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 بسمه تعالي
 رهبر معظم انقالب :        

گاه رد«توهج رقار گیرد باید مورد کاراه   مجموهعردیک اصل  هب صورت  و عنصر تحقیق و ژپوهش رد همه جا تولید علم و تحقیقات، حيات آینده کشور است »   طور هب ما اهيدانش
 يپدیده یک فني   دانش كنيم؛مي را ارک اين داريم ناال اینكه امك – ركد دوار را فني دانش توانمي. شود تكيه است، ژپوهش بخش هب رمبوط هك چیزاهيي آن روي باید جدي

 ندارد؛ يي دهافی کار اين دمت، ندبل  رباي نيم؛ك  استخراج را آب همان عدب  بتوانيم ات ربزييم دستي آب چاهي رد ما هك است آن مثل اين ليكن - كنيممي وارد را صنعتي
گاه رد دبای کار اين باشد؛ حاكم زاييونرد کشور، رد علم رجیان رب باید بنارباين. است کشور احتياج مورد هك آنچه طبق رب هم آن بجوشد؛ ردون از علم باید  رگفته جدي اهدانش

 کاراهست اين از یكي ژپوهش، يبودهج سهم ازفايش شود؛

 

  نکات برجسته     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 واحد سود به دست می آید که این مـی توادـد بـه اقت ـاد کشـورها و تولیـد داخـال   30گذاری در پژوهش، معادلبه ازای هر واحد پولی سرمایه

 .شان کمک قابل توجهی کندداخلی

 پژوهش و دتایج حاصل از آن دقش بسیار مهمی را در امنیت ملی کشورها ایفا می کند 

 گیری درباره اجرای آن بیشتر استتر باشد دیاز به پژوهش برای ت میمهر قدر موضوعی بزرگ تر و بااهمیت 

 ای دارد.های کالن دقش عمدهگیریپژوهش به ویژه در ت میم 

 های معمول در زمینه های مورد دظر منجر می شودزمینه به بهبود راهکارها و روش هرهای ادجام شده در ه کار بستن دتایج پژوهشب. 

 بردب مطلوب دتیجه بالقوه امکان این از دتوادسته کشور پژوهش کالن تیمدیر و شده ها صرف تحقیقات کاربردیدادشگاه ظرفیت درصد 10 از کمتر. 

   وده استببرابر رشد علمی ددیا  24برابر میزان رشد ددیا و برای ایران بیش از  7در کشورهای اسالمی سال گذشته  15مدارک علمی در میزان رشد.  

 (به رغم رودد افزایشی اعتبارات تحقیق و توسعه در 4درصد( و فاصله تا وضع مطلوب) 1.1سهم داچیز پژوهش از بودجه سالیاده کشور )کشور درصد. 

 درصد 10کمتر از  ،هم بخش خ وصی در تأمین هزینه های تحقیقاتی و پژوهشیس. 

 سال گذشته 5طی   کشور علمی تولیدات کیفیت رتبه ایپله ۱۹ ارتقاء. 

  2016تا  2007برابری تعداد مقاله های کیفی کشور از  4رشد. 

 موزش دیازهای علم و فناوری و توسعه کشور با اجرایی شدن سند  ملی آمایش آها در جهت رفع توجه بیشتر به ابعاد کیفی و کاربردی شدن پژوهش

 .عالی و آمایش سرزمین
 شـرفتپی پـژوهش عرصه که بود امیدوار توان دمی باشند دداشته پژوهش امر به واقعی و عمیق باور کشور اددرکاران دست و  مسئوالن که زمادی تا 

 .کند توجهی قابل

      است توجه قابل و مهم بسیار این و است رقابت درحال فناوری و علم دظر از ددیا برتر کشور 22 با حاضر حال در ایران . 

    است. جهان درصد 1/2 تاکنون 2016 سال در ددیا برتر درصد1 مقاالت از ایران سهم 

     225است شده شناخته 2015 سال در ددیا برتر درصد یک مقاالت زمره در دیز ایران مقاله. 
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 های کالننقش پژوهش در تصمیم گیری

 

 

 

 

 

جلوگیری از دوباره کاری  ها، اتالف وقت و بودجه

های کالنگیری و اجرا در عرصه سیاستگذاریبه حداقل رساددن ریسک ت میم

توادمندسازی جهت مقابله اصولی و حل ریشه ای بحران ها به جای پناه بردن به راه حل های موقت و
مقطعی

های معمولکمک به بهبود راهکارها و روش

ه از ها، دیازها و امکادات موجود در هر عرصه و کمک به استفاده بهینارائه ت ویری روشن از توادمندی
منابع در جهت رفع دیازها

آینده دگری و بردامه ریزی بلند مدت 

کمک به رشد و توسعه اقت ادی اجتماعی کشورها

ها برای افزایش قدرت دفاع از استقالل و امنیت کشورها استفاده هوشمنداده از منابع و فناوری

جلوگیری از تخریب منابع و محیط زیست و حفظ سرمایه های ملی

تر و ارزادترکمک به تولید مح والت با کیفیت

تر و توادمندترکمک به تحقق جامعه سالم
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 پژوهش در ارتباط با موضوعصمیم گیرنده تهای مطرح در نظام سیاست گذاری و چالش

 

های دست و پا گیر اداری و مالیمشکالت داشی از مقررات و آیین دامه

کمبود شدید مراکز مستقل علمی و وابستگی به بخش دولتی 

حمایت دکردن همه جادبه دولت از دهادهای تحقیقاتی

ضعف سیستم اطالع رسادی و ارتباطات پژوهشی که مادع هم افزایی پژوهش ها می شود

و کمبود بودجه پژوهشیعدم تناسب هزینه های پژوهش با تولید داخال  داخلی

تقلیدی بودن ساختارهای موجود و عدم تناسب آن با شرایط جامعه ما 

داخلیو بی اعتمادی مدیران دسبت به دستاوردهای پژوهشیوابستگی روادی به فناوری خارجی 

تلفشکافهای دگرشی و ارتباطی میان مدیران و محققان در ت میم سازی و ت میم گیری های مخ

هایی که با بودجه دولت ادجام شدهدبود شفافیت و عدم ادتشار دتایج پژوهش

ها و مراکز دولتی در مواردی غیر از امور پژوهشیهای پژوهشی دادشگاهه هزینه کردن بودج

دبود زیرساخت حقوقی جهت مالکیت معنوی

ها و تحقیقات دادشگاهیعدم استقبال صاحبان صنایع و بخش خ وصی از پژوهش

های لویتتطابق دداشتن دظام آموزشی و پژوهشی کشور با مقتضیات کشور و غیرواقعی بودن او
تحقیقاتی تدوین شده

های ادجام شدهکمبود دقد پژوهش

خروج دادشمندان و تح یل کردگان ایرادی از کشور
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 ها در سطوح خرد و کالن جامعهی افزایش اثربخشی پژوهشراهکارها

 

 

ایجاد ساختارهای تحقیقاتی پویا و متناسب با شرایط جامعه

های اداری و مالی مرتبط با پژوهش و فناوریاصالح قوانین و آیین نامه

تحقق ایده آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی

های علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان  توسعه موزش عالی  پارک

هیل حضور در معافیت گمرکی و مالیاتی و تس)کمک به صادرات محصوالت شرکتهای دانش بنیان 
...(المللی وهای داخلی و بیننمایشگاه

های تحصیالت تکمیلی به سمت نیازهای بومی هر منطقه هدایت مقاالت و پایان نامه

افزایش سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص داخلی

توسعه مراکز علمی پژوهشی مستقل از دولت

استفاده از توان دانشمندان و محققان ایرانی خارج از کشور

تقویت ارتباطات پژوهشی و انتشار نتایج پژوهشها  

کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از اعتبارات پژوهشی

رویه صنایع وارداتی و مونتاژکاری جلوگیری از ورود بی

هاها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهتجهیز و نوسازی آزمایشگاه
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 مقدمه 

یا در حال توسعه، که در پی حفظ یا ایجاد بنیانهای توسععه متعوازن و پایعدار  امروزه در همه کشورهای توسعه یافته و

علم و فنعاوری ود با دیگر کشورها هستند، توسعه های مختلف اقتصادی اجتماعی و ... و باال بردن قدرت رقابت خدر زمینه

لم و دانش و افعزایش االالععات رشد روزافزون عهای پژوهشی است. نقش محوری دارد. علم و فناوری نیز محصول فعالیت

جم االالععات علمعی ح. به گونه ای که همواره رابطه مستقیمی بین شده استهای جدید ها موجب ظهور فناوریو آگاهی

بعرای پیشعرفت علمعی و آموزشعی و د. امنیت ملی از سوی دیگر وجعود دار ها از یك سو و ایجاد رفاه وو پیشرفت فناوری

توسعه یافتگی، پژوهش و تحقیق سنگ بنای اولیه به شمار می رود و بعه همعین جهعت اسعت کعه های رسیدن به حداقل

توان میان کم و کیف عملکرد پژوهشی در هر جامعه و میعزان توسععه یعافتگی آن جامعععه رابطعه مسعتقیمی همواره می

یی و حعل مشعکالت موجعود و العر  قادر به شناسا یتوان ادعا کرد که بدون آن هیچ کشورای که میبرقرار کرد. به گونه

هـای به دقش پژوهش در ت میم گیری دگاهی دارد این گزارش  1استراتژی در جهت توسعه و پیشرفت نخواهد بود.

 کشورهای جهان، می پردازد.   سایردر مقایسه با کالن،  

 جایگاه تحقیق و پژوهش در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران        

 اساسعی قعانون. دارد قعرار جامعه هر مقررات و حقوقی قواعد مراتب سلسله رأس در اعتبار، و اهمیت نظر از اساسی قانون

 ب و العف بنعد در اسعت. نموده اشاره خالقیت و نوآوری پژوهش، مطالعه، مهم مسألة به متعددی اصول در و کلی بصورت

اساسی  کعه بعه  قانون چهارم و بیست اصل و همچنین اساسی قانون سوم اصل چهارم و دوم بند؛  اساسی قانون دوم اصل

 اصعل مطعابقمحققان اشاره دارد. همچنین   تشویق و تحقیق مراکز تأسیس الریق عمومی ... از آگاهیهای سطح بردن باال

 مسعالالن اصعلی وظعایف از یکی بنابراین. بندد کار به امور این به نیل برای را خود امکانات همه  است موظف دولت سوم،

  2 .است شده عنوان پژوهشگران تشویق و تحقیق امر تقویت و مردم عمومی معلومات سطح افزایش اسالمی، حکومت

 چرا پژوهش مهم است؟  

انجام پژوهش و تحقیق یکی از مهمترین عوامل توسعه در سراسر جهعان محسعوب معی شعود چعرا کعه موجعب افعزایش 

های اقتصادی کشور خواهد شد. پعژوهش یعك فرآینعد اسعت کعه نبایعد از ورودی هعا، خروجعی هعا و وری در بخشبهره

ای دارد. نخست اهمیت اقتصعادی آن پژوهش از سه منظر اهمیت و جایگاه ویژهپیامدهای اجرای آن غافل شد. رویکرد به 

واحد سود  30گذاری در پژوهش، معادلاست. براساس آنچه که کارشناسان اعالم می کنند به ازای هر واحد پولی سرمایه

دوم  اینکعه شعان کمعك قابعل تعوجهی کنعد. تواند به اقتصاد کشورها و تولید ناخعالص داخلیآید که این میبه دست می

هعای کند. تهیه و بعه کعارگیری فنعیوریپژوهش و نتایج حاصل از آن نقش بسیار مهمی را در امنیت ملی کشورها ایفا می

: سعوم بعه لحعار فرهنگعی از امنیت و استقالل کشورها، ازالریق تحقیق و توسععه امکعان پعذیر اسعت. هوشمند در دفاع

 3میرود شمار به متعالی و بالنده فرهنگی هایخاستگاه از یکی پژوهشی، و تحقیقاتی کانونهای

 های کالننقش موثر پژوهش در تصمیم گیری 

تعر و اتعال  وقعت و بودجعه را بگیعرد. هعر قعدر موضعوعی بعزر هعا، تواند جلوی بسیاری از دوباره کاریپژوهش می

گیری درباره اجرای آن بیشتر است. این کعار، ریسعك تصعمیم و اجعرا را بعه تر باشد نیاز به پژوهش برای تصمیمبااهمیت

                                                           
 9/9/95، ماهنامه تدبیرع  1

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون مجلس؛ هایپژوهش مرکز سایت - 2

  ekteshaf.nioc.ir،"پژوهش پیش نیاز توسعه کشورها"ع  3
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فاقعد پشعتوانه ریزی ریزی بلند مدت نیز نیاز به تحقیقات بیشتر است. در صورتی کعه برنامعهرساند. برای برنامهحداقل می

تحقیقاتی باشد و به الور همه جانبه پیش از آغاز مورد بررسی قرار نگرفته باشد، بعه یقعین در اجعرا و عملیعاتی شعدن بعا 

 ای دارد.های کالن نقش عمدهگیریتوان گفت پژوهش به ویژه در تصمیممشکل روبه روخواهد شد. از این رو می

ت ذر از وضععیگعهر جامعه ای برای ایجعاد تیییعرات جعدی،  .جامعه نامیده اند پژوهش را زمینه ساز رشد و توسعه پایدار

ر وهشی است. بعسازی کارها، نیازمند تحقیقات و مطالعات پژنامطلوب، رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده آل و همچنین به

در  هعای مختلعف توان نوعی فعالیت سازمان یافته دانست که توسط متخصصعین رشعتهاساس این نگرش، پژوهش را می

معر تحقیعق و اگیرد. آن دسته از نظام های اجتماعی کعه بعرای زمینه ای خاص و برای رسیدن به نتایج مطلوب انجام می

ا بعدر مقابلعه  ای می شوند وپژوهش اهمیت چندانی قائل نیستند؛ در برنامه ریزی های کالن اجتماعی دچار نقایص عمده

 های موقت پناه می برند.ز بوده، به راه حلها عاجای آنها، از حل ریشهبحران

های ژوهشعپهمچنین، به کعار بسعتن نتعایج پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می آید. 

 .های معمول در زمینه های مورد نظر منجر می شودزمینه به بهبود راهکارها و روش هرانجام شده در 

 

 وضعیت پژوهش در ایران و جهان های ارزیابیبرخی شاخص 

ی که درباره میزان توجه به جایگعاه پعژوهش در کشعور هایشاخصیکی از :  جمعیت دفر میلیون یک در محققان تعداد -

 از بیشعتر پیشعرفته کشعورهای گعروه آمعده بدسعت آمارهای براساس است. پژوهشگران تعداد می توان بدان اشاره داشت

 سعهم جمعیعت نفعر میلیعون یعك در محقعق 1000 از بیشعتر و دارنعد جمعیعت نفعر میلیون یك در محقق نفر 2500

 از توسععه حعال در کشعورهای سعهم کعه اسعت حالی در این. دهدمی تشکیل را محققان تعداد از یافته توسعه کشورهای

 بعا برابعر محقعق داشتن از مانده عقب کشورهای جمعیت سهم و نفر میلیون یك در محقق 500 با برابر نیز محقق تعداد

 1. است جمعیت نفر میلیون یك در محقق 200
 مروری بر تعداد پژوهشگران در کشورهای مختلف به ازای هر یک میلیون دفر

 

 

                                                           
 1395 /7/9 ، ابتکار روزنامهع  1
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تعداد پژوهشگران در کشورهاي مختلف به ازاي هر يک ميليوين نفر جمعيت
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 تعداد پژوهشگران در کشورهای مختلف به ازای هر یک میلیون دفر

 سنگاپور دادمارک فنالدد ایران ددیامتوسط  توسعه دیافته در حال توسعه توسعه یافته کشورهای پیشرفته کشورها

تعداد 

 6173 6364 7722 750 1271 200 500 دفر 1000بیش از  دفر 2500بیش از  1پژوهشگر

 

نفر است. در حالی که  750البق آمارهای بانك جهانی در ایران تعداد محققین و پژوهشگران در هر یك میلیون جمعیت 

نفر مشیول به امعر پعژوهش و تحقیعق انعد. کشعورهای فنالنعد،  1271میلیون نفر به الور متوسط در کل دنیا از هر یك 

نفر در یك میلیون بیشترین نسبت محققعین و پژوهشعگران در  6173و  6364، 7722دانمارک و سنگاپور به ترتیب با 

 2 کل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند.

شعده  ساله کل مدارک علمی ثبت 15روند رشد : و جایگاه ایران  ساله کل مدارک علمی ثبت شده ددیا 15رودد رشد ـ 

دهعد می و مقایسه آن با کشورهای اسالمی و نیز جمهوری اسعالمی نشعان Web of Science المللیدنیا در پایگاه بین

در رصعد د 2067درصد و در جمهوری اسالمی ایران 638درصد و درکشورهای اسالمی  87که روند رشد مدارک در دنیا 

برابعر  7این امر نشان می دهد که میزان رشعد در کشعورهای اسعالمی  .( بوده است2000-2015ساله )  15الول دوره 

  .برابر رشد علمی دنیا بوده است 24میزان رشد دنیا و برای ایران بیش از 

 

 2015تا  2000رودد رشد مدارک علمی از سال 

 ایران کشورهای اسالمی جهان حوزه های موضوعی

 2067 %638 %87 تمامی حوزه ها

 برابر 24  7 - میزان رشد دسبت به ددیا

 1535 433 81 کشاورزی علوم

 5750 1053 238 مهندسی و فنی

 2464 523 79 سالمت و پزشکی علوم حوزه

 1416 953 83 اجتماعیحوزه علوم 

 

درصد یعنعی  ۷.۲به  ۲۰۱۵درصد بود که در سال  ۱.۸برابر با  ۲۰۰۰ سال در اسالمی کشورهای علم تولید همچنین سهم

بعه  ۲۰۱۵درصد بود که در سعال  ۰.۱برابر با  ۲۰۰۰در سال نیز برابر افزایش یافته است. سهم تولید علم ایران در دنیا  ۴

 3.برابر افزایش یافته است ۱۵درصد یعنی  ۱.۵

      سال گذشته 15 ددیا در متولید علاز  ایران و کشورهای اسالمی  سهمدرصد 

 میزان رشد  2015سال  2000سال  اسالمی کشورهای و ایران سهم

 برابر 4 7.2 1.8 کشورهای اسالمی

 برابر 15 1.5 0.1 ایران

 

                                                           
 به ازای یك میلیون نفر جمعیت - 1

 26/9/93اعتدال،  - 2

 9/9/95مهر، خبرگزاری ، ISC سرپرست مهراد جعفر دکتر ع3
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علمعی توجعه و تاکیعد بعه  رشد کمیت تولید علم از شروط الزم برای توسعه علمی است، اما شرط کافی نیست، در توسعه

گذاری رلمی، اثر گذاری فناورانه علم، اثاز جمله کیفیت تولیدات علمی و استنادات، مشارکت و دیپلماسی عها سایر شاخص

نوآورانه علم و اثرگذاری اقتصادی علم اهمیت زیادی دارد، بنابراین تکیه صر  به کمیت تولید علعم باععت توسععه علمعی 

 .1نخواهد شد

  های علم و فناوری و توسعه کشورهاترین شاخ از مهم (GDP)سهم بودجه پژوهش از تولید داخال  داخلی ـ 

 اختصعاص تحقیقعات امعر بعه را کشعور در اجرایعی مختلعف هعایبخش از بودجه اعظمی بخش صنعتی کشورهای امروزه

 راه کعردن پیعدا و تحقیعق و مطالععات زمینعه داشتن موثر برنامه و ژهپروِ هر انجام الزمه که دانندمی نیك آنان. دهندمی

 و مهعم بخعشسازمانی،  هر در تحقیقات بخش کشورها این در رو این از. باشد می موضوع آن اجرایی و اصولی هایوروش

 کعه بدانجاسعت تا بخش این اهمیت. کنند می استفاده ها بخش این حاصله نتایج از مستمر بصورت که است هیجموردتو

 بررسعی صعر  را زیادی هزینه و زمان فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، موضوع هر در گیریتصمیم هر برای معموال

 و خطعا ضعریب کمتعرین بعا اجرایعی هایبرنامعه تعا شعود می موجب امر همین .نمایندمی زمینه آن در تحقیق و مطالعه

 2.درآید اجرا به اشتباهی

 

 95تا  88سالیاده کشور از سال  سهم پژوهش و تحقیقات در بودجه

 95 94 93 92 91 90 89 88 سال

 1.1% .%48 .%51 .%65 .%82 .%87 .%64 .%83 سهم بودجه پژوهش

 

 

 
 

سهم بودجه پژوهش کشور روند کاهشی داشته و به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری و ابالغ سیاستهای کلعی  90از سال 

درصد تولیعد ناخعالص داخلعی)  4که به صراحت  برافزایش بودجه تحقیق و پژوهش حداقل تا  93علم و فناوری در سال 
                                                           

 9/95/ 9 -یرنا، اسرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم دهقانی، جواد دکترمحمدع  1

 2/9/90باشگاه اندیشه،  2
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سهم بودجه پژوهش



 

9 

در افزایش بودجه پژوهش مواجهیم و در اقدام حمعایتی و با یك جهش  95(  تاکید کرده، تنها در سال 1404برای سال 

 120بعه  94هزار میلیارد ریعال در سعال  57مبلغ بودجه پژوهشی را از برای رشد و توسعه علم و فناوری در سال جاری 

 1یافت.افزایش  95هزار میلیارد ریال سال 

یافته باعت شده است که کشورهای توسعه وجود عامل رقابت در: سهم بخش خ وصی در تامین هزینه های تحقیقاتیـ 

های تحقیقاتی و پژوهشعی داشعته باشعد. بعه گونعه ای کعه در آلمعان، بخش خصوصی سهم قابل توجهی در تأمین هزینه

 از درصعد 50 تعا نیعز اروپایی کشورهای از بسیاری در و درصد 85 و 82 ، 65 ،54  امریکا، ژاپن و کره جنوبی به ترتیب

درصعد از  10شعود .در حعالی کعه در ایعران کمتعر از بخش خصوصی پرداخت می توسط پژوهشی و تحقیقاتی هایهزینه

بسعیاری از در  هنعوز خصوصی سازی از آنجا که. شودشی توسط بخش خصوصی پرداخت میهای تحقیقاتی و پژوههزینه

گذاری تحقیقاتی نیز در ایعن بخعش یهسرما ، مسلماًشدههای اقتصادی صورت نگرفته یا به الور ناقص و صوری اجرا بخش

  2اندک و با نقایص بسیاری همراه خواهد بود. 

 

 کشورها بخش خ وصی در تأمین هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی سهمدرصد 

 کشورها بخش خ وصی در تأمین هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی سهمدرصد 

 ایران اروپایی کشورهای کره جنوبی ژاپن امریکا آلمان دام کشور

سهم بخش خ وصی در 

 تامین هزینه های تحقیقاتی
 10کمتر از  50تا  85 82 65 54

 

 

 
 

فزایشعی داشعته ای تحقیق و توسعه در کشعور رونعد اجمع کل اعتبارات برنامه 95تا  88های با وجود این، در فاصله سال

 است.

                                                           
 17/1/95معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ 1

 26/9/93اعتدال،  2
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10 

 
سرپرسعت پایگعاه اسعتنادی  ،یدکتر محمدجواد دهقعان به گفته کشور  یعلم داتیتول تیفیرتبه ک ای پله ۱۹ارتقا -

 ۲۰۱۶( در سعال ی.اس.آی)آ نسیوب آو سعا یاسعتناد گاهیاالالعات پا ریاخ ی: بدنبال بروز رسان(ISC) علوم جهان اسالم

 یالدیمع ۲۰۱۱در سعال  تیح نیاز ا .را کسب کرد ایدن ۲۰علم برتر رتبه  دیاز لحار تول رانیا یاسالم یجمهور یالدیم

مقعاالت در دسعته  نیعشعود. ا یعلم برتر شامل مقعاالت پراسعتناد و داغ مع دیداشت. تول اریرا در اخت ایدن ۳۹رتبه  رانیا

بعا وجعود  .دهنعدیمع لیرا تشعک ایعلم دن دیبخش از تول نیکه در واقع موثرتر رندیگیقرار م ایدرصد برتر دن كیمقاالت 

 چهعار ۲۰۰۷میالدی هنوز به پایان نرسیده است، تعداد مقاالت کیفی در این سال در مقایسه بعا سعال  ۲۰۱۶اینکه سال 

 . 1ه است.برابر شد

 

 ها در جهت رفع نیازهای علم و فناوری و توسعه کشورتوجه بیشتر به ابعاد کیفی و کاربردی شدن پژوهش 

                                                           
 5/8/95،(ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه المللی بین علمی های همکاری و عمومی روابط . اداره 1
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اس آموزش عالی و آمعایش سعرزمین و هعدایت و توسععه پژوهشعهای کعاربردی بعر اسعبا اجرایی شدن سند ملی آمایش 

ن بعه نیازسنجی و توجه به مزیت های نسبی اقتصادی صنعتی اجتماعی و فرهنگعی و.. منعاالق مختلعف کشعور، معی تعوا

تبعدیل  وهای داخلی و ارتقای جایگاه کیفی پژوهش و نعوآوری کشعور در جهعان ها در عرصهارتقای سطح کیفی پژوهش

 شدن به قدرت اول منطقه و جهان در افق چشم انداز امیدوار بود. 

 

 ی علم معاون  ،یستار سورنااز زبان  ازدهمی دولت دری الیر اردیلیم هزار 400درآمدو  انیبن دانشی ها شرکت

 ی: جمهور سیرئی فناور و

 کسعب نیعز هعایی موفقیعت راه ایعن در و دارد بنیعان دانش اقتصاد رویکرد با کشور اقتصادی توسعه به ویژه توجه یازدهم دولت

 افعزون اینعك هم. اند شده کار به مشیول بنیان دانش اقتصاد حوزه در امید و تدبیر دولت در نفر هزار 100 بر فزون. است کرده

 1.هستند فعال کشور در مختلف های حوزه در بنیان دانش شرکت 800 و هزار 2 بر

  

 2 در زمینه پیشرفت های علمی ایران وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهارات محمد فرهادی 

 مورد 3000 تبدیل ایده به مح ول در سه سال گذشته

 میلیون دالر 120 رقم صادرات مح والت دادش بنیان از پارکهای علم و فناوری  در سه سال گذشته

 جهاندرصد  2.1 2016درصد برتر ددیا در سال 1سهم ایران از مقاالت 

 مقاله 225       2015سهم ایران از تولید مقاالت یک درصد برتر ددیا در سال 

 پروژه 140 تعداد پروژه های مشترک دادشگاههای داخل و خارج 

 دفر 100 پیشرفت های علمی ایران از توصیف شگفت ادگیز و بازدید روسای دادشگاههای معتبر جهان از دادشگاههای ما 

 رتبه  ارتقا 35 پیشرفت  سوی حرکت کشور بهدهنده  دشان  در یک سال گذشته 78به  113ایران در زمینه دوآوری از ارتقای رتبه 

 19رتبه  2015کشور برتر ددیا از دظر علم و فناوری در سال  22جایگاه ایران در بین 

 

 

 های حوزه پژوهش در کشور از زبان کارشناسانبرخی چالش

                                                           
 18/8/95 رنا،. ای 1

 18/8/95فارس،  - 2

کل مقاالت ثبت شده در وب 

 کشور جهان 193ساینس از 

کشورهای با تولید علمی 

 مدرک 2000کمتر از 

کشورهای با تولید علمی بیش 

 مدرک 10000از 

کشورهای با تولید علمی بیش 

 مدرک 30000از

2,500,000 22 44 22 

 مقاله علمی در سال 30000کشور با بیش از  22از  19ایران رتبه 
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 پژوهش در کشور از زبان کارشناسانهای حوزه برخی از چالش

 ، یدکتر خسرو
معاون پژوهش، بردامه ریزی و 
فناوری سازمان اسناد و 

 کتابخاده ملی

اگونه ، نبود شفافیت است. الرحهای ارائه شده در حیطه پژوهش، حالت معمشدر بحت پژوهیکی از مشکالت 
معی هعا ارائعه نشکل گرفته، متاسفانه نتایج آندارد و نتایج آن منتشر نمی شود، الر  هایی که با بودجه کشور 

ی شعود کعه شود، البیعتا وقتی نتیجه الر  ها منتشر نمی شود و این پنهان کاریها وجود دارد، نتیجه این مع
 سرقتهای ادبی به الور گسترده نیز رخ دهد.

 ایسنا،
12/10/93 

 رضایعل االسالم حجت
 ونیسیکم اول ریدب ،یمیسل

 مجلس قاتیتحق و آموزش
 

 کعردعملی ولع افتهی اختصاص پژوهش بخش بهی مل ناخالص دیتول درصد چهار کشور، توسعه ششم برنامه در
 شیپعی رفناو فروشی سو به دیبا ها دانشگاه. است درصد مین از کمتر کشور،ی مل ناخالص دیتول در پژوهش
 هعا دانشگاه در کهی زمان. : باشند داشتهیی درآمدزا کشوری برا هم و کنند کسب درآمد خودی برا هم تا روند
 اگعر. تاس زا بیآس مساله نیا و کنندی می انداز دستی پژوهش بودجه به کنند،ی م برخوردی مال مشکل به
 و باشعدی ردکارب اریبس تواندی م شود، تیهدا منطقه هری بومی ازهاین با متناسبیی دانشجوی ها نامه انیپا

 و دکننعی نم تیترب نیتکنس که است نیا کشور در ها دانشگاه مشکل نیتر بزر . شود مشکالت رفع موجب
 .  ردیبگ شکل کشور دری آموز مهارت و شده ایاح ها دانشگاه در مساله نیا دیبا

 مهر،
۱۶/6/ ۱۳۹۵ 

 ،یفراهادی واشقاد میابراه
ی فناور و پژوهش معاون

  یاسالم آزاد دادشگاه
 

 دانشعگاه رد انیبن دانش اقتصاد وی پژوهش اهدا  به دنیرس راه در. ستین اعتبارات کمبود تنهای اصل مشکل
 اسعتفاده نظعورم نیهم به رای پژوهش اعتبارات نیهم ها دانشگاه در میبتوان اگر. دارد وجودی اریبس موانع ها
ی هعای زیر برنامه در ما که استی مشکالت ازی کی کردن نهیهز درست. میا داده انجامی مهم اریبس کار میکن
. شعود نجعاما اعتبارات از استفادهی رو بر نظارت و کنترل دیبای اصل هد  به دنیرس منظور به که میدار خود
 با ما کهی زیچ آن. میکن اکتفا نیا به دینبا اما داشت خواهدی خوبی بخش اثر قطعا شود تیرعا موارد نیا اگر
 قعاتیتحق و هعا پعژوهش بعهی خصوصع بخش ورود عدم میکنی م نرم پنجه و دست آن با و میدار مشکل آن

 پژوهش و قاتیتحق از حاصل درآمد سهم کهی جنوب کره مانندی ا افتهی توسعهی کشورها در. استی دانشگاه
 رالعو بعه. دهندی م اختصاصی خصوصی ها شرکت به رای مل ناخالص درآمد از دهم 6 به كینزدی علمی ها
 .  استی علم قاتیتحق وی پژوهش امر در ایدن گذاران هیسرما نیتر بزر  ازی کی سامسونگ شرکت مثال

 ابتکار،
7/9/95 

 فراهادی، واشقادی ابراهیم
 فناوری و پژوهش معاون

  اسالمی آزاد دادشگاه

 جهعتی حقوق رساختیز نبود توسعه، و قیتحق بودجه کمبود پژوهش، تیماه به نسبت حیصح برداشت عدم
 بعا کشعوری پژوهش وی آموزش نظام نداشتن تطابق دانشگاه، و صنعت نیب قیعم وجودشکا  ،یمعنو تیمالک
 .دارد وجود پژوهش برابر در که استی موانع جمله از شده انجامی هاپژوهش نقد کمبود و کشور اتیمقتض

 ابتکار،
7/9/95 

 ،یصبور اکبر یعل پروفسور
 یالمللنیب دادشمندان از یکی

 و یمیوشیب حوزه در جهان
  یمولکول یشناسستیز

 

 بعا دانشعگاه ارتبعاط قیعالر از که استی کاربردی قاتیتحق الر  كی انجام بردارد، کشور ازین از گره دیبا آنچه
 شجینتعا از و اجعرا دانشعگاهی علمع أتیعه عضعو نفر چند ای كی توسط مشترک قرارداد كی قالب در صنعت
 هعاالعر  گونعه نیا جینتا نشر بهی الزام باشد، ارزشمند آنی اجرا تواندیم هم اریبس و شودیم نهیبه استفاده
 صعنعت بخعش اریاخت دربرای استفاده  صرفاً آن جینتا ای که استی اگونه به هاالر  نیا تیماه و ندارد وجود
 آن. دشعویم شعرمنتیی هامقاله قالب در جینتا ازی بخش هم گاه و شده اختراع ثبت به منجر ای و ردیگیم قرار
ی اراد رنعد،یگیمع شعکل خعود ساخت دانشی مرزها از استفاده وی بوم دانشی مبنا بر کهی عیصنا از دسته
یمع ارتقا ار خود هموارهی دانشگاه وی قاتیتحق مراکز با خوب ارتباط با و شوندیم هم توسعه و قیتحق بخش
 بعه را خود گرانید دانش و واردات هیپا بر و ردندای چندان گاهیجا توسعه و قیتحق مونتاژ، عیصنا در اما. دهند
 خعشب کعه اسعت نیعا و افتعهین را توسععه و قیعتحق قیعالر از خود شرفتیپ راه هنوز ما عیصنا. کندیم روز

 كیع کعهی زمعان تا. کنندینمی گذارهیسرما قاتیتحقی برا همی دولت معدن و صنعت بخشی حت وی خصوص
 ایع گعرید نعهکارخا کردن وارد با نقص صورت و در شودیمی برداربهره آن از کند کار درستی واردات کارخانه
 کعه سعتا شعده انجعام دانشگاه دری ادیزی کاربردی قاتیتحقی هاالر  تاکنون. شودیم زیتجه آن، ازی بخش
 نیعا رد دانشعگاه تیعظرف درصعد 10 از کمتر که میبگو توانمیم فقط و ستینی کاف اما است، بوده هم موفق

  .بردب مطلوب جهینت بالقوه امکان نیا از است نتوانسته کشور پژوهش کالن رتیمد و رفته کار به خصوص

 مهر،
28/5/95 

  ،یصبور اکبر یعل پروفسور
 یالمللنیب دادشمندان از یکی

 و یمیوشیب حوزه در جهان
  یمولکول یشناسستیز

 

 بعه رسد هچ کند،ینم هم رای لیتکم التیتحص انیدانشجوی هاپروژه نهیهز کفا  هادانشگاهی پژوهش بودجه
ی کارهعا نیهمچنع و ردیعگ انجعام هعم آنهعای نوساز و هاشگاهیآزما زیتجه و گریدی قاتیتحقی هاپروژه نکهیا

 آموزش ر ص فقطی پژوهش پول وزارت، معاونان ازی کی گفته به. ردیبگ قرار قیتشو مورد ما محققانی پژوهش
 بخعاالر رفاًصع است، افتاده اتفاق نیا از ریغ آنچه. دهد شیافزا را کشوری علم داتیتول تا است شده پژوهش و
 چیهع اسعت،ساله. میباشع نداشعته موردیب توقع و میباش آن قدرشناس دیبا و است دادهی رو ما محققان ثاریا

 هعاشعگاهیآزما. سعتین هادانشگاه دری خبر چندانی پژوهش اعتبارات از و نشده فراهمی شگاهیآزما زاتیتجه
 و میکنعیمع چعا  مقالعهی المللنیب اتینشر در انهیثارگرایا که است خوش نیا به دلمان فقط و شده فرسوده

  .شود هدفمند و ثروتمند کشوری پژوهش نظام تا میابسته فردا به دیام

 مهر،
28/5/95 
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 راهکارها                                 

 وی پعرور علعم نعهیزم دری پژوهش مراکز و هادانشگاه و نبوغی دارا و لکردهیتحص جوانان ازی مند بهره با رانیا کشور

 کارشناسعان تیعترب و کشعوری علم رشد سرعت و دارد دانش بری مبتنی اقتصاد توسعهی برایی باال تیظرفی پرور دانش

 و کشعوری ازهاین رفع جهت در که کندیم دایپ را خودی واقع ارزشی زمانی ول است ارزشمند خودی خود به گرچه خبره

 و پعژوهش نقعش و گعاهیجا شعدن مشعخص. شود گرفته کار به دانش قیالر از ثروت کسب وی فناور و دانشی تعالی برا

 یهاتیریمد و هایاستگذاریس در آن به دنیبخش تیاهم زین و آن بر حاکم فرهنگ و جامعه تاروپود در آن کردن نهینهاد

الزمه تحقق این امر اسعت. ایعده آمعایش سعرزمین و  جامعه طیشرا با متناسب و ایپو یقاتیتحق یساختارها جادیاو  کالن

 در بعا و مهعم نیعا بعهی ابیدست هد  با های دانش بنیان و شرکت یفناور و علمی هاپارکآمایش آموزش عالی و توسعه 

 النیالتحصع فعارغ و جوانعان کعار و کسعبی برا سالمی طیمح جادیا با عرصه نیای دهایتهد و هافرصتی تمام نظرگرفتن

های روشنی فراروی آینده کشور رقعم معی افق اندگذاشته جا به خود ازی مثبت کارنامه بودن نوپا به توجه با کهی دانشگاه

 حضعور لیتسه وی اتیمال وی گمرکی هاتیمعاف ازی مند بهره و انیبن دانشی هاشرکت محصوالت صادرات به کمك. زند

 بعه مقعاالت تیهعداراهکارهای توسعه دانش بنیعان اسعت. گرچعه  دیگر ازی الملل نیب وی داخلی  هاشگاهینما در شرکتها

 نیمعتبرتعر در پعژوهش جینتعا انتشعار حعال نیعع در اما است، کشور علم دری فعل مسئله نیترمهم کشوری ازهاین سمت

 دینمایم تیحکا محققانی باالی علم توان و قدرت از نیز  یالمللنیب مجالت

 
 


