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Abstract 

Iran, which has an old and ancient civilization, has been leading the world in 

producing and supplying science in the past century, but currently produces 

only about one percent of world science, and in comparison with other 

countries it is ranked twelfth in science production and eighty ninth in 

technology development. It is necessary to change and improve this position 

for the national authority of the country, and we need to have a compiled 

plan and practical solution for the country's scientific development, 

especially in the field of engineering and technical sciences. In this article, 

first in Iran, the status of production of science and science producers is 

investigated and the necessity of organizing the production of science is 

discussed. The financial sponsor of the research for the production of science 

and technology development, along with the amount of financial credits 

intended for the five developed countries, have been studied and identified 

and compared with comparative studies and the performance of high-level 

policy-makers of science education and technology development, the most 

effective financial supporters specially for scientific development in Iran will 

be selected, determined and proposed. 
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 و توسعه فناوري علم  دياز تول یتيحما يهاروش یبررس

 هاي فنی و مهندسیدر حوزه

 1نژادفيروز بختياري

 2ناهيد شيخان

 

 دهیچک

 ایو عرضه علم در دن دیو در قرون گذشته سرآمد تول است یمیکهن و قد یتمدن یکه دارا رانیا کشور

 ریسا با سهیکند و در مقایم دیتولا ر یجهاندرصد از علم  كی حدود فقطحال حاضر  در یبوده ول

 نیا بهبودو  رییتغ .دارد قرار یتوسعه فناور هشتاد و نهمعلم و  دیتول دوازدهم رتبه گاهیجاکشورها در 

توسعه  یبرا یعمل یراهکار ومدون  برنامه دیبا واست  یکشور ضرور یجهت اقتدار مل تیموقع

وضعیت تولید علم در  مقاله ابتدا نیدر ا .میداشته باش یو مهندس یعلوم فن نهیدر زم ژهیکشور بو یعلم

 زانیهمراه م به یفناور توسعهو  علم دیتول یبرا قاتیتحق یمال انیحام بعد شود.می بررسیایران 

و  یقیتطب مطالعات با وشده  یو شناسائ یبررس افتهی توسعهپنج کشور  درمنظور شده  یمالاعتبارات 

بویژه  یتر مالموثر انیحام ی،و توسعه فناور دعلمیتول گذاراستیس یدستباال  یعملکرد نهادها یبررس

 .شد خواهد شنهادیپو  نییتع ،یبررس رانیا دربرای توسعه علمی 

 

 یفناور محور، عرضه یمهندس علوم قات،یاز تحق یمال حامیان ،یفناور توسعه علم، دیتول :کلیدواژگان

  محور تقاضا
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 مقدمه

 كی از که است دانش از یاافتهیسازمان کرهیپ علم .اندروی یك سکه علم و فناوری دو 

المللی آموزش فناوری براساس تعریف انجمن بین و شودیم حاصل یعلم مطالعه

مربوطه به  یندهایکه با استفاده از دانش و فرا فناوری نوآوری عملی انسانی است"،1فناوری

را گسترش  یانسان یهاتیقابل و کرده حل را مشکالت که پردازدیم ییهانظام یاندازراه

در این تعریف توجه به دو نکته ضروری است. نخست این که، فناوری با نوآوری  ."دهدمی

همراه است و دوم، فناوری، دانش و فرایندهای مرتبط با حل عملی مشکالت و گسترش 

ن چنین نتیجه گرفت که تواشود. با توجه به این تعریف، میهای آدمی را موجب میتوانمندی

 "فناوری"ابتدا باید علم را مطالعه کرد و بدون مطالعه علم، مطالعه  "فناوری"برای مطالعه 

حل "برای  "عملی شدن علم"به عنوان نمودی از  "فناوری"پذیر نیست؛ اصوالً مطالعه امکان

ات علمی به ، بخشی از مطالعه علم و تولید"های انسانیمشکالت عملی و گسترش توانمندی

 (17: 1388زاده و ..،رود.)حسنشمار می

از طرفی مهندسی و فناوری نیز ارتباط متقابل به هم دارند. ریشه واژه مهندس واژه فارسی 

شده که پس از وام گرفته شدن این ای تلفظ میاندازه است. این واژه در فارسی میانه به گونه

گر از آن ، واژه مهندس به معنی اندازهآن زبانهای واژه از عربی و صرف آن در یکی از باب

شود که به یکی از علوم مهندسی آشنا ساخته شده است. اما امروزه مهندس به کسی اطالق می

سازی ه یکی از وظایف آن تعریف و یکسانک 2باشد. مجمع اعتباری مهندسی و تکنولوژی

مهندسی، مجموعه "د،کنهای مهندسی است، مهندسی را به این صورت تعریف میواژه

هایی است که با استفاده از معلومات ریاضی و علوم طبیعی و در اثر مطالعه، تمرین و مهارت

تر از مواد اولیه و منابع طبیعی در گیری اقتصادیهای بهرهاند و ما را به راهتکرار حاصل شده

فناوری  کلی علم، بنابراین با توجه به تعاریف "کنند.مان رهنمون میجهت منافع انسانی

 توان گفت:ومهندسی می

                                                                 
1. International Technology education association (ITEA) 

2. the Accrediation for Engineering and Technology 
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 یاستانداردها نیتدو و لیمسا حل یهاارائه روش (:یمهندس یهارشته)در  علم -

 یاضیر و یمیش ك،یزیف نیقوان و اصول مشاهدات، براساس ساخت و یطراح

-نیماش ساخت در هامهارت و هاتوسعه روش (:یمهندس یهارشته)در  یفناور -

  ازیالت مورد نابزار و محصو آالت،

ساخت و  یو جزئ هیاول ،یمفهوم یطراح (:یمهندس یهارشته)در  یفناور و علم -

 محصول ایابزار  دیتول

 یروهاین عصر، نیادر  یدوران عصر اقتصاد دانش است. فعاالن اصل ،یکنون جهانبنابراین 

-یم یوآورن و تیخالق قدرت با و باال یریادگیبرخوردار از دانش، مهارت و توان  یانسان

جمله از) توسعه حال در زین و افتهیتوسعه یکشورها یاصل یهااستیس از یکی که باشند،

 بوده آن کردن یهمگان و یعال آموزش به یدسترس شیافزا گذشته یهاسال در( رانیا

 (.26: 1393)ناهید شیخان و ...،است

 از یاصل کنندگانتیحما ،یانانس یهاهیسرما نیا از یریگعوامل در بهره نیرگذارتریاز تأث یکی

 که هستند( انتشاراتدانش ) جی( و ترویدانش )اختراع و فناور لیدانش )پژوهش(، تبد دیتول

. پردازندیم مهم نیا تیهدا به هابودجه اختصاص و مناسب یزیربرنامه و یارذاستگیس با

 نظام( ایران رکشو برخالف) یندافر این توسعه، حال در حتی و پیشرفته کشورهای در یعنی

 گذاری،سیاست با) روند این از کشورها آن مدیریتی باالی سطوح در متولیانی و باشدمی یافته

 مراکز ها،دانشگاه و نمایندمی حمایت...(  و اجرا بر نظارت پیوسته، و مدون ریزیبرنامه

 (. 402:1394،:کنند)مریم اشرفی و ...می اجرا را آنها صنایع توسعه و تحقیق مراکز و پژوهشی

توسط انواع مجریان تحقیقاتی  هاپژوهشانواع  مند بودن این فرآیند،ماز طرفی عالوه بر نظا

-جیرا از یکی که کنندیم یبنددسته یمختلف یارهایمع با را قیتحق یهاروش شود.انجام می

 زانیم بر زیچ هر از قبل مبنا نیا بر که باشدیهدف م یبرمبنا قاتیتحق یبندطبقه آنها نیتر

مبنا انواع  نی. براشودیم توجه گرید طیشرا در آنها یریپذمیتعم درجه و هاافتهی میمستق کاربرد

 عبارتند از:  قاتیتحق
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 از دیجد یهایآگاه کسب منظور به عمدتاً که یتجرب ای ینظر کار: یادیبن قاتیتحق -

 ژهیکاربرد و چیه نکهیابدون  شود،یم انجام ریپذمشاهده یهاتیواقع ای دهیپد منشاء

 آن در نظر گرفته شده باشد.  یبرا یقیدق ای

 و قاتیتحق از حاصل دانش از استفاده با که یمندنظام کار: یاتوسعه قاتیتحق -

 هافرآورده مواد، دیتول در دیجد داتیتمه و هاروش ارائه جهت در یعلم اتیتجرب

 . شودیم انجام ابداع و لیتحل ،ییشناسا با

 ای و یاجتماع ای یمعضل خاص علم ای: به منظور حل مشکل یکاربرد تقایتحق -

 ایو مشخص درکارگاه  روشن صورتهب و ردیگیم انجام ییکاالها ای و مواد دیتول

 . ردیگیجامعه و ... مورد استفاده قرار م ایکارخانه 

 بطور یدسمهن و یفن یهادانشگاه در و اعم طوربه هادانشگاه در قاتیتحق انیمجر     

 مراکز و هاپژوهشکده پژوهشگران و ارشد یکارشناس و یدکتر انیدانشجو اخص،

-یم مبادرت مهم نیا به لیذ شرح به قاتیتحق نوع به باتوجه که باشندیم یقاتیتحق

 (:11:1397)فیروز بختیاری نژاد،:ورزند

 

 

 یدکتر انیدانشجو -

 

 

 قاتیتحق زین یکم درصد و یدکاربر قاتیتحق عمدتاً: ارشد یکارشناس انیدانشجو -

  یاتوسعه

 تقاضا یکاربرد یقاتیتحق: یدانشگاه یقاتیتحق مراکز و هاپژوهشکده پژوهشگران -

 محور

 یاضـیر ك،یـزیف شـامل هیپا)علوم یادیبن قاتیتحق، 

 (یشناسستیز و یمیش

 ــاتیتحق ــعه ق ــه یاتوس ــته محــور عرض ــا)رش  یه

 (یمهندس
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 دهد.(نیز رابطه بین انواع تحقیقات در مهندسی و مجریان مربوطه را نشان می1شکل)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطه بین انواع تحقیقات در مهندسی و مجریان مربوطه -1شکل

 انیدانشجو توسط عمدتاً مهندسی و فنی هایرشته در علم دیتول شودیم مالحظه که همانطور

 یهاموضوعات رساله نیی. تعشودیم انجام یعلم دارجهت یاتوسعه قاتیتحق انجام با یدکتر

 شرفتهیپ یکشورها از یبعض در که است مهم یامر شرفتهیپ یکشورها در یمهندس یدکترا

 یبرا یدکتر یهارساله براساس یقاتیتحق یهابودجه انجام و گرفتن انگلستان، و کایآمر رینظ

ژاپن و ... جزو موارد  ،ییاروپا یکشورها ریکشورها نظ ریدر سا و باشدیم یراهنما الزام دیاسات

 گرفتن نحوه کایآمر کشور در مثال عنوانهب. استارتقاء و ادامه کار استاد راهنما  یبرا یضرور

 در راهنما دیاسات یعنی است یالزام راهنما دیاسات یبرا یدکتر یهارساله قاتیقتح بودجه

 و هاسازمان به طرح شنهادیپ ارائه با ابتدا(، شرفتهیپ یکشورها از یبرخ و) کایآمر یهادانشگاه

دانشگاه به  قیرا جذب و از طر ازیمورد ن قاتیبودجه تحق پژوهش، کنندهتیحما یادهایبن

 دیاسات. رساندیم یقاتیو تحق یشگاهیو انجام امور آزما یدکتر یدانشجو نهیمصرف کمك هز

 اریاخت در دانشگاه که هیاول گرنت ای و( یدولت یادهایبن قیطر)از  یپژوهش بودجهشتن دا بدون

 

 تحقیقات کاربردی توسعه فناوری

ها() کارشناسی ارشد و پژوهشکده  

 دار علمیای پایه جهتتحقیقات توسعه

 فنی ومهندسی( ،)دانشجویان دکتری

 

ای محصولتحقیقات توسعه  

(R&D )صنعت 

 تحقیقات پایه محض بنیادی

 )علوم پایه(
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: 1396نژادو...،)فیروز بختیاریستندین یدکتر یدانشجو رشیبه پذ قادر قرار جوان ارانیاستاد

6.) 

 یو حت افتی یریچشمگ یتوسعه کم رانیدر ا یآموزش عال ،یاز انقالب اسالم بعددر ایران 

مرحله قرار دارد(  نیدر باالتر ،یدانشگاه كیکالس التیرا )که در هرم تحص یدوره دکتر

 سطح در دکترا یدانشجو هزار50 حدود حاضر حال. در دادند یکممدنظر قرار داده و توسعه 

 یمهندس یدکتر انیدانشجو آنان از نفر هزار 15 حدود که باشندیم آموزش حال در کشور

 یدر سطوح باال هایارذگاستیس یریگجهت. (4: 1396نژاد و ...،)فیروز بختیاری هستند

 یجهان گاهیجا یکم بطورانجام شده که  یالمللنیب یسینوعمدتاً مقاله ،یرشد علم یکشور برا

 عالوه موارد از یاریبس درداده ) شیافزا یسنجشمختلف  یهاگاهیپا در را علم دیتول در رانیا

 حاضرحال در یول ،(میانموده کسب را اول رتبه انهیخاورم در ا،یدن در مناسب مرتبه احراز بر

رشد »اذعان دارند که  اند،بوده کشور در گذشته یهاسال در استیس نیا یبان که یافراد یحت

ریزی )موسسه پژوهش و برنامه «میبمانباز  یجد یعلم باعث شده که از حرکت علم یکم

انقالب  یعال یکشور در شورا یجامع علم نقشه نکهیبا توجه به ا (19: 1396آموزش عالی،

 یآن در جهت توسعه علم یجهت اجرا یول شده، هیتهقبل  انیدر سطح کالن در سال یفرهنگ

مهم پرداخته  نیه اکه ب دارد ضرورت بنابراینبرداشته نشده است.  یمؤثر ییکشور قدم اجرا

وضعیت تولید علم و تولیدکنندگان علم در ایران بررسی شده و  ابتدامقاله  نیدر ا بنابراین شود.

 یبرا قاتیتحق یمال انیحام شود. بعدبه ضرورت ساماندهی تولید علم در ایران پرداخته می

 مطالعه سوئد و ژاپن آلمان، ن،یچ کا،یآمرتوسعه یافته صنعتی  یکشورها در یفناور و علم

 در یمهندس و یفن یهارشته در علم دیتول ساختار اصالح یبرا یشنهاداتیپ زین انتها در. شودیم

های اطالعاتی این مطالعه براساس روش تحقیق توصیفی انجام شده و داده .گرددیم ارائه رانیا

 از منابع معتبر علمی داخلی و خارجی بدست آمده است.
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  رانیدر اعلم  دیتول تیوضع

و عرضه علم در  دیو در قرون گذشته سرآمد تول یمیکهن و قد یتمدن یکه دارا رانیکشور ا

با  سهیکند و در مقایم دیرا تول ایدرصد از علم دن 1جهان بوده است، در حال حاضر حدود 

 یهانج مناسب گاهیجا به دنیرس یبرا رانیالبته ا (.2)شکل  قرار داد ایدن 12کشورها رتبه  ریسا

 یاتوسعه حال در یکشورها واز نموده احراز ایدن در را رتبه نیاول علم دیتول رشد سرعت در

 ((3)شکل) است ربوده را سبقت یگو...  و لیبرز هندوستان، ه،یترک عربستان، ،یمالز مانند

 (1396:1و وزارت عتف، 1397:15نژاد،)فیروز بختیاری

 

 )ISC(1 2016در سال  ا کشورهاب رانیعلم ا دیدرصد تول سهیمقا – 2شکل

 

                                                                 

 http://isc.gov.irپایگاه استنادی علوم جهان اسالم  .1
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 (ISC) 2016در سال   کشورها با رانیا یعلم دیتول رشد سرعت سهیمقا -3 شکل

 

 ،1یرا براساس آمار مؤسسه اطالعات علم رانیا یعلم جهان دی( رتبه تول1جدول ) نیهمچن

 2012-2016 یهاسال كیتفک به 5یشانگها ،4دنیال ،3مزیتا یبندرتبه یهاستمیس ،2اسکوپوس

 ((90: 13970نژاد،)فیروز بختیاریدهدیم نشان

 رتبه علم، تیکم یجهان رتبه علم، دیتول یجهان درصد مانند ییهاجدول شاخص نیدر ا

 برتر یهادانشگاه تعداد برتر، درصد كی در رانیا مقاالت تعداد ها،کنفرانس مقاالت یاستناد

 نشان لیتفص به رانیا شده کسب رتبه و برتر درصد كی پژوهشگران تعداد جهان، در رانیا

 افتهی یشتریبهبود ب رانیرتبه ا هاسال نیا یط شودیم مالحظه که همانطور. است شده داده

 است. 

 

 

 

 

                                                                 
1. Information Institute for Scientific (ISI) 

2. Scopus 

3. Times Higher Education (THE) 

4  . Leiden Ranking 

5. Shanghai Ranking Consultancy 
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 2012-2016 یهاسال یط رانیا یجهان علم دیتول رتبه سهیمقا -1 جدول

 2016 2015 2014 2013 2012 شاخص فیرد

 یآ – رانیعلم ا دیتول یجهان درصد 1

 یاس آ

1.37 1.34 1.39 1.49 1.71 

 - رانیا علم دیتول یجهان درصد 2

 اسکوپوس

1.50 1.48 1.53 1.55 1.78 

 یآ - رانیا علم تیکم یجهان رتبه 3

 یآ اس

20 21 21 19 17 

 – رانیعلم ا تیکم یجهان رتبه 4

 اسکوپوس

17 18 16 17 16 

 20 23 22 23 23 آی اس آی - ایران استنادی رتبه 5

 18 20 19 23 23 اسکوپوس – ایران استنادی رتبه 6

 43292 37986 33174 31142 30652 یآ اس یآ - رانیا علم دیتول تیکم 7

 51672 43620 42993 41184 40385 اسکوپوس – رانیعلم ا دیتول تیکم 8

 3444 4316 3851 3447 4415 یاس آ یآ – هاکنفرانس مقاالت 9

درصد  كیدر  نرایمقاالت ا تعداد 10

 یاس آ یآ –برتر 

105 139 174 222 312 

 كیدر تعدادمقاالت  رانیا رتبه 11

 یاس آ یآ –درصد برتر 

37 35 32 28 21 

در  رانیبرتر ا یهادانشگاه تعداد 12

 مزیتا یبندرتبه –جهان 

1 1 1 2 8 

در  رانیبرتر ا یهادانشگاه تعداد 13

 دنیال یبندرتبه –جهان 

0 5 12 12 14 

درجهان  رانیبرتر ا یهادانشگاه تعداد 14

 یشانکها یبندرتبه –

1 1 1 2 2 

درصد برتر  كیپژوهشگران  تعداد 15

 یاس آ یآ – رانیا

-- -- 173 163 208 

 كی پژوهشگران تعداد در رانیا رتبه 16

 یآ اس یآ -برتر درصد

37 35 32 28 25 
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 یجهان علم دیتول در رانیا رتبه مناسب یگذاراستیس با دهد،یم نشان( 1) جدول که همانطور

به  رانیعلم در ا دی. ضرورت تولابدیدست  زین یبهتر یهارتبه به دیبا و ابدییم بهبود مرتباً

 دارد که اهم آنها عبارتند از:  یبستگ یمتعدد لیدال

 (تیجمع زانیم با متناسب)حداقل  یخیتار سوابق به توجه با یالمللنیب فهیوظ یفایا -1

 و یخیتار سوابق به توجه با و باشدیم جهان تیجمع %1 حدود یدارا رانیا کشور

 سال در عیبد یعلم اثر 45000 حدود زین و استعداد با توانمند جوانان داشتن ،یفرهنگ

 درصد از علم جهان مشارکت داشته باشد.  2حداقل  دیدر تول تواندیم

  یجهان یهاعرصه در یمل اقتدار جادیا -2

 آن استقالل حفظ و کشور یعلم توان دنبر باال -3

 ندهیآ به جوانان نمودن دواریام و تیتقو ق،یتشو -4

 .و ...  یکاریمانند ب یادهیعد معضالت حل و کشور یفناور توان شیافزا -5

  رانیعلم در ا دکنندگانیتول

 درصد و یدکتر انیدانشجو توسط عمدتاً یمهندس و یفن یهادر دانشگاه رانیعلم در ا دیتول

)محمد رضا اسالمی  ردیگیم انجام مستقل پژوهشگران و ارشد انیدانشجو توسط زین یمک

 دانشگاه یمهندس و یفن یهارشته از یکی در 1396 سال در که یامطالعه (.57: 1380و...،

 یدکتر انیدانشجو با یعلم أتیه اعضاء که دهیگرد مشخص شده انجام ریرکبیام یصنعت

 کهیحال در اند،داشته را ارجاعات درصد 3/51 و علم دیلتو کل درصد 53 معادل یسهم

درصد در  4/37علم و  دیدرصد در تول 2/35معادل  شانسهم ارشد یکارشناس انیدانشجو

 بوده است یعلم أتیعضو ه میمستق یپژوهش تیمربوط به فعال یارجاعات دارند و مابق

البته ضروری است   دهد.نشان میاین مهم را  (2جدول )(.18:  1397)فیروز بختیاری نژاد ،

 های فنی و مهندسی در این زمینه انجام شود.مطالعه جامعی در کلیه رشته
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در  یعلم اتیبا اعضا ه یمهندسیك رشته ارشد  دکترا و انیمشارکت دانشجو زانیم یبررس -2جدول

 علم دیتول

 ارجاعات درصد  مقاالت درصد 

 

 کل تعداد

 مقاالت

 انیدانشجو

 یدکتر

 انیانشجود

 ارشد

 ریسا

 موارد

کل  نیانگیم

 ارجاعات

 یدانشجو یدکتر

 ارشد

 رمواردیسا

650 53 2/35 8/11 1037 3/51 4/37 3/11 

 

 از یاریبس در یدکتر یدانشجو تعداد یکم رشیپذ تیظرف شیافزا با ریاخ یهاسال در

 یدکتر یدانشجو ریثتک یسونام»به آن  یبه عبارت م،یاهبود مواجه آزاد و یدولت یهادانشگاه

 تیظرف و باشدینم انیبن دانش کشور اقتصاد هنوز نکهیا به توجه با و. شودیاطالق م «رانیا در

 النیالتحصفارغ دهیپد با اکنون هم از باشد،یم محدود اریبس هادانشگاه یبرا زین دیاسات رشیپذ

 باشدیم اذهان در که یمهم لسؤا. بود خواهد شتریب اریبس ندهیآ در که میامواجه یدکتر کاریب

 ،یآموزش یهانهیهز باشدیم صورت چه به رانیا در علم دکنندگانیاز تول تیاست که حما نیا

 یدولت یهادانشگاه در را مهم نیا( 3) جدول. شودیم نیتأم نحو چه به آنها یزندگ و یپژوهش

 .  دهدیم نشان

 اگر هستند رانیا در علم یاصل دکنندهیلتو که یدکتر انیدانشجو شودیهمانطور که مالحظه م

 دوم نوبت صورت در و دولت توسط آنها یزندگ و یلیتحص یهانهیهز %80 باشند، اول نوبت

 . گرددیم نیتأم هانهیهز نیا %20 تنها بودن

در سطح کشور در حال  دکترا دانشجوی نفر هزار 50در حال حاضر حدود  نکهیبا توجه به ا

( باشندیم یمهندس و یفن رشته یدکتر انیدانشجو آنها از سومكی حدود )که باشندیآموزش م

...  و نظارت ت،یهدا و گذاریسیاست بدون دولت توسط ینیسنگ نهیهز که شد متوجه توانیم

 (.11:1396)فیروز بختیاری نژاد و ...، شودیم پرداخته
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 در یدولت یهادانشگاه علم گاندکنندیتول یزندگ و یلیتحص یهانهیهز نیتأم نحوه یبررس -3 جدول

 رانیا

 دکنندهیتول فیرد

 علم

 دانشگاه به ورود نحوه

 اول نوبت

 دانشگاه به ورود نحوه

 دوم نوبت

 یدانشـــــجو 1

 یدکتر

 پرداخــت بـدون

-بهـره و هیشهر

 از یمنــــــــد

 خـــــــــدمات

 ،یخوابگــــــاه

 وام و غذا ارانهی

 یلیتحص

 یهـــانـــهیهز 80%

 یزندگ و یلیتحص

 %20 دولـت توسط

 فرد توسط

ــت  هیشــهر پرداخ

 دانشـــجو توســـط

 یمنــدبهــره بــدون

 خوابگاه

 یهـــانـــهیهز 80%

 یو زندگ یلیتحص

توســط دانشــجو و 

 توسط دولت  20%

 انیدانشــــجو 2

 یکارشناســــ

 ارشد

 پرداخــت بـدون

-بهـره و هیشهر

 از یمنــــــــد

 خـــــــــدمات

 ،یخوابگــــــاه

 وام و غذا ارانهی

 یلیتحص

 یهـــانـــهیهز 80%

ــ ــط یلیتحص  توس

ــــــت  %20 و دول

 دانشجو توسط

ــت  هیشــهر پرداخ

 دانشجو توسط

 یهـــانـــهیهز 90%

ــ ــط یلیتحص  توس

 %10 و دانشــــجو

 دولت توسط

ـــگران 3  پژوهش

 مستقل

  یو زندگ یپژوهش نهیهز %100 نیتأم یزندگ و یپژوهش نهیهز %100 نیتأم

 طبق. میده انجام یمهندس یدکتر انیدانشجو نهیهز مورد در ییابتدا محاسبه كی دیبگذار

 یاختصاص بودجه ،یدولت یهادانشگاه در یفناور و قاتیتحق علوم، رتوزا مصوب نامهنییآ

 157 متوسط بطور اول، نوبت در 1394 سال در یمهندس یدکتر یدانشجو كی تیترب جهت

و  یفرهنگ ،ییدانشجو ،یبانیپشت ،یآموزش یهانهیهز شامل که است شده برآورد تومان ونیلیم
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بوده  94تومان در سال  ونیلیم 68بطور متوسط  نایدانشجو نیا یپژوهش نهیاست. هز یپژوهش

 (21: 1397)فیروز بختیاری نژاد ،است 

-دانشگاه در یمهندس و یفن یدکترا دانشجوی 15000 حاضر حال در باًیتقر کهنیا به باتوجه

 نهیهز تومان اردیلیم 2400 حدود اختصاص با عمدتاً باشند،یم لیتحص حال در یدولت یها

 قابل بخش که شودیم نهیهزتومان  اردیلیم 1000از  شیب یپژوهش یهانامهانیپا یبرا و یکل

  کشور در علم دیتول یبرا ینظارت و تیهدا گونهچیه یول ، شودیم نیمأت دولت توسط یتوجه

 تنزل آن تیفیک علم، دیتول در رانیا رتبه یکم شیافزا رغمیعل حاضر حال در و ندارد وجود

 یهارساله تیریمد و تیهدا قیطر از رانیا در علم دیتول یاماندهس ضرورت که است افتهی

 . شودیم احساس شیب از شیب یدکتر

  رانیعلم در ا دیتول یضرورت سامانده

 .باشدیم یبازنگر ازمندین کشور در یمهندس و یفن یدکتر یهارساله یهااهداف و برنامه    

 عبارتند از:  یبازنگر نیا لیدال نیترعمده

 جهت در یمهندس یدکترا ارتقاء یبرا هادانشگاه در( ساله)ده درازمدت برنامه شتنندا 

 کشور در یفناور و علم توسعه

 یهابرنامه با منطبق یاتوسعه و یادیبن قاتیتحق یزیربرنامه و یگذاراستیس عدم 

 و کالن کشور  یباالدست

 براساس یمهندس  یادکتر یهارساله تیهدا عدم و موضوع انتخاب در یگبرنامهیب 

 هادانشگاه در و کشور یفناور و یعلم یراهبرد یهابرنامه

 کشور در یمهندس یدکتر انیدانشجو یرمنطقیغ و یکم شیافزا 

 یدکتر انیدانشجو یزندگ نهیهز و هارساله از یمال تیحما عدم 

 یعلم ییایهمراه با پو یرساله دکتر كی یهایژگیو و هاضرورت به توجه عدم – 

 دانش جهان  یدر سطح مرزها یهشپژو

 ارتقاء یبرا جینتا یگذارصحه جهت یعمل یکارها یبرا یشیآزما امکانات نیتأم عدم 

 هارساله تیفیک
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 یافته صنعتیدر کشورهای منتخب توسعه یعلم و فناور یبرا قاتیتحق یمال انیحام

اعتبارات مالی منظور  حامیان مالی تحقیقات برای تولید علم و توسعه فناوری به همراه میزان

 شده در پنج کشور توسعه یا فته صنعتی آمریکا،چین،آلمان،ژاپن و سوئد به قرار ذیل می باشند:

 کایآمر کشور

 یهادوره كیتفک به ی فنی و مهندسیلیتحص مختلف یهابخش یهانهیهز یمال نیتأم نحوه

 همانطور. است شده ادهد نشان( 4) درجدول کایآمر در یدکتر و ارشد یکارشناس ،یکارشناس

 نیتأم در را یمهم نقش راهنما استاد یپژوهش یهاطرح یپژوهش بودجه شودیم مشاهده که

فنی و  یدکتر و ارشد یکارشناس یهادوره انیدانشجو یزندگ و یپژوهش ،یآموزش نهیهز

 (.1397:47)فیروز بختیاری نژاد، دینمایم فاءیامهندسی 

 کایآمر در مهندسی و فنی تحصیلیمختلف  یهابخش یهانهیهز یمال نینحوه تأم -4جدول

 یزندگ نهیهز یپژوهش نهیهز یآموزش نهیهز دوره فیرد

 دانشجوخود  - یکارشناس 1

ــوام  - ــ یدولت ــ ای  بیفلوش

 نیریخ

- - 

 یکارشناس 2

 ارشد

ـــ دانشـــجوخـــود  -  وام ای

 نیریخ بیفلوش ای یلیتحص

 بودجه از یپژوهش اریدست -

 ماراهن استاد یپژوهش

 بودجـه از یآموزش اریدست-

 دانشکده

 راهنمـا استادگرنت  -

ـــ ـــه ای ـــرح بودج  ط

 یپژوهش

 هـاسـازمان بیفلوش-

 نیریخ ای

ـــود  - ـــردخ ـــ ف  وام ای

ــ ــ و یلیتحص ــت ای  اریدس

 یآموزش

 ایـ هـاسازمان بیفلوش -

 یپژوهشـ اعتبار ای نیریخ

 راهنما استاد
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 بودجـه از یآموزش اریدست - یدکتر 3

 دانشکده

 بودجــه یوهشــپژ اریدســت -

 راهنما استاد

 راهنمـا استادگرنت  -

 یپژوهشـ بودجه ای و

 طرح

 هـاسازمان بیفلوش -

 نیریخ ای

 اسـتاد یپژوهشبودجه  -

 یآموزش اریدست ای راهنما

 ایـ هـاسازمان بیفلوش -

  نیریخ

 یقاتیتحق یهابودجه یمال کنندگاننیتأم

 نسبت که باشدیم 2012سال  درر دال 47000 کایدر کشور آمر یناخالص داخل دیتول سرانه

 کردنهیهز کل. است درصد 77/2 حدود یداخل ناخالص دیتول به توسعه و قیتحق نهیهز

 .(217: 1394)مریم اشرفی و ...،باشدیم دالر اردیلیم 390 حدود 2013 سال در یپژوهش

درصد از اعتبارات  9/66 یدرصد و بخش خصوص 1/33 کایآمر یبخش دولت 2013در سال 

 ((4. )شکل )اندنموده نیرا تأم یقاتیتحق یمال

 

 
 2013 سال در کایآمر در یقاتیتحق یمال اعتبارات کنندگاننیتأم -4 شکل

 

 کرده نهیهز توسعه و قیتحق بخش در 2013 سال در کایآمر دولت که یدالر اردیلیم 129 از

 یاتوسعه قاتیتحق در 61(، %دالر اردیلیم 22) یادیبن قاتیتحق در  17% كیتفک به است،

( 5)شکل است، شده نهیهز( دالر اردیلیم 28) یکاربرد قاتیتحق در %22 و( دالر اردیلیم 79)
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 و( یاتوسعه و یادیبن قاتی)تحق درصد 78 با هادانشگاه آن یپژوهش انیمجر نیترمهم که

 . باشندیم( یکاربرد قاتی)تحق درصد 22 با یپژوهش مراکز

 

 
 2012 سال در قاتیتحق انواع در کایآمر دولت کرد نهیهز نحوه -5 شکل

 

  یدولت بخش در پژوهش یمال نیتأم و هاتیاولو نییتع روش

 هاتیاولو نییتع ،یدولت یپژوهش یهابودجه کرد نهیهز نحوه در پارامترها نیاثرگذارتر از

 نیا یعلم و فناور دیتول ندیافر تیاست که در هدا یپژوهش در بخش دولت یمال نیو تأم

)مریم اشرفی و ...، :  شودیم انجام لیذ قرار به ندیافر نیا. دارد ییبسزا نقشکشور 

 ((:5)جدول )(224:1394

 کایآمر یدولت بخش در پژوهش یمال نیتأم و هاتیاولو نییتع ندیافر -5 جدول

 ندیفرآ شرح فیرد ندیافر شرح فیرد

 توسعه و قیتحق یاصل یهاتیاولو نییتع 1

 با مشورت با مهورج سیرئ توسط

 و یاصل مؤسسات و ادهایبن کارشناسان

 یعلم و فناور یهاوزارتخانه

 یهاشاخه از یدرخواست بودجه افتیدر 7

 18 و فدرال دپارتمان 12) دولت ییاجرا

 یگذاراستیس اداره توسط( فدرال آژانس

  به توجه با آنها کردن لتریف ،یفناور و علم

 هاتیاولو
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 جمهور سیرئ یهاتیاولو نمودن لحاظ 2

توسط  یدرخواست بودجه شنهادیپ در

 ادهایبن

 سیرئ توسعه و قیتحق بودجه شنهادیپ ارائه 8

 سنا و پارلمان مجالس به جمهور

-آژانس یدرخواست بودجه شنهادیپ ارسال 3

 بودجه و تیریمد اداره به ها

 یجمهـور سیرئـ شـنهادیپ بودجه یبررس 9

( بودجـه هکنندافتیدر یهاآژانس ی)برمبنا

 مجالس بودجه ونیسیکم ریز 12 در

 بودجـه یکمـ و یفـیک اطالعات یابیارز 4

 و تیریمـد اداره در هاآژانس یدرخواست

ــا مــذاکرات سلســله از پــس و بودجــه  ب

 ارسـال و بودجـه سینوشیپ هیته آژانس،

 جمهور سیرئ دفتر به

 یبررسـ مورد یهاآژانس بودجه سند هیته 10

 قـرار بـه سـنا مجلس ونیسیرکمیز هر در

 :لیذ

ــف ــبن -ال ــ ادی ــوم، یمل ــا، عل  وزارت ناس

                     سند            یدادگستر و یبازرگان

توســعه  یهــاپــروژه یوزارت انــرژ – ب

                                      سند            آبو یانرژ

 آمـوزش وزارت سالمت، یمل مؤسسه -ج

                                  سند            یانسان یروین و

 سند             دفاع وزارت -د

ـــان، 5 ـــتگذاریس اداره همزم ـــم یاس  و عل

 یبررس را شده ارائه یشنهادهایپ ،یفناور

 را هـاآژانـس پـژوهش ازیموردن بودجه و

 .کندیم استخراج

 در یادیز قدرت مجلس یهاونیسیکم ریز 11

. دارند بمصو بودجه ساختن ییاجرا

بخواهد از  هاآژانس از كی هر چنانچه

 یو مقدار دینما یخود تخط هیبودجه اول

اختصاص  یگرید تیاز بودجه را به فعال

مربوطه و  ونیسیرکمیز هیدییتأ دیدهد، با

 کند. افتیو بودجه را در تیریاداره مد

 اداره توسط یپژوهش مسائل یبندتیاولو 6

 یفناور و علم یگذاراستیس

ـــه 12 ـــر بودج ـــ ه ـــس از كی ـــاآژان  در ه

 سیرئ به و یینها مجلس یهاونیسیرکمیز

 .شودیم ابالغ امضا یبرا جمهور
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-به یینهادها کا،یآمر یدولت بخش در یپژوهش یهانهیهز یمال نیتأم و هاتیاولو نییتع از پس

 بر تنظار بودجه، اختصاص ها،طرح شنهادیپ یداور و یابیارز یبرا دولت یعال مشاور عنوان

 .کنندیم عمل طرح جینتا دییتأ و گرفتن لیتحو ها،طرح یاجرا

  ،1سالمت یمل مؤسسه دفاع، وزارت بیترت به یپژوهش بودجه افتیدر یبرا نهادها نیتریاصل

 آنها به یاختصاص بودجه درصد بیترت به 2013 سال در که باشندیم  3و ناسا 2علوم یمل ادیبن

 .است بوده 7 و 8، 22، 54

 بودجه %54) یدفاع بخش در را یدولت یپژوهش اعتبارات یبندمیتقس نحوه(7)و(6) الاشک

 نشان 2013 سال در( دالر اردیلیم 59 حدود بودجه %46) یردفاعیغ و( دالر اردیلیم 70 حدود

 . دهدیم

 یاتوسعه قاتیتحق انجام به بودجه %89 عمدتاً یدفاع بخش در شودیم مالحظه که همانطور

 دربودجه ( %2 با)  یادیبن قاتیبودجه( و تحق %9)با  یکاربرد قاتیو تحق افتهیاختصاص 

 به نسبت) یدالر اردیلیم 59 بودجه با یردفاعیغ بخش در اما. باشندیم یبعد یهاتیاولو

( %39) یکاربرد قاتیتحق شتریبودجه( و ب %48کمتر )با  یاتوسعه قاتیتحق ،(یدفاع بخش

 .است شده انجام( بودجه 13%) یادیبن قاتیتحق و بودجه

 

 2013 سال در یپژوهش مختلف یهانهیزم در کایآمر دولت یدفاع بودجه یبندمیتقس نحوه -6شکل

                                                                 
1. NIH- National. Institute of Health  

2. NSF – National Science Foundation 

3. NASA – National Aeronautics and Space Administration 
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 سال در یپژوهش مختلف یهانهیزم در کایآمر دولت یردفاعیبودجه غ یبندمیتقس نحوه -7 شکل

2013 

 تیفعال نهیبا آن و زم ایمردم دناست و اکثر  یمعروف در سطح جهان یامؤسسه که ناسا از ریغ

 یردفاعیغ یهاپژوهش نهیدر زم 2علوم یمل ادیو بن 1سالمت یدارند، دو مؤسسه مل ییآن آشنا

 یمل مؤسسه. اندنموده یجهان جامعه به یتوجه قابل خدمات و داشته یریچشمگ تیفعال

 نیدجه ادرصد بو 80. باشدیم سالمت یبرا پژوهش از تیحما مؤسسه نیترمهم سالمت

 خارج و داخل در پژوهش از تیصرف حما ماًی( مستقمرکز و مؤسسه ریز 27 بامؤسسه )

 . شودیم کایآمر

 یقاتیتحق طرح 1180 یبرا دالر اردیلیم 27 معادل یپژوهش اعتبارات درصد 22 ،2013 سال در

 در معل دیتول کنندهتیحما مؤسسه نیتریمیقد زین کایآمر علوم یمل ادیبن. افتی اختصاص

 یقاتیطرح تحق 9100انجام  یدالر برا اردیلیم 5/7معادل  2013 سال بودجه که هاستدانشگاه

 بوده است. 

 امور انجام جهت شاخص یپژوهش یواحدها یدارا کایامر کشور در ییاجرا یهااکثر دستگاه

 هب کوچك فدرال شگاهیآزما 700 و بزرگ فدرال شگاهیآزما 600 کل در که باشندیم یپژوهش

 .پردازندیم مهم نیا

                                                                 
1. NIH 

2. NSF 
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 نیتأم یتوسط بخش خصوص کایآمر یقاتیسوم بودجه تحق همانطور که ذکر شد حدود دو

 یهاشرکت از توانیم که باشندیم یپژوهش یواحدها یدارا زیشود که اکثراً خود نیاعتبار م

 از یژوهشپ یهانهیهز نیچنهم. برد نام...  و فورد موتورز، جنرال ماکروسافت، رز،یفا میعظ

 در هیریخ مؤسسه هزار 20 از شیب. شودیم نیتأم یخصوص یرانتفاعیغ یهاسازمان قیطر

 از که دارند تیفعال یشناسستیز نهیزم در ژهیبو توسعه و قیتحق یمال نیتأم در کایآمر

 نام برد. 1تسیگ ندایو مل لیب مؤسسه از توانیم آنها نیترمهم

 نیچ

 یگذارهیسرما و دارد یفناور و یعلم شرفتیپ سرعت شیزاافدر  یادیز زهیانگ نیدولت چ

معادل  2012کشور در سال  نیا یناخالص داخل دی. تولاندداده انجام حوزه نیا در را یکالن

 02/2 یداخلناخالص  دیو توسعه به تول قیتحق نهیدالر بوده که نسبت هز اردیلیم 12400

دالر بوده که کشور ژاپن را  اردیلیم 141 معادل 2010 سال در پژوهش نهیهز. باشدیم درصد

 (2: 1395)مهدی عباسی،دارد قرار دوم رتبه در کایآمر از پس و گذاشته سر حوزه پشت نیدر ا

 مالحظه. دهدیم نشان نیچ در 2006را در سال  یپژوهش یهانهیهز عیتوز نحوه( 8) شکل

و  یکاربرد قاتیدر تحق %8/16 ،یاتوسعه قاتیتحق در یپژوهش بودجه %78 حدود که شودیم

 (.98: 1390)فرزانه عبادی،شده است نهیهز یادیبن قاتی% در تحق 6/5

 

 2006 سال در نیچ کشور در توسعه و قیتحق یهانهیهز -8شکل

                                                                 
1. Bill and Melinda Gates Foundation 
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-یم تیریمد ریز یدولت یهاسازمان قیطر از یاساس یهاپروژه یبرا یپژوهش یهابودجه    

 .شوند

 1نیچ یعیطب علوم یمل ادیبن  

 2نیچ یتکنولوژ و علوم وزارت  

 3یتکنولوژ و علوم یالمللنیب مؤسسه 

 4نیچ علوم فرهنگستان  

 5نیچ هیبورس سازمان  

 یقاتینهاد تحق 3707 ،یقاتینهاد تحق 100 (CAS)ینیمثال، فرهنگستان علوم چ عنوانهب    

که از  باشدیو ... م 6ینهاد آموزش عال 2305 ،یمحل یهاوابسته به وزارت و دولت یدولت

 یدولت یهاسازمان. رودیم شماربه  نیو توسعه در کشور چ قیحوزه تحق یگردانندگان اصل

 یقاتیتحق مؤسسات و پژوهشگران اریرا در اخت یشتریب یقاتیاعتبارات تحق یو محل یمرکز

 محققان پژوهش به و دارند اریاخت در را یمتعدد و مختلف یهاگرنت هادانشگاه. دهندیم قرار

تمام وقت  یرویهزار ن 275 یدارا زیکشور ن نیا ی. نهاد آموزش عالدهندیم اختصاص خود

-تیفعال یهانهیهز از یمین از شیب 2009 سال در و باشدیو توسعه م قیشاغل در حوزه تحق

 یهانهیهز %61 سال نیا در. است شده نیتأم دولت توسط( %56) هادانشگاه در یپژوهش یها

% در  5/8 و یکشاورز در% 8/6 ه،یپا علوم در% 4/17 ،یمهندس یهارشته در یپژوهش

 شده است. نهیهز یپزشک قاتیتحق

را جذب  یدالر اعتبار پژوهش اردیلیم 4/ 1حدود نیدانشگاه برتر چ 10، 2013در سال     

 . اندکرده

 

                                                                 
1. National Natural Science Foundation of China 

2. Ministry of science and Technology 

3. China International S&T Cooperation 

4. Chinese Academy of Sciences 

5. China Scholarship Councel 

6. Institute of Higher Education 
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 آلمان

 قیتحق نهیهز% 84/2نسبت  یدالر، دارا 44،300 یناخالص داخل دیکشور آلمان با سرانه تول    

 نیا یپژوهش اعتبارات(9:   1394)مریم اشرفی و ...،.است یداخل ناخالص دیتول به توسعه و

 102 حدود 2017 سال یبرا آن ینیبشیپ و بوده دالر اردیلیم 85 حدود 2016 سال در کشور

 و دولت توسط( دالر اردیلیم 28)معادل  یپژوهش اعتبارات از%   33 /1. باشدیم دالر اردیلیم

 (9. )شکلاست گشته نیتأم یخصوص بخش توسط آن یمابق

 
 2016 سال در آلمان کشور در یپژوهش یهانهیهز یمال کنندگاننیتأم -9 شکل

 اغلب. دارند برعهده را یادیبن یهاپژوهش یمال نیتأم یاصل نقش ، 1آلمان پژوهش ادیبن     

غالباً  که 2ییاجرا یهاآژانس و شودیم یمال نیتأم دولت یسو از توسعه و قیتحق یهابرنامه

 ونیفدراس. دارندآن را برعهده  تیریبزرگ مستقر هستند، اداره و مد یدر مراکز پژوهش

 در یکاربرد توسعه و قیتحق یهاتیفعال جیترو تیمسئول 3آلمان یصنعت یپژوهش یهاانجمن

 کوچك و متوسط را برعهده دارد.  یهابنگاه منافع جهت

                                                                 
1. The German Research Foundation 

2. Implementation Agencies 

3. The German Federation of Industrial Research Associations (GFIRA) 
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 و یدولت یپژوهش یهاسازمان ،یخصوص بخش شامل آلمان کشور در وهشپژ انیمجر

 انیو مجر یقاتیتحق یهابودجه نیب ارتباط( 10) شکل که شودیم یعال آموزش مؤسسات

 . دهدینشان م 2012را در سال   یپژوهش

 
 2012 سال در آلمان در یپژوهش انیمجر و یقاتیتحق یهابودجه نیب ارتباط -10 شکل

 شده داده نشان( 11) شکل در توسعه و قیتحق در آلمان یدولت بودجه کردنهیهز حوهن     

 کار و  کسب یهابنگاه %10 و یدولت یپژوهش یهاسازمان %41 ،یعال آموزش %49. است

 .اندداشته بودجه جذب

 
 2010در سال  توسعه و قیتحق در آلمان دولت یپژوهش بودجه کرد نهیهز نحوه - 11 شکل
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 سال در درآلمان توسعه و قیتحق را کار و کسب بخش کرد نهیهز نحوه( 12) شکل برعکس

 . دهدیم نشان 2010

 %2 و یعال آموزش %4 کار، و کسب بخش در %94 حدود شودیم مالحظه که همانطور

 .اندداشته اعتبار جذب یدولت یپژوهش یهاسازمان

 
 2010 سال در آلمان کشور در توسعه و قیتحق در کار و کسب بخش کردنهیهز -12شکل

 یمال نیتأم شانیوجود فلسفه و تیمأمور براساس زین یپژوهش مؤسسات و هاسازمان      

 ادیکه به بن باشدیم دالر اردیلیم 8 بر بالغ 2008 سال در اعتبار نیا زانیم. شوندیم دولت توسط

 است.  افتهیپژوهش آلمان، انجمن ماکس پالنك و ... اختصاص 

 ژاپن

-یم توسعه و قیتحق در یهنگفت یگذارهیاست که سرما ییکشور ژاپن از جمله کشورها    

کشور است، که با  نیا یناخالص داخل دیو توسعه به تول قیتحق نهی% نسبت هز 26/3. دینما

 اعتبارات نیا. باشدیم یمبلغ قابل توجه یدالر 41750 یناخالص داخل دیتوجه به سرانه تول

دالر  اردیلیم 212به  2012دالر در سال  اردیلیم 176از  کهیبطور افتهی شیافزا هرساله یپژوهش

 اعتبارات کنندگاننیتأم( 13شکل ) (.143: 1394)مریم اشرفی و ...،است. دهیرس 2016در سال 

 همانطورکه. دهدیم نشان 2016 سال در ژاپن کشور در را یقاتیتحق یهابودجه و یمال
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% بخش  8/82دالر(،  اردیلیم 5/36)معادل  ی% بخش دولت 2/17 حدود شود،یم مالحظه

 . اندنموده نهیو توسعه هز قیتحق در( دالر اردیلیم 5/175)معادل  یوصخص

 
 2016 سال در ژاپن در یقاتیتحق یهابودجه یمال کنندگاننیتأم -13 شکل

 سال در مختلف یهابخش در توسعه و قیتحق در ژاپن دولت کردنهیهز زانیم زی( ن14) شکل

 عمدتاً  یعال آموزش و یدولت یقاتیتحق یهاسازمان که شودیم مالحظه. دهدیم نشان را 2011

 از درصد 50 حدود یعال آموزش مراکز و یدولت یهادانشگاه. اندداده انجام را قاتیتحق نیا

)با  یعیبط علوم و یمهندس علوم یهانهیزم در قاتیتحق یبرا را خود توسعه و قیتحق بودجه

 .کنندیم نهی( هزیادیبن قاتی% در تحق 3/51

 
 2011 سال در مختلف یهابخش در توسعه و قیتحق در ژاپن یدولت بودجه کردن نهیهز -14 شکل
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 سوئد

 ناخالص دیتول از ییباال درصد دالر، 38،500 یداخل ناخالص دیتول سرانه با سوئد کشور    

 37/3 حدود 2011 سال در درصد نیا. دهدیم یختصاصا توسعه و قیتحق نهیهز به را یداخل

 (81: 1394)مریم اشرفی و ...،.شودیم یپژوهش اعتبارات دالر اردیلیم 8/14 شامل که بوده

است. )شکل  یمربوط به بخش خصوص %68و  یمربوط به بخش دولت %32 تباراتاع نیاز ا  

15) 

 

 
 2011 سال در سوئد در قاتیتحق یاهبودجه و یمال اعتبارات کنندگاننیتأم -15 شکل

 شده داده نشان( 16) شکل در مختلف یهابخش در توسعه و قیتحق در دولت کردنهیهز   

%  1/70 بیترت به یدولت بودجه با یپژوهش انیمجر شودیم مالحظه که همانطور. است

 و یژوهشپ یدولت یها% سازمان 3/14 کار، و کسب یها% بنگاه 2/15 ،یمؤسسات آموزش عال

 .باشندیم یرانتفاعیو غ ی% بخش خصوص 4/0
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 2008 سال در مختلف یهابخش در توسعه و قیتحق در سوئد دولت کردنهیهز -16 شکل

 گیرینتیجه

 یکشورها از یاریبس در)و  منتخب یکشورها در یگذاراستیس نظام مطالعه و یبررس     

 که یدولت فوق ینهادها در و متمرکز صورتهب یارذگ استیس عمدتاً که است آن انگریب( ایدن

 بخش کهیحال در. شودیم انجام ستند،ین دولت دوره ساله هشت ای چهار دوره به محدود

.     کندیم تیفعال دولت یسو از شده ابالغ یهااستیس چارچوب در عمدتاً یخصوص

( 17) شکل در كیشمات طوردر کشور به یعلم و فناور یگذاراستیساختار و مدل نظام س

-استیس شودیم مشاهده همانطورکه(. 354: 1394)مریم اشرفی و ...، است شده داده نشان

و فراتر از  گانهسه یقوا از كی هر در و مختلف سطوح در کشور در یفناور و علم یگذار

 مجلس و نظام مصلحت صیتشخ مجمع ،یفرهنگ انقالب یعال یشورا. شودیم انجامآنها 

 یگذارقانون و یگذاراستیس یافراقوه بصورت که هستند یارکان و نهادها یاسالم یشورا

 استیس هیاول مطالعات شامل یفناور و علم یگذاراستیس ندیافر رانیا در یکل بطور. کنندیم

  ساختارها در خرد بصورت آن بیتصو و ربطیذ مراجع به شنهادیپ ها،استیس نیتدو ،یپژوه

 نقشه چارچوب در یفرهنگ انقالب یعال یشورا در کالن تصوربه و یدولت ینهادها و

 .شودیم انجام کشور یعلم
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 رانیا کشور در یفناور و علم یگذار استیس ساختار -17 شکل

-یم یاقوه فرا از محدودتر یاقوه درون یهادستگاه در شده نییتع یهااستیس پوشش دامنه

 یسامانده یبرا است یضرور لذا. دشویم( 17)شکل  هیمجر و هیقضائ قوه شامل و باشد

 یهااستیس کشور سطح در تیفیک با علم تولید جهت در مهندسی دکتری هایرساله موضوع

 موضوعات ارتباط داده شود.  نیبه ا یکشور به نحو یمندرج در نقشه جامع علم

 

 پیشنهادات

یانی در سطوح یافته مطالعه گردید، متولهمانطورکه در کشورهای منتخب صنعتی توسعه    

ریزی مدون و پیوسته، نظارت بر اجرا و گذاری، برنامهباالی مدیریتی این کشورها، با سیاست

ها، مراکز پژوهشی و مراکز تحقیق و . از تولید علم و فناوری حمایت نموده و دانشگاه ...

 نه یعمل)بصورت  برنامه یاجرا و کالن برنامه هیتهایران  درکنند. توسعه صنایع آنها را اجرا می

 داشته کشور دارجهت و تیفیک با علم دیتول در ییبسزا اثر تواندیم( یکاغذ یسندها یرو

ریزی کالن و هم در یند در کشور یعنی هم در سطح برنامهاجهت نظام یافتن این فر لذا. باشد

 (پیشنهاد می شود: 1سطح اقدامات اجرایی، موارد ذیل)ماتریس

جامع  نقشه»و نظارت مداوم  هیبا ته یانقالب فرهنگ یعال یدر شورا :کالن یزیربرنامه -الف

 انجام شود. «کشور یعلم
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اجرای سیاست های علم و فناوری کشور بطور اعم و در حوزه فنی و  :اقدامات اجرایی-ب

  ((17مهندسی بطور اخص می تواند در دو نهد ذیل متمرکز شود)شکل )

 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -1

 به شدن كینزد یبرا کشور یفناور توسعه و یعلم رشد یهاشاخص ریچشمگ یارتقا    

-استیس منسجم و یعلم ندیافر كی شدن نهینهاد و یبرقرار زین و 1404 اندازچشم هدف

 نیا اندازچشم و هابرنامه یکل اهداف از یمل سطح در یفناور و قاتیتحق علوم، یگذار

 از یکی زین وزارتخانه یپژوهش معاونت که. باشدیم ازدهمی دولت دوره انیپا در خانهوزارت

 جامعه یازهاین با هارساله و هانامهانیپا اغلب موضوع نبودن همسو را عملکرد ضعف نقاط

مهم را داشته  نیدر رفع ا ییکه اثر بسزا ریچشمگ اقدام خانهوزارت نیا. اما تاکنون کندیم ذکر

 (1396)وزارت عتف،باشد برنداشته است 

 یجمهور استیر یوفناور یعلم معاونت -2

در کل  یو فناور یامور علم ییافزاهم و یهماهنگ منظور به 1385 سال از که معاونت نیا    

معاونت علمی و کرده است تیفعال یفناور نهیدر زم شتریشده است، تا کنون ب لیکشور تشک

 .1397فناوری ریاست جمهوری ،(

 یعلم معاونتکه  رسدیم نظربه معاونت، نیا یهارمجموعهیز فیوظا و اهداف یبررس با    

 از کشور در علم دیتول تیریمد یبرا یمناسب گاهیجا تواندیم یجمهور استیر یو فناور

و اختصاص بودجه و  یو هماهنگ تیهدا ،یمهندس یدکترا یهارساله موضوعات نییتع جمله

فناوری همکاری مؤثری با این معاونت در  البته وزارت علوم، تحقیقات وباشد.  رانی... در ا

 انجام این مهم باید داشته باشد.
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 درآن  ی( و بودجه مالیمهندس یدکتر باالخص) دکترا یهارساله موضوع نییتع شنهادیپ

  رانیا

 یهارساله از حاصل علم دیتول تیفیک ارتقاء و نظارت ت،یهدا جهت گرددیم شنهادیپ   

 :شود انجام لیذ ندیافر در نرایا در یمهندس یدکتر

محور )  –هر سال موضوعات کالن عرضه  یجمهور استیر یو فناور یعلم معاونت - الف

آنها اختصاص  یرا برا ییهابودجه و کند اعالم را( باشند هم تقاضامحور هااز آن یبرخ دیو شا

 دهد. 

در چارچوب  یاتکه موضوع یاستادان ازبا همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  – ب

طرح  كی یبرا یو بعد از بررس دینما افتیجامع دارند، پروپوزال در یهاطرح نیا یاجرا

و  ردیگیم یدکتر یدانشجو اعتبار نیا با استاد و دهد اختصاص راهدفمند چندساله بودجه 

 هم یبعد یهادوره یبرا داد، انجام کامل را کارراهنما  استادموفق بودند و  انشیاگر دانشجو

 به هم و داده شیافزا را یمهندس یدکتر یهارساله تیفیک هم تواندیم روش نیا ردیبگ اعتبار

 یعلم اهداف به تا داده یاساس جهت کشور دانش یمرزها در یاتوسعه و یادیبن قاتیتحق

 .میشو نائل جهان سطح در آن ستهیشا گاهیجا و کشور
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یین موضوعات رساله های دکتری مهندسی برای توسعه اهم برنامه ها و اقدامات در تع – 1ماتریس

 علمی کشور

 نهادها

ها اهم برنامه
 واقدامات

شورای 
عالی 

انقالب 
 فرهنگی

مجمع 
تشخیص 
مصلحت 

 نظام

مجلس 
شورای 
 اسالمی

ریاست 
 جمهوری

 )قوه مجریه(

معاونت 
علمی و فنی 

ریاست 
 جمهوری

وزارت 
علوم، 

تحقیقات و 
 فناوری

وزارت 
بهداشت، 
درمان 

وآموزش 
 پزشکی

اساتید مرتبط 
 دانشگاهها و

فرآینــد سیاســت 
ـــم و  ـــذاری عل گ
فنــاوری )برنامــه 

 ریزی کالن(

ــه نقشــه  تهی
جامع علمی 

 کشور

ـــــــــدوین  ت
ــــت های سیاس

کـــالن حـــوزه 
 علم و فناوری

تــــــدوین 
های سیاست

کالن حـوزه 
ـــــــم و  عل
 فناوری

ـــا  همکـــاری ب
 نهادهای مرتبط

ـــا  همکـــاری ب
 نهادهای مرتبط

ـــا  همکـــاری ب
 ای مرتبطنهاده

همکاری بـا 
ـــــای  نهاده

 مرتبط

- 

قشه جامع اجرای ن
علمی کشور)تعیین 

هــــــــا ، اولویت
تخصیص مـالی و 

)... 

همکاری بـا 
ریاســــــت 
جمهـــوری 
در اجــــرا، 
نظــــارت و 
ارزیــــــابی 
مــداوم بــر 
اجرای نقشه 
جامع علمی 

 کشور

ــرا و  ــد اج رص
 ارائه پیشنهادات

اجرا و رصد 
نظارت کلی 
ــاس  ــر اس ب

ـــه های برنام
توســــــعه 

تصــــادی، اق
ــاعی و  اجتم

 فرهنگی

با شورای عالی 
علوم، تحقیقات 
ــــــاوری،  و فن
کمیســـــــیون 
ـــــــــی،  علم
تحقیقـــــاتی و 
ــــــــاوری،  فن
ــالی  ــورای ع ش
ـــــــــالب  انق

ـــــــی،  فرهنگ
ســـــــــازمان 
مـــــدیریت و 

ریزی بـر برنامه
اســــــــــاس 

 5های برنامــــه
ســاله توســعه 
ـــــــادی  اقتص
ـــــاعی و  اجتم
فرهنگــــــــی 

ــــــااولویت  ه
وپیشنهاد مـالی 
و .. را تـــدوین 

 کند.می

ـــا همکـــا ری ب
تبط نهادهای مر

ـــــــین  در تعی
ها و...اولویت  

ـــ ا همکـــاری ب
نهادهای مرتبط 
ـــــــین  در تعی

 ها و ..اولویت

ا همکاری بـ
ـــــای  نهاده
مــــرتبط در 
ـــــــین  تعی

ها و اولویت
.. 

- 

ــدام ــی اق ات اجرای
مرتبط بـا اجـرای 

هــــــــا ، اولویت
تخصیص مـالی و 

... 

نظــــارت و 
ارزیــــــابی 

 مداوم

رصد اجرا و  -
نظارت کلی 
در بودجـــه 

 سنواتی

نظارت کلـی و 
بی مـداوم ارزیا

ــر  ــرا ب ــر اج ب
اســــــــــاس 

ــــــه های برنام
ـــــــــعه  توس

تشـــــــــکیل 
ــــــه های کمیت

کاری و اعـالم 
ســــــــــاالنه 
ـــــوعات  موض
ــه  ــالن عرض ک

ــــاری در  همک
تشــکیل کمیتــه 
ــاری و  ــای ک ه
بسترســـــازی، 
همــــــاهنگی، 

رت و ابالغ نظا

همکاری در 
ــــــکیل  تش
کمیتـه هــای 
کـــــاری و 
بسترســازی، 
ـــاهنگی،  هم

ــــا  ــــاری ب همک
 نهادهای ذیربط
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 نهادها

ها اهم برنامه
 واقدامات

شورای 
عالی 

انقالب 
 فرهنگی

مجمع 
تشخیص 
مصلحت 

 نظام

مجلس 
شورای 
 اسالمی

ریاست 
 جمهوری

 )قوه مجریه(

معاونت 
علمی و فنی 

ریاست 
 جمهوری

وزارت 
علوم، 

تحقیقات و 
 فناوری

وزارت 
بهداشت، 
درمان 

وآموزش 
 پزشکی

اساتید مرتبط 
 دانشگاهها و

اقتصــــــادی، 
ـــــاعی و  اجتم

 فرهنگی

محور)شــــاید 
ــا  برخــی از آنه
ــور  ــا مح تقاض
باشد( و بودجه 

 تخصیصی

ــــارت و  هابه دانشگاه نظ
ـــه  ـــالغ ب اب

 هادانشگاه

پروپوزال، بررسـی 
اختصاصی بودجه، 

 اجرای طرح

ــــــــت  - - - - دریاف
ــــا، پروپوزال ه

بررســـــــی و 
تخصــــــیص 
بودجــه و عقــد 
قــــرارداد بــــا 

 اساتید مرتبط

ــــاری  در همک
ــــــه های کمیت

 کاری

همکاری در 
کمیتـــــــه 

 همکاری

ـــــاس  ـــــر اس ب
هــــــــا، اولویت

ـــه  ـــوزال تهی پروپ
ــس از  ــوده و پ نم
تصویب پروپوزال، 
قرارداد منعقد مـی 

 شود

گرفتن دانشـجوی 
دکتری مهندسی و 

 انجام طرح

نظــارت مــداوم  - - - -
بر اجرای طرح 

 و نتایج آن

ــــــاص  اختص
ــــــجوی  دانش
دکتری مهندسی 

ه اساتیدی کـه ب
اد منعقــد قــرارد
 اندکرده

ـــاص  اختص
ـــجوی  دانش

ــ ــری ب ه دکت
اساتیدی کـه 
ــــــرارداد  ق
ـــــــد  منعق

 اندکرده

گرفتن دانشـجوی 
دکتر و انجام طرح 
طبق قرارداد منعقد 

 شد.

ــایج طرح هــای نت
انجام شده و ارائـه 

 پیشنهادات

نظــــارت و 
ارزیــــــابی 
ـــــــداوم  م
ــــحیح  )تص

ــــــد( افر ین
ـــــت  سیاس
گذاری علم 

 و فناوری

ــرا و  ــد اج رص
 اداتارائه پیشنه

رصد اجرا و 
ارائــــــــه 

 پیشنهادات

نظـــــــارت و 
ارزیابی مـداوم 

 بر اجرا

تهیــــــــــــه 
ــــای گزارش ه

مــرتبط بــرای 
نهادهای ذیربط 
ـــــــــه  و ارائ

 پیشنهادات

ــــاری در  همک
ــرا و  ــد اج رص
 ارائه پیشنهادات

همکاری در 
رصد اجرا و 
ارائــــــــه 

 پیشنهادات

ارائه پیشنهادات به 
 نهادهای مرتبط
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(، بررسی تجربیات کشورهای منتخب )اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن،  1390عبادی، فرزانه،)
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گزارش وضعیت رشد علمی و توسعه فناوری در (،1396وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

،   "ایسنا"،خبرگزاری دانشجویان ایران 14/2/99، بازیابی شده در تاریخ حوزه پژوهش
http://www.isna.ir 

( معاونت پژوهش و فناوری 1396وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
http://www.msrt.ir/fa 

    http://www.isti.ir( ، 1397معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،)
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