالی

از  یفیک یلو تحل یهرو، تجز ین. از ایکم یرهایمجموعه ثابت از متغ یکنه 

از  یبر تعداد محدود یمبتن یکم یلتحل یکبهتر از  یانو ب یتنظر ماه

 شیابیاز ارز یبخش اساس یکتوسط همتا  یاست؛ و بررس یکم یارهایمع

 .است

 ینا یرتوسعه و رشد است، در غ یمستلزم تالش مستمر برا یقاتدر تحق برتری

و حفظ  یابیبرود. تنها راه دست ینصورت ممکن است به سرعت پژمرده شده و از ب

 یرویتنها ن یقتحق یفیتاست که در آن ک یفرهنگ یجادا ی،در سطح نهاد یتعال

 یها که به آنها فرصت شوندجذب  یا به موسسه یدمحققان با ینمحرکه است. بهتر

 یدبا یفیتشود. ک می داده یشانها مهارت یشرفتو پ یقاتانجام تحق یبرا ینهبه

شناخته و پاداش داده شود. عدم ارائه کیفیت باید مورد توجه قرار گیرد و منجر به 

توسعه علم به محققان  یبوم مناسب برا یستجایگزین شود. زبهبود یا انتخاب های 

، یانتقاد ،باز یکو تحر یقتحق ینهعلم متمرکز شوند و زم یرو ااجازه دهد ت

 .دهد می را پرورش یمشارکت

 یصتخص ییکارا یشامکان افزا یتعال یمراکز مل یزآم یتموفق ییشناسا توانایی

 ینب «عدم تقارن اطالعات»حال،  ینکند. در ع می را فراهم یقدر بودجه تحق

دهد؛ و به  می مشارکت را کاهش یلدر انتخاب و تشک یو خصوص یدولت یها بخش

  .(Abramo et al,2009)کند می عرضه و تقاضا کمک ینبه تعادل طرف ی،طور کل
 

  یرانا یقاتتحق یستماکوس -3

رابطه  یقات،نفعان تحق یمتفاوت است. چون ذ یدر هر کشور یقاتتحق اکوسیستم

 ی،اجتماع ی،اقتصاد یو بسترها یقاتمربوط به تحق یآنها، نهادها ینو تعامالت ب

 یقاتتحق یستماکوس یرانا ین،در هر کشور متفاوت است. بنابرا یاسیو س یفرهنگ
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را به سه بدنه  ایران یقاتتحق یمل یستمخود را دارد. اکوس مخصوص به

کرد که در ادامه به اختصار  یمتوان تقس می ییو اجرا یمال ینتأم ی،گذار یاستس

 برجسته یو فناور یقاتنقش وزارت علوم، تحق یانم ینشوند. در ا می یحتشر

 .شود می

 

 یقاتتحق یگذار یاستبدنه س -1-3

 یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس یران،و مقرارت در ا ینتمام قوان یاصل مرجع

آن شکل  یبر مبنا یگذار یاستو س یعمده  قانون گذار یاست که نهادها

 یصو مجمع تشخ یاسالم یمصوبات مجلس شورا ی،اند. بعد از قانون اساس گرفته

نظارت بر بدنه  رجعم ینمهمتر یببه ترت یانقالب فرهنگ یعال یمصلحت و شورا

 ی،پنج ساله توسعه اقتصاد یها برنامه ینهستند. مانند قوان یقاتیتحق ییاجرا

 ینقوان یگرو د  یو فناور یقاتقانون وزارت علوم، تحق یاسی،و س ی، فرهنگیاجتماع

شوند. مصوبات  می یبتصو ینهادها  بطور مورد ینکه توسط ا یو اصالح یجادیا

  د.کنن می یفنظارت را تعر یها و سازکارها روش یدولت یها دولت و دستگاه یئته

را در سه سطح  یرانا یقاتتحق یستماکوس ینانو نقش آفر یگرانباز بنابراین،

کرد.  یتوان دسته بند می یقاتتحق یانو مجر ها تیاسس یانمجر ی،گذار یاستس

 یکدیگربهو مقننه در تعامل با  یهدو قوه مجر یران،ا یاسالم یدرجمهور

از قوه  یبه عنوان بخش نی،پردازند. البته مقامات استا می یقاتدر تحق یگذار یاستس

بخش  ین،کنند. همچن نمی یباز یقاتتحق یگذار یاستدر س ینقش یه،مجر

 .ندارد یقاتتحق یگذار یاستدر س یگاهیجا یزن یالملل ینب یها و سازمان یخصوص

که بر   یقاتتحق یینظارت دولت بر بدنه اجرا یحال حاضر ساختار نهاد در

 یستاییمورد، از ا یب یچیدگیشکل گرفته است، از پ یو مقررات جار یناساس قوان

 ینهادها ینهادها، کمبود بعض یبعض یادیاز عدم انسجام، ز یری،و انعطاف ناپذ

مسائل در  ینرفع ا ی. براردب می رنج یو اثربخش یفقدان کارائ یجهو در نت یگرد

 یینظارت دولت بر بدنه اجرا یبرا یدیجد یشود ساختار نهاد می یسع ینجاا

 .شود یشنهادپ یقاتتحق
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را به چهار سطح  یقاتتحق یینظارت دولت بر بدنه اجرا یسلسله مراتب ساختار

 ( و خردها تیاسس ی)اجرایانه(، میگذار یاست)س ( کالنی)قانوگذار فراکالن

کرد. در سطح فراکالن دو نهاد مجلس  یمتوان تقس می (یابیو ارز یلتحل یق،)تحق

 یاسالم ورایمصلحت قرار دارند. مجلس ش یصو مجمع تشخ یاسالم یشورا

  :کند می دنبال یراز یفوظا

 بازار خدمات  یریکننده شکل گ یلتسه ینقوان یبتصو یا یبو تصو ینتدو

 یهبازار سرما یر،خطر پذ یهبازار سرما یده،بازار دانش، بازار ا ی،آموزش عال

 ی؛انسان یهبازار اعتبارات سرما ی،انسان

 بلند مدت توسعه اقتصاد دانش؛ یها هو برنام ها تیاسس یها،استراتژ یبتصو 

 توسعه اقتصاد دانش و  یدولت برا یگذار یهسرما یزانم یّتکل یبتصو

 یجو ترو یلتبد یع،توز ید،مختلف تول یها هینزم ینآن ب یصتخص یچگونگ

  از آن؛ یدانش و بهره بردار

 تر؛ یینپا یساختار، کارکرد و عملکرد سطوح نظارت یابیارز 

 ییو اجرا یگذار یاستها و ساختار بدنه س یارضوابط و مع ین،قوان یبتصو 

 .نظام نظارت

 یها تیاسس یبو تصو یمصلحت نظام بازنگر یصمجمع تشخ یفهالگو وظ ینا در

نگهبان در  یو شورا یاسالم یو حل اختالف مجلس شورا یرانا یقاتتحق یکل

  .است یقاتتحق یدجد ینقوان یبرابطه با تصو

 یفهرا دارد که وظ  یینظارت بر بدنه اجرا یفهدولت وظ یئتسطح کالن، ه در

دولت  یئتباشد. ه می برعهده اش  یزن  یقاتتوسعه تحق یبرا یگذار یاستس

علوم،  یعال یرا بواسطه شورا یقاتتوسعه تحق یخود برا یگذار یاستس یفهوظ

 ،قانون وزارت علوم وبشورا در چارچ یندهد. مصوبات ا می انجام یو فناور یقاتتحق

و  یآموزش مؤسسات یهکل یجمهور برا یسرئ ییدپس از تا یو فناور یقاتتحق

 .الزم االجر بوده است ییاجرا یها ودستگاه یقاتیتحق

 یاسالم یجمهور یسرئ ی،و فناور یقاتقانون وزارت علوم، تحق 3ماده  طبق

و  یقاتدانش)علوم، تحق یها وزارتخانه یشورا قراردارد و وزرا یندر رأس ا یرانا

و برنامه  یریتسازمان مد یس(، رئ یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ی،فناور
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 یچهار نفر از وزرا یرانا ی،اسالم یجمهور یبانک مرکز یسکشور، رئ یزیر

 یاتهنروزبان ادب ی،علوم، علوم پزشک یفرهنگستانها یدولت، رؤسا یاقتصاد

علوم  ینفر از دانشگاهها یک) یدولت یاههادانشگ ی، سه نفر از رؤسایفارس

 ینفر از رؤسا یکمربوطه،  یها دانشگاه یمرکز ی(به انتخاب شورایپزشک

سه نفر از دانشمندان و  ی،انتفاع یروغ دولتی یرغ یهاو مؤسسات آموزش عال دانشگاه

به انتخاب تشکل ها وانجمن، سه نفر از  یقاتیها و مراکز تحق صاحبنظران دانشگاه

جمهور،  یسرئ یبا معرف یخصوص یو خدمات یدیتول یها صاحب نظران بخش

دونفراز  یشان،در دانشگاهها با اجازه ا یمقام معظم رهبر یندگینهادنما یسرئ

به عنوان  یاسالم یبه انتخاب مجلس شورا یقاتآموزش وتحق میسیونک یاعضا

 .تندشورا هس ینناظر عضو ا
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 سیاست گذاری تحقیقات ایران بدنه(: 4شکل)

 

 یها و انتخاب طرح یبند یتانداز نظام تحقیقاتی کشور، اولو تعیین مأموریت و چشم

 یبررس یقاتی،مختلف نظام تحق یها هکالن در حوز یگذار یهبلند مدت سرما ییاجرا

سیاستگذاری  یقات،مختلف تحق یها در حوزه یازمورد ن یمنابع مال یشنهادو پ

توسعه علم و فناوری در کشور،   مبخشی به نظا  تحقیقات و پژوهش کشور، انسجام

های مراکز تحقیقاتی و  ها یا توسعه فعالیت گیری درباره توقف فعالیت تصمیم

 یفوظا ینها از جمله مهمتر بندی آن پژوهشی و نیز ایجاد مراکز تحقیقاتی و رتبه

 .است یوفناور یقاتحقت علوم، یعال یشورا یاراتواخت
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 یقات، تحقیآموزش عال یعنی یفرع یخود متشکل از سه شورا یعال یشورا این

 :عبارت است از یقاتتحق یفرع یشورا یفاست. بعنوان نمونه وظا یو فناور

بندی مراکز تحقیقاتی و ارائه آن به  درخواست ایجاد، گسترش و رتبه یبررس. 1

  عالی شورای

  بندی هریک از نیازها و تحقیق درخصوص نیازهای جامعه و اولویت یفتعر. 2

  های ارزیابی های علمی در انجام تحقیقات و تدوین شاخص شاخص یفتعر. 3

  بندی هریک های پژوهشی با عنوان پژوهش ملی و اولویت طرح یبررس .4

نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت در نظام تحقیقات و پژوهش  یبررس . 5

  کشور

 عالی های مختلف به شورای تعیین اهداف اختصاصی تحقیقات در حوزه. 6

 عالی ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی و ارائه نتایج آن به شورای. 7

 عالی نیازسنجی پژوهشی در کشور و ارائه نتایج آن به شورای. 8

به   آن پیشنهاد کشور و علمیهای جامع توسعه پژوهشهای رنامهب  تهیه. 9

  عالی شورای

های پژوهشی و ارائه آن به سازمان برنامه به  تعیین بازده پژوهشی سازمان. 10

 منظور تعیین بودجه سازمان

هستند که در وزارت  یهتر قابل تجزیفرع یشورا ها خود به شوراها یناز ا هریک

 یشوراها ی،آموزش عال یکنند. در شورا می یتفعال یو فناور یقاتعلوم، تحق

آموزش  یعی،و علوم طب یآموزش مهندس ،یو اجتماع یعلوم انسان یآموزش عال

 یدر شورا .یرندگیقرار م یستز یطو مح یآموزش کشاورز ی،بهداشت و پزشک

 یقاتتحق ی،و اجتماع یعلوم انسان یقاتتحق یتوان شوراهایم یزن یقاتتحق

و  یکشاورز یقاتتحق ی،و پزشک یتندرست یقاتتحق یعی،و علوم طب یمهندس

 یتواند شامل شورایم یتوسعه تکنولوژ یشورا را مورد توجه قرار داد. یستز یطمح

 یمواد، شورا یتکنولوژ یشورا ی،اتههس یتکنولوژ یشورا ید،جد های یتکنولوژ

 .باشد یکبرق الکترون یتکنولوژ یفضا و شورا-هوا یتکنولوژ
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  یقاتتحق یمل یستماکوس یمال ینبدنه تأم -2 -3

و  یقاتیتحق یها تیاست. فعال یقاتتحق یازمندن یصنعت و بخش یت،فعال هر

رو،  یناست. از ا یقتحق یازمندن یزن یقاتتحق یبرا یریگ یمو تصم یگذار یاستس

و  یعموم یها هتمام دستگا یباًاست و تقر یو فرابخش یفراصنعت یتفعال یک یقتحق

را  یراندر ا یمال یصو تخص ینهستند. بدنه تأم یقاتتحق یردرگ یبنحو یخصوص

دهنده بودجه و مصرف کننده بودجه  یصکننده  بودجه، تخص یببه سه سطح تصو

وجود دارند و  یمتنوع ی(. در هر سطح، سازمان ها4)شکل کرد یمتوان تقس یم

 یکدیگرکنند. در سطح اول دولت و مجلس قرار دارند که در تعامل با  یم یتفعال

 یمتنوع یها سازمان یزکنند. در سطح دوم ن یم صویبو ت ینرا تدو یقاتبودجه تحق

ها و  خانه تمام وزارت یباًدخالت دارند و تقر یقاتیبودجه تحق یصدر امر تخص

هستند.  یلدخ یقاتقتح یبرا یزیر در بودجه یبنحو یمستقل عموم یها سازمان

عتف  یعال یو  شورا یانقالب فرهنگ یعال یکه شورا هایی یتاما با توجه به  مأمور

و بهداشت، درمان و آموزش  یو فناور یقاتدارند، در کنار دو وزارتخانه علوم، تحق

 یزیر در بودجه یا و برجسته یسازمان برنامه و بودجه، نقش اصل ینو همچن یپزشک

و  یخصوص یادهایبن یت،حما یها سطح، صندوق ینکنند. در ا یم یباز یقاتتحق

بودجه  یصو تخص ینشده در تأم یاد ایه به سازمان یزن یشبه عموم یادهایبن

 ی،عموم یقاتها و مؤسسات تحق کنند. در سطح سوم، دانشگاه یکمک م یقاتتحق

 یها کمک یزن یهستند. مؤسسات خصوص یقاتبودجه تحق یکنندگان اصل مصرف

کنند.  یرا مصرف م یشبه عموم یادهایو  بن یخصوص یادهایاز دولت، بن یافتیدر

 کنند. یکمک م یبه مؤسسه خصوص یزن یالملل ینب یها انموارد، سازم یدر بعض
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 و تخصیص منابع مالی اکوسیستم ملی تحقیقات بدنه تأمین(: 5شکل)

 

 در آن یلدخ یو سازمان ها یقاتتحق یزیبودجه ر یندفرآ. 3-2-1

که  یو دستورالعمل یعموم های بودجه به دستگاه یصتحص یکرداساس روش و رو بر

 یکشود، در  یصادر م یعموم یها به دستگاه یزیر بودجه یساالنه توسط دولت برا

در  یقاتتحق بودجه یهته با یقاتتحق یمنابع برا یصتخصیندفرآ یمال سال

بودجه، مشتمل بر  یهه اولیحدوم، الشود. در مرحله  می آغاز یعموم یها دستگاه

و بهداشت،  یو فناور یقاتتوسط دو وزارتخانه علوم، تحق  یقات،منابع و مصارف تحق

 یقاتیشود. اما بودجه تحق یم یندر دو سند جدگانه تدو یدرمان و آموزش پزشک

 ینها در قالب بودجه آنها تدو وزارتخانه یروابسته به سا یعموم یها دستگاه یرسا

 یحهدر سازمان برنامه و بودجه ادغام و ال یقاتسوم، بودجه تحق رحلهشود. در م یم

و به مجلس  یبدولت تصو یأتبودجه توسط ه یحهشود. ال یم ینبودجه تدو یینها

 یها یسیونبودجه، کم یبتصو یانیگردد. در مرحله پا یارسال م یاسالم یشورا

 یها مرکز پژوهش ینچنو هم یاسالم یمجلس شورا یقاتبودجه و آموزش و تحق

 یقاتبودجه به تحق یصدر تخص یا نقش مهم و برجسته یاسالم یمجلس شورا

نقش عمده  یو فناور یقاتکنند. همچنانکه روشن است، وزارت علوم، تحق یم یباز

 خانه وزارت ینا ییکشور ندارد. قدرت اجرا یقاتبودجه تحق ییندر تع یا و برجسته
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وزارتخانه  ینشود. ا یآن مربوط م بهوابسته  های پژوهشگاه و مؤسسات به فقط

و  یمؤسسات عموم یگربودجه به د یصدر رابطه با تخص یچندان ییقدرت اجرا

 .ندارد یکمک به مؤسسات خصوص

بودجه در مجلس، قانون بودجه جهت اجرا به دولت ابالغ  یحهال یباز تصو پس

 ینکند. ا یبودجه را به سازمان برنامه و بودجه ابالغ م یاجرا یزشود. دولت ن یم

ها را براساس منابع  بر اساس قانون ساالنه بودجه، بودجه مصوب دستگاه یزسازمان ن

  دهد. یم یصموجود در مراحل مختلف به آنها تخص یمال

 تحقیقاتریزی  ی دخیل در بودجهها (: مراحل و نهاد6شکل)

 ناخالص داخلی تولیداز  پژوهشسهم . 2-2 -3

ایران در مقایسه با دیگر تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی سهم بودجه 

( نشان داده شده است. همچنانکه از این جدول روشن است، 1در جدول)کشورهای 

مقدار شاخص یاد شده برای ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان خیلی پایین 

بودجه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص سهم  2017در سال به عنوان مثال، است. 

برابر ایران و  6/5برابر ایران، در ایتالیا 9برابر ایران، در فرانسه 5/12در آلمان داخلی 

 برابر ایران بود.4در ترکیه 
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 (: سهم اعتبارات تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی1جدول )

 ایتالیا ترکیه آلمان فرانسه ایران سال
















 منبع: بانک اطالعاتی بانک جهانی

 بودجه پژوهش بر حسب امور .3-2-3

شاخصی است بودجه و توسعه از کل اعتبارات امور  قتحقیای  هزینهسهم اعتبارات 

دهد. همچنانکه از  می ی مختلف اقتصاد را نشانها که اهمیت تحقیق در بخش

 از و توسعه تحقیقای  هزینهسهم اعتبارات  1398در سال ، ( روشن است2جدول)

و  محیط زیستمسکن بیشتر از سایر امور است. پس از آن امور  کل اعتبارات امور

 و توسعه از کل اعتبارات سهم اعتبارات تحقیقترین  قرار دارد. پایین اقتصادی امور

 و توسعه از کل اعتبارات امور سهم اعتبارات تحقیق مربوط به امور رفاه است.

این بخش یک بخش است که در حالی این خیلی پایین است.  آموزش و پژوهش

 از هر بخش دیگری باشد.دانش محور است و قاعدتاً سهم تحقیقات در آن بیشتر 

درصد است که در مقایسه 2امور حدود  و توسعه از کل بودجه یقسهم بودجه تحق

 با کشورهای پیشرفته خیلی پایین است.
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  1398 و توسعه از کل اعتبارات امور سهم اعتبارات تحقیق :(2)جدول

 )مبالغ به میلیون ریال(

 1398منبع: استخراج شده از کتاب قانون بودجه سال 

 

تحقیق  و توسعه از کل اعتبارات ای برای  های سرمایه تملک داراییسهم اعتبارات 

ی تحقیق در ها تخاص شاخصی است که وضعیت سرمایه گذاری در فعالیامور 

در ( روشن است، 3دهد. همچنانکه از جدول) های مختلف اقتصاد را نشان می بخش

تحقیق  و توسعه از ای برای  های سرمایه تملک داراییسهم اعتبارات  1398سال 

امور محیط خدمات عمومی بیشتر از سایر امور است. پس از آن کل اعتبارات امور 

های  تملک داراییسهم اعتبارات ترین  قرار دارد. پایین مسکنامور و  زیست

سهم  مربوط به امور رفاه است. تحقیق و توسعه از کل اعتباراتای برای  سرمایه

 از کل اعتبارات امورتحقیق و توسعه ای برای  های سرمایه تملک داراییاعتبارات 

 ای هزینه
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        امور خدمات عمومی

        امور نظامی و امنیتی

        قضاییامور 

        امور اقتصادی

        امور محیط زیست

        امور مسکن

        امور سالمت

        امور فرهنگ

        امور آموزش و پژوهش

        امور رفاه

     
تحقیق و سهم بودجه 

  توسعه  از کل بودجه
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خیلی پایین است. در حالی که این بخش یک بخش دانش محور  آموزش و پژوهش

از هر بخش دیگری باید  گذاری تحقیقاتی در آن بیشتر است و قاعدتاً سهم سرمایه

تحقیق و توسعه از کل ای برای  های سرمایه تملک داراییسهم اعتبارات باشد. 

درصد است که در مقایسه با کشورهای 92/0خیلی پایین و در حدود  اعتبارات امور

 پیشرفته خیلی کم است.
 

  1398 و توسعه از کل اعتبارات امور سهم اعتبارات تحقیق :(3)جدول

 به میلیون ریال()مبالغ 
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        امور خدمات عمومی

        امور نظامی و امنیتی

        امور قضایی

        امور اقتصادی

        امور محیط زیست

        امور مسکن

        امور سالمت

        امور فرهنگ

        امور آموزش و پژوهش

        امور رفاه

     
سهم بودجه تحقیق و 

  بودجه توسعه  از کل



 31 های ایران اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده

ای تحقیقات  سهم اعتبارات هزینه 1398در سال دهد که  می نشان 4جدول 

اعتبارات سهم ، درصد 59کشور ای تحقیقاتی از کل اعتبارات هزینهدانشگاهی 

 38 کشور ای تحقیقاتی سرمایهاز کل اعتبارات ای تحقیقات دانشگاهی  سرمایه

از کل اعتبارات تحقیقاتی کشور  سهم اعتبارات تحقیقات دانشگاهی، و در کل درصد

ی اقتصادی ها حکایت از دانش بر نبودن فعالیت ها این شاخص .بوده استدرصد  57

 .دارنددر ایران 

 
  1398 بودجه تحقیقاتسهم بودجه تحقیقات دانشگاهی از کل  :(4)جدول

 )مبالغ به میلیون ریال(

کل بودجه 

 تحقیقات

بودجه تحقیقات 

 دانشگاهی

سهم بودجه 

تحقیقات 

دانشگاهی از 

کل بودجه 

 تحقیقات

 عنوان

    جمع کل

    جمع

د 
ور

رآ
ب

13
98

 

تملک 

های  دارایی

 ای سرمایه

    1398اختصاصی 

    1398متفرقه 

  
ای پیوست  سرمایه

 یک

    1397مصوب 

    1396عملکرد 

    جمع

د 
ور

رآ
ب

13
98

 

 ای هزینه

    1398اختصاصی 

    1398متفرقه 

  
هزینه عمومی 

1398 

    1397مصوب 

    1396عملکرد 
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 ی تحقیق و توسعه بر حسب استان ها مبالغ هزینه .3-2-4

. دهد می تلف هزینه نشاندر اقالم مخمخارج تحقیق و توسعه ایران را  5جدول 

ی ت اجراههایی هستند که ج پرداختتوسعه و های تحقیق  از هزینهمنظور 

 جامانها  مؤسسات تحقیق و توسعه و دانشگاهتوسط تحقیق و توسعه  های فعالیت

ی ها های جاری و هزینه به دو دسته هزینه . مخارج تحقیق و توسعهشوند می

های جاری عبارتند از: پرداختی بابت حقوق و  هزینه.  شود تقسیم میای  سرمایه

مصرف شده،  م، مواد کم دواسایر شاغالن تحقیق و توسعهقان و دستمزد محق

ای شامل پرداختی بابت خرید یا تعمیر  های سرمایه ملزومات اداری و ... . هزینه

 و نرم افزارهای میزات بادواهها، ابزار و تج ای نظیر ساختمان اساسی اموال سرمایه

های  زمین نیز جزء هزینه. در آمارهای تحقیق و توسعه خرید باشد می یا رایانه

 .شود می وبای محس سرمایه

 
های دارای فعالیت تحقیق و توسعه  های تحقیق و توسعه کارگاه ارزش هزینه (:5جدول)

 )میلیون ریال( 1394برحسب استان: 
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 ای سرمایه
ین کل

هز
ع 

جم
 ه

ها
ی

ار
 ج

ی
 

زد
تم

دس
و 

ق 
قو

ح
 

ان
قق

ح
م

 

 و 
ق

قو
ح

زد
تم

دس
 

ر 
سای

عه
وس

و ت
ق 

قی
ح

ن ت
نا

رک
کا

 

ین
هز

ر 
سای

 ه
ها

ی
ار

 ج
ی

 

 10،752،725 9،474،643 6،892،298 20،548،953 36،915،894 47،668،619 کل کشور

 175،887 243،468 174،173 801،792 1،219،433 1،395،320 آذربایجان شرقی

 19،301 232،695 71،859 253،725 558،279 577،580 آذربایجان غربی

 19،818 411،209 25،099 105،221 541،530 561،348 اردبیل

 1،435،898 893،261 384،390 1،469،333 2،746،984 4،182،882 اصفهان

 1،985،912 706،374 885،888 1،275،075 2،867،337 4،853،249 البرز

 27،751 43،989 34،365 72،784 151،138 178،890 ایالم

 69،638 90،063 119،987 258،624 468،674 538،312 بوشهر

 2،892،366 4،294،314 2،948،963 7،248،944 14،492،221 17،384،587 تهران
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 استان

 ی جاریها ههزین
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چهارمحال و 

 بختیاری
394،982 337،404 165،665 51،085 120،653 57،578 

 22،332 44،775 23،118 184،225 252،118 274،450 خراسان جنوبی

 456،055 227،332 248،176 1،014،836 1،490،344 1،946،399 خراسان رضوی

 16،496 38،029 13،737 94،052 145،818 162،314 خراسان شمالی

 107،961 242،623 201،749 662،166 1،106،538 1،214،499 خوزستان

 43،529 44،514 88،565 262،130 395،210 438،739 زنجان

 231،343 143،266 99،795 587،588 830،650 1،061،993 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
467،990 408،455 303،116 57،364 47،975 59،536 

 613،281 71،992 68،387 548،448 688،826 1،302،108 فارس

 113،188 89،189 72،381 293،975 455،545 568،732 قزوین

 177،821 126،219 258،626 675،704 1،060،548 1،238،369 قم

 9،631 64،516 17،735 162،592 244،844 254،474 کردستان

 616،341 273،424 174،827 862،887 1،311،138 1،927،480 کرمان

 172،571 77،851 70،888 359،235 507،974 680،545 کرمانشاه

کهگیلویه و 

 بویراحمد
202،159 181،820 141،650 24،387 15،784 20،339 

 28،080 38،949 115،385 167،022 321،356 349،436 گلستان

 57،697 111،623 213،144 511،669 836،437 894،133 گیالن

 69،534 51،625 21،741 150،883 224،249 293،783 لرستان

 566،299 266،867 153،270 736،147 1،156،284 1،722،583 مازندران

 392،761 114،832 113،441 345،804 574،076 966،837 مرکزی

 24،240 58،301 36،443 136،264 231،008 255،248 هرمزگان

 112،033 137،540 33،781 344،645 515،966 627،999 همدان

 157،510 151،392 89،546 352،752 593،689 751،199 یزد

 1398ی تحقیق و توسعه در سال ها منبع: آمارگیری از فعالیت
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دهد  می استان نشانبر حسب 1394سال و توسعه  یقتحق یها ینهالم هزاق یلتحل

درصد در 10 ،و توسعه در استان تهران تحقیق یها هزینهدرصد از  36 بیش که

درصد  4 رضوی،درصد در استان خراسان 4درصد در استان اصفهان،  8، استان البرز

از  حکایت این(. 6جدول) شود می انجام ها استان سایردر  مابقیدر استان کرمان و 

 دارد. ایران مرکزیو توسعه در سه استان  تحقیقتمرکز 
 

های تحقیق و  هزینه از کل ها های تحقیق و توسعه استان هزینهاقالم سهم (:6جدول)

 )درصد( 1394: کشور توسعه
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 100 100 100 100 100 100 کل کشور

 1.64 2.57 2.53 3.90 3.30 2.93 آذربایجان شرقی

 0.18 2.46 1.04 1.23 1.51 1.21 آذربایجان غربی

 0.18 4.34 0.36 0.51 1.47 1.18 اردبیل

 13.35 9.43 5.58 7.15 7.44 8.77 اصفهان

 18.47 7.46 12.85 6.21 7.77 10.18 البرز

 0.26 0.46 0.50 0.35 0.41 0.38 ایالم

 0.65 0.95 1.74 1.26 1.27 1.13 بوشهر

 26.90 45.32 42.79 35.28 39.26 36.47 تهران

 0.54 1.27 0.74 0.81 0.91 0.83 چهارمحال و بختیاری

 0.21 0.47 0.34 0.90 0.68 0.58 خراسان جنوبی

 4.24 2.40 3.60 4.94 4.04 4.08 خراسان رضوی

 0.15 0.40 0.20 0.46 0.40 0.34 خراسان شمالی

 1.00 2.56 2.93 3.22 3.00 2.55 خوزستان

 0.40 0.47 1.28 1.28 1.07 0.92 زنجان

 2.15 1.51 1.45 2.86 2.25 2.23 سمنان

 0.55 0.51 0.83 1.48 1.11 0.98 سیستان و بلوچستان
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 5.70 0.76 0.99 2.67 1.87 2.73 فارس

 1.05 0.94 1.05 1.43 1.23 1.19 قزوین

 1.65 1.33 3.75 3.29 2.87 2.60 قم

 0.09 0.68 0.26 0.79 0.66 0.53 کردستان

 5.73 2.89 2.54 4.20 3.55 4.04 کرمان

 1.60 0.82 1.03 1.75 1.38 1.43 کرمانشاه

 0.19 0.17 0.35 0.69 0.49 0.42 کهگیلویه و بویراحمد

 0.26 0.41 1.67 0.81 0.87 0.73 گلستان

 0.54 1.18 3.09 2.49 2.27 1.88 گیالن

 0.65 0.54 0.32 0.73 0.61 0.62 لرستان

 5.27 2.82 2.22 3.58 3.13 3.61 مازندران

 3.65 1.21 1.65 1.68 1.56 2.03 مرکزی

 0.23 0.62 0.53 0.66 0.63 0.54 هرمزگان

 1.04 1.45 0.49 1.68 1.40 1.32 همدان

 1.46 1.60 1.30 1.72 1.61 1.58 یزد

 

دهد  می نشان عبر حسب نو1394ی تحقیق و توسعه سال ها تحلیل اقالم هزینه

ی جاری ها درصد سرمایه است. در داخل هزینه 23جاری و  ها درصد هزینه 77که

است. در استان تهران که  محققان حقوق و دستمزددرصد مربوط به  43نیز 

جاری  ها درصد هزینه 83، ی تحقیق و توسعه مربوط به آن استها بیشنرین هزینه

درصد مربوط به 42ی جاری نیز ها در داخل هزینه درصد سرمایه ای هستند.17و 

  .(7جدول)بوده است محققان حقوق و دستمزد
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ی تحقیق و توسعه ها از کل هزینههای تحقیق و توسعه  هزینهاقالم سهم (:7جدول)

 )درصد(1394برحسب استان: 
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 22.56 19.88 14.46 43.11 77.44 100 کل کشور  

 12.61 17.45 12.48 57.46 87.39 100 آذربایجان شرقی  

 3.34 40.29 12.44 43.93 96.66 100 آذربایجان غربی  

 3.53 73.25 4.47 18.74 96.47 100 اردبیل  

 34.33 21.36 9.19 35.13 65.67 100 اصفهان  

 40.92 14.55 18.25 26.27 59.08 100 البرز  

 15.51 24.59 19.21 40.69 84.49 100 ایالم  

 12.94 16.73 22.29 48.04 87.06 100 بوشهر  

 16.64 24.70 16.96 41.70 83.36 100 تهران  

 14.58 30.55 12.93 41.94 85.42 100 چهارمحال و بختیاری  

 8.14 16.31 8.42 67.13 91.86 100 خراسان جنوبی  

 23.43 11.68 12.75 52.14 76.57 100 خراسان رضوی  

 10.16 23.43 8.46 57.94 89.84 100 خراسان شمالی  

 8.89 19.98 16.61 54.52 91.11 100 خوزستان  

 9.92 10.15 20.19 59.75 90.08 100 زنجان  

 21.78 13.49 9.40 55.33 78.22 100 سمنان  

 12.72 10.25 12.26 64.77 87.28 100 سیستان و بلوچستان  

 47.10 5.53 5.25 42.12 52.90 100 فارس  

 19.90 15.68 12.73 51.69 80.10 100 قزوین  
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 14.36 10.19 20.88 54.56 85.64 100 قم  

 3.78 25.35 6.97 63.89 96.22 100 کردستان  

 31.98 14.19 9.07 44.77 68.02 100 کرمان  

 25.36 11.44 10.42 52.79 74.64 100 کرمانشاه  

 10.06 7.81 12.06 70.07 89.94 100 کهگیلویه و بویراحمد  

 8.04 11.15 33.02 47.80 91.96 100 گلستان  

 6.45 12.48 23.84 57.23 93.55 100 گیالن  

 23.67 17.57 7.40 51.36 76.33 100 لرستان  

 32.87 15.49 8.90 42.74 67.13 100 مازندران  

 40.62 11.88 11.73 35.77 59.38 100 مرکزی  

 9.50 22.84 14.28 53.39 90.50 100 هرمزگان  

 17.84 21.90 5.38 54.88 82.16 100 همدان  

 20.97 20.15 11.92 46.96 79.03 100 یزد 

 از کل بودجه دستگاه ها دستگاهیک از ر ه یبودجه پژوهشسهم  .3-2-5

 ملی اکوسیستم ینفعان اصل یو ذ بازیگران 8جدول ذکر شده در  های دستگاه

مرتبط با  یها از دستگاه هریک یپژوهش یها برنامهبودجه هستند.  یقاتتحق

 ییاجرا بدنهآنها در  یتاهم میزانپژوهش و سهم آنها از کل بودجه دستگاه، 

 ،روشن است، قبل از همه 8همچنانکه از جدول دهد.  می را نشان اکوسیستم

و وزارت بهداشت،  یو فناور یقاتوابسته به وزارت علوم، تحق یپژوهش مؤسسات

 یقاتتحق یمل یستماکوس ییبدنه اجرا را در نقش مهمی یدرمان و آموزش پژشک

 و یو فناور یقاتوابسته به وزارت علوم، تحق یها کند. پس از آن دانشگاه می ایفا
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و  یجهاد کشاورز وزارتقرار دارند.  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشک

 .دارند یقاتتحق یمل یستماکوس ییدر بدنه اجرا ینقش مهم یزوابسته ن یها سازمان

 

)مبالغ  1398 از کل بودجه دستگاه ها دستگاهیک از ر ه یبودجه پژوهشسهم  (:8)جدول

 به میلیون ریال(

 شرح دستگاه و برنامه و فعالیت

بودجه 

های  دستگاه

 مرتبط با پژوهش

بودجه 

های  برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

ی ها هبرنام

 پژوهشی

  ریاست جمهوری و سازمان های وابسته

سازمان برنامه و بودجه سازمان های 

 وابسته
 

  وزارت کشور  و سازمانهای وابسته

  قوه قضاییه و سازمانه ای وابسته

دارایی و سازمان های  وزارت اقتصاد و

 وابسته
 

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح

پارک های علم و فناوری وابسته به 

 وزارت علوم
 

  وزارت علوم و سازمان های وابسته

  پژوهشی وابسته به وزارت علومنهادهای 

  ی وابسته به وزارت علومها هدانشگا

مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت 

 علوم
 

  شورای عالی انقالب فرهنگی

  اسالمیوزارت فرهنگ و ارشاد 

  نهادهای دینی

  ی وابسته به وزارت بهداشتها هدانشگا

  وزارت بهداشت و مؤسسات مربوط
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 شرح دستگاه و برنامه و فعالیت

بودجه 

های  دستگاه

 مرتبط با پژوهش

بودجه 

های  برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

ی ها هبرنام

 پژوهشی

وزارت آموزش و پرورش و سازمان های 

 وابسته
 

  وزارت ورزش و جوانان

  بنیادهای عمومی

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های 

 وابسته
 

  سازمان محیط زیست

  وزارت نفت

  وزارت نیرو

  سازمان انرژی اتمی

  وزارت صنعت و معدن و تحارت

  وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات

  وزارت مسکن و شهرسازی

  کار و رفاه اجتماعی ،وزارت تعاون

سازمان صدا و سیمای جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 

 ایرانبدنه اجرایی اکوسیستم ملی تحقیقات .3-3

متأسفانه نظام تحقیقاتی ایران ظرفیت و توانایی الزم برای تولید کارا، اثربخش و 

واحدهای تحقیقاتی  بخش قابل توجهی ازاوالً، چون ثمربخش دانش جدید را ندارد. 

نتایج های خود را برای مدت طوالنی ادامه دهند.  توانند بطور پایدار فعالیت نمی

دهد که در  های تحقیق و توسعه کشور نشان می طرح آمارگیری مرکز آمار از فعالیت

در سال درصد واحدهای تحقیق توسعه در کشور فعال بودند؛  70تنها  1375سال

درصد از  54نیز فقط 1379درصد کاهش یافت؛ در سال 53این رقم به  1377

واحد  2656از تعداد  1381واحدهای تحقیق وتوسعه فعالیت داشتند؛ و درسال
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درصد( فعال بودند؛  52) واحد 1396برداری شده فقط  تحقیق و توسعه فهرست 

فقدان  تقاضا برای تحقیقات مابقی به دلیل کمبود منابع انسانی، کمبود امکانات و 

 (. 1382و 1380، 1378، 1376)مرکز آمار  فعالیت نداشتند

واحدهای تحقیق وتوسعه بطور نامناسب در بین استانهای کشور توزیع  ،ثانیاً

درصد( بیشترین و  32واحد فعال ) 443استان تهران با  1381شده است. در سال 

درصد( کمترین  3/0واحد فعال ) 5استانهای کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و ایالم با 

ه این وضعیت نسبت به سالهای قبل اند. البت تعداد واحد تحقیق و توسعه را دارا بوده

اندکی بهبود یافته است. همچنین نتایج طرح آمارگیری از فعالیتهای تحقیق و 

واحد فعال تحقیق و توسعه،  1396از تعداد  1381دهد که در سال  توسعه نشان می

درصد( دارای  6/51واحد ) 721درصد( دارای مالکیت عمومی و  4/48واحد ) 675

 (. 1382و 1380، 1378، 1376)مرکز آمار  اند ودهمالکیت خصوصی ب

ثالثاً، اکثر واحدهای تحقیقاتی بطور خاص و نظام تحقیقاتی کشور بطور عام 

توانند بطور کارا، اثربخش دست به تولید دانش جدید بزنند و از طرف دیگر  نمی

 1375دهد که درسال  یمحاسبات نشان متوانایی تولید دانش ثمربخش را ندارند. 

پروژه در دست اجرا وجود داشته  7پروژه خاتمه یافته و  7محقق  10به ازای هر

ساله  6نفر محقق با دو نوسان در طول دوره 10ها به ازای هر تعداد پروژه است.

های در دست اجرا به  ( تقریباً بدون تغییر مانده است. اما تعداد پروژه1375-1381)

 1380، 1378، 1376)مرکز آمار  ه استنفر افزایش یافت10پروژه به ازای هر 9

 (. 1382و

دل نظام تحقیقاتی کشور ناشی از پنج  رسد وجود این مسائل در به نظر می

 .فقدان عقالنیت اقتصادی در واحدهای تحقیق و1 منبع عمده نارسایی است:

. 3؛ .کمبود دانشکاران و مدیران تحقیقاتی کارآمد و کمبود منابع مالی2 ؛توسعه

.فقدان نگرش جامع و مطلوب دولت 4 ؛زیر ساخت نهادی و حقوقی مطلوبفقدان 
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ی توسعه ها ت.فقدان الگوی مناسب نظارت دولت به فعالی5 ؛ 1به مساله توسعه دانش

 دانش.

عالیت تحقیق و توسعه کشور نشان فهای دارای  نتایج طرح آمارگیری از کارگاه

واحد در زمینه تحقیق و  2160دهد که در جامعه آماری مورد بررسی، تعداد  می

را مراکز  درصد( 2/19)واحد  414، 1394 اند؛ از این تعداد در سال عال بودهفتوسعه 

 عالی شو مؤسسات آموز ها هرا دانشگا درصد(  1/18)واحد  390، مستقل تحقیقاتی

نفر  50 با های صنعتی را کارگاه درصد(  7/62)واحد  1355دولتی و غیر انتفاعی و 

 .اند داده کارکن و بیشتر دارای واحد تحقیق و توسعه به خود اختصاص

 (: تعداد واحدهای تحقیق و توسعه 9جدول)

 صنعتی   کارگاه  (1)دانشگاه مرکز تحقیقاتی کل استان

 1355 390 414 2160 کل کشور 

 70 21 6 97 آذربایجان شرقی 

 23 13 5 41 آذربایجان غربی 

 7 3 3 13 اردبیل 

 157 34 28 218 اصفهان 

 81 5 19 105 البرز 

 1 3 1 5 ایالم 

 7 6 3 16 بوشهر 

 295 42 200 537 تهران 

 22 4 5 31 چهارمحال و بختیاری 

 7 3 1 11 خراسان جنوبی 

 133 32 5 170 خراسان رضوی 

 6 8 2 16 خراسان شمالی 

 32 12 5 49 خوزستان 

 32 6 1 39 زنجان 

 33 18 1 52 سمنان 

 5 11 4 20 سیستان و بلوچستان 

 37 20 3 60 فارس 

                                                                                                             
ی تولید، ها تبه مفهوم عام مد نظر است که شامل تمام فعالی دانشدر اینجا واژه توسعه  1

 توزیع،تبدیل، ترویج دانش  و بهره برداری از آن است. 
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 صنعتی   کارگاه  (1)دانشگاه مرکز تحقیقاتی کل استان

 69 10 2 81 قزوین 

 25 20 50 95 قم 

 3 7 2 12 کردستان 

 24 20 7 51 کرمان 

 17 7 4 28 کرمانشاه 

 2 4 2 8 کهگیلویه و بویراحمد 

 11 13 8 32 گلستان 

 23 8 14 45 گیالن 

 12 6 1 19 لرستان 

 69 28 20 117 مازندران 

 84 9 3 96 مرکزی 

 7 3 4 14 هرمزگان 

 11 9 2 22 همدان 

 50 6 4 60 یزد 

)به غیر از 1394ی دارای فعالیت تحقیق و توسعه سال ها نتایج آمارگیری از کارگاه -مأخذ: مرکز آمار ایران

 دانشگاه آزاد اسالمی(

 

شود. طبق  پروژه انجام میهای تحقیقاتی معموالً در چارچوب  طبق تعریف، فعالیت

ای است  ریزی شده های منظم و برنامه مجموعه فعالیتتعریف، یک پروژه تحقیقاتی 

یابی به دانش یا فنون جدید، حل  گسترش دانش موجود، دست ی مانندفاهداکه 

بر اساس نوع مسأله،  .کنند را دنبال میهای مختلف  مسائل و یا نوآوری در زمینه

 توان تقسیم کرد. ی را به سه گروه بنیادی، کاربردی و توسعه میهای تحقیقات پروژه

که عمدتاً در جهت  هرگونه فعالیت تجربی یا نظری است پروژه تحقیقاتی بنیادی:

گسترش مرزهای دانش بدون در نظر گرفتن استفاده عملی از نتایج بدست آمده در 

باشد و بیشتر در  گیرد، که در حال حاضر نتایج آن کاربردی نمی تحقیقات انجام می

هم ساختن زمینه شود یا به منظور فرا ها و قوانین ارائه می قالب اصول عام، نظریه

گیرد. نتایج تحقیق بنیادی  علمی الزم برای حل مسایل جاری و آتی انجام می

شوند یا به همکاران  معموالً قابل فروش نیست بلکه در مجالت علمی منتشر می
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گردد. در این نوع تحقیق، محقق در اجرای اهداف خود تا حدودی  ذینفع منتقل می

 آزاد است.

پژوهشی مبتنی بر دانش حاصل از تحقیقات و یا  دی:پروژه تحقیقاتی کاربر

ها و الگوهای موجود برای ارایه  ها،  نظریه تجربیات که در جهت به کارگیری روش

گیرد.  حلی منجر گردد، صورت می تحلیلی از یک پدیده که ممکن است به یافتن راه

خص به کار از آنجا که نتایج تحقیقات کاربردی در ارتباط با مشکالت و موارد مش

 گذارد. حوزه محدودی از علم و تکنولوژی اثر میبر شود معموالً  گرفته می

هرگونه فعالیت منظم که در جهت ترویج و استفاده از  ای: پروژه تحقیقاتی توسعه

ها، ابزار  نتایج تحقیقات بنیادی و کاربردی به منظور استفاده در تولید مواد، فرآورده

گیرد، تحقیقات  ها صورت  های جدید یا بهبود آن وشایجاد فرآیندها و ابداع ر

ای از سایر تحقیقات این  باشد. مهمترین وجه تمایز تحقیقات توسعه ای می توسعه

گیرد.  ای برای معرفی کاربردهای جدید صورت می است که تحقیقات توسعه

د آوری موجو های وارداتی و اصالح فن آوری های مربوط به سازگار کردن فن فعالیت

 شوند. ای تلقی می های تحقیقات توسعه جزء فعالیت

دهد. همچنانکه از این جدول  های تحقیقاتی را نشان می ( آمار انواع پروژه10جدول)

های تحقیقاتی مرتب افزایش پیدا کرده  سال گذشته تعداد پروژه 10روشن است، در

بردی همیشه تعداد پروژهای کار پروژه رسیده است. 83637پروژه به  21886و از 

تعداد 1398سال  ی بنیادی و توسعه بوده است. درها هتر از مجموعه پروژشبی

 ای بوده است. های بنیادی و توسعه کاربردی بیش از دو برابر تعداد  پروژه های پروژه
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 ی تحقیقاتی برحسب نوع پروژهها (: تعداد پروژه10جدول)

 توسعه ای کاربردی بنیادی جمع سال

1375 21886 3420 15605 2861 

1377 29743 4926 19482 5335 

1379 34177 5960 24176 4041 

1381 30935 7651 18478 4806 

1383 49337 10645 30813 7879 

1385 57371 15303 31422 10646 

1387 60778 16060 33695 11023 

1388 63019 18167 34360 10492 

1389 64642 16216 37456 10970 

1391*  

1392*  

1394*  

های  سالدر ی دارای فعالیت تحقیق و توسعه ها نتایج آمارگیری از کارگاه -مأخذ: مرکز آمار ایران

 مختلف

ی علوم پزشکی و کمترین ها ی تحقیقاتی در رشتهها بیشترین پروژه 1394در سال 

، 1394پروژه اجرا شده در سال  83637ی هنر انجام شده است. از ها تعداد در رشته

پروژه اجرا  33133درصد( در استان تهران انجام شده است. از30) پروژه 25407

درصد( در استان تهران انجام شده 36) پروژه 12058شده در رشته علوم پزشکی، 

 است.
 

 1394رشته و استان در سال برحسب نوع  یقاتیی تحقها تعداد پروژه (:11جدول)

 کل استان
علوم 

 پایه

علوم 

کشاورزی و 

 دامپزشکی

علوم فنی 

 و مهندسی

علوم 

 پزشکی

علوم 

 انسانی
 هنر

 731 10749 33133 20199 11861 6965 83637 کل کشور

 44 203 2549 893 693 420 4802 آذربایجان شرقی

 1 49 919 250 158 62 1439 آذربایجان غربی

 0 63 25 60 111 190 449 اردبیل

 126 271 3515 1963 556 285 6716 اصفهان

 0 1510 180 1005 2034 643 5372 البرز
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 کل استان
علوم 

 پایه

علوم 

کشاورزی و 

 دامپزشکی

علوم فنی 

 و مهندسی

علوم 

 پزشکی

علوم 

 انسانی
 هنر

 0 66 209 18 123 60 476 ایالم

 0 5 395 66 76 11 553 بوشهر

 174 2850 12058 6662 1122 2541 25407 تهران

 85 178 11 361 305 269 1209 چهارمحال و بختیاری

 4 20 498 133 98 39 792 خراسان جنوبی

 39 217 1304 1595 1079 335 4568 خراسان رضوی

 4 23 130 63 60 11 291 خراسان شمالی

 17 101 929 314 636 84 2083 خوزستان

 0 25 335 237 253 51 901 زنجان

 1 48 361 424 104 192 1129 سمنان

 6 63 230 104 261 204 868 سیستان و بلوچستان

 11 159 1471 979 197 109 2926 فارس

 17 42 592 616 129 108 1504 قزوین

 16 2469 151 724 32 75 3466 قم

 2 153 99 22 159 144 580 کردستان

 13 216 1222 738 523 418 3130 کرمان

 2 82 994 106 384 56 1623 کرمانشاه

 0 13 185 40 187 3 429 کهگیلویه و بویراحمد

 20 98 304 127 669 66 1284 گلستان

 3 251 858 200 280 51 1644 گیالن

 0 57 132 99 228 23 539 لرستان

 76 1271 1043 876 668 75 4009 مازندران

 4 34 749 789 212 243 2030 مرکزی

 0 13 206 24 138 10 391 هرمزگان

 6 84 1035 141 209 116 1591 همدان

 60 116 442 569 179 72 1438 یزد

 1394 سال دری دارای فعالیت تحقیق و توسعه ها نتایج آمارگیری از کارگاه -ایران آمار مأخذ: مرکز
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  اکوسیستم تحقیقاتی ایران درعتف نقش وزارت -4

امروزه مصوبات مجلس شورای اسالمی در رابطه با علوم، تحقیقات و فناوری مرجع 

تحقیقاتی کشور است. مهمترین این قوانین، تعریف بدنه و فضای نظارت بر نظام 

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که در مورخ 

قانون برنامه سوم توسعه  99ماده  به تصویب رسید. مبنای این قانون،28/5/1383

 است.  17/1/1379اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  اقتصادی،

بقه این قانون از نظر محتوا به قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی اما سا

و قانون اصالح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی  12/11/1346مصوب 

 .گردد می ، بر31/4/1353مصوب 

ت نظارت دولت بر نظام علم و کلیّ ،طبق قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تحقیقاتی کشور بطور خاص معین است. اما این قانون با عام و نظام  فناوری بطور

یک نگرش سنتی به مسأله توسعه دانش تدوین و تصویب شده است و درون خود 

است. عالوه بر آن جزئیات و سازکارهای اجرایی آن   اتیدارای نارسائی و تناقض

از  ها هاین امر باعث شده است بین وزارت علوم و سایر وزارتخان تعریف شده نیست.

وابسته به وزارت علوم و  یک طرف و بین وزارت علوم و مراکز تحقیقاتی دولتی غیر

اختالف  نیز مراکز تحقیقاتی و برخی مراکز تحقیقاتی خصوصی از طرف دیگر،

 دیدگاه و عمل بوجود آید.

تحقیقات و فناوری در مقایسه با  ،قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم

در این رابطه مترقی است. با این وجود در چارچوب پاردایم سنتی قوانین پیشین 

 بنیان گر جامعه ایران به طرف جامعه دانش تواند هدایت نمی تدوین شده است و

نماها و نارسایی های بسیار است که به بعضی از  دارای تناقض ،عالوه بر آن .باشد

 شود. می آنها اشاره

 تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوریماده قانون اهداف، وظایف و  13از 

ای از اصول، ضوابط، معیارها، بدنه سیاست گذاری و اجرا،  عمده بخشتوان  می

را در سطح کالن و میانه استخراج  نظام تحقیقاتینظارات بر  سازوکارهایها و  روش

ان بعضی از تو نمی است ؛ ثانیاً، هایی تناقض قانون دارای نارسایی و  نای، کرد. اما اوالً
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نیاز به تدوین قوانین  ،معیارها، اصول و ضوابط را از آن استخراج کرد. بنابراین

 شود. می تر شدیداً احساس تر و جامع مطلوب

های هر بند، حاکی از جایگاه وزارت علوم،  برخی مواد، بندها و زیرمجموعه. 1

تحقیقات و فناوری بر نظارت قاطع بر کلیه مؤسسات پژوهشی، اعم از 

غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و خصوصی است، به دولتی، دانشگاهی، 

وسط ای که اختیارات کامل و وسیعی در مورد اعمال نظارت و قدرت ت گونه

را بر مؤسسات مذکور، ایجاب نموده و حتی انجام آن را جزء علوم وزارت 

 وظایف و اهداف وزارت برشمرده است.

های هر بند، حاکی از نقش و جایگاه نظارتی و  برخی مواد، بندها و زیرمجموعه. 2

ارشادی وزارت بر کلیه مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاهی، دولتی، 

دولتی و خصوصی است، به نحوی که امکان غیرمی غیردولتی، نهادهای عمو

های پژوهشی توسط وزارت را بدون همکاری و نظر این  انجام فعالیت

 داند. مؤسسات غیرممکن می

تواند به هریک  ای است که می گونه های آن، به برخی مواد، بندها و زیرمجموعه. 3

جب تعارض و تواند مو از دو شکل فوق تفسیر شود. لذا در هنگام اجرا، می

نفع شده و مشکالت  کشمکش قانونی بین وزارت و مؤسسه پژوهشی ذی

تواند به هر یک از  فراوانی را به همراه داشته باشد. چون نوع انشای ماده می

فع، تفسیر خود را ن یهای اول و دوم تفسیر شود و بدیهی است هر طرف ذ شق

 خواهد داشت.

نظارت و اعمال کنترل وزارت بر  ها، حیطه آن تبصره ی مواد یا . برخی 4

توان به تبصره  مؤسسات پژوهشی را به حد صفر رسانده است که از جمله می

( اشاره کرد و بدین ترتیب این موارد در تضاد کامل با 12( یا ماده )6ماده )

 دیگر موارد، چه نظارت کامل و چه نظارت ارشادی، قرار دارد.

قات کشور فاقد نظام پویا و هدفمندی است دهد که تحقی های فوق نشان می بررسی

های نظارتی به همراه داشته باشد. نظامی که ضمن واگذاری  که در درون خود روش

ها )خصوصی و مدنی( و سایر  مدیریت و اجرای پژوهش و تحقیقات به سایر بخش
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های صحیح و کارامد و  ها در درون بخش دولت، بتواند با تنظیم سیاست سازمان

 حسن اجرای آن، اثربخشی و کارایی را افزایش دهد.  نظارت بر

های انجام  بررسی وضعیت موجود نیز تأییدکننده تحلیل فوق است. بررسی

دهد که در وضعیت فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حداقل  شده، نشان می

رغم تدوین  کند. علی های پژوهشی مؤسسات پژوهشی اعمال می نظارت را بر فعالیت

های ارزیابی عملکرد مؤسسات یاد شده توسط وزارت علوم و اجرای  خصشا

رغم مشخص شدن کیفیت عملکرد این  آزمایشی آن در برخی مؤسسات و نیز علی

های ناموفق و موفق،  ترین عامل تنبیهی یا تشویقی برای دستگاه ها، از کم دستگاه

ی پژوهشی به منظور ها شود و حداقل هماهنگی و سازگاری بین دستگاه استفاده می

 های پژوهشی و تحقیقاتی، وجود دارد.  حداکثر کردن بازده و اثربخشی فعالیت

در بررسی علت این امر، صرفنظر از مسائل و مشکالت جدی که در این حوزه 

تواند عامل  وجود دارد، فقدان یک نظام یا الگوی نظارتی و خأل قانونی آن، می

 عی که در این نوشتار دنبال خواهد شد.برجسته چالش یاد شده باشد. موضو

علیرغم وظایف اساسی که وزارت علوم در نظام پژوهشی کشور دارد، معاونت 

ی ها هدستگادیگر ی پژوهشی ها هحوزپژوهشی این وزارتخانه رابطه ارگانیک با  

هر چند در سال های اخیر  تالش های قابل توجهی برای توسعه  ندارد.اجرایی 

 صورت گرفته است. شبکه سازی در حوزه پژوهش و فناوریارتباطات و 

، و بعضی از ها هوزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در کنار دیگر وزارتخان

یش در سلسله مراتب نظارت، سطح ها تهای دولتی دیگر بدنه اجرای سیاس سازمان

ست. دهند. اما در این میان نقش وزارت علوم خاص و برجسته تر ا می میانه را شکل

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم  انسجام  (،2از ماده)« الف»در بند 

امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری جزو وظایف و 

همین ماده،   «ب»از بند  5اختیارات این وزارت شناخته شده است. در زیرمجموعه 

سسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، جزو ها و مؤ های دانشگاه نظارت بر فعالیت

از همان بند و  6های وزارت، عنوان شده است. در زیر مجموعه  وظایف و مأموریت

ماده نیز ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه تحقیقاتی 

هر )اعم از دولتی و غیردولتی( و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت یا انحالل 
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ها در صورت تخلف از ضوابط یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت  یک از آن

 های مصوب، جزء وظایف و اختیارات وزارت قید شده است .  براساس اساسنامه

از همان بند و ماده، تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا  11در زیر مجموعه 

اتی )اعم از دولتی یا توسعه هر گونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه تحقیق

 13غیردولتی(، جزو وظایف و اختیارات وزارت شناخته شده است. در زیر مجموعه 

های   های تخصیص منابع در حوزه از همان بند و ماده، بررسی و پیشنهاد اولویت

ریزی کشور، جزو اختیارات  علوم و تحقیقات و فناوری، به سازمان مدیریت و برنامه

از همان بند و ماده، صدور  15شده است. در زیرمجموعه وزارت علوم محسوب 

ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی با مشارکت  مجوز تأسیس دانشگاه

ها و مراکز علمی خارج از کشور براساس ضوابط مربوط، جزء وظایف و  دانشگاه

 اختیارات وزارت شناخته شده است. 

به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و (، عنوان شده است در صورتی که 9در ماده )

فناوری،  مؤسسه یا مؤسسان و هیأت امنای هر یک از مؤسسات آموزش عالی و 

تحقیقاتی غیردولتی برخالف ضوابط و معیارها و اصول مصوب رفتار کنند، وزارتخانه 

رسد از آنان سلب  صالح می تواند براساس ضوابطی که به تصویب مراجع ذی می

علمی و   (، حفظ و تحکیم آزادی1از ماده )« و»ت کند. در بند مسئولیت و صالحی

ها و  همچنین مراکز علمی و تحقیقاتی، جزو اهداف و وظایف  استقالل دانشگاه

ها و نیز سایر مراکز تحقیقاتی  وزارت در نظر گرفته شده است که استقالل دانشگاه

 گیرد. تواند با اعمال قدرت و اختیار وزارت در یک ظرف قرار  نمی

(، شناسایی نیازهای پژوهشی و فناوری 2از ماده )  «الف»از بند  1در زیر مجموعه  

نگری و آینده پژوهی و معرفی آن به واحدهای تولیدی،  کشور بر مبنای آینده

برداری، جزو وظایف وزارت  ها و مراکز تحقیقاتی جهت بهره تحقیقاتی، دانشگاه

های  ز همان بند و ماده، بررسی اولویتا 2برشمرده شده است در زیر مجموعه 

ربط و  های اجرایی ذی راهبردی تحقیقات و فناوری با همکاری یا پیشنهاد دستگاه

پیشنهاد به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، جزو وظایف وزارت آمده است. 

از همان بند و ماده، حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و  3در زیرمجموعه 

های نوین، جزء وظایف وزارت دانسته شده است. در  ی مرتبط با فناوریها پژوهش
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منظور افزایش کارایی و  از همان بند و ماده، اتخاذ تدابیر الزم به 5زیرمجموعه 

های  اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی، با همکاری دستگاه

اژه همکاری با اعمال ربط، جزو وظایف و اهداف وزرات قید شده است که با و ذی

از همان بند و  19کامل اختیارات توسط وزارت، در تضاد است.  در زیرمجموعه 

ماده، اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخش 

 غیردولتی جزو اهداف و وظایف وزارت محسوب شده است. 

تأثیر اختراعات، اکتشافات و از همان ماده، ارزیابی و «ج»از بند  3در زیرمجموعه 

منظور فراهم کردن  ها با همکاری سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور به نوآوری

ربط، جزو وظایف و  زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ثبت در مراجع ذی

با اعمال قدرت و نظارت توسط وزارت   «همکاری»اهداف وزارت آمده است که کلمه 

 در تضاد است. 

های کلیه نهادهای پژوهشی اعم از  ( برخالف اصل ماده که فعالیت6تبصره ماده )در 

دولتی و غیردولتی و خصوصی و حتی مؤسساتی که به نوعی فعالیت پژوهشی 

کنند را تحت کنترل وزارت قرار داده است، مؤسسات پژوهشی وابسته به سایر  می

اند را مجاز دانسته تا در  ها که به موجب قانون مصوب مجلس تأسیس شده وزارتخانه

ها و مصوبات مراجع   چارچوب قوانین مصوب و اصالحات بعدی آن و سیاست

 صالح به فعالیت خود ادامه دهند. ذی

 

  نتیجه گیری.5

رشد و توسعه اقتصادی پایدار هدف همه کشورهای دنیا است. کشورهای توسعه 

کارآفرینی نوآورانه  های ملی دانش، نوآوری و یافته تنها با ساخت اکوسیستم

ها اکوسیستم فرعی  اند به این هدف دست یابند. اساس این اکوسیستمتوانسته

است. مأموریت اکوسیستم ملی « اکوسیستم ملی تحقیقات»دیگری تحت عنوان 

های یاد شده  تحقیقات، تولید کارای دانش اثربخش و ثمربخش است. اکوسیستم

ادی پایدار کمک کنند که توسط یک توانند به توسعه اقتص تنها زمانی می

اکوسیستم تحقیقات پویا و بالنده حمایت شوند. بنابراین، کشورهای در حال 

ای مانند ایران که به دنبال رشد و توسعه سریع اقتصادی هستند، ابتدا باید  توسعه
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بدنبال ساخت یک اکوسیستم ملی پویا و بالنده برای تحقیقات باشند. این 

هر اکوسیستم اجتماعی دیگر تنها در یک زیست بوم مناسب  اکوسیستم، مانند

یابد.  گیرد و توسعه می های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل می متشکل از نظام

های های علمی و بنگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی، انجمنمحققان، دانشمندان، دانشگاه

نش اثربخش و توانند دا تجاری به عنوان بازیگران اصلی اکوسیستم، زمانی می

ثمربخش تولید کنند که از آزادی علمی و استقالل کافی برخورد باشند و بتوانند 

ها تنها در یک  ای با یکدیگر رقابت و همکاری نمایند. این مشخصهبطور شایسته

آید. البته،  اقتصادآزاد و در یک فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باز بوجود می

توانند به آزادی اقتصادی، فضای باز  اکوسیستم میها در وجود اندک این مشخصه

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمک کنند. دولت، به عنوان بازیگر کلیدی اکوسیستم 

)آزادی  بوم ها، مطلوبیت زیست گیری این مشخصه تواند به شکل ملی تحقیقات،  می

ها و  اقتصاد و فضای باز اجتماعی، فرهنگی و سیاسی( و بهبود تعامل بین مشخصه

 بوم کمک کند. زیست

ها را انجام دهد. اما قبل از آن تواند این کمکهای مختلف میها به روش دولت

الزم است خودش را سازماندهی مجدد کند و بدنه منسجمی برای نظارت، حمایت و 

ها و  هدایت تحقیقات در وجود خود ایجاد کند.الزمه این کار نیز انحالل وزارتخانه

است. « علم و نوآوری»و ایجاد وزارتخانه واحد و منسجم برای  شوراهای موازی

های  عالوه بر آن، ایجاد اکوسیستم منجسم برای تحقیقات نیازمند حذف سیستم

نور در مناطق(  )مانند شعب دانشگاه آزاد و پیام موازی و غیر استاندارد آموزش عالی

 ای استاتدارد است.های منطقه و ایجاد دانشگاه

بزارهای هم افزایش استقالل، رقابت و همکاری بین بازیگران اصلی یکی از ا

تجربیات کشورهای مالی بازیگران است.  اکوسیستم ملی تحقیقات روش تأمین

تحقیقاتی و تأمین مالی  دهد که تأمین مالی مبتنی بر پژوه پیشرفته نشان می

اری بین ها و افزایش همک مبتنی بر عملکرد به افزایش رقابت میان دانشگاه

ها  هها و بنگا کند. افزایش همکاری دانشگاه های تجاری کمک می ها و بنگاه دانشگاه

 شود. ها از دولت می ها و بنگاه موجب افزایش استقالل دانشگاه
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( یقتحق مالی تأمین)در کنار  رفتارهایی ینو همچن یساختار یرهایالبته متغ

 یها یاست. سگذارند می یرتأث یقاتتحق ملی یستموجود دارند که بر عملکرد اکوس

به  یابیدر دست یا بودجه یها یاستاحتماالً به اندازه س یا بودجه یرغ یقاتیتحق

با  یها یاست، سینمهم هستند. بنابرا یقاتتحق یمل یها یستمعملکرد بهتر اکوس

ها  یاستس یربودجه و سا یها یاستاز س یبیترک یدبا یقعملکرد تحق یتهدف تقو

 .باشند
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  ی اجراییها تحقیقات از بودجه کل دستگاهبودجه جداول پیوست: سهم 

 1398(: بودجه تحقیقاتی مراکز وابسته به ریاست جمهوری12جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

بودجه

 های برنامه 
 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی

  ایرانفرهنگستان علوم 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 فرهنگستان علوم پزشکی ایران

 معاونت امور زنان و خانواده

 بنیاد ایران شناسی

 فرهنگستان هنر

 پژوهشکده هنر

پژوهش های حقوقی و تنقیح قوانین -معاونت حقوقی

وحل اختالف دعاوی و تایید صالحیت
 

 پژوهشکده مطالعات فناوری

تقویت امور پژوهش -مجمع تشخیص مصلحت نظام

ها دانشگاهدبیرخانه و ارتباط با نخبگان و 
 

پژوهشکده -تشخیص مصلحت نظام مجمع

 گذاری تسیاس
 

 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور

 پارک فناوری پردیس

 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

 ستاد توسعه فناور ی علوم شناختی

 ستاد توسعه زیست فناوری

ستادهای -معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

فناوری های نوینتوسعه 
 

 ستاد توسعه علوم وفناوری های سلول های بنیادی

 سازمان اداری و استخدامی کشور

 سازمان بهره وری ایران

 اسالمی ایران سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری

 مرکز پژوهشگاه ها-مجمع شورای اسالمی

 ریاست جمهوری و سازمان های وابسته
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 1398سازمان برنامه و بودجه (: بودجه تحقیقاتی مراکز وابسته به 13جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

 های برنامه

 پژوهشی

  سازمان برنامه و بودجه کشور

 مرکز پژوهش های توسعه وآینده نگری

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه 

ریزی
 

سازمان های مدیریت و -کشورسازمان برنامه و بودجه 

1استان( 31برنامه ریزی استان ها)
 

 پژوهشکده آمار

 سازمان نقشه برداری کشور

 آموزشکده نقشه برداری

 سازمان برنامه و بودجه

 

 1398وزارت کشور(: بودجه تحقیقاتی مراکز وابسته به 14جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

های  برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

های  برنامه

 پژوهشی

  وزارت کشور

 سازمان ثبت احوال کشور

 های کشور سازمان امور شهرداری ها و دهیاری

 سازمان مدیریت بحران کشور

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران
 

 دانشگاه علوم انتظامی

 آموزش روابط بین المللمرکز 

 کل وزارت کشور
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 1398قوه قضایه(: بودجه تحقیقاتی مراکز وابسته به 15جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

 های برنامه

 پژوهشی

  و خدمات اداری دانشگاه علوم قضایی

 سازمان قضایی نیروهای مسلح

 پژوهشکده قوه قضاییه

 دیوان عدالت اداری

 سازمان بررسی کل کشور

 سازمان پزشکی قانونی کشور

 دانشگاه علوم و معارف قرآنی

حمایت از مدارس علوم -سازمان اوقاف امور خیریه

دینی اهل سنت کمک به معیشت روحانیون
 

 قوه قضاییه

 

 1398وزارت اقصاد(: بودجه تحقیقاتی مراکز وابسته به 16جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

های  برنامه

 پژوهشی

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

 پژوهشکده امور اقتصادی

 پژوهشکده بیمه

 سازمان امور مالیاتی کشور

 کل وزارت اقتصاد و دارایی
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 1398وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح(: بودجه تحقیقاتی مراکز وابسته به 17جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

های  برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

 های برنامه

 پژوهشی

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی)سپند(

 موسسه تحقیقات دفاعی

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمان های وابسته

 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران

دانشگاه جنگ،فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری 

اسالمی ایران
 

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران
 

 ی افسری ارتشها دانشگاه

 ایران اسالمی جمهوری علوم پزشکی ارتش دانشگاه

شهید -ستاد مشترک سپاه پاسدران انقالب اسالمی

احمدی روشن
 

1 دانشگاه جامع امام حسین)ع(

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل االعظم)عج(

نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی
 

 دانشگاه افسری وتربیت پاسداری امام حسین)ع(

ستاد فرمانداری کل نیروهای مسلح جمهوری 

اسالمی ایران
 

 دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا

 مرکز تحقیقات راهبردی امور دفاعی

 ستاد مرکزی راهیان نور

ستاد فرمانداری کل نیروهای مسلح جمهوری 

پروژه قائم-اسالمی ایران
 

 دانشگاه عالی دفاع ملی

 پشتیبانی نیرو های مسلح کل وزارت دفاع و
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 1398پارک های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم(: بودجه تحقیقاتی 18جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
های  برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
های  برنامه

 پژوهشی
  پارک زیست فناوری خلیج فارس)قشم(

 پارک علم و فناوری خراسان رضوی
 پارک علم و فناوری فارس
 پارک علم و فناوری گیالن
 پارک علم وفناوری مرکزی
 پارک علم و فناوری سمنان

 پارک علم و فناوری یزد
 پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی

 پارک علم وفناوری کرمان
 پارک علم و فناوری خوزستان
 پارک  علم وفناوری هرمزگان

 فناوری خراسان شمالیپارک علم و 
 پارک علم و فناوری مازندران

 پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری
 پارک علم و فناوری قم

 پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
 فناوری سیستان و بلوچستانپارک علم و 

 پارک علم و فناوری ایالم
 پارک علم و فناوری کردستان

 پارک علم و فناوری همدان
 پارک علم و فناوری خلیج فارس )بوشهر(

 فناوری زنجانپارک علم و 
 پارک علم وفناوری قزوین

 پارک علم و فناوری اردبیل
 پارک علم و فناوری لرستان

 پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
 بویراحمدپارک علم وفناوری کهگیلویه و 

 پارک علم و فناوری گلستان
 پارک علم و فناوری کرمانشاه

 پارک علم و فناوری البرز
 شهرک علمی،تحقیقاتی اصفهان

 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 علوم های علم و فناوری وابسته به وزارت پارک
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 1398وزارت علوم و سازمان های وابسته(: بودجه تحقیقاتی 19جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

های  برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

های  برنامه

 پژوهشی

  علوم،تحقیقات وفناوری وزارت

امور فناوری و -وزارت علوم تحقیقات و فناوری

حق عضویت در مجامع بین المللی و ،پژوهشی

برگزاری جشنواره ها و دبیر خانه های شورای علوم، 

تحقیقات و فناوری

 

مازاد درآمد -وزارت علوم تحقیقات و فناوری

آموزش عالی و  مؤسساتها و  اختصاصی دانشگاه

پژوهشی

 

های  کمک به انجمن-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ملی
 

دبیرخانه شورای  -وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

عالی علوم،تحقیقات و فناوری
 

 و حرفه ای سازمان آموزش فنی

 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسالمی

تبصره  "ج"سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند

کل کشور 1364قانون بودجه سال  49
 

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

 مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری

 موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران

 مرکز نشر دانشگاهی

 ها دانشگاهنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

 سازمان امور دانشجویی

 وزارت علوم و سازمان های وابسته
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 1398وابسته به وزارت علوم مؤسسات پژوهشی (: بودجه تحقیقاتی 20جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

های  برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

های  برنامه

 پژوهشی

  تحقیقات سیاست علمی کشورمرکز 

 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 پژوهشکده خلیج فارس

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 پژوهشگاه رنگ

 فرهنگی و اجتماعیپژوهشکده مطالعات 

 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت 

کشور
 

 مغزآزمایشگاه ملی نقشه برداری 

 پژوهشگاه هوا فضا

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 پژوهشگاه مواد و انرژی

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 شیمیپژوهشگاه شیمی و مهندسی 

 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 پژوهشگاه دانش های بنیادی

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم 

محیطی
 

 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

 پژوهشگاه فضایی ایران

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

 صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی

 ابن سینا-فناوری های نوین علوم پزشکیپژوهشکده 

 پژوهشکده توسعه کالبدی



 63 های ایران اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

های  برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

های  برنامه

 پژوهشی

 پژوهشکده علوم پایه کاربردی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 مرکز تحقیقات سنجش سالمت

 پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات

 پژوهشکده فرهنگی،هنر و معماری

 پژوهشکده برق و الکترونیک

 پژوهشکده صنایع شیمیایی

 پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی شریف

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی

 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه

 پژوهشکده کردستان شناسی

 پژوهشکده اقتصاد

 مرکز پژوهشی جندی شاپور

 مرکز تحقیقات بین المللی بادگیر یزد

 مرکز گیالن شناسی

 نهادهای پژوهشی وابسته به وزارت علوم
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 1398وابسته به وزارت علوم ی ها دانشگاه(: بودجه تحقیقاتی 21جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی

  دانشگاه قم

 دانشگاه تهران

 قم-تهرانپردیس فارابی دانشگاه 

 مجتمع آموزش عالی ابوریحان-دانشگاه تهران

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه تهران

 موسسه ژئوفیزیک-دانشگاه تهران

 پارک علم و فناوری-دانشگاه تهران

 دانشکده فنی فومن-دانشگاه تهران

 دانشکده چوکا-دانشگاه تهران

 دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران

 مرکزی یایمرکز مطالعات اوراس-دانشگاه تهران

 دانشکده های فنیپردیس -دانشگاه تهران

 دانشگاه شهیدبهشتی

 پردیس زیرآب سوادکوه-دانشگاه شهیدبهشتی

 پارک علم  و فناوری-دانشگاه شهیدبهشتی

 دانشگاه الزهرا)س(

 فرزانگان سمنان)ویژه خواهران(دانشگاه 

 دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

 دانشگاه بوعلی سینا

 آموزشکده کبودرآهنگ-دانشگاه بوعلی سینا

 دانشکده مدیریت رزن-دانشگاه بوعلی سینا

 دانشکده صنایع غذایی بهار-دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده فنی و مهندسی -دانشگاه بوعلی سینا
تویسرکان

 

کمک به راه اندازی دانشگاه -دانشگاه بوعلی سینا
های اقتصادی گروه  المللی سازمان همکاری بین

 

 مالیردانشگاه 

 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی

 دانشگاه شیراز

 دانشگاه سلمان فارسی )کازرون(

 دانشگاه صنعتی شیراز

 دانشگاه هنر شیراز

 کشاورزی و منابع طبیعی داراب دانشکده

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشگاه شهر کرد

 دانشکده فنی و مهندسی گلبهان

 دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل پژوهشکده  کمک به-دانشگاه فردوسی مشهد
اختر فیزیک

 

 دانشگاه نیشابور

 دانشگاه صنعتی قوچان

 دانشگاه تربت حیدریه

 پژوهشکده زعفران-دانشگاه تربیت حیدریه

های نوین سبزوار دانشکده فنی و مهندسی فناوری 
1حضرت زینب)ویژه خواهران(

 

 دانشکده کشاورزی و دامپروی تربت جام

 دانشگاه صنعتی شریف

 پارک علم و فناوری-دانشگاه صنعتی شریف

 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

 دانشگاه تبریز

 دانشکده فنی و مهندسی میانه-دانشگاه تبریز

 دانشکده کشاورزی اهر-دانشگاه تبریز

 دانشکده فنی و مهندسی مرند-دانشگاه تبریز

 دانشگاه بناب

 دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده فناوری های نوین -دانشگاه محقق اردبیلی
نمین
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی

دانشکده کشاوری و منابع -دانشگاه محقق اردبیلی
طبیعی مغان

 

دانشکده کشاورزی مشکین -دانشگاه محقق اردبیلی
شهر

 

 دانشگاه مراغه

 دانشگاه اصفهان

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

 دانشگاه هنر اصفهان

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 دانشگاه صنعتی شاپور

 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء )ص( بهبهان

 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 دانشگاه گیالن

 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن-دانشگاه گیالن

 پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر-دانشگاه گیالن

 دانشگاه لرستان

 مرکزآموزش عالی نورآباد-دانشگاه لرستان

 آموزش عالی کوهدشت مرکز-دانشگاه لرستان

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مجتمع آموزش عالی بافت-دانشگاه شهید باهنر

مرکز آموزش عالی کشاورزی -دانشگاه شهید باهنر
بردسیر

 

فناوری پژوهشکده -دانشگاه شهید باهنر کرمان
تولیدات گیاهی

 

 دانشگاه صنعتی سیرجان

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان

 دانشگاه جیرفت

 دانشگاه رازی
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی

 دانشگاه کردستان

دانشکده فنی و مهندسی و علوم -دانشگاه کردستان
پایه بیجار

 

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشکده صنعت و -دانشگاه سیستان و بلوچستان
معدن خاش

 

 دانشگاه والیت

 دانشگاه زابل

 پژوهشکده کشاورزی-دانشگاه زابل

 پژوهشکده بین المللی هامون-دانشگاه زابل

 پژوهشکده دام های خاص-دانشگاه زابل

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی با -زابلدانشگاه 
گرایش عفونی

 

 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 دانشگاه مازندران

دانشکده میراث فرهنگی و -دانشگاه مازندران
گردشگری نوشهر

 

 کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم

-دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی 

طبرستان

 

 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 دانشگاه یزد

 دانشگاه میبد

 دانشگاه اردکان

 دانشگاه هنر

 دانشگاه خوارزمی

 دانشگاه کاشان
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی

طبیعی و علوم زمین دانشکده منابع -دانشگاه کاشان
آران و بیدگل

 

 پردیس خواهران-دانشگاه کاشان

 پژوهشکده علوم و فناوری های نو-دانشگاه کاشان

 دانشگاه اراک

 دانشگاه حکیم سبزواری

 مدنی آذربایجان دانشگاه شهید

 دانشگاه شاهد

 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی-دانشگاه شاهد

مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های -دانشگاه شاهد
ایمنی

 

 مرکز کارآزمایی بالینی طب سنتی-دانشگاه شاهد

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 دانشگاه دامغان

 دانشگاه تربیت مدرس

 پارک علم و فناوری-دانشگاه تربیت مدرس

 واحد های بین الملل-دانشگاه تربیت مدرس

 مرکز مطالعات حقوقی-دانشگاه تربیت مدرس

 مرکز مطالعات مدیریت-دانشگاه تربیت مدرس

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 پژوهشکده فناوری های نو-دانشگاه امیرکبیر

 دانشکده فنی و مهندسی گرمسار-امیرکبیردانشگاه 

 دانشگاه تفرش

 دانشگاه ارومیه

 پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه -دانشگاه ارومیه

 دانشکده فنی و مهندسی خوی-دانشگاه ارومیه

 دانشگاه ایالم

 دانشگاه صنعتی سهند

 آموزشکده فنی ورزقان-دانشگاه صنعتی سهند
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی

 مجتمع آموزش عالی میناب-دانشگاه هرمزگان

 دانشگاه هرمزگان

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 دانشگاه علم وصنعت

 دانشگاه علم وصنعت نور

 دانشگاه صنعتی اراک

 دانشگاه علم و فناوری مازندران)بهشهر(

 دانشگاه بیرجند

 دانشکده کشاورزی سرایان-بیرحنددانشگاه 

 دانشگاه فنی و مهندس فردوس

 دانشگاه بزرگمهر قائنات

 دانشگاه صنعتی بیرجند

 دانشگاه یاسوج

 گچساراندانشکده فنی و مهندسی -دانشگاه یاسوج

 دانشگاه بجنورد

 دانشگاه صنعتی اسفراین

 دانشکده کشاورزی شیروان

 دانشگاه صنعتی شاهرود

 دانشگاه زنجان

 دامپزشکی شهمیرزادآموزشکده -دانشگاه زنجان

 دانشگاه سمنان

 پارک علم و فناوری -دانشگاه سمنان 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  -دانشگاه سمنان 
مهدی شهر

 

 دانشگاه گرمسار

 منابع طبیعی گرگاندانشکده علوم کشاورزی و 

 دانشگاه گنبد

 دانشگاه فنی و مهندسی مینودشت -دانشگاه گنبد 

 دانشکده علوم انسانی آزادشهر -دانشگاه گنبد 
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی

 دانشگاه خلیج فارس

کشاورزی و منابع دانشکده  -دانشگاه خلیج فارس 
طبیعی برازجان

 

 دانشکده فنی و مهندسی جم -دانشگاه خلیج فارس 

 پژوهشکده فناوری ارتباطات و اطالعات

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

پارک  -زنجان دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 
علم و فناوری

 

 دانشگاه ولیعصر)عج( رفسنجان

 دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 دانشگاه صنعتی همدان

 دانشگاه صنعتی ارومیه

 دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی )ره(

 دانشگاه جهرم

 دانشگاه گلستان

مجتمع آموزش عالی علی آباد  -دانشگاه گلستان 
کتول

 

 دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه )س(

 دانشگاه صنعتی قم

 )ویژه خواهران( -دانشگاه کوثر 

 دانشگاه علوم انسانی حضرت نرجس )س(

 ی وابسته به وزارت علومها دانشگاه
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 1398وزارت علوموابسته به مراکز آموزش عالی (: بودجه تحقیقاتی 22جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

های  برنامه

 پژوهشی

  1مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند)ویژه دختران(

 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

 فیروزآبادمرکز آموزش عالی 

 مرکز آموزش عالی استهبان

 مرکزآموزش عالی المرد

 مرکز آموزش عالی اقلید

 مرکز آموزش عالی الر

 مرکز آموزش عالی ممسنی

 فارسانمجتمع آموزش عالی 

1 مرکز آموزش عالی کاشمر)واحد پسران(

 مجتمع آمزش عالی گناباد

 مرکز آموزش عالی شهرضا

 مجتمع آموزش عالی بم

 مجتمع آموزش عالی زرند

 آموزش عالی سروان مجتمع

1 مرکز آموزش عالی محالت)ویژه پسران(

 مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

 مجتمع دانشگاهی گچساران

 مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم
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 1398بهداشتوابسته به وزارت مراکز  پژ.هشی (: بودجه تحقیقاتی 23جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

 های برنامه

 پژوهشی

 مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مازاد  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

عالی  آموزش مؤسساتو  ها دانشگاهدرآمد اختصاصی 
 

فعالیت  -درمان و آموزش پزشکی  ،وزارت بهداشت

های آموزشی و دانشجویی
 

امور فن  -درمان و آموزش پزشکی  ،وزارت بهداشت

آوری و تحقیقات پزشکی
 

موسسه  -درمان و آموزش پزشکی  ،وزارت بهداشت

ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران
 

مرکز ملی  -درمان و آموزش پزشکی  ،وزارت بهداشت

تحقیقات حقوق سالمت
 

موسسه  -درمان و آموزش پزشکی  ،وزارت بهداشت

ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور
 

 سازمان غذا و دارو

 مرکز تحقیقات حالل -سازمان غذا و دارو 

 سازمان انتقال خون

 پژوهش طب انتقال خونموسسه آموزش و 

پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ،مرکز آموزشی

پژوهش-ریوی
 

 انستیتو پاستور ایران

 موسسه رازی

 وزارت بهداشت و مؤسسات مربوط

 

 

 



 73 های ایران اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده

 1398بهداشتوابسته به وزارت ی ها دانشگاه (: بودجه تحقیقاتی 24جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی
درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 مراکز تحقیقاتی -تهران 
 

درمانی  ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه 
مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی -تهران

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آسم و آلرژی ،مرکز تحقیقات ایموتولوژی -تهران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  - تهران

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده بیماری های کبد و گوارش -تهران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
تراپی هماتولوژی و سل ،آنکولوژی  پژوهشکده-تهران

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم -تهران 

 

مرکز تحقیقات پوست  -دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و جذام

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده علوم دارویی -تهران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات تروما -تهران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پارک علم و فناوری -تهران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده محیط زیست -تهران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده علوم دندان پزشکی -تهران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده بازتوانی عصبی -تهران 

 

درمانی  ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه 
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی -تهران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز روانپزشکی -تهران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات سرطان -تهران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 مرکز تحقیقات نانو فناوری -تهران 
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی
درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادین -تهران 
 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -کاشان 

 

درمانی قم  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده گوارش و کبد-شهید بهشتی 

 

درمانی  ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه 
انستیتو تغذیه-شهید بهشتی 

 

مرکز تحقیقات -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
پوست

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده غدد درون ریز-شهید بهشتی 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -شهید بهشتی 

 

مرکز تحقیقات -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
اورولوژی )کلیه و مجاری ادرار(

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات چشم-شهید بهشتی 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده علوم دندان پزشکی-شهید بهشتی 

 

پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ،مرکز آموزشی
 های برنامهریوی)بیمارستان مسیح دانشوری( اجرای 

آموزش

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده سالمت کودکان-شهید بهشتی 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات سرطان-شهید بهشتی 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات بهداشت باروری و -شهید بهشتی 

ناباروری

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات کاربردی لیزرر در -شهید بهشتی 
علوم پزشکی

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
قیقات  گوارش، کبد و تغذیه مرکز تح-شهید بهشتی 

کودکان
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی
درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

مرکز تحقیقات قاعده جمجمه-شهید بهشتی 
 

 های برنامهاجرای -دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
آموزشی

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -اراک 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
دانشکده پیراپزشکی محالت-اراک 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -خمین  

 

درمانی ابن  ،پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 
آموزشی های برنامهاجرای -سینا همدان  

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -اسد آباد 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -شیراز 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده علوم پزشکی شیراز-شیراز 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
کمک به پیوند کبد و اعضا -شیراز 

 

درمانی  ،بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
مرکز پیوند و ترمیم اعضا -شیراز 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -استان بوشهر

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده علوم زیست پزشکی-استان بوشهر

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده علوم زیست پزشکی-یاسوج

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات گیاهان -استان کهگیلویه و بویر احمد

دارویی

 

 آموزشی های برنامهاجرای -دانشگاه علوم پزشکی فسا
 های برنامهاجرای -دانشگاه علوم پزشکی جهرم

آموزشی
 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -مشهد

 

پژوهشگاه علوم پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشهد
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی
 های برنامهاجرای -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آموزشی
 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
دانشکده پیراپزشکی فردوس-بیرجند

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -تربت حیدریه 

 

 های برنامهاجرای -دانشگاه علوم پزشکی گناباد
آموزشی

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی و اقتصاد -گناباد 

سالمت گناباد

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
تحقیقاتی مؤسسات-گناباد 

 

 های برنامهاجرای -دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
آموزشی

 

 های برنامهاجرای -دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
آموزشی

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -نیشابور 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -تبریز 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی-تبریز 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشگاه ربع رشیدی-استان آذربایجان شرقی 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
وکبد گوارش مرکز تحقیقات-آذربایجان شرقی  استان

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز ملی آموزش مدیریت -استان آذربایجان شرقی 

سالمت

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشگاه سالمندی -استان آذربایجان شرقی 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات ریز فناوری -استان آذربایجان شرقی 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -مراغه 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -سراب 
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی
درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

بینی و سرو گردن ،مرکز تحقیقات گوش، گلو-ایران 
 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
طب اسالمی و ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی-ایران 
مکمل

 

درمانی  ،بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
آموزشی های برنامهاجرای -ایران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز سلولی مولکولی-ایران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پارک علم وفناوری-ایران 

 

درمانی  ،پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه علوم
مدیریت واقتصاد سالمت  مرکز تحقیقات علوم-ایران

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده سالمت حواس پنجگانه-ایران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم-ایران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقاتی-قلب و عروق شهید رجایی 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرا -قلب وعروق شهید رجایی 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرا -کرج 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده علوم پزشکی اصفهان-استان اصفهان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -اصفهان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -سنندج 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای -خرم آباد 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
دانشکده پرستاری پلدختر -خرم آباد 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -ایالم 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 آموزشی های برنامهاجرای  -اهواز 
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی
درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

پژوهشگاه علوم پزشکی اهواز -جندی شاپور اهواز 
 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -دزفول 

 

درمانی  ،خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی و 
آموزشی های برنامهاجرای  -آبادان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -شوشتر 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -رشت 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات تروما -استان گیالن 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -کرمان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده علوم پزشکی کرمان -استان کرمان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده علوم پزشکی کرمان -استان کرمان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -رفسنجان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشگاه علوم پایه پزشکی -رفسنجان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -جیرفت 

 

درمانی بم  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -سیرجان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -کرمانشاه 

 

درمانی  ،بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
پژوهشکده هموگلوبینوپاتی -استان مازندران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده اعتیاد -استان مازندران 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -ساری 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -بابل 
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی
درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

پژوهشکده سالمت -بابل 
 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
پژوهشکده سالمت -گرگان 

 

اجرای  -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
آموزشی های برنامه

 

پژوهشگاه علوم  -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
بهزیستی و توانبخشی

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -ارومیه 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -استان آذربایجان غربی 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز تحقیقات نفرولوژی و  -استان آذربایجان غربی 

پیوند کلیه

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -استان شهرکرد 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
دانشکده پرستاری بروجن -استان شهرکرد 

 

درمانی   ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -بندرعباس 

 

درمانی   ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -زاهدان 

 

درمانی   ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -زابل 

 

درمانی یزد  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -

 

پژوهشگاه علوم پزشکی  -دانشگاه علوم پزشکی یزد 
یزد

 

پژوهشگاه علوم پزشکی  -علوم پزشکی یزد  دانشگاه
یزد

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -زنجان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -سمنان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 دانشکده تغذیه و علوم غذایی آرادان -سمنان 
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شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی
درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

آموزشی های برنامهاجرای  -اردبیل 
 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -خلخال 

 

های  اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 
آموزشی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در  -شاهرود 
سالمت

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
آموزشی های برنامهاجرای  -الرستان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -بهبهان 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -ایرانشهر 

 

درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
آموزشی های برنامهاجرای  -گراش 

 

 ی وابسته به وزارت بهداشتها دانشگاه
 

 1398شورای عالی انقالب فرهنگیمراکز وابسته به  (: بودجه تحقیقاتی 25جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

های  بودجه برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

 های برنامه

 پژوهشی

  جهاد دانشگاهی

 سایر مراکز تحقیقاتی وابسته-جهاد دانشگاهی

 مرکز تحقیقات گیاهان داروئی

 پژوهشگاه رویان

پارک علوم،فناوری های نرم و -جهاد دانشگاهی

صنایع فرهنگی
 

 دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

 مرکز تحقیقات سرطان برست-جهاد دانشگاهی

 شورای عالی انقالب فرهنگی
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 1398فرهنگ و ارشاد اسالمی وابسته به وزارت مراکز   (: بودجه تحقیقاتی 26جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی
  دانشگاه معارف اسالمی

 فرهنگی،صنایع دستی و گردشگریسازمان میراث 
 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 موسسه پژوهشی فرهنگ،هنر و ارتباطات

 بصری-سازمان امور سینمایی و سمعی
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان های وابسطه

 

 1398مراکز دینی (: بودجه تحقیقاتی 27جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه
 پژوهشی

سهم بودجه 

 های برنامه
 پژوهشی

  علمیه قمدفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
 شورای عالی حوزه های علمیه

 راسانخشورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه 
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
 مجمع جهانی اهل بیت

 دانشگاه اهل بیت
 بنیاد سعدی

 دانشگاه مذاهب اسالمی
 پژوهشکده امام خمینی)ره(انقالب اسالمی
1 )ره(موسسه آموزسی و پژوهشی امام خمینی 

 سازمان تبلیغات اسالمی
 موسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 مرکز حقیقات کامپیوتری علوم اسالمی

 سازمان تبلیغات اسالمی حوزه هنری
 شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران

 جامعه المصطفی العالمیه
 دانشگاه شهید مطهری

 دانشگاه امام صادق

 نهادهای دینی
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 1398های وابسته پرورش و سازمان وزارت آموزش و وابسته بهمراکز   (: بودجه تحقیقاتی28جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه
 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 
 های برنامه

 پژوهشی
  وزارت آموزش و پرورش

 عالی آموزش و پرورشدبیرخانه شورای 
کیفیت بخشی به فعالیت  -وزارت آموزش و پرورش 

های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی
 

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
پژوهشگاه  -سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

و پرورش مطالعات آموزش
 

 دولتی و مرکز توسعه غیر  سازمان مدارس
های مردمی مشارکت

 

 دانشگاه شهید رجایی
 دانشگاه فرهنگیان

 دانشگاه فنی و حرفه ای
 سازمان آموزش و پرورش استثنایی

 نهضت سواد آموزشی
 های وابسته وزارت آموزش و پرورش و سازمان

 

 1398 بنیادهای عمومی (: بودجه تحقیقاتی 29جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

 های برنامه

 پژوهشی

یقات بیمه قمرکزملی تح - سازمان بیمه سالمت

 سالمت
 

 کمک-کمیته امداد امام خمینی )ره( 

 سازمان بهزیستی کشور

بنیاد شهید و حمایت از ایثارگران


 

پژوهشکده سوانح  -بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

طبیعی
 

 بنیادهای عمومی
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 1398 وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته (: بودجه تحقیقاتی 30جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

 های برنامه

 پژوهشی

  جهاد کشاورزیوزارت 

موسسه پژوهش های برنامه  -وزارت جهاد کشاورزی 

ریزی واقتصاد کشاورزی
 

 آموزش و ترویج کشاورزی ،سازمان تحقیقات

 -آموزش و ترویج کشاورزی  ،سازمان تحقیقات

خزر دریایالمللی تاسماهیان  سسه تحقیقاتی بینؤم
 

 موسسه تحقیقات علوم باغبانی

 موسسه تحقیقات برنج کشور

 مرکز تحقیقات برنج آسیای غربی و مرکزی

 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

 علوم شیالتی کشورموسسه تحقیقات 

 موسسه تحقیقا ت ثبت و گواهی بذر و نهال

 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

 موسسه تحقیقات علوم دامی

 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

 تحقیقات خاک وآبموسسه 

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته

 

 1398 سازمان محیط زیست (: بودجه تحقیقاتی 31جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
 بودجه کل

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

 سهم بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

  پژوهشکده محیط زیست

 دانشکده محیط زیست

 سازمان محیط زیست
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 1398 وزارت نفت (: بودجه تحقیقاتی 32جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
 بودجه کل

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

 سهم بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

  پژوهشگاه صنعت نفت

 دانشگاه صنعت نفت

 وزارت نفت

 

 1398 وزارت نیرو (: بودجه تحقیقاتی 33جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
 بودجه کل

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

 سهم بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

  پژوهشگاه نیرو

 موسسه تحقیقات آب

 صنعت آب و برق کاربردی –موسسه آموزش عالی علمی 

 وزارت نیرو

 

 1398 وزارت صنعت و معدن و تحارت (: بودجه تحقیقاتی 34جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
 بودجه کل

 دستگاه

 های برنامهبودجه 

 پژوهشی

 سهم بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

  پژوهشگاه استاندارد

 پژوهشکده علوم زمین

 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 سازمان توسعه تجارت ایران

 وزارت صنعت و معدن و تحارت
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 1398 وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات (: بودجه تحقیقاتی 35جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

 های برنامه

 پژوهشی

  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

دانشکده علمی  -پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

کاربردی پست و مخابرات -
 

 علم و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پارک

 وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات

 

 1398 وزارت مسکن و شهرسازی (: بودجه تحقیقاتی 36جدول)

شرح دستگاه و برنامه و فعالیت
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

های  برنامه

 پژوهشی

  مسکن و شهرسازی ،مرکز تحقیقات راه
 مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور

 وزارت مسکن و شهرسازی
 

 1398 وزارت مسکن و شهرسازی (: بودجه تحقیقاتی 37جدول)

فعالیتشرح دستگاه و برنامه و 
بودجه کل 

 دستگاه

 بودجه

 های برنامه

 پژوهشی

سهم بودجه 

 های برنامه

 پژوهشی

  موسسه کار وتامین اجتماعی

 کار و رفاه اجتماعی ،وزارت تعاون

 کار و رفاه اجتماعی ،وزارت تعاون

 اسالمی ایرانسازمان صدا و سیمای جمهوری 
 



 

 

های تخصصی لیست گزارش  

گسست و بازپیوست آموزش پزشکی به آموزش عالی یا ادغام آموزش پزشکی در وزارت  .1

 بهداشت؟ )حمید جاودانی(

پیشنهادی برای ها در کشورهای دنیا و ایران در جهت  بررسی تطبیقی ساختار دانشگاه .2

 های تحصیلی )سمیه فریدونی( ها و گروه سازی دانشگاه کوچک

 شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه درکشورهای دنیا و ایران )مهتاب پورآتشی( .3

های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا )با اولویت کشورهای پیشرو( و  مطالعه تطبیقی دوره .4

 ن )مهتاب پورآتشی(هایی برای ایرا رهیافت

 ها در ایران؛ تحول در برنامه درسی دانشگاهی )زهرا رشیدی( جهانی شدن دانشگاه .5

های ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن )زهرا  تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه .6

 رشیدی(

 انتظاری( المللی در ایران )یعقوب های الزم برای جذب دانشجوی بین الزامات و زیرساخت .7

 )غالمرضا ذاکرصالحی( المللی به ایران های جذب دانشجویان بین الزامات و زیرساخت .8

های پیشرفته  بررسی انواع کادر علمی و تعاریف و جایگاه آن )آموزشگر، محقق و ...( در دانشگاه .9

 دنیا و چگونگی ارتقای مرتبه آنها و ارائه پیشنهادهایی برای ایران )اصغر زمانی(

های برتر دنیا و ارائه پیشنهاداتی برای  ای در دانشگاه های جدید درسی و رشته یی حوزهشناسا .10

 های ایران )سیده مریم حسینی لرگانی( دانشگاه

تحلیلی بر توزیع استانی بودجه آموزش عالی در ایران )مبانی نظری و کاربردهای   .11

 سیاستگذاری( )یعقوب انتظاری(

 )زهرا رشیدی( ها؛ یادگیری مبتنی  برمسأله )راهنمای تدریس( دانشگاههای نوین تدریس در  روش .12

 های بومی گزینی در پذیرش دانشجو )سمیه فریدونی( شناسی سیاست آسیب  .13
 

 
 

 

 

 


