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نهادهای حاکمیتیآوریتداخل تقسیم کار در سطوح مختلف حکمرانی نظام پژوهش، فناوری و نو

جه ضعف در اولویت گذاری پژوهش و فناوری از منظرهای گوناگون نظیر عدم تو
به اسناد آمایش سرزمین، حوزه علوم انسانی و اجتماعی و ضرورت 

مسئله گرایی

دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و 
بنگاه ها 

هی نبود اولویت بندی در حمایت از شرکت های دانش بنیان در عین لزوم جهت د
حوری فعالیت های این شرکت ها بر اساس ابعادی نظیری مسئله محوری، فناوری م

و ظرفیت محوری
(شرکت های دانش بنیان)بنگاه ها 

ت عدم وجود شاخص های ارزیابی عملکرد متناسب با ماموریت، ظرفیت و ماهی
شامل دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز)نهادها 

(رشد

دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و 
نهادهای حامی تجاری سازی

ری وجود نقاط ضعف گوناگون در خصوص شاخص های پایش وضعیت علم و فناو
کشور نظیر توجه صرف به شاخص های مربوط به درون داد و برون داد، توجه

ص ها و کمتر به دستاوردها و عدم توجه به آثار سیاستی؛ کمی بودن تمامی شاخ
عدم استفاده از ارزیابی های کیفی و عدم توجه به آمایش سرزمینی

نهادهای حاکمیتی

(ادامه)احصای مسائل سیاستی پیش روی نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کشور 

مسائل سیاستی و گروه های هدفِ مرتبط با هریک از اهداف کارکردی
سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهش، فناوری و نوآوری



(فرابخشی)شرایط چارچوبی 
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اجرای پژوهش و تحقیق و توسعه

ارتباط با جامعه و صنعت و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه

تأمین مالی پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری

شبکه سازی و همکاری های علمی و پژوهشی ملی و بین المللی
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عدم تناسب و چابک نبودن ساختار و تشکیالت موسسات پژوهشی در راستای
روه های مانند تعریف گ)ها ماموریت گرایی و مشابهت ساختار و تشکیالت با دانشگاه

(غیرکاربردی و آموزش محور
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

دانشگاه ها و موسسات پژوهشیبرخورد یکسان نهادهای تصمیم گیر با کلیه موسسات پژوهشی و دانشگاه ها

ن تمرکز تحقیق و توسعه در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی و سهم پایی
تحقیق و توسعه در بخش کسب و کار

شرکت های )بنگاه ها 
(دانش بنیان، فناور و زایشی

گاه هاعدم تعریف دقیق تحقیق و توسعه و برداشت های متفاوت در هزینه کرد دست
دانشگاه ها، موسسات پژوهشی

شرکت های )و بنگاه ها 
(دانش بنیان، فناور و زایشی

دانشگاه ها، موسسات پژوهشیضعف زیرساخت های پژوهش نظیر آزمایشگاه ها، کارگاه ها و تجهیزات تحقیقاتی
و بنگاه ها

فقدان وجود منابع آماری و اطالعاتی به روز و جامع در حوزه پژوهش، فناوری و 
همه گروه هانوآوری

(ادامه)احصای مسائل سیاستی پیش روی نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کشور 

مسائل سیاستی و گروه های هدفِ مرتبط با هریک از اهداف کارکردی
اجرای پژوهش و تحقیق و توسعه



(فرابخشی)شرایط چارچوبی 

سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهش، فناوری و نوآوری

اجرای پژوهش و تحقیق و توسعه

ارتباط با جامعه و صنعت و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه

تأمین مالی پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری

شبکه سازی و همکاری های علمی و پژوهشی ملی و بین المللی

تامین و توسعه منابع انسانی پژوهش و فناوری
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گروه های هدفبرخی از مهم ترین مسائل

دانشگاه هاعدم توسعه مقتضیات دانشگاه کارآفرین و صرفا اسیر شدن در عبارات

أت معیارهای ارزیابی و ارتقاء اعضای هی-عدم هماهنگی سیاست گذاری باالدستی وزارت عتف در خصوص تجاری سازی
علمی مراکز آموزشی و پژوهشی بیشتر معطوف به پژوهش و آموزش است و نه تجاری سازی

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

نهادهای حامی تجاری سازیکمرنگ بودن نقش اعضای غیردانشگاهی و صنعتی در ترکیب هیئت امنای پارک های علم و فناوری

تمرکز بر عرضه محوری به جای)توسعه کمی پارک ها بدون توجه به ظرفیت ها و پتانسیل ها و نیازهای منطقه ای 
نهادهای حامی تجاری سازی(ها و پتانسیل های منطقه ایپاسخ گویی مبتنی بر نیازها، ظرفیت

و چه از [ از بودجه آموزش عالی به پارک ها اختصاص می یابد% 2حدود ]چه از منظر بودجه )درآمد نسبتاً پایین پارک ها 
.که منجر به کمبود فضا و زیرساخت ها می شود( منظر مشارکت با بخش خصوصی

نهادهای حامی تجاری سازی

نهادهای حامی تجاری سازیعدم حمایت از بخش خصوصی برای راه اندازی پارک ها

، نامشخص بودن کارکرد و سرنوشت مناطق علم و فناوری در عین اضافه شدن مفاهیم جدیدی همچون نواحی نوآوری
...مراکز نوآوری، کارخانه های نوآوری و 

نهادهای حامی تجاری سازی

ن دانشگاه ها و نقش کمرنگ دفاتر انتقال فناوری و ارتباط صنعت و دانشگاه برای انتقال و تبادل افراد، دانش و امکانات بی
موسسات پژوهشی با بخش کسب وکار

دانشگاه ها، موسسات پژوهشی 
و نهادهای حامی تجاری سازی 

ضعف در کشش تقاضا در خصوص دستاوردهای پژوهش و فناوری داخلی به دالیلی همچون بی توجهی ورزاتخانه های
ت و تخصصی به ضرورت توسعه فناوری در داخل کشور، صنعت و بازار غیر رقابتی در کشور، اهداف غیرهمسوی صنع

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

دانشگاه ها، موسسات پژوهشی 
شرکت های )و بنگاه ها 

(دانش بنیان، فناور و زایشی

دانشگاه ها و موسسات پژوهشیعدم پیوند با طرف تقاضا و غلبه نگاه عرضه محوری در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی 

همه گروه هاعدم وجود نظام جامع و قوی مالکیت فکری

(ادامه)احصای مسائل سیاستی پیش روی نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کشور 

مسائل سیاستی و گروه های هدفِ مرتبط با هریک از اهداف کارکردی
ارتباط با جامعه و صنعت و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه



مسائل سیاستی و گروه های هدفِ مرتبط با هریک از اهداف کارکردی
تأمین مالی پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری

(فرابخشی)شرایط چارچوبی 

سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهش، فناوری و نوآوری

اجرای پژوهش و تحقیق و توسعه

ارتباط با جامعه و صنعت و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه

تأمین مالی پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری

شبکه سازی و همکاری های علمی و پژوهشی ملی و بین المللی

تامین و توسعه منابع انسانی پژوهش و فناوری

F1
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F5
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گروه های هدفبرخی از مهم ترین مسائل

ع چالش های تامین مالی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی نظیر کمبود مناب
أمین مالی، شیوه تخصیص بدون توجه به عملکرد و تنوع پایین شیوه های ت

مالی و در نتیجه قدرت پایین دولت در جهت دهی به رفتار دانشگاه و 
پژوهشگاه از این طریق

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

کمبود گرنت های پژوهشی در خصوص توسعه فناوری در سطوح آمادگی 
دانشگاه ها و موسسات پژوهشیت هافناوری پایین و تحقیقات پایه ای و فقدان سازوکار اعطای رقابتی گرن

دانشگاه ها و موسسات پژوهشیعدم رشد بودجه پژوهشی و کافی نبودن سهم پژوهش از تولید ناخالص

در نبود نظام یکپارچه مدیریت بودجه های بخش پژوهشی و پراکندگی آن
نهادهای حاکمیتیقالب بودجه سازمان ها و نهادهای مختلف

(ادامه)احصای مسائل سیاستی پیش روی نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کشور 



مسائل سیاستی و گروه های هدفِ مرتبط با هریک از اهداف کارکردی
شبکه سازی و همکاری های پژوهشی و فناورانه ملی و بین المللی

(فرابخشی)شرایط چارچوبی 

سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهش، فناوری و نوآوری

اجرای پژوهش و تحقیق و توسعه

ارتباط با جامعه و صنعت و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه

تأمین مالی پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری

شبکه سازی و همکاری های علمی و پژوهشی ملی و بین المللی

تامین و توسعه منابع انسانی پژوهش و فناوری

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

گروه های هدفبرخی از مهم ترین مسائل

لی محدود شدن ارتباطات بین الملل اعضای هیئت علمی و پژوهشگران به دالی
ر همچون اوضاع نابه سامان نرخ ارز، مالحظات امنیتی و بروکراسی زائد حاکم ب

مانند رویه های)تبادالت و ارتباطات خارجی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران 
(پیچیده رفت و آمد و تعامالت بین المللی اساتید

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

ابهامات در استقالل و اختیارات دانشگاه ها و آزادی عمل آکادمیک در آن ها برای
دانشگاه ها و موسسات پژوهشیچاالکی در حوزه بین الملل

 ها و عدم آمادگی زیرساخت های فرهنگی، سیاستی، حقوقی و مدیریتی دانشگاه
دانشگاه ها و موسسات پژوهشیللیموسسات پژوهشی در راستای همکاری های پژوهشی و فناورانه ملی و  بین الم

ضعف پیوند نهادی و نظام مند بین موسسات پژوهشی و نهادهای متناظر 
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی...(پروژه های مشترک، تفاهم نامه های همکاری و )بین المللی 

دانشگاه ها و موسسات پژوهشیتقلیل موضوع بین المللی سازی به جذب دانشجوی خارجی

(ادامه)احصای مسائل سیاستی پیش روی نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کشور 



و گروه های هدفِ مرتبط با هریک از اهداف کارکردیمسائل سیاستی 
تامین و توسعه منابع انسانی پژوهش و فناوری

(فرابخشی)شرایط چارچوبی 

سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهش، فناوری و نوآوری

اجرای پژوهش و تحقیق و توسعه

ارتباط با جامعه و صنعت و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه

تأمین مالی پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری

شبکه سازی و همکاری های علمی و پژوهشی ملی و بین المللی

تامین و توسعه منابع انسانی پژوهش و فناوری

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

گروه های هدفبرخی از مهم ترین مسائل

کمیلی فقدان ساختارها و رویه های متناسب جهت به کارگیری دانشجویان تحصیالت ت
دانشگاه ها و موسسات پژوهشیدر جایگاه هایی مانند پژوهشگر، دستیار پژوهشی و آموزشی

همزمانی وجود اعضای هیات )ساختار معیوب منابع انسانی در موسسات پژوهشی 
ی بدون تعیین نقش و اثربخشی در تحقق ماموریت ها... علمی، پژوهشگر های آزاد و 

(موسسات پژوهشی
موسسات پژوهشی

دانشگاه ها و موسسات پژوهشیساختار معیوب نظام جبران خدمت پژوهشگران شامل اساتید و پژوهشگران

ه ساختار سنتی جذب و ارتقاء اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی بدون توجه ب
شگاه ها تفاوت ذاتی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و همچنین تناسب با مقتضیات دان

و موسسات پژوهشی مختلف
موسسات پژوهشی

دانشگاه ها و موسسات پژوهشیعدم توجه به آموزش کاربردی و اثربخش هیئت علمی در طول عمر سازمانی

(ادامه)احصای مسائل سیاستی پیش روی نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کشور 



شناسایی روندهای اثرگذار بر آینده نظام پژوهش و فناوری

STEEPVLشناسایی روندهای اثرگذار  در حوزه های

زیدهبرگزاری پانل های تحلیل آثار متقابل و انتخاب روندهای برگ

وسیاسیمناسباتغلبه ی
برایدئولوژیکنگاه های
دانشگاهدرعلمیفرهنگ

تحولودیجیتالیزیشن
اجتماعیارتباطات

فرهنگغلبه ی)آکادمیسین ها
فرهنگبراجتماعیشبکه های

(دانشگاه

روندهای 

اجتماعی و 

هنجاری

پژوهشیوعلمیمناسباتکاهش
للیالمبینتحریم هایاثردربین المللی

دربازارنهادنفوذقدرتافزایش
پژوهشبهجهت دهی

درمحلیمسئله گرایینقشافزایش
درکشورهایپژوهشیموضوعاتتعیین

توسعهحال

اموریدردستوریتنظیم گریتشدید
ن،دانشجویاپذیرشدرسی،برنامهنظیر

اساتیدارتقاءوجذب

روندهای سیاسی 

و حقوقی

کاربردونفوذافزایش
پژوهشدرنوینفناوری های

عهتوسوتحقیقماهیتتغییر
دنشکوتاهنمونهبرای)دنیادر

(هاپروژهاندازهوعمرچرخه

روندهای فناورانه

اقتصادهایمیانشکافافزایش
ردتوسعه یافتهودرحال توسعه

چهارمانقالبعصر

درکشوراقتصادشدنکوچک
اخیرسال های

دانشگاه هابرفشارافزایش
اقتصادیکنشگریِجهت

عالیتحصیالتشدنکاالیی

روندهای 

اقتصادی



سطح قانون برنامه قابل پیگیری هستندکه  در مثال هایی از چالش هایی رروندهای با تاثیرگذاری بیشتجهت گیری سیاستی

اوری افزایش انسجام و اثربخشی حکمرانی نظام پژوهش، فن

و نوآوری

روندهای سیاسی و حقوقی

فناورانهروندهای

نوآوریوفناوریپژوهش،نظامحکمرانیمختلفسطوحدرکارتقسیمتداخل

آمایشاسنادبهتوجهعدمنظیرگوناگونمنظرهایازفناوریوپژوهشاولویت گذاریدرضعف

مسئله گراییضرورتواجتماعیوانسانیعلومحوزهسرزمین،

عالی، مؤسسات آموزشو ماموریت گرایی دانشگاه ها

پژوهشی و فناوری

روندهای سیاسی و حقوقی

اقتصادیروندهای

عباراتدرشدناسیرصرفاوکارآفریندانشگاهمقتضیاتتوسعهعدم

وماموریت گراییراستایدرپژوهشیموسساتتشکیالتوساختارنبودنچابکوتناسبعدم

(محورآموزشوغیرکاربردیگروه هایتعریفمانند)هادانشگاهباتشکیالتوساختارمشابهت

منطقه اینیازهایوهاپتانسیلوهاظرفیتبهتوجهبدونهاپارککمیتوسعه

اقتصادیروندهایاصالح نظام تأمین مالی پژوهش، فناوری و نوآوری

ت هایگرنبودنناکافی)توسعهحامیعنوانبهپژوهشگرانصندوقنامتناسبساختارومالیسایز

(پایینهایTRLدرفناوریتوسعهخصوصدرپژوهشی

ناخالصتولیدازپژوهشسهمنبودنکافیوپژوهشیبودجهرشدعدم

وسازمان هابودجهقالبدرآنپراکندگیوپژوهشیبخشبودجه هایمدیریتیکپارچهنظامنبود

مختلفنهادهای

توسعه زیرساخت های پژوهش، فناوری و نوآوری

روندهای فناورانه

روندهای اجتماعی و هنجاری

روندهای سیاسی و حقوقی

فکریمالکیتقویوجامعنظاموجودعدم

ه هاییجایگادرتکمیلیتحصیالتدانشجویانکارگیریبهجهتمتناسبهایرویهوساختارهافقدان

آموزشیوپژوهشیدستیارپژوهشگر،مانند

امانسنابهاوضاعهمچوندالیلیبهپژوهشگرانوعلمیهیئتاعضایبین المللارتباطاتشدنمحدود

ویعلمهیئتاعضایخارجیارتباطاتوتبادالتبرحاکمزائدبروکراسیوامنیتیمالحظاتارز،نرخ

(اساتیدبین المللیتعامالتوآمدورفتپیچیدهرویه هایمانند)پژوهشگران

تعیین جهت گیری های سیاستی احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه



لعات پشتیبان در آنفرآیند تدوین احکام پیشنهادی ذیل جهت گیری های سیاستی و جایگاه مطا

جهت گیری های سیاستی

ماموریتگراییدانشگاهها،
مؤسساتآموزشعالی،

پژوهشیوفناوری

توسعهزیرساختهای
پژوهش،فناوریونوآوری

افزایشانسجامو
اثربخشیحکمرانینظام
پژوهش،فناوریونوآوری

اصالحنظامتأمینمالی
پژوهش،فناوریونوآوری

تدوین پیش نویس 
احکام

تدوین صدر 
احکام

اهداف در اسناد 
باالدستی

نظام 
شاخص محور 

ارزیابی

برنامه های توسعه 
پیشین و سایر 
قوانین پراهمیت

:مطالعات نظری و تطبیقی پشتیبان جهت گیری ها
حکمرانیالگویاصالحپیشنهاد-
موسساتودانشگاه هاماموریتتعیینچارچوب-

پژوهشی
موسساتدانشگاه ها،ازحمایتدرجهانیتجارب-

پژوهشی
تجاری سازیحامینهادهایازحمایتدرجهانیتجارب-

برگزاری نشست های
ی هم آفرینی سیاست

و اصالح پیش نویس
احکام 

احکام 
پیشنهادی

تدوین زیر 
بندهای احکام

عملکرد برنامه 
ششم

زمینه شکل گیری برنامه

روندهای
آینده

مسائل
سیاستی



تدوین مطالعات اسنادی، موضوعی و تطبیقی پشتیبان
احکام پیشنهادی ذیل جهت گیری های سیاستی



اسناد بررسی شده از نظر محتوایی

سندچشمانداز

بیانیهگامدومانقالب

سیاستهایکلیعلموفناوری

سیاستهایکلیاقتصادمقاومتی

نقشهجامععلمیکشور

برنامههایتوسعهچهارم،پنجموششم

قانوناحکامدائمیبرنامههایتوسعهکشور

قانونحمایتازشرکتهاومؤسساتدانشبنیانوتجاریسازینوآوریهاواختراعات

قانوناهداف،وظایفوتشکیالتوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیروارتقاینظاممالیکشور

قانونمالیاتهایمستقیم

(2)قانونالحاقبرخیموادبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت

رصادراتقانونحداکثراستفادهازتوانتولیدوخدماتیدرتأمیننیازهایکشوروتقویتآندرام

تحلیل محتوای اسناد باالدستی

چارچوب تحلیل محتوای اسناد

توسعهوتحقیقفعالیتهایکیفیوکمیارتقای

ینوآوروفناوریپژوهش،نظامحکمرانیاثربخشیوانسجامافزایش

نوآوریوفناوریتوسعهپژوهش،مالیتأمینتسهیل

ویپژوهشدستاوردهایتجاریسازیوجامعهوصنعتباارتباطتقویت

فناورانه

نوآوریوفناوریپژوهش،اجتماعیوانسانیسرمایهافزایش

بینالمللیوملیفناورانهوپژوهشیهمکاریهایارتقای

تفکیکاهداف

فتهسیاستیبرگر

ازکارکردهای

نظامملینوآوری

عرضهطرفتحریکابزارهای

تقاضاطرفتحریکابزارهای

نظامسازروابطشکلدهندهابزارهای

زیرساختومقرراتگذاریبرمتمرکزابزارهای

تفکیکابزارهای

سیاستی

تفکیکگروههایهدف



*بررسی عملکرد احکام کیفی برنامه ششم توسعه

محالت تداوم در برنامه هفتسازیسازوکار اجراییهدف حکم(احکام)مواد مربوطه کارکردهای اصلی

تأمین مالیِ پژوهش، توسعه فناوری و
نوآوری

تداومبااصالحاتقانونالحاق56دستورالعملاجراییمادهاخلیافزایشسهماعتباراتپژوهشیدولتیازتولیدناخالصدبندب-64ماده
-نامهاجراییستاپآئیننامهتصویبآئین1تبصره-بندب-64ماده

بندپ-64ماده
حمایتازپژوهشهایمسئلهمحوروتجاریسازیپژوهشو

نوآوری
عدمتداومبندپ-64نامهاجراییمادهآئین

بندج-64ماده
اوحمایتمالیازپژوهشهایتقاضامحورمشترکبادانشگاهه

مؤسساتآموزشعالی،پژوهشیوفناوریوحوزههایعلمیه
تداومبااصالحاتبندج-64آییننامهاجراییماده

بندح-64ماده
لتحققتوسعهفرهنگی،علمیوفناوریوآموزشیوتسهی
اشتغالفارغالتحصیالنمطابققانونبودجهسنواتی

برنامهریزیهایالزمباهماهنگیسایرمراجع
ربطذی

عدمتداوم

بندالف-65ماده
هافزایشدرونزاییاقتصادازطریقاعطایتسهیالتالزمب

تهایدانشبنیاندرداخلکشوربامشارکتأسیسشرکت
هایخارجیشرکت

عدمتداومهایهمکارینامهانعقادتفاهم

ارائهالزاماتمربوطهتبصره-بندالف-65ماده
سهم%51بنیانباحداقلهایدانشثبتشرکت

گذارانداخلیسرمایه
-

بندث-65ماده
افزایشسهموقفوخیریهازتأمینمالیدانشگاههاو

مؤسساتآموزشعالی،پژوهشیوفناوری
تشکیلستادخیریندروزارتعتف-

تدویناساسنامهتیپ-
تداومبااصالحات

ی سازارتباط با جامعه و صنعت و تجاری
دستاوردهای پژوهشی و فناورانه

بندت-64ماده
زشناسایی،بهکارگیریوتجاریسازیدستاوردهایحاصلا

پژوهشوتوسعه
تداومبندت-64آییننامهاجراییماده

توسعه،انتشاروکاربستفناوریبندخ-64ماده
قاتسندجامعمالکیتفکریوزارتعلوم،تحقی

وفناوری
تداوم

وهش تأمین و توسعه منابع انسانی در پژ
و فناوری

بندث-64ماده
گانشناساندنوتکریممفاخرومشاهیرایرانوحمایتازنخب

علمی،فرهنگیوهنریکشور

لبهایاجراییدرقاهایعملیاتیدستگاهبرنامه
ایدرهمکاریبابنیادملیتعهداتبرنامه

نخبگان
عدمتداوم

های علمی و سازی و همکاریشبکه
المللیپژوهشی ملی و بین

بندچ-64ماده
گسترشبهرهوریدانشبنیانوارتقایسطحفناوریدر

هایایرانیدرزنجیرهتولیدبینالمللیشرکت
ارتقایمشارکتفعاالناقتصادیدر»طرح

«زنجیرهتولیدبینالمللی
عدمتداوم

نظرکمکبهیزنهفتمبرنامهدراحکامتداومعدم/تداومخصوصدرتصمیمگیری.استگرفتهصورتمجریانبامکاتبهوعتفوزارتبودجه،وبرنامهسازمانتوسطشدهمنتشرعملکردگزارشهایبررسیازاستفادهباعملکردبررسی*
.استشدهانجاممزبوراحکاماجراییسازیچالشهایاحصایوخبرگان



هفتم توسعهبررسی اهداف کمی برنامه ششم و طراحی نظام ارزیابی شاخص محور برنامه

مرجع استناد13961397139813991400نوعنوع شاخصعنوان شاخصردیف

درونداد(درصد)نسبتاعتباراتپژوهشیدولتیمصوببهتولیدناخالصداخلی1
-1/11/151/231/351/5برنامهای
(1400وزارتعتف،)-0/750/650/850/43عملکردی

درونداد(نفردرهرمیلیوننفر)نسبتتعدادپژوهشگربهجمعیتکشور2
-1۹1020۹222۹025102600برنامهای
(13۹8سازمانبرنامهوبودجه،)--276027422871عملکردی

3
هایمعتبررتبهجهانیایرانازنظرکمیتتولیدعلمبهاستنادپایگاه

المللیبین
برونداد

-1514131212برنامهای
(1400وزارتعتف،)-16161515عملکردی

بروندادرتبهکشوربرمبنایاچایندکسبهاستنادپایگاهاسکوپوس4
-4242414140برنامهای
(1400وزارتعتف،)-42424141عملکردی

بروندادتعداداختراعاتثبتشدهدرسالدرمراجعبینالمللی5
-343۹434750برنامهای
(13۹8سازمانبرنامهوبودجه،)--113121125عملکردی

برونداددرصدتعدادمقاالتمشترکبامحققانخارجیازکل6
-2527303335برنامهای
(13۹8سازمانبرنامهوبودجه،)--252528عملکردی

بروندادقتسرانهساالنهمقاالتاسکوپوسبهتعداداعضایهیئتعلمیتمامو7
-0/640/720/7۹0/850/۹5برنامهای
(1400وزارتعتف،)-0/660/700/700/75عملکردی

8
ضریبتعدادنشریاتایرانینمایهشدهدرپایگاههایبینالمللیودارای

تاثیر
برونداد

-5055606570برنامهای
(1400وزارتعتف،)-48555771عملکردی

برونداد(ISC)تعدادمقاالتنمایهشدهدرپایگاهجهانیاسالم9
-35183341047246۹11052774۹586388برنامهای
(13۹8سازمانبرنامهوبودجه،)--34206038604636435عملکردی

پیامدیدرصدمحصوالتبافنّاوریمتوسطبهباالازکلمحصوالتصنعت10
-3۹42454850برنامهای

-31305/3833عملکردی
(13۹8سازمانبرنامهوبودجه،)

(2021یونیدو،)

پیامدسهممحصوالتبافنّاوریمتوسطبهباالازتولیدناخالصداخلی11
-1/52/53/44/25برنامهای

--4/84/84/62عملکردی
(13۹8سازمانبرنامهوبودجه،)

(2021یونیدو،)

پیامدرتبهصادراتمحصوالتبافنّاوریباالازکلصادراتدرمنطقه12
-65433برنامهای

--۹1111عملکردی
(13۹8سازمانبرنامهوبودجه،)

(2021یونیدو،)



(ادامه)هفتم توسعه بررسی اهداف کمی برنامه ششم و طراحی نظام ارزیابی شاخص محور برنامه

نیازهای جامعه

اهداف

چارک تناسبچارک سودمندی

آثار

دروندادها ذی نفعان 
کلیدی

پیامدها

سیاستگذاران

نفعانذی
کلیدی

مردمعموم

پژوهشگران و 
فنّاوران

بهره برداران

چارک کارایی
چارک اثربخشی

فرایندها

بروندادها

مدل مفهومی ارزیابی حوزۀ پژوهش و فنّاوری

:شودمیطراحیچارکسهمنظرازفنّاوریوپژوهشحوزهعملکردارزیابیکشور،توسعهایبرنامههایپنجسالهزمانیبازۀبهتوجهبا
،(سالیانهسنجشبااغلبدروندادیشاخصهای)تناسبچارک●
،(سالیانهسنجشبااغلببروندادیشاخصهای)کاراییچارک●
.(استمعنادارسال5-3سنجشبااغلبکهپیامدیشاخصهای)اثربخشیچارک●

.استمختلفتوسعهایبرنامههایروندتحلیلنیازمندلذااستمعنادارسال10ازبیشزمانیبازهدرمعموالًسودمندیچارکقالبدرحوزهعملکردبلندمدتآثارسنجش



(ادامه)هفتم توسعه بررسی اهداف کمی برنامه ششم و طراحی نظام ارزیابی شاخص محور برنامه

موردایدمیباصلیمحورچهارپیشین،ارزیابیدورههایبامقایسهدرارزیابینظامهایشاخصهایبازنگریوانتخابدرکلیطوربه

:گیردقرارتمرکز

پژوهشذاریسیاستگنظاماساسبروداشتهاندرارشدیبهروومثبتتغییراتروندکهارزیابیشاخصهایبازگزینش-الف

دارد؛وجودجدیدارزیابینظامدرآنهاوجودضرورتهمچناننیزفعلیفناوریو

پیشیقبلبرنامه ریزیدورۀدرمطلوبصورتبهآنهاتغییراتروندکهارزیابیشاخصهایبازگزینشیابازطراحی-ب

وجودلیقبکموکاستیهایاصالحباآنهاوجودضرورتنیزفعلیفناوریوپژوهشسیاستگذارینظاماساسبرامااستنرفته

دارد؛

نظامدرلذاواسترسیدهالزمتوسعهوبلوغسطحبهپیشینارزیابیدورهدرکهارزیابیشاخصهایحذف-ج

نیستند؛انتخاباولویتدارایفعلیفناوریوپژوهشسیاستگذاری

جدیدرویکردهایایجادباامانداشتندوجودپیشینبرنامهایدورههایدرکهجدیدشاخص هایانتخابیاطراحی-د

.ردکایجادراجدیدسیاستیحوزههایبهویژهتوجهنشانههایمیتوانشاخصهااینطریقازفناوریوپژوهشسیاستگذاری



(ادامه)هفتم توسعه بررسی اهداف کمی برنامه ششم و طراحی نظام ارزیابی شاخص محور برنامه
واحدسنجه پیشنهادی برای بخش پژوهش، فناوری و نوآوری برنامۀ هفتم شاخصبُعدردیف

جهت گیری  سیاستی
مرتبط

14011402140314041405سناریومبنای انتخاب

1

تناسب

سنجۀ نوع الفتوسعهزیرساختهانفردرهرمیلیوننفرنسبتتعدادپژوهشگربهجمعیتکشورمنابعانسانی
302231683406355۹3700رشد مالیم

31573436371140854400نرشد شتابا

2

منابعمالی

درصدنسبتاعتباراتپژوهشیوفنّاوریدولتیمصوببهتولیدناخالصداخلی
ماموریتگرایی،اصالح

نظامتامینمالی
سنجۀ نوع ب

0/530/620/710/800/8۹رشد مالیم

0/780/۹۹1/261/581/۹7نرشد شتابا

سنجۀ نوع داصالحنظامتامینمالیدرصدنسبتاعتباراتپژوهشوفنّاوریمصوبازمنابععمومیبودجۀسالیانه3
1/801/851/۹01/۹52رشد مالیم

2/22/552/۹73/444نرشد شتابا

سنجۀ نوع داصالحنظامتامینمالیدرصد(هزینهکردتحقیقوتوسعهبهتولیدناخالصداخلی)شدتتحقیقوتوسعه4
0/760/۹21/131/371/67رشد مالیم

1/101/461/۹32/563/3۹نرشد شتابا

سنجۀ نوع داصالحنظامتامینمالیدرصدنسبتهزینهکردبخشکسبوکاردرتحقیقوتوسعهبهتولیدناخالصداخلی5
0/160/230/320/450/63رشد مالیم

0/220/330/500/741/11نرشد شتابا

6

کارایی

انتشاراتعلمی

سنجۀ نوع بتوسعهزیرساختهامقالهبهنفرسرانهساالنهمقاالتنمایهشدهدرپایگاههایاستنادیبینالمللیبهپژوهشگر
0/780/800/830/870/۹رشد مالیم

0/800/850/۹00/۹51نرشد شتابا

سنجۀ نوع الفتوسعهزیرساختهادرصدنسبتتعدادنشریاتایرانینمایهشدهدرپایگاههایبینالمللیودارایضریبتأثیربهکلنشریاتایرانی7
5/666/36/77/1رشد مالیم

6/1788/۹۹/8نرشد شتابا

وجاهتتخصصی

سنجۀ نوع الفتوسعهزیرساختها-المللیهایمعتبربینرتبهجهانیایرانازنظرکمیتتولیدعلمبهاستنادپایگاه
1515141413رشد مالیم

1413121110نرشد شتابا8

سنجۀ نوع بتوسعهزیرساختهادرصدنسبتتعدادمقاالتمشترکبامحققانخارجیازکلمقاالتایرانی9
30/633/135/738/240/8رشد مالیم

31/835/73۹/543/447/2نرشد شتابا

سنجۀ نوع جتوسعهزیرساختها-بهاستنادپایگاهاسکوپوس(اچایندکس)رتبهکشوربرمبنایشاخصهرش10
40403۹3۹38رشد مالیم

3۹38373635نرشد شتابا

11

اثربخشی

توانمندی
تجاریسازی

سنجۀ نوع بتوسعهزیرساختها-رتبهکشوردرجهانازلحاظتعداداختراعاتثبتشدهخارجی
3533302826رشد مالیم

3430272421نرشد شتابا

سنجۀ نوع دتوسعهزیرساختهاپتنتدرهرصدمقالهلینسبتتعداداختراعاتمنتشرشدهدرپایگاههایبینالمللیمعتبربهمقاالتنمایهشدهدرپایگاههایاستنادیبینالمل12
0/511/522/5رشد مالیم

12345نرشد شتابا

سنجۀ نوع دتوسعهزیرساختهادرصدسهممحصوالتبافناوریمتوسطبهباالازکلمحصوالتصنعتی13
24/435/837/238/640رشد مالیم

3537/54042/545نرشد شتابا

14

درآمدزایی

سنجۀ نوع دتوسعهزیرساختهادرصدسهممحصوالتبافناوریمتوسطبهباالازتولیدناخالصداخلی
55/566/57رشد مالیم

5/56/57/58/5۹/5نرشد شتابا

سنجۀ نوع بتوسعهزیرساختهادرصدسهمصادراتمحصوالتبافنّاوریمتوسطبهباالازکلصادراتغیرنفتی15
27/428/32۹/13030/8رشد مالیم

28/33031/633/335نرشد شتابا



ستیمطالعات موضوعی و تطبیقی پشتیبان تدوین احکام ذیل جهت گیری های سیا

ارائه الگوی حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری با تمرکز بر رفع تداخل وظایف با بهره گیری از 
مطالعات نظری، تطبیقی و احصای تداخالت هنجاری و کارکردی موجود در بین نهادهای کلیدی

بیقی طراحی چارچوب تعیین مأموریت موسسات پژوهشی با بهره گیری از مطالعات نظری و تط
(در خصوص کارکرد و ساختار موسسات در کشورهای منتخب

خبمطالعه تطبیقی سیاست های حمایت از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در کشورهای منت

، شامل پارک های علم و فناوری)مطالعه تطبیقی سیاست های حمایت از نهادهای حامی تجاری سازی 
(مراکز رشد، مراکز نوآوری، دفاتر ارتباط با صنعت و دفاتر انتقال تکنولوژی



مروری بر کلیات احکام پیشنهادی ذیل 
جهت گیری های سیاستی



و نوآوریماده مربوط به افزایش انسجام و اثربخشی حکمرانی نظام پژوهش، فناوری

افزایش 
انسجام و 
اثربخشی 
حکمرانی 

و سازمان ملی فناوری»تأسیس 
«نوآوری

نت با استفاده از منابع و ردیف های بودجه معاو)
علمی و فناوری ریاست جمهوری در بودجه های 

(ساالنه و اجتناب از گسترش ساختار دولت

اولویت گذاری علم، فناوری و نوآوری
و تعیین طرح های کالن ملی

لیدی، مبتنی بر آینده نگاری، شناسایی مسائل ک)
ش توجه به علوم پایه و علوم انسانی و سند آمای

(سرزمین

و بازطراحی و استقرار نظام پایش
ارزیابی علم، فناوری و نوآوری

ی مبتنی بر طراحی شاخص های بومی مبتن)
بر چالش ها و نیازهای کشور و منطبق با 

(استانداردهای بین المللی

یکپارچه سازی نظام ملی آمار و
اطالعات علم و فناوری



هشی و فناوریماده مربوط به مأموریت گرایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژو

جامعه محوری و 
کارآفرینی در 
ماموریت گرایی 

دانشگاه ها

اصالح آئین نامه های جذب و ارتقا و نظام دستمزد و 
پاداش اعضای هیئت علمی و شاخص های ارزیابی و 

رتبه بندی دانشگاه ها

در جهت جامعه محوری با در نظر داشتن تفاوت در مأموریت )
(دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مختلف

ارائه آموزش های الزم در حوزه کارآفرینی و 
تجاری سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری به اعضای 

هیئت علمی و دانشجویان مرتبط

مأموریت گرایی 
موسسات 
پژوهشی و 

اصالحات متعاقب

دسته بندی و ساماندهی مأموریت مؤسسات پژوهشی

بر اساس حوزه های تمرکز مؤسسات بر مسئله  محوری، )
فناوری محوری و علم محوری و همچنین کارکردهای کلیدی آنها 

( شامل تحقیق و توسعه؛ انتشار فناوری و سیاست پژوهی

ام اصالح و به روزرسانی آئین نامه های جذب و ارتقا و نظ
دستمزد و پاداش اعضای هیئت علمی، آئین نامه 
ابی تشکیالت مؤسسات پژوهشی و همچنین اصول ارزی

مؤسسات پژوهشی

ریت متنوع سازی شیوه های تأمین مالی متناسب با مأمو



هشی و فناوریماده مربوط به مأموریت گرایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژو

شفاف سازی 
مأموریت و رشد 
هدفمند نهادهای 

حامی 
تجاری سازی

قانون ملی نهادهای تجاری سازی »تدوین الیحه 
«پژوهش و فناوری

با تمرکز بر مواردی از جمله حدود مأموریت، نحوه مالکیت و اداره، )
انواع مشوق ها و حمایت های قابل تعریف، نقش بخش خصوصی و اجازه 

(تأسیس شعب در استان ها

اولویت  مجوزدهی تأسیس پارک های علم و فناوری 
و تخصصیجدید و ارائه زیرساخت ها به پارک های 

و ی مشارکت بخش خصوصقابل تأسیس با تقاضامحور
نیازها و پتانسیل های استان ها با توجه به 

طراحی و پیاده سازی نظام یکپارچه پایش و ارزیابی
عملکرد پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و سایر 

:نهادهای تجاری سازی فناوری و

ه تخصیص بودجه ساالنه تشویقی عمرانی، توسع
زیرساخت و تسهیالت به نهادهای برتر



ماده مربوط به اصالح نظام تأمین مالی پژوهش، فناوری و نوآوری

اصالح نظام تأمین مالی 
پژوهش، فناوری و 

نوآوری

هدایت هدفمند منابع شرکت های دولتی به سمت 
پژوهش و فناوری از طریق تمرکز منابع ساتع در 

صندوق شورای عالی عتف
تقسیم منابع بودجه عمومی پژوهش و توسعه 

فناوری، هر سال در بودجه سنواتی در قالب سه 
ردیف های ، ردیف های بودجه  مستقیم: بخش کلی

ردیف های و بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی 
بودجه  پژوهش های پایه ای و همچنین منابع توسعه  

فناوری های نوظهور عام منظوره 

ت مدیریت متمرکز بودجه های رقابتی موضوع حمای
ات از پژوهش های لبه دانش، کمک به توسعه تحقیق

توسط صندوق شورای عالی عتفتقاضامحور 

قانون الحاق برخی مواد به قانون 56اصالح ماده 
(:2)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

1افزودن اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و تمرکز 
درصد مشمول دستگاه ها در صندوق شورای عالی 

عتف  

الزام دانشگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به 
هزینه کرد سهم مشخصی از درآمدها در فعالیت های

پژوهش و فناوری

حمایت از خیرین و واقفین جهت هزینه کرد در 
توسعه علم و فناوری

افزایش هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش 
کسب وکار

مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه-)

حمایت از پژوهش های تقاضامحور مشترک با -
( دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و حوزه های علمیه



سازمان برنامه و بودجه دانشگاه و موسسات 
پژوهشی و فناوری

هزینه هایتأمین-
سایروانسانینیروی

پژوهشجاریهزینه های
سرانه

صندوق شورای عالی 
عتف دستگاه های اجرایی

پژوهش هایانجام-
ومسئله محورتقاضامحور،

کاربردی

(ساتعو%1بودجه های:مثال)

فناوری هایتوسعهازحمایت-
خاص منظورهنیازمورد

پروژه ای

صندوق شورای عالی 
عتف

دانشگاه ها، مؤسسات 
پژوهشی و قطب های 

علمی و فناوری 

پایه ایپژوهش هایانجام-

عامنوظهورفناوری هایتوسعه-
منظوره

پسادکتریمحققانجذب-

فرصت هایاعتباراتتأمین-
لیبین الملارتباطاتومطالعاتی

یمتمرکز و رقابت

ردیف های بودجه  
مستقیم دانشگاه ها، 
مؤسسات پژوهشی و 

فناوری

دهنهاد تأمین مالی کننگروه هدفهدفروش تأمین مالی

ردیف های بودجه 
پژوهشی دستگاه های 

اجرایی

ردیف های بودجه های 
رقابتی توسعه مرزهای 

دانش و فناوری

اعتبارات عمومی 
پژوهش و

توسعه فناوری

ماده مربوط به اصالح نظام تأمین مالی پژوهش، فناوری و نوآوری



ماده مربوط به توسعه زیرساخت های پژوهش، فناوری و نوآوری

تقویت 
زیرساخت ها

توسعه منابع 
انسانی

ارتقای نظام 
مالکیت فکری

تقویت 
زیرساخت های 

پژوهش و 
تجاری سازی 

فناوری

توسعه 
همکاری های ملی 

و بین المللی



توسعه 
منابع 
انسانی

الیحهتدوین

«  به کارگیری پژوهشگران آزاد»

های مطالعاتی در صنعت، توسعه فرصت
های داخل و خارج از ها و دانشگاهپژوهشگاه

کشور

ماده مربوط به توسعه زیرساخت های پژوهش، فناوری و نوآوری

م ارتقای نظا
مالکیت 

فکری

راه اندازی سامانه برخط جستجوی اطالعات 
دارایی های فکری

اعطای اجازه به دستگاه های اجرایی به واگذاری
دانش فنی و تجهیزات ناشی از قرارداد با 

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به این نهادها



تقویت 
زیرساخت های 

پژوهش و 
تجاری سازی فناوری

حمایت از ایجاد و تقویت زیرساخت های 
تقاضامحور تجاری سازی از جمله فن بازارها، 

مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، آزمایشگاه های 
مرجع، کارگزاران تجاری سازی به شرط مشارکت 

درصدی بخش خصوصی50حداقل 

تقویت شبکه آزمایشگاه های علمی ایران و 
ارائه خدمات دولتی از طریق این شبکه 

ن، حمایت از تأسیس نهادهای تخصصی تدوی
نامه استاندارد، ارزیابی انطباق و صدور گواهی

ویژه برای دامنه کاربرد محصوالت با به
فناوری باال و دانش بنیان

الزام دستگاه های اجرائی به ثبت فهرست 
طرح های پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و 

«سمات»رساله های خود را در سامانه 

ماده مربوط به توسعه زیرساخت های پژوهش، فناوری و نوآوری



توسعه 
همکاری های 

ملی و 
بین المللی

فراهم آمدن امکان عضو هیئت علمی شدن فارغ التحصیالن 
ادانشگاه های برتر دنیا و نخبگان علمی دارای تابعیت سایر کشوره

حمایت از انجمن ها و قطب های علمی در راستای پژوهش های 
، مسئله محور و بین رشته ای(صنعت و جامعه)تقاضامحور 

مستثنا شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش
در عالی و پژوهشی و فناور برای مأموریت علمی یا ارائه مقاله خود

قانون 3ماده 3کنفرانس های بین المللی معتبر از مفاد تبصره 
نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت

های تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه ها و حمایت از طرح
موسسات پژوهشی کشور و مراکز تحقیقاتی معتبر جهانی

ماده مربوط به توسعه زیرساخت های پژوهش، فناوری و نوآوری



(سناریوی رشد شتابان)هدفگذاری کمی احکام پیشنهادی 

14011402140314041405جهت گیری سیاستی مرتبطواحدسنجهردیف

نسبتتعدادپژوهشگربهجمعیتکشور1
نفردرهر
میلیوننفر

31573436371140854400توسعهزیرساختها

0/780/۹۹1/261/581/۹7ماموریتگراییدرصدنسبتاعتباراتپژوهشیوفناوریدولتیمصوببهتولیدناخالصداخلی2

2/22/552/۹73/444اصالحنظامتامینمالیدرصدنسبتاعتباراتپژوهشوفناوریمصوبازمنابععمومیبودجۀسالیانه3

1/101/461/۹32/563/3۹اصالحنظامتامینمالیدرصد(هزینهکردتحقیقوتوسعهبهتولیدناخالصداخلی)شدتتحقیقوتوسعه4

0/220/330/500/741/11اصالحنظامتامینمالیدرصدنسبتهزینهکردتحقیقوتوسعهدرکسبوکاربهتولیدناخالصداخلی5

0/800/850/۹00/۹51توسعهزیرساختهامقالهبهنفرسرانهساالنهمقاالتنمایهشدهدرپایگاههایاستنادیبینالمللیبهپژوهشگر6

6/1788/۹۹/8توسعهزیرساختهادرصدیرانینسبتتعدادنشریاتایرانینمایهشدهدرپایگاههایبینالمللیودارایضریبتأثیربهکلنشریاتا7

1413121110توسعهزیرساختها-المللیهایمعتبربینرتبهجهانیایرانازنظرکمیتتولیدعلمبهاستنادپایگاه8

31/835/73۹/543/447/2توسعهزیرساختهادرصدنسبتتعدادمقاالتمشترکبامحققانخارجیازکلمقاالتایرانی9

3۹38373635توسعهزیرساختها-بهاستنادپایگاهاسکوپوس(اچایندکس)رتبهکشوربرمبنایشاخصهرش10

3430272421توسعهزیرساختها-رتبهکشوردرجهانازلحاظتعداداختراعاتثبتشدهخارجی11

12
تنادینسبتتعداداختراعاتمنتشرشدهدرپایگاههایبینالمللیمعتبربهمقاالتنمایهشدهدرپایگاههایاس

بینالمللی
پتنتدرهر
12345توسعهزیرساختهاصدمقاله

3537/54042/545توسعهزیرساختهادرصدسهممحصوالتبافناوریمتوسطبهباالازکلمحصوالتصنعتی13

5/56/57/58/5۹/5توسعهزیرساختهادرصدسهممحصوالتبافناوریمتوسطبهباالازتولیدناخالصداخلی14

28/33031/633/335توسعهزیرساختهادرصدسهمصادراتمحصوالتبافناوریمتوسطبهباالازکلصادراتغیرنفتی15





با تشکر از توجه شما


