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الزامات تحقق گام دوم انقالب
 .2علم و فناوري

خالصه مدیریتي
در گزارش حاضر ضمن تشريح دستاوردهاي علمي كشور در گام اول انقالب اسالمي بهمنظور ورود به
گام دوم انقالب و ادامه مسير براي رسيدن به مرزهاي علم و دانش 1،آسيبهاي مترتب بر برنامهها و
اقدامات مربوط مورد شناسايي قرار گرفته است .ايران با انتشار  514,496سند علمي ،در طي
بيستوپنج سال گذشته ( )2018-1996در جايگاه  22جهان و بعد از تركيه با  588,326سند علمي
در جايگاه دوم منطقه قرار دارد .تفكيك اسناد علمي براساس حوزه علمي نشان ميدهد :پس از حوزه
فني و مهندسي با  38درصد كل انتشارات ،علوم پايه با  35درصد و علوم پزشكي  22درصد در مراتب
بعدي قرار گرفته اند .كمترين ميزان انتشارات علمي كشور مربوط به حوزه علوم انساني و هنر با حدود
 5درصد است .شايسته ذكر است ،با وجود اينكه وضعيت توليدات علمي ايران در علوم انساني ،مشابه با
وضعيت ساير كشورهاي دنياست و كمترين توليدات علمي اين كشورها نيز در حوزه علوم انساني است،
اما اين عدم تناسب توليدات علمي علوم انساني نسبت به ساير حوزهها براي ايران بسيار باالست و نشان
مي دهد كه كشور نتوانسته در اين زمينه توليدات علمي چنداني داشته باشد .مجموع مستندات علمي
ايران طي پنج سال اخير بالغ بر 258,771است و از اين جهت وضعيت بهتري نسبت به همه
كشورهاي منطقه دارد و بعد از آن تركيه با  223,233سند در جايگاه بعدي قرار دارد .قابل ذكر است،
ايران در سال  2018با اين ميزان انتشارات در جايگاه شانزدهم جهاني و اول منطقه قرار گرفته است.
ميانگين رشد ساليانه توليدات علمي كشور در پنج سال اخير ،حدود  7/78درصد بوده و بيشترين
توليدات علمي ايران طي اين دوره با  73,868سند مربوط به گروه علمي علوم پايه است و پس از آن
گروه علمي فني و مهندسي با  67,384سند در مرتبه بعدي قرار دارد و كمترين مستندات علمي با
 7.122سند علمي در گروه علوم انساني و هنر منتشر شده است .جمهوري اسالمي ايران در سالهاي
اخير با هدايت ،برنامهريزي و حمايتهاي اصولي توانسته در برخي حوزههاي علمي ازجمله :فناوري
هستهاي ،سلولهاي بنيادي ،علوم و فناوريهاي فضايي ،زيست فناوري ،فناوري نانو و گياهان دارويي
هم در بخش نظري و هم در بخش كاربردي پيشرفتهاي قابل توجهي داشته باشد .همانطور كه آمار
 scientific breakthrough .1پيشرفت علمي يا مرزشكني علمي بهمعناي موفقيت علمي شگفتانگيز و چشمگير در
يك حوزه علمي و فناوري است .به طور مثال كشف يك دارو جديد براي مقابله با بيماري خاص يا توليد يك محصول فناورانه؛
بهگونهاي علم و فناوري متعارف جاي خود را به علم و فناوري جديد بدهد و اين آخري با استقبال و ارجاع مواجه شود.
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فوق نشان ميدهد گام اول از حركت علمي كشور بهخوبي طي شده است و جايگاه بينالمللي ايران در
حوزه توليدات علمي گواهي بر اين مدعاست .لكن راه طي شده بنا به بيانات مقام معظم رهبري ،با همه
اهميتش فقط يك آغاز بوده است و نه بيشتر 1و براي برداشتن گام دوم در ادامه مسير حركت علمي،
الزم است برخي كاستيها و آسيبها حل و رفع شود .اين آسيبها عبارتند از :آسيبهاي علمي ـ
حرفهاي (وضعيت نامناسب شاخصهاي كيفي توليد علم از قبيل استنادات و شاخص  Hدر كسب
مرجعيت علمي ،وابستگي ميزان توليدات علمي كشور به انگيزههاي غيرمؤثر همچون ارتقا و دريافت
مجوز دفاع ،همكاري علمي ضعيف با ساير كشورها ،عدم توازن رتبه ايران در شاخصهاي كسبوكار،
نوآوري و توليد علم) ،آسيبهاي مديريتي ـ ساختاري (ضعف بازار محصوالت دانشي و فناورانه ،عدم
مشاركت بخش اجرايي و غيردانشگاهي (صنعتي و توليدي) در توليدات علمي ،سهم اندك بخش
غيردولتي در هزينههاي تحقيق و توسعه ،گرايش ضعيف دانشجويان و متقاضيان آموزش عالي به سمت
گروه علوم پايه بهعنوان مهمترين گروه علمي در توليدات علمي در سالهاي اخير ،وضعيت نامناسب
اشتغال دانشآموختگان ،آسيبهاي محتمل ناشي از تحريمها) ،آسيبهاي حوزه قوانين ،اسناد و
آييننامهها (ضعف در اجراي قوانين مقابله با تقلب علمي و عدم رعايت حقوق مالكيت فكري ،عدم تحقق
هزينههاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي در قوانين بودجه سنواتي و اعتبارات تخصيص يافته،
نبود رويكرد كيفي در كنار رويكرد كمّي و افق كوتاه قانونگذار در پيشرفت علمي و فني ،ضعف رويكرد
كيفي در آييننامه ارتقا و پذيرش دانشجو ،هدفگذاري غيرواقعي در اسناد باالدستي).
بهطور كلي ارزيابي سياست توليد علم كشور نشان ميدهد كه اتخاذ رويههايي همچون دستيابي
به جايگاه برتر توليد علم در جهان و لزوم افزايش هزينه تحقيق و توسعه نسبت به  ،GDPصحيح و
مناسب بوده؛ اما از نظر كارايي ،سودمندي ،كيفيت ،تأثيرگذاري بر جامعه و ايجاد ارزشافزوده بهجزء در
رشتههاي محدود ،مفيد واقع نشده است .بنابراين براي تحقق علم توانمندساز و ثروتآفرين ضرورت
دارد چرخه ناقص نظام علم ،فناوري و نوآوري كشور بهعنوان مهمترين آسيب اين نظام كه تمامي
آسيبهاي فوق را نيز دربرميگيرد ،اصالح و كامل شود تا كشور بتواند با بهرهگيري از ظرفيتهاي
موجود بهصورت متعادل در همه حوزههاي علمي به جايگاه واقعي خود نائل آيد.
نظارت دقيق بر حسن اجراي «قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» ،سرعت
بخشيدن به روند تصويب اليحه مالكيت فكري و طرح مالكيت صنعتي در مجلس شوراي اسالمي،
حمايت از ايجاد شركتهاي غيردولتي توسعه فناوري و شركتهاي خدماتي مهندسي با هدف توليد،
انتقال و جذب فناوري بهمنطور كاهش ريسك پژوهش ،فعالسازي نقش كارگزاران دانش بهعنوان
واسطه بين محققان و صنعتگران ،اصالح آييننامههاي ارتقاي اعضاي هيئت علمي و آييننامههاي
 .1بيانيه گام دوم انقالب ،بخش علم و پژوهش.
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جذب دانشجو و دفاع از رساله و پاياننامه ،پايش و تحليل مداوم نقاط حساس و آسيبزاي ناشي از
تحريمها و اتخاذ واكنشهاي سريع و بهموقع ازسوي متوليان امر ،حفظ همكاري با كشورهاي پيشرو در
توليد علم ،تسهيل مقررات كسبوكارهاي نوپا ،تعريف و نهادينهسازي يك نهاد تنظيمگر ،واحد و
پاسخگو براي همكاري هرچه مؤثرتر ساختارهاي پراكنده و موازي موجود در نظام علم و فناوري و ...
بخشي از راهكارهاي پيشنهادي براي مواجه با آسيبهاي نظام علم و فناوري و تداوم رشد علمي كشور
براي رسيدن به مرزهاي دانش و مرجعيت علمي است.
مقدمه
توليدات علمي كشور در  40سال اول انقالب (گام اول) بسيار قابل توجه بود ،بيانيـه گـام دوم انقـالب ضـمن
تقدير از تالشها و دستاوردهاي علمي كشور در گام اول ،آن را آغـاز حركـت علمـي توصـيف كـرده اسـت و
جهش علمي كشور براي رسيدن به مرزهاي دانش را مورد تأكيد ويژه قرار داده است .گزارش حاضـر بـر ايـن
تالش است تا ضمن توصيف دستاوردهاي علمي كشور در گام اول ،آسيبهـاي موجـود را شناسـايي كنـد و
راهكارهايي را بهمنظور ورود به گام دوم حركت علمي كشور و تحقق مرزهاي دانش پيشنهاد دهد.
وضعيت گذشت ه و موجود توليدات علمي كشور
توليد علم در ادبيات كشور جايگاه ويژهاي پيدا كرده است ،بهطوري كه نهضت توليد علم و جنبش نرمافزاري
ذهن تمام سياستگذاران و برنامهريزان امور علمي و پژوهشي را به خود مشغول كرده و در اسناد باالدستي
ازجمله :سند سياستهاي كلي علم و فناوري ،نقشه جامع علمي كشور ،سند چشمانداز  1404و قوانين بودجه
سنواتي ،برنامههاي توسعه پنجساله كشور به جد مورد تأكيد قرار گرفته است .بحث توليد علم در سال 1365
مطرح شد؛ اما از اواخر دهه  70شمسي به بعد سرعت بيشتري گرفت .ازاينرو ،تالش پژوهشگران كشور در
راستاي انتشار توليدات (مستندات) علمي 1خود در سطح بينالملل و شركت در روند توليد جهاني علم با تشويق
و حمايت دولت ،افزايش چشمگيري يافت .حركت جهشي توليدات علمي كشور بعد از سال 2007( 1386م)
شتاب بيشتري گرفت و در سال  )2011( 1390ايران باالترين درصد رشد علمي دنيا را كسب كرد .تحرك
علمي كشور بعد از اين تاريخ نيز روندي صعودي را تجربه كرده است .در نمودار  1وضعيت توليدات علمي كشور
در  25سال اخير (بازه زماني  )1996-2018نسبت به كشورهاي پيشرو در توليد علم نمايش داده شده است.
قابل مشاهده است كه آمريكا بيشترين تعداد مستندات علمي ( )12.070.144دارا بوده و بعد از آن كشورهاي
چين ( ،)5.901.404انگلستان ( ،)3.449.243آلمان ( )3.019.959و ژاپن ( )2.750.108جزء پنج كشور برتر
 .1به طور كلي در اين گزارش هنگامي كه از مستندات علمي يا توليدات علمي بحث ميشود ،منظور مقاله ،کتاب ،مقاله
همایشي و کنفرانسي است.
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توليدات علمي از بين  139كشور در جهان هستند .كشورهايي از قبيل هند ،كره جنوبي ،تركيه ،ايران ،عربستان
و پاكستان بهترتيب در رتبههاي  43 ،22 ،20 ،12 ،9و  45جهاني قرار دارند .در سطح منطقه ايران با انتشار
 514.496سند علمي در بازه زماني ذكر شده بعد از تركيه با  588.326سند در جايگاه دوم قرار دارد1.

نمودار  .1تعداد انتشارات علمي كشورهاي منتخب ()2018-1996

مأخذ :پايگاه اطالعاتي سايمگو ()https://www.scimagojr.com

در بازه زماني  1996-2018در اغلب كشورها بيشترين تعداد مستندات علمي مربوط به حوزه
علوم پايه و كمترين تعداد مستندات نمايه شده به گروه علوم انساني اختصاص دارد .در حوزه علوم پايه
كشور آمريكا بيشترين مستندات را به خود اختصاص داده است و ايران در بين  9كشور منتخب رتبه
هفتم را داراست .در حوزه علوم پزشكي در بين كشورهاي منتخب كشور آمريكا بيشترين تعداد
مستندات را داشته است و ايران در اين بين ،رتبه هشتم را دارد .در حوزه فني و مهندسي ايران در
جايگاه  9كشورهاي منتخب قرار دارد و رتبه اول آمريكا اختصاص دارد .كمترين ميزان انتشارات علمي
ايران نيز  -مشابه با وضعيت جهاني -مربوط به حوزه علوم انساني و هنر است .بدينمعنا كه نسبت
توليدات علمي اين حوزه به كل مستندات ايران كمتر از  5درصد است ،اين نسبت براي حوزههاي فني
و مهندسي ،علوم پايه ،علوم پزشكي بهترتيب  35 ،38و  22درصد است .اين نسبت براي كشور آمريكا
بهترتيب :علوم انساني  ،13علوم پايه  ،32پزشكي  31و فني و مهندسي  24درصد است و براي كشور
تركيه نيز بهترتيب علوم انساني  ،8علوم پايه ،29پزشكي 37و فني و مهندسي  28درصد است .مالحظه
 . 1در اين بررسي تعدادي از پيشروترين كشورهاي دنيا در توليدات علمي براي مقايسه جايگاه كشور ايران نسبت به آنها و
برخي از كشورهاي منطقه نيز بهعنوان رقيب انتخاب شدند .بهخصوص كشورهاي كه از نظر سطح توسعهيافتگي در شرايط
نسبتاً برابري با ايران قرار دارند.
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ميشود با وجود اينكه الگوي حاكم بر توليدات علمي كشورهاي منتخب با الگوي ايران در سه حوزه
علوم پايه ،پزشكي و فني و مهندسي تا حدي مشابه است اما در حوزه علوم انساني وضعيت متفاوت
است و كشور ايران نتوانسته در اين حوزه توليدات چنداني داشته باشد.
نمودار  .2تعداد انتشارات علمي ایران و كشورهاي منتخب به تفکيک حوزه علمي در بازه زماني 1996-2018
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
75605 196458 333124 432695 1276546 1366377 1725931 1519847 6071435
80815 122846 379635 846646 335397 2526076

70450

13713 41944

425854 335479 256771 757057 1517277 1357925 1205068 4493901 4773323
121358 312397 254396 768846 1845927 1974067 1646027 4276134 6187006
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وضعيت توليدات علمي كشور طي پنج سال اخير

1

نمودار  .3وضعيت توليدات اسناد علمي كشورهاي منتخب در بازه زماني 2014-2018

مأخذ :همان.

 .1تمركز بر بازه زماني پنج سال اخير به دو دليل بوده است .پوشش دادن بازه زماني برنامه ششم توسعه و افزايش فشار
تحريمهاي اقتصادي و سياسي بر كشور بهخصوص در اين سالها.

6

__________________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
طبق نمودار  3درمجموع مستندات علمي در پنج سال اخير در ميان كشورهاي منتخب،

كشورهاي آمريكا و چين بهترتيب با ( )3.369.913و ( )2.583.895بيشترين تعداد سند علمي را دارا
هستند كه يكي از داليل 1آن را ميتوان تعداد باالي محققان اين دو كشور

دانست2.

مطابق نمودار فوق مشاهده مي شود كه مجموع مستندات علمي ايران طي پنج سال اخير بالغ بر
 258.771مدرك بوده و بعد از آن تركيه ( )223.233قرار دارد .ميانگين رشد ساليانه توليدات علمي
كشور در پنج سال اخير ،حدود  7.78درصد بوده است .نمودار  4روند انتشارات علمي ايران در بازه
زماني  2014-2018را نشان ميدهد .با اين ميزان انتشارات ،ايران در سال  2018در جايگاه شانزدهم
جهاني و اول منطقه قرار گرفته است.
نمودار  .4تعداد انتشارات علمي ایران در بازه زماني 2014-2018

مأخذ :همان.

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه براي سال  1396از حيث توليد مستندات علمي رتبه  15را
هدفگذاري كرده و اين رتبه بايد تا پايان برنامه در سال  1400به  12برسد .با توجه به روند رتبه
ايران در پنج سال گذشته كه در نمودار  5به تصوير كشيده شده است ،رسيدن به اين هدفگذاري
دشوار به نظر ميرسد .زيرا در فاصله سالهاي  2016تا  2018با وجود افزايش ميزان انتشارات علمي،
روند كشور همچنان در جايگاه  16ثابت مانده است .در سال  2018رتبه  12متعلق به كشور اسپانيا با
تعداد  96517مستند علمي بوده است .با در نظر گرفتن رشد ساليانه  8درصد مستندات علمي كشور،
درنهايت تا سال  2021حدود  80هزار مستند توليد خواهد شد كه حتي با فرض ثابت ماندن روند
توليد علم در ساير كشورها طي سال هاي آتي نيز انتشار حدود صدهزار مقاله و كتاب در سطح
بينالمللي محقق نخواهد شد.

 . 1زبان رايج علمي ،كيفيت و سطح علمي محققان ،كيفيت مجالت علمي ،سطح علمي دانشگاهها ،سياستهاي حاكم
بر نظام علم و فناوري و  ...از ديگر عوامل مهم در توليدات علمي كشورهاست.
 .2در سال  2017آمريكا حدود  22و چين  89ميليون دانشجو داشتهاند (برگرفته از آمار يونسكو.)http://uis.unesco.org ،

___________________________________________________________

7

نمودار  .5رتبه توليد مستندات علمي ایران در پایگاه اسکوپوس در برابر هدفگذاري برنامه ششم توسعه
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شايان ذكر است كه بخشي از حجم توليدات علمي هر كشوري متأثر از تعداد محققان آن كشور و
درنتيجه جمعيت آن كشور بوده و كاربرد اين شاخص بهصورت تعداد مستندات علمي ،جهت مقايسه بين
كشورها هدف مطلوب را بهدست نميدهد .بنابراين با نرمال كردن اين اطالعات بهصورت سرانه ،ميتوان
ارزيابي درستتري از عملكرد كشورهاي مختلف در زمينه توليد و انتشار مستندات علمي انجام داد .بر
اين اساس سرانه تعداد كل انتشارات علمي به ازاي هر ميليون نفر (در بازه پنجساله) در نمودار  6آورده
شده است.
نمودار  .6تعداد كل انتشارات علمي به ازاي هر ميليون نفر (در بازه پنجساله)

ماخذ :پايگاه اطالعاتي سايمگو ( )https://www.scimagojr.comو شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري .1398

مطابق نمودار  ،6مشاهده مي شود كه در بين كشورهاي مورد بررسي ،انگلستان با سرانه تقريباً
 15.679سند علمي بهازاي هر ميليون نفر جمعيت ،باالترين وضعيت را در اين شاخص داراست ،كشور
آمريكا ( )10.773و آلمان ( )10.347در ردههاي بعدي قرار ميگيرند .كمترين ميزان اين سرانه هم
مربوط به پاكستان ( )397است .ايران با سرانه  3.191سند علمي بهازاي هر ميليون نفر وضعيت
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بهتري را نسبت به هند و پاكستان و تركيه دارد .با توجه به پيشتازي كشور در توليد مستندات علمي
در سالهاي اخير و با اميد به حفظ همين روند افزايشي ،انتظار ميرود كه ايران در اين شاخص
وضعيتي بهتر از عربستان را بهدست آورد .عالوه بر اين در نقشه جامع علمي كشور بهعنوان سند
باالدستي در حوزه علم و فناوري ،تعداد مستندات علمي مورد توجه قرار گرفته و براي افق 1404
تعداد  800سند علمي بهازاي هر ميليون نفر هدفگذاري شده است .با تخمين  90ميليون نفر جمعيت
كشور براي سال  ،1400تعداد توليدات علمي بايد به  72000سند برسد و با توجه به روند موجود ،به
نظر ميرسد تحقق اين هدف دور از دسترس نباشد.
همچنين در برنامه ششم توسعه سرانه تعداد توليدات علمي در پايگاه اسكوپوس براساس تعداد
اعضاي هيئت علمي مدنظر قرار گرفته است .بر اين اساس مقدار اين شاخص در سال ،1397 ،1396
 1399 ،1398بهترتيب  79 ،85 ،64و  85درصد تعيين شده و درنهايت با روند افزايشي اين سرانه مقدار
آن در سال  1400معادل  0/95در نطر گرفته شده است .با توجه به آمار مستندات علمي ( )60.268در
سال  1397و تعداد اعضاي هيئت علمي موجود ( ،)85.592سرانه هدفگذاري شده براي اين سال
معادل ( )%73محقق شده است .بنابراين با توجه به روند افزايشي تعداد اعضاي هيئت علمي 1،بايد
تدابير ويژهاي انديشيد تا اين نسبت در پايان برنامه نيز محقق شود.
تعداد مستندات علمي به تفکيک گروه هاي علمي

نمودار  .7توليدات علمي ایران به تفکيک گروههاي علمي در بازه زماني2018-2014

مأخذ :گزارش شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري.1398 ،

 . 1تعداد اعضاي هيئت علمي در سالهاي 1397 ،1396 ،1395 ،1394و  1398بهترتيب 80313 ،80080 ،76129 ،70840
و  85592است .مالحظه ميشود روند رشد تعداد اعضای هيئت علمي ،صعودي است (شوراي عالي علوم تحقيقات و
فناوري ،گزارش ملي پايش و ارزيابي علم ،فناوري و نوآوري كشور در سال .)1397
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مطابق نمودار  7بيشترين توليدات علمي ايران با  73.868سند مربوط به گروه علمي علوم پايه
است و پس از آن گروه علمي فني و مهندسي با  67.384سند در مرتبه بعدي قرار دارد؛ كمترين
توليدات علمي با  7.122سند در گروه علوم انساني و هنر منتشر شده است .توزيع مستندات علمي در
حوزههاي مختلف موضوعي نشاندهنده چگونگي توزيع نيروي پژوهشي در حوزههاي مختلف است كه
هر كشوري بنا بر نيازها و اولويتهاي پژوهشي مدنظر خود ،تصميم به تربيت پژوهشگران ميگيرد.
نكته قابل توجه اين است كه در اكثر كشورها بين تعداد دانشجويان بهعنوان يكي از نيروهاي
پژوهشي و تعداد مستندات علمي آن كشور تا حدي تناسب وجود دارد .بهعنوان نمونه در سال ،2016
 15درصد از كل دانشجويان در انگليس در علوم پايه مشغول تحصيل بودهاند و سهم آنها در توليدات
علمي حدود  28درصد بوده است ،ازطرفي  23درصد از توليدات علمي در علوم انساني توسط 56
درصد دانشجويان آن كشور صورت گرفته است .در همين سال حدود  11درصد دانشجويان تركيهاي
در علوم پايه تحصيل ميكردند ،سهم اين گروه در توليدات علمي  29درصد برآورد شد ،هرچند با
وجود تحصيل  75درصد دانشجويان تركيه در حوزه علوم انساني ،اين گروه تنها در توليد  18/5درصد
مستندات علمي نقش داشتهاند .مالحظه شد كه در دو كشور مطرح شده ،تناسب كافي بين توليدات
علمي و وضعيت توزيع پژوهشگران وجود ندارد ،اما در ايران اين عدم تناسب بسيار آشكارتر است .با
وجود اينكه بيشترين تعداد دانشجو مربوط به گروه علوم انساني با  55درصد است ،اما سهم آنها در
توليد مستندات علمي بسيار ناچيز بوده و فقط  3/5درصد از مستندات علمي كشور را به خود
اختصاص ميدهند .گروه علوم پايه با داشتن حدود  7درصد دانشجويان كشور  37درصد از توليدات
علمي كشور را در اختيار دارد.
تالقي دانش نظري و حوزه كاربردي (رشتهها و حوزههاي علمي و فناوري سرآمد كشور)
در كشور ما برخي از حوزههاي علمي و فناوري با تمركز بر ويژگيهايي همچون نيازمحوري،
مزيتمحوري ،مرزشكني و آيندهنگري مورد توجه قرار گرفتهاند .ازاينرو براساس سه راهبرد مهم .1
هدايت سرمايهگذاريهاي هدفمند در بودجههاي سنواتي و پنجساله .2 ،راهبري هدفمند نظام آموزشي
براي تأمين و جذب نيروهاي نخبه در اين حوزهها و  .3اصالح و ايجاد ساختارها و فرايندها ،سياستها
و ضوابط تشويقي خاص براي رشد سريع در اين حوزهها تدوين ،تصويب و اجرا شده كه نتيجه آن
دستيابي به مراحل بسيار باالي علمي و فني در سطح جهاني است .بسياري از اين حوزهها داراي
ستادهاي خاص و با سند توسعه ويژه هستند .بهطور كلي موفقيت و سرآمدي اين حوزههاي علمي و
فني زماني اتفاق افتاد كه ابعاد دانش نظري و كاربردي آنها بههم نزديك شده و بين عرضه و تقاضاي
اين دسته از علوم تعادل برقرار شد .اين دسته از علوم و فناوريها در ادامه معرفي شدهاند.
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 .1فناوريهاي هوافضا
دستاوردهاي اخير كشور در بخش طراحي ،ساخت و پرتاب ماهوارهها و طراحي و ساخت انواع
هواپيماها و ديگر هواگردها ازجمله عواملي هستند كه هوافضا را در سطح جهاني ،به يك حوزه پيشرو
تبديل كرده است .هوافضا از منظر اسناد باالدستي كشور از اهميت ويژهاي برخوردار است و در سند
چشمانداز  ،1404نقشه جامع علمي كشور بر آن تأكيد شده است .1لذا براي اين بخش ،سندي با
عنوان «سند جامع توسعه هوافضاي كشور» تدوين شده و ستادي نيز به همين نام ذيل معاونت علمي
و فناوري رياست جمهوري فعال است و امور مربوط به اين حوزه را پيگيري ميكند .عالوه بر پيشرفت
در حوزه كاربردي بهويژه در حوزه ساخت و پرتاب ماهواره ،كشور توانسته است ازنظر تعداد مستندات
علمي در زمينه مهندسي هوافضا رتبه  1منطقه و رتبه  13دنيا را در سال  2018بهدست آورد.
 .2زیستفناوري (بيوتکنولوژي)
زيستفناوري يكي از مهم ترين محورهاي توسعه علمي ،اجتماعي و اقتصادي كشورهاي جهان است و
ارتقاي زيستفناوري بهعنوان يكي از اساسيترين شاخصهاي تعيينكننده توسعه محسوب ميشود.
اين فناوري كه از تركيب چندين قلمرو علوم و فنون پديد آمده است ،در حال حاضر كاربردهاي فراوان
و بسيار متنوعي در علوم و فنون اعم از صنعتي ،پزشكي ،داروسازي ،محيط زيست ،اقتصادي و
كشاورزي پيدا كرده است ،بهنحويكه ميتوان آن را بهعنوان يكي از برجستهترين نشانههاي پيشرفت
بشر در قرن حاضر بهحساب آورد .زيستفناوري نيز در سند چشمانداز  1404و نقشه جامع علمي
كشور مورد تأكيد بوده است 2.همچنين سندي با عنوان «سند ملي زيستفناوري جمهوري اسالمي
ايران» در سال  1383تصويب شده است كه در حال حاضر مورد بازنگري قرار گرفته و سند دوم در
دست بررسي شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار دارد .همچنين ستادي تحت عنوان ستاد توسعه
زيست فناوري ذيل معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اين خصوص فعاليت ميكند .ايران از
نظر توليدات علمي در منطقه جايگاه اول و در سطح جهاني رتبه  12را در سال  2018بهدست آورده
است .هماكنون محققان كشور توانستهاند با بهرهگيري از دانش زيستفناوري و همكاري بخش صنعت
و توليد (بهخصوص شركتهاي دانشبنيان) دستاوردهاي متنوعي بهويژه در توليد داروهاي زيستي
داشته باشند.

 .1حوزه علم و فناوري هوافضا در بند  9ذيل امور فرهنگي ،علمي و فناوري سند چشمانداز  1404و در اولويتهاي «الف»
نقشه جامع علمي كشور مورد تأكيد قرار گرفته است.
 .2همان.
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فناوري نانو
نانوفناوري يكي از دانشهاي نو است كه در كنار علومشناختي ،1زيستفناوري ،فناوري اطالعات
مجموعه دانشهاي همگرا را كه  NBIC2نام گرفتهاند ،تشكيل ميدهند .فناوري نانو يكي از شاخههاي
نوين است كه فرصتهاي قابل توجهي را براي تحوالت جديد در شاخههاي مختلف علوم عرضه
ميكند .كاربردهاي خاص در پزشكي ،كشاورزي ،آب ،انرژي ،مواد و محيط زيست ،هوا و فضا ،صنايع
نظامي و صنعت الكترونيك ازجمله ظرفيتهاي اين حوزه علمي است .فعاليت جدي كشور از سال
 1382با تشكيل ستاد نانو آغاز شد .هماكنون اين ستاد ذيل معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
فعال است .عالوه بر اين باشگاه نانو تحت حمايت ستاد مربوطه در سال  1387بهمنظور انجام فعاليت
علمي و آزمايشگاهي تأسيس شده است .بهمنظور انجام فعاليتهاي سازمانيافته و اصولي سندي با
عنوان «سند گسترش كاربرد فناوري نانو در افق  »1404هيئت وزيران در سال  1396تدوين و تصويب
كردند .از نظر عملكردي ايران رتبه چهارم را در بين كشورهاي توليدكننده علم و فناوري نانو جهان
پس از چين ،آمريكا و هند دارد و كره جنوبي ،آلمان ،ژاپن ،انگلستان ،فرانسه و اسپانيا پس از ايران
قرار دارند 3.حوزه نانو يكي از حوزههاي است كه كاربردهاي متنوعي دارد و محققان ايراني با همكاري
بخشهاي توليدي و صنعتي در زمينههاي مختلف (البسه ،محصوالت خانگي ،وسايل شوينده و
بهداشتي ،ابزار و آالت صنعتي و  )...دستاوردهايي داشتهاند.
 .4سلولهاي بنيادي
دستاوردهاي علم سلولهاي بنيادي و مهندسي بافت به يك انقالب چشمگير در زمينه پزشكي منجر
شده است .امكان توليد و اصالح ژنتيكي سلولهاي بنيادي بهطور بالقوه بشر را قادر ميسازد تا بخش
وسيعي از اختالالت و در موارد خاص ،نقص ژنتيكي ارثي را اصالح كند .آغاز فعاليت علمي و تحقيقاتي
در زمينه سلولهاي بينادي در دانشگاههاي كشور به ابتداي دهه هفتاد شمسي برميگردد .در همين
سالها پژوهشگاه رويان بهصورت تخصصي در اين زمينه شروع بهكار كرد .ستاد توسعه علوم و
فناوريهاي سلولهاي بنيادي در سال  1387در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تشكيل شد.
بهمنظور برنامهريزي دقيق و حركت اصولي در زمينه سلولهاي بنيادي سندي با عنوان «سند ملي
علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي» در سال  1392توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوب شد.
 .1آغاز فعاليتهاي علمي كشور در حوزه علومشناختي به دهه هفتاد برميگردد ،اين فعاليتها در سال  1390با تدوين
«سند راهبردی علوم و فناوریهای شناختی» و تشكيل ستادي با همين عنوان ذيل معاونت علمي و فناوري رياست
جمهوري ،شكل جديتري پيدا كرد .ميانگين رتبه ايران در زير حوزه علومشناختي (علوم اعصابشناختي ،هوش مصنوعي،
روانشناسي شناختي و تجربي  )...از سال  2016الي  2018در دنيا  22و در منطقه يك است (ستاد توسعه علوم و
فناوريهاي شناختي ،جايگاه ايران در ردهبندي كشور در تعداد مقاالت در حوره علوم و فناوريهايشناختي.)1398 ،
)2 . Nano- Bio- Information-Cognetive Technologies (NBIC
3. https://statnano.com/report/r65
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ستاد توسعه علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي با توجه به جديد بودن اين حوزه از دانش و فائق
آمدن بر كندي پژوهش در مقابل كاربرد دانش ،سعي در ترغيب نيروهاي موجود در اين زمينه و
همچنين فراهم كردن زمينه الزم براي تربيت و رشد نيروهاي جوان در حوزه سلولهاي بنيادي،
مهندسي بافت ،ژن درماني و سلول درماني نمود .ازسويديگر ،به همت دانشمندان و محققان ،رشد
چشمگيري در حوزه توليد علم در زمينه پزشكي بازساختي در كشورمان انجام شد .از شاخصهاي مهم
رشد علمي كشورها ،تعداد مقاالت پژوهشي منتشر شده است كه روند رو به رشد آن نشان از پيشرفت
در آن حوزه خاص مطالعاتي دارد .جهت بررسي ميزان توليد علم ،مقاالت منتشر شده در مجالت
معتبر بينالمللي در حوزه سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي ،نمايه شده در پايگاه اسكوپوس با
كليدواژههاي مرتبط با حوزه سلولهاي بينادي مورد جستجو قرار گرفت .براساس همه مستندات توليد
شده تا پايان سال  ،2018ايران در رتبه  14جهاني و اول منطقه قرار گرفته است .همزمان با توسعه
علمي ،به شركتهاي دانشبنيان متعددي با مأموريت توليد فراوردههاي سلولي و بافتي و نيز توليد
مواد و تجهيزات اوليه شروع به فعاليت كردند ،بهطوري تا سال  1397بيش از  144شركت فعال در
حوزه سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي در حال فعاليت هستند 1.شايان ذكر است ايران در حوزه
پيوند عضو نيز (از حوزههاي مرتبط با سلولهاي بنيادي) با انجام حدود  53880عمل پيوند عضو تا
پايان سال  ،1396جايگاه قابل توجهي را

داراست2.

 .5فناوري هستهاي
در حال حاضر توسعه و كاربردهاي روزافزون انرژي هستهاي و منابع مختلف تهيه آن ،جزء رويكردهاي
اصلي كشورهاي مختلف است .اين حوزه كاربردهاي متعددي در توليد برق ،پزشكي هستهاي و امور
بهداشتي ،دامپزشكي ،دسترسي به منابع آب ،صنايع غذايي و كشاورزي و بخش صنعت دارد .فناوري
هستهاي ازجمله موضوعهاي مورد توجه در سند چشمانداز  1404و نقشه جامع علمي كشور

است3.

كشور ايران در سال  2018از نظر توليدات علمي در همه زمينههاي مهندسي هستهاي ،پزشكي
هستهاي و فيزيك هستهاي رتبه اول منطقه را كسب كرده است و در جهان نيز بهترتيب رتبه 14 ،15
و  21را بهدست آورده است 4.با بررسيهاي انجام شده ،مشخص شد توليدات علمي كشور نسبت به
چند سال اخير افت كرده است كه اين امر ميتواند ناشي از مسائل تحريمي اين حوزه باشد .ايران از
ابتداي دستيابي به انرژي صلحآميز هستهاي پيشرفتهاي مناسبي در كاربرد صلحآميز اين حوزه داشته
 .1ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنيادی« ،مروری بر عملکرد ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای
بنيادی در سال  ،1397ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنيادی».1397 ،
 .2گزارش دبيرخانه انجمن پيوند اعضای ایران ،اسفند .1397
 .3حوزه علم و فناوري هستهاي در بند « »9ذيل امور فرهنگي ،علمي و فناوري سند چشمانداز 1404و در اولويتهاي
«الف» نقشه جامع علمي كشور مورد تأكيد قرار گرفته است.
4.https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=3106&year=2018&region=Western%20Europe.
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است؛ ازجمله توليد حجم عمده نيروي برق و تحويل آن به شبكه سراسري ،تشخيص و درمان
بيماريها ،آفاتزدايي محصوالت گياهي و زراعي و. ...
 .6گياهان دارویي
تنوع اقليمي و به تبع آن پوشش متنوع گياهي ظرفيت بسيار گستردهاي را براي ورود ايران به عرصه
تجارت بينالمللي گياهان دارويي فراهم كرده است .بر همين مبنا ايران با درك بهنگام اهميت و
جايگاه علم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي فعاليتهاي گسترده و نظاميافتهاي را بهمنظور
بهرهمندي از مزاياي اين فناوري آغاز كرده است .ازاينرو در مهرماه « 1387ستاد توسعه علوم و
فناوري گياهان دارويي و طب سنتي» بهعنوان محل تالقي دانش نظري و كاربردي در حوزه گياهان
دارويي و طب سنتي كشور در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري شروع بهكار كرد .ايران رتبه
پنجم توليدات علمي جهان و رتبه يك منطقه را در زمينه طب سنتي و بهرهگيري از گياهان دارويي
در درمان بيماريها كسب كرده است و در اين خصوص از كشورهاي پيشرو بهحساب ميآيد .هماكنون
بيش از  400شركت نوآور در زمينه گياهان دارويي ،فراوردههاي طبيعي و سنتي و نزديك به 100
شركت دانشبنيان در اين حوزه دستاوردهاي خود را به بازار عرضه ميكنند.
برخي ديگر از حوزههاي علمي مشابه كه نيازمند توجه ويژه همانند ساير حوزه سرآمد مذكور
هستند ،عبارتند از :فناوريهاي نفت و گاز ،فناوريهاي اطالعات و ارتباطات ،فناوريهاي
زيستمحيطي ،فناوريهاي نرم و فرهنگي ،انرژيهاي نو و تجديدپذير ،رمزنگاري و كدگذاري .با توجه
به اينكه اين دسته از رشتههاي علمي و فني همچون حوزههاي سرآمد كشور جزء اولويتهاي علمي و
فناوري كشور هستند و ويژگي مزيتمحور ،نيازمحور ،مرزشكن و آيندهنگر دارند ،ضروري است
سازوكارهاي مشابه براي آنها در نظر گرفته شود ،تا كشور بتواند در عرصه ملي و بينالمللي از مزاياي
آنها بهرهمند شود .همانطور كه بيان شد يكي از موفقيتهاي خاص حوزههاي فوق وجود ستادهاي
ويژه است ،ازهمينرو در چند سال اخير براي برخي حوزههاي ديگر نيز ذيل معاونت علمي و فناوري
رياست جمهوري ستادهايي تأسيس شده كه مشتمل بر :ستاد توسعه فناوريهاي نرم و هويتساز،
ستاد توسعه فناوري آب ،خشكسالي ،فرسايش و محيط زيست و ستاد توسعه فناوريهاي فوتونيك،
ليزر ،مواد پيشرفته و ساخت است.
آسيب شناسي وضعيت علمي كشور
طي سه دهه گذشته اكثر كشورهاي در حال توسعه به اين امر پي بردند كه بهجاي مصرف علم و
دانش ،بايد بتوانند سهمي در توليدات علمي دنيا داشته باشند و از اين طريق براي خود قدرت ،ثروت و

14

__________________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي

نفوذ فراهم آورند .به بيان ديگر يكي از راههاي توسعه هر كشوري ،ميزان حضور محققان آن در عرصه
توليد علم جهاني است كه اين امر نهتنها بر حركت كلي كشور بهسمت پيشرفت ،بلكه براي افزايش
توليدات علمي در عرصه بينالمللي بسيار اساسي است .جمهوري اسالمي ايران با تشخيص بموقع ،اين
فرايند را شروع كرد و توانست در مدت بسيار اندكي نسبت به ساير كشورها ،سهم بزرگي از توليدات
علمي دنيا را كسب كند .اين گزارش نشان ميدهد كشور ايران با وجود تنگناهاي بسيار ناشي از شرايط
جنگ و تحريمهاي بينالمللي توانسته است در منطقه و جهان حائز رتبههاي برتر علمي و فني شود و
در برخي از حوزههاي علمي نيز سرآمد شود .اما تداوم حركت علمي كشور و رسيدن به مرجعيت علمي
و درنهايت اثرگذاري بيشتر بر فرايند توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سالمت و رفاه كشور،
نيازمند رفع آسيبهايي است كه در اين مسير وجود دارد ،و بهعنوان تهديدي براي حركت علمي كشور
بشمار ميروند .اين آسيبها به سه گروه شامل آسيبهاي علمي  -حرفهاي ،آسيبهاي مديريتي -
ساختاري و آسيبهاي قانوني ،اسنادي و آييننامهاي دستهبندي شدهاند.
الف) آسيبهاي علمي  -حرفهاي
آسيبهاي علمي  -حرفهاي عمدتاً مرتبط با كيفيت توليد علم در كشور و انگيزههاي توليد آن است كه
در ادامه بحث ميشوند.

 وضعيت نامناسب شاخصهاي كيفي توليد علميكي از شاخصهاي كيفي علم توليد شده ،ميزان استنادات به آن است .در سطح جهاني و بين 239
كشور رتبه كلي ايران در شاخص تعداد استنادات برابر با  32و ميزان استناد بهازاي كل مستندات
منتشر شده برابر با  200است 1.در بين كشورهاي بررسي شده در اين گزارش نيز با مقدار عددي 8/32
از شاخص مذكور جايگاه نهم را داراست .كشورهاي تركيه با مقدار  ،9/98هند با  9و عربستان با
 10/65از اين شاخص ،وضعيت بهتري نسبت به ايران دارند .باال بودن ميزان استنادات نشاندهنده
كيفيت پژوهشها و عنصر مهمي در تحقق مرجعيت علمي است .اين مهم در بند اول سند سياستهاي
كلي علم و فناوري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است 2.ازطرفي در «نقشه جامع علمي كشور» بهعنوان
سند باالدستي در اين حوزه كيفيت مستندات علمي و ميانگين استناد به آنها مورد توجه قرار گرفته و
براي افق  1404عدد  15را هدفگذاري كرده است 3.بدون لحاظ كردن سياستهاي بهبود كيفيت

 .1در بازه زماني  – 1996-2018برگرفته از Scimgo
 .2سياستهاي كلي علم و فناوري ،بند «.»1
 .3ايران در حال حاضر با حدود  4ميليون و  282هزار تعداد استناد رتبه  32را داراست و براي رسيدن به رتبه  15در سالهاي
آتي حداقل نيازمند حدود تعداد  15ميليون استناد است.
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مستندات علمي ،تحقق هدف مذكور ممكن نخواهد بود .با توجه به آمار موجود ،ميزان ارجاعات به
توليدات علمي كشور ،در وضعيت نامطلوبي توصيف ميشود.
مكمل ميزان استنادات ،ميزان مستندات علمي بدون ارجاع است .هرچه درصد توليدات علمي
بدون ارجاع كمتر باشد نشان دهنده كيفيت مستندات علمي آن حوزه است .در اين شاخص گذشت
زمان براي ارجاع به يك سند علمي اهميت زيادي دارد .با اين مالحظه ،تعداد مستندات علمي بدون
ارجاع ايراني از  19درصد در سال  2014به  37درصد در سال  2017افزايش يافته است .با توجه به
اهميت گذشت زمان براي محاسبه ارجاع به يك سند علمي بنابراين در رابطه با  37درصد توليدات
علمي بدون ارجاع در سال  2017نميتوان نظري داد ،ولي  19درصد مستندات علمي بدون ارجاع
براي سال  2104رقم بااليي است و نشان مي دهد كه تقريباً يك پنجم از توليدات علمي كشور فاقد
كيفيت الزم براي استناددهي بودهاند .طبق بررسيهاي سال  47 ،2017درصد از مستندات علمي
حوزه علوم انساني و هنر قابل استناد نبودهاند .پس از آن حوزه پزشكي حوزه فني و مهندسي قار دارند
كه ميانگين سهم مستندات استناد شده آنها به ترتيب  41و  34درصد است .اما حوزه علوم پايه
وضعيتي بهتر از ساير حوزهها دارند و تنها  31درصد از توليدات علمي آن مورد استناد قرار نگرفته
است .بهطور كلي ميتوان گفت هرچند در همه حوزههاي ذكر شده وضعيت مطلوبي در اين شاخص
وجود ندارد اما شرايط در رشتههاي علوم انساني وخيمتر

است1.

شاخص مهم ديگر كه بحث كيفيت توليدات علمي را مدنظر دارد ،شاخص هرش(  ) Hاست .اين
شاخص بازده و تأثير علمي يك كشور را مشخص ميكند .در سند برنامه ششم توسعه رتبه ايران در
اين شاخص در بين كشورها براي سال  41 ،1398در نظر گرفته شده كه بايد در سال  1400به 40
برسد .ايران در اين شاخص براي سال  2018رتبه  41را داشته و بعد از تركيه (رتبه  )36و عربستان
(رتبه  )40قرار دارد 2.كه تحقق مرجعيت علمي در منطقه و جهان را تحت تأثير منفي قرار داده است.
 وابستگي ميزان توليدات علمي كشور به انگيزههاي غيرمؤثرالگوي اصلي توليد علم در ايران توليد مستندات علمي مشترك دانشجويان با اساتيد در دانشگاهها
است .طبعاً انگيزههاي محرك توليد علم نيز حول دو گروه فوق است .انگيزههاي نظام علمي براي
انتشار مستندات علمي مشتمل بر :ترفيع و ارتقاي اعضاي هيئت علمي ،دريافت مجوز دفاع از رساله يا
نمره براي پاياننامه ،قبولي در مصاحبه دكتري و گرفتن بورس و استخدام است .اساساً شناخت
انگيزههاي محققان و پژوهشگران و نوع پژوهشهاي آنها اعم از پژوهشهاي آزاد ،طرحهاي پژوهشي يا
انجام رساله و پاياننامه بسيار مهم است .آنچه مسلم است وابستگي عميق تعداد اسناد علمي ايران به
جامعه دانشگاهي آن هم به دانشجويان تحصيالت تكميلي است .ازاينرو تهديدي كه وجود دارد اين
 .1محاسبه براساس دادههاي پايگاه اطالعاتي سايمگو صورت گرفته است.
 .2شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري ،گزارش ملي پايش و ارزيابي علم ،فناوري و نوآوري كشور در سال .1397
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است كه با كاهش تعداد دانشجويان طبيعتاً تعداد اسناد علمي بهسرعت كاهش خواهد يافت.
ازسوي ديگر سازوكار موجود باعث خواهد شد ،پژوهشگران صرفاً به انتشار توليدات علمي اكتفا كنند و
ضرورتي بر كاربرد و اثرگذاري نبينند .ناگفته پيدا است كه بخش عمده چنين وضعيتي ناشي از شيوه
سياستگذاري علمي كشور است .ازاينرو بهنظر ميرسد شيوه سياستگذاري علمي كشور درخصوص
انگيزه انجام پژوهشها و نيز نيازمند بازنگري و تصحيح است.
 همکاري علمي ضعيف با سایر كشورهامشاركت و همكاري علمي بهعنوان راهي براي حـل دشـواريهاي موجـود بـر سـر راه پيـشرفت و توسعه
علم شناخته ميشود و وجهه بينالمللي نظام علم و فناوري را ارتقا ميبخشد .با وجود اينكه در بند «»6
سند سياستهاي كلي علم و فناوري گسترش همكاري و تعامل فعال ،سازنده و الهامبخش در حوزه علم و
فناوري با  -ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقهاي و جهاني مدنظر قرار گرفته است و همچنين
قانونگذار براي افق  1400مقدار  35درصد تعداد مستندات مشترك با محققان خارجي از كل مستندات
علمي در قانون برنامه ششم توسعه بهعنوان يكي از مؤلفههاي مهم در توسعه همكاريهاي علمي و فني
مورد توجه قرار داده است ،با بررسي انجام شده ميانگين انتشار مستندات علمي مشترك در پنج سال اخير
( 20 ،)2014-2018درصد برآورد شده است .ازاينرو بهمنظور ارتقاي جايگاه ديپلماسي علمي و فناوري
كشور ضروري است برنامهريزي جديتري ازسوي متوليان صورت گيرد.

 عدم توازن رتبه ایران در شاخصهاي كسبوكار ،نوآوري و توليد علمدرحاليكه ايران در سال  2018رتبه  16تعداد مستندات علمي را در سطح جهان كسب كرد ،در
همين سال در شاخص جهاني كارآفريني در جايگاه  ،72شاخص جهاني رقابتپذيري استعداد در
جايگاه  97و در شاخص جهاني نوآوري در جايگاه  61قرار گرفت 1.با وجود جايگاه مناسب در ميزان
توليدات علمي ،وضعيت كشور در ثبت اختراعات بهعنوان گامي مهم در نوآوري و تجاريسازي علم و
فناوري نيز مساعد نيست 2.براساس جدول  ،2درصد تعداد اختراع ثبت شده نسبت به تعداد اسناد
علمي كشور در مراجع بينالمللي در پنج سال اخير ( 0/092 )2018-2014درصد است ،بدينمعنا كه
بهازاي هر  1000سند علمي تقريباً يك اختراع بينالمللي ثبت شده است .اين نسبت براي كشور تركيه
 16درصد و براي كشور عربستان  8درصد است .اين نتيجه نشان ميدهد وضعيت ثبت اختراع
 . 1شايد يكي داليل اين عدم توازن شرايط و موانع موجود براي كارآفريني و شروع كسبوكار در كشور است .طبق آمار
بانگ جهاني از شاخص سهولت محيط کسبوکار در سال 2019؛ كشور ايران رتبه كلي  128را از ميان  190كشور منتخب
كسب كرده است .بهطور خاص ايران از نظر زيرشاخصهاي :شروع كسبوكار ،دريافت مجوز ساخت ،دريافت برق ،ثبت
مالكيت ،دريافت اعتبار ،حمايت از سرمايهگذاران خرد ،پرداخت ماليات ،تجارت فرامرزي ،اجراي قراردادها و حلوفصل
ورشكستگي به ترتيب رتبههاي  89 ،121 ،149 ،173 ،99 ،90 ،108 ،86 ،173و  131را بهدست آورده است.
« .2البته توليد علم را که ما عرض کردیم ،با توليد مقاله نباید اشتباه کرد .آمارهایى که میدهند ،مقالههایى که منتشر
شده ،مقالههاي علمي و بعضاً باارزش و مرجع که در دنيا جنبه مرجع پيدا کرده ،این چيز خوبى است ،چيز باارزشى است
اما این همه قضيّه نيست؛ اوّال ً بایستى مقالهها به ثبت ابداع بينجامد ،ثانياً باید مقالهها ناظر به نيازهاى درونى کشور
باشد؛ این را باید هم دانشگاهها ،هم دستگاههاى مراکز تحقيقاتى و علمي دنبال کنند؛ روى این باید تکيه کرد» (بيانات
مقام معظم رهبري در ديدار با شرکتکنندگان در هشتمين همایش ملی نخبگان جوان.)1393/07/30 ،
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بينالمللي ايران نسبت به تعداد مستندات علمي در مقايسه با ساير كشورها (حتي كشورهاي منطقه)
مناسب نيست .اين امر ميتواند داليل متعددي داشته باشد ازجمله :آشنا نبودن به معيارهاي ثبت
اختراع ،عدم تمايل به ثبت اختراع بهدليل طوالني بودن روند و هزينههاي آن و يا عدم كيفيت و
استاندارد درخواستهاي ثبت اختراع كه موجب رد آن در ارزيابيها ميشود .ازطرفي ثبت اختراع در
عرصههاي ملي و بينالمللي زماني اهميت و ارزش دارد كه بتواند به مرحله تجاريسازي و توليد
بينجامد .به همين دليل ثبت اختراع با وجود داشتن اعتبار ،نميتواند به تنهايي در رشد و شكوفايي
اقتصادي مؤثر واقع شود 1.اطالعات زيادي راجع به اختراعات ثبت شده كه تجاري شدهاند در سطح
كشور يا خارج از كشور در دسترس نيست .لذا در اين خصوص سياستهاي مرتبط با آموزش عالي و
انگيزههاي ثبت اختراع ،شرايط اقتصادي و توليدي كشور و وجود بستر همكاريهاي علمي و اقتصادي
با ساير كشورها بايد مورد آسيبشناسي و اصالح قرار گيرد.
جدول  .1نسبت توليدات علمي به پتنت داخلي و خارجي در بازه پنج ساله ()2014-2018
تعداد مستندات

تعداد پتنت

تعداد پتنت

نسبت پتنت خارجي

نسبت پتنت

علمي

خارجي

داخلي

(نسبت)1000

داخلي(نسبت )1000

ايران

258771

240

12652

0.092

50

تركيه

223233

3509

9911

16

44

آلمان

888809

331507

138702

370

151

آمريكا

3369913

638،985

724657

190

210

كشور

عربستان

104048

8288

1282

8

12

ژاپن

658680

633،028

794،426

960

1200

كره جنوبي

414268

184،449

436،087

440

1005

ب) آسيبهاي مدیریتي  -ساختاري
 ضعف بازار محصوالت دانشي و فناورانهبخش عمده دانش و فناوري توليد شده توسط محققان و نوآوران كشور بدون مصرف باقي ميماند.
دليل عمده آن هم نبود بازار مناسب براي فروش و عرضه اين توليدات است .بسياري از شركتها و
مؤسسههاي دانشبنيان ،عدم حمايت از محصوالت داخلي و واردات بيرويه كاالهاي مشابه خارجي با
كاالهاي توليد شده را يكي از موانع فعاليت مفيد خود ميدانند .ازطرفديگر اين شركتها بازاريابي
محصول ازجمله مراحل معرفي محصول ،تبليغات ،مذاكرات جهت ثبت سفارش ،ارتباط با بازارهاي
بينالمللي براي صادرات و غيره آشنا نبوده و به همين دليل در مرحله فروش محصول با مشكل مواجه
ميشوند .اين آسيب بيش از همه متوجه دستاوردها و محصوالت علوم و فناوريهاي نو در كشور است.
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 عدم مشاركت بخش اجرایي غيردانشگاهي (صنعتي و توليدي) در توليدات علمي یااستفاده از آن
يكي از فاكتورهاي مهم جامعه دانشبنيان گسترش دانش در خارج از فضاي آكادميك است ،بهگونهاي
كه دانش زيربناي فعاليتهاي اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي شود .اين در حالي است كه در
كشور با وجود تأكيدات بسيار بر پژوهشهاي كاربردي در نهادها و ساختارهاي خارج از دانشگاه،
هماكنون بخش عمده پژوهشها و به تبع آن توليدات علمي كشور در دانشگاهها صورت ميگيرد .حدود
 91درصد توليدات علمي كشور در دانشگاهها انجام ميشود ،محققان وابسته به ساير دستگاههاي
دولتي  8درصد و بخش صنعت با سهم  1درصدي ،نقش كمرنگي در اين خصوص دارند 1.اين در حالي
است كه بيش از  50درصد از  13هزار ميليارد تومان كل اعتبار پژوهشي كشور در اليحه بودجه
سال ،1399ذيل ساير دستگاههاي اجرايي (بخشهاي صنعتي و توليدي) كشور تعريف شده است .عدم
احساس نياز يا تعهد بخش صنعتي و توليدي كشور به پژوهش و ضعف ارتباطي بين جامعه دانشگاهي
و صنعتي كشور باعث شده است پژوهشهاي انجام شده در دانشگاه نيز بهطور مناسبي كاربردي و
مسئلهمحور نباشند .با وجود تالشهاي بسيار درخصوص پررنگ كردن نقش تعامالت صنعت با دانشگاه
طي سالهاي اخير و با هدف سوق دادن جريان حركت علمي كشور بهسمت صنايع ،شواهد نشان
ميدهد كه حداقل در عرصه توليدات علمي كه شاخصي از وجود روابط ميان دانشگاه ،دولت و صنايع در
سطح جهان به شمار ميآيد ،وضعيت مطلوبي در كشور وجود ندارد.
 سهم اندك بخش غيردولتي در هزینههاي تحقيق و توسعههزينههاي تحقيق و توسعه در بنگاههاي تجاري ،در توليد كاالها و خدمات جديد ،كيفيت باالتر توليد و
فرايندهاي توليدي جديد اثرگذارند و موجب رشد بهرهوري در هر دو سطح خرد بنگاهها و كالن
اقتصادي ميشود .بهاينترتيب هرچه سهم اين بخش از هزينهكرد تحقيق و توسعه در مقايسه با بخش
دولتي بيشتر باشد بر توسعه اقتصادي مؤثرتر خواهد بود .از داليل مهم عدم تمايل بخش خصوصي به
سرمايهگذاري در پژوهش ،عدم اطمينان از سرمايهگذاري بر فعاليتهاي پژوهشي يا به عبارتي ريسك
پژوهش است .همانطور كه نمودار  8نشان ميدهد روند مشاركت بخش خصوصي در كشور نزولي بوده
و از  %35در سال  1393به حدود  %29در سال  1395رسيده است .اين در حالي است در بند 5-7
سند سياستهاي كلي علم و فناوري بر افزايش نقش و مشاركت بخشهاي غيردولتي در حوزه علم و
فناوري تأكيد شده است ،همچنين در نقشه جامع علمي كشور سهم بخش غيردولتي از هزينه تحقق و
توسعه  50درصد در نظر گرفته شده است.

.1جوكار ،طاهره ،مروتي ،مرضيه« ،بررسی وضعيت روابط دانشگاه ،صنعت و دولت در توليدات علمی براساس مدل مارپيچ
سهگانه» ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال هشتم ،شماره .1395 ،3
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نمودار  .8سهم بخش غيردولتي از كل هزینهكرد تحقيق و توسعه (به درصد)

مأخذ :شوراي عالي عتف« ،گزارش ملي پايش و ارزيابي علم ،فناوري و نوآوري كشور .»1397

در كشورهاي پيشرفته سهم زيادي از هزينهكرد تحقيق و توسعه توسط بخش غيردولتي و با هدف
رفع مشكالت صنعت انجام ميگيرد .ژاپن ،كره جنوبي و چين با حدود  %78در بين كشورهاي منتخب
اين گزارش بهترين وضعيت را دارند .اين سهم در كشور تركيه حدود  50درصد ،آمريكا حدود 64
درصد است .درمجموع ايران در اين حوزه وضعيت مناسبي ندارد.
 گرایش ضعيف دانشجویان و متقاضيان آموزش عالي بهسمت گروه علوم پایه در سالهاي اخيرمورد تأكيد قرار گرفتن علوم پايه در نقشه جامع علمي كشور ،قانون برنامه ششم توسعه و سياستهاي
كلي علم و فناوري نتايج قابل مالحظهاي براي نظام علم و فناوري كشور در پي داشته است .همانطور
كه در بخش قبلي مالحظه شد بيشترين سهم توليدات علمي كشور با  37درصد مربوط به رشتههاي
علوم پايه است .همچنين نقش علوم پايه در سرآمدي حوزههاي مهم كشور نيز انكارناپذير است .با اين
حال آمارها نشان ميدهد شاخص تعداد دانشجويان علوم پايه از سال  1394روند نزولي را آغاز كرده
است و اين بدان معناست تمايل دانشجويان به تحصيل در گروههاي علوم پايه كم شده است (جدول
 )2ازاينرو تغييرات در نرخ متقاضيان اين رشتهها ميتواند سهم ايران را از توليدات علمي تحت تأثير
قرار دهد .در برنامه ششم توسعه تعداد  318.400دانشجوي علوم پايه براي سال  1396مدنظر قرار
گرفته شده است كه تا سال  1400به ميزان  387.000نفر افزايش مييابد (سند برنامه ششم توسعه،
ماده ( )66جدول  .)12اين در حالي است كه تعداد دانشجويان اين حوزه در سال  1396حدود
 241.033و در سال  1397به  216.676نفر رسيده است كه با ميزان مقرر شده در برنامه ششم
توسعه فاصله بسيار دارد.
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جدول  .2وضعيت تعداد دانشجویان علوم پایه ایران در مقایسه با برنامه پنجساله ششم
وضعيت موجود

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

264438

255056

241033

216676

318400

339800

362600

370000

387000

برنامه پنجساله ششم توسعه

يكي از داليل عدم اشتياق متقاضيان بهسمت رشتههاي علوم پايه ،ميتواند نگراني ناشي از شرايط
اشتغال در اين حوزه باشد كه نيازمند تمهيدات جدي در راستاي فراهم كردن بسترهاي كارآفريني
براي فارغالتحصيالن اين دسته از رشتههاي علمي است.
 وضعيت نامناسب اشتغال دانشآموختگاندر  20سال اخير بهرغم ايجاد اشتغال براي فارغالتحصيالن دانشگاهي و افزايش سهم اشتغال آنها از
كل شاغالن ،نرخ بيكاري نيروي كار داراي آموزش عالي به  22درصد در سال  1395افزايش يافت.
علت عمده آن ،افزايش نرخ جمعيت متقاضيان آموزش عالي و تعداد فارغالتحصيالن دانشگاهي در
جامعه و كشش نيروي كار ازسوي بازار بوده است .در اين سالها نرخ بيكاري فارغالتحصيالن
دانشگاهي رشد چندبرابري داشته و در برخي از گروههاي علمي به مرز  30درصد رسيده است .كاهش
نرخ بيكاري دانشآموختگان دانشگاهي با توجه به عملكرد برنامههاي گذشته و شرايط تحريمي ،نرخ
تورم  40درصد و نرخ  -4.9رشد اقتصادي و امور توليدي بسيار مشكل است.
يكي از پيشفرضهاي مهمي كه در بحث اشتغال دانشآموختگان دانشگاهي مطرح است ،تناسب
بين تحصيالت و اشتغال است .وابستگي بين تحصيالت و اشتغال بدين معناست كه فرد تحصيلكرده
بتواند متناسب با رشته و مقطع تحصيلي خود ،شغلي بيابد .پيشفرض ديگر اين است كه در رشتههايي
با بيشترين سهم توليد علم ،بيشترين ميزان كارآفريني و اشتغال بهكار وجود داشته باشد .لكن عدم
چنين همبستگي موجب دلسردي افراد شاغل به تحصيل ،كاهش تعداد متقاضيان اين رشتهها و
درنتيجه كاهش توليدات علمي كشور خواهد شد.
در جدول  ،3درصد جمعيت غيرفعال ،1درصد بيكاران ،درصد دانشآموختگان شاغل با شغل
غيرمرتبط و درصد دانشآموختگان شاغل با شغل مرتبط گروههاي مختلف علمي آورده شده است.

 .1افرادي كه در سن فعاليت قرار ندارند .بهعبارتي فردي كه در پي اشتغال نيست و اصوال ً تمايلي بهكار كردن ندارد يا امكان
كار کردن براي آن وجود ندارد(مانند كودكان ،سالمندان و بازنشستگان ،دانشجويان مشغول به تحصيل ،زنان خانهدار و)...
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جدول  .3وضعيت اشتغال و بيکاري دانشآموختگان دانشگاهي (درصد)
جمعيت

دانشآموختگان

دانشآموختگان شاغل با شغل مرتبط
مقطع

مقطع

تحصيلي

تحصيلي

مناسب

نامتناسب

40/5

29.66

37

18

10

8

علوم انساني و هنر

46

18.18

20

24

18

6

علوم پايه

51

24

25

13

10

3

علوم پزشكي

40

15.45

17

31

23

8

گروه علمي

فني و مهندسي

غيرفعال

بيکار

شاغل با شغل
غيرمرتبط

كل

مأخذ :محاسبات نويسنده براساس گزارش مركز همكاريهاي تحول و پيشرفت.1395 ،

دستيابي به شغل مرتبط با رشته تحصيلي را ميتوان شاخصي از ميزان بازدهي آموزش عالي در
نظر گرفت .همانطور كه در جدول  3مشاهده ميشود ،بهطور ميانگين از هر  100نفر فارغالتحصيل
دانشگاهي حدود  15نفر شاغل نفر داراي شغل ،رشته و مقطع تحصيلي مناسب هستند .ضعيفترين
اين تناسب مربوط به گروه علوم پايه با  13درصد است .اين آمار نشانگر آن است كه در حوزه تربيت
نيروي انساني بهعنوان يكي از كاركردهاي مهم نظام آموزش عالي ،بازدهي با مقدار مطلوب فاصله دارد.
خروجيهاي نظام آموزش عالي و پيامدهاي آن از توازن كافي برخوردار نيستند ،توليد مستندات علمي،
تربيت نيروي انساني و اثرگذاري اين توليدات و نيروها در جامعه باهم تناسب ندارند و همين امر باعث
شده است مسئله بيشازپيش غامض و متناقض باقي بماند .نتيجه نهايي اين است كه خروجيهاي نظام
آموزش عالي به شكلي گسترده و بدون وجود تقاضا و صرفاً برمبناي يك رويكرد عرضهمحوري ،رشد
كرده ،تناسبهاي مطلوب از بين رفته و تناقضات رايج (رتبه 16در توليدات علمي و رتبه  61در
شاخص جهاني نوآوري ،رتبه  16در توليدات علمي و وضعيت سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
كشور ،رتبه  16در توليدات علمي و رتبه  72در شاخص جهاني كارآفريني) نمايان خواهد شده است.
 نبود همگرایي و همکاري كافي بين بازیگران عرصه علم و فناوري كشورتعدد نهادهاي سياستگذار علم و فناوري كشور باعث شده از ميان چند نهاد سياستگذار ،مرجع اصلي
مشخص نباشد و غالباً بهصورت موازي و بعضاً متعارض باهم سياستگذاري كنند .اين امر باعث شده
است كه عمالً وجود يك نهاد ناظر و ارزياب براي حركت در مسير سياستهاي كلي ،معناي حقيقي
خود را از دست دهد .كاهش پذيرش دانشجويان تحصيالت تكميلي در مقابل افزايش تعداد مستندات
علمي بينالمللي ،توسعه شركتهاي دانشبنيان و توجه به بحث ارتباط دانشگاه و صنعت براي حل
مسائل كشور در برابر چاپ مقاله در مجالت معتبر بينالمللي ،سوق دادن بخش عمدهاي از سياستها و
منابع به توسعه علوم و فنون نوين در برابر علوم نظري ،بخشي از تصميمات متعارض است .نبود
همگرايي و همكاري كافي فيمابين بازيگران عرصه علم و فناوري كشور موجب اتالف منابع و از دست
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رفتن فرصتها ميشود .اين همه در حالي است كه نقشه جامع علمي كشور در راهبرد كالن  1بر
انسجامبخشي و هماهنگسازي نظام تعليم و تربيت در مراحل مختلف سياستگذاري تأكيد كرده است.
 آسيبهاي محتمل ناشي از تحریمهاروند صعودي توليدات علمي كشور در پنج سال اخير دال بر اين مهم است كه تحريمها آنطور كه
تصور ميشد نتوانسته است اثر منفي قابل توجهي بر حجم توليدات علمي محققان كشور داشته باشد.
اما بيم آن وجود دارد كه تداوم تحريم و رسيدن آن به شرايط حساستر در سالهاي آتي ،تأثير خود را
بهويژه بر مهاجرت نيروي نخبه كشور بهعنوان اصليترين نيروي انساني توسعه علمي و فني كشور،
تأمين تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي ،حضور در همايشها و نشستهاي علمي بينالمللي انتشار
مقاالت و ثبت اختراعات ،همكاري علمي و فناورانه و چندجانبه با كشورهاي پيشرو ،صادرات محصوالت
فناورانه و دسترسي به منابع مهم علمي و اطالعاتي نشان دهد .اين امر بهمثابه نقض آزادي عمل
محققان و محدود كردن حركت علمي آنها ازسوي كشورهاي بهاصطالح حامي حقوق بشر

است1.

ج) آسيبهاي حوزه قوانين ،اسناد و آیيننامهها
 ضعف در اجراي قوانين مقابله با تقلب علمي و عدم رعایت مالکيت فکريدر چند سال اخير مسئله تقلب علمي يكي از مهمترين و بارزترين مسائل مبتالبه جامعه علمي نظام
آموزش عالي ،تحقيقات و فناوري بوده است كه عموماً در رايجترين شكلهاي همانند :تهيه و ارائه
پروپوزال علمي ،نگارش و چاپ مقاالت  ISIو علمي-پژوهشي ،نگارش پاياننامه ،رساله و نظاير آن در
كشور خود را نشان داده است .اين معضل از يكطرف به كسبوكار بخشي از تحصيلكردگان و
نيروهايي كه ميبايست مولد و ثروتآفرين باشند تبديل شده بود و ازطرفي فضاي علم و پژوهش و
بهطور كلي توليد دانش در كشور را تحتالشعاع قرار داده است .عالوه بر اين آسيب موجود ميتواند
عواقب ديگري مانند عدم اعتماد جامعه ،بدبيني فضاي علمي بينالمللي به وضعيت علمي كشور و
تحصيلكردگان را نيز در پي داشته باشد .ضمن اينكه ادامه وضع باعث ميشد شهرت و اعتبار اكثريت
دانشمندان ،اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران ايراني كه در انجام كارهاي خود ،اخالق علمي را رعايت
ميكنند خدشهدار شود و اعتبار آنان در مجامع علمي بينالمللي از بين برود و بر همكاريهاي
بينالمللي تأثير منفي بگذارد 2.يكي ديگر از مشكالت موجود خصوصاً در حوزه علوم و فناوريهاي نو
كشور عدم رعايت حقوق مالكيت فكري و معنوي محققان و نوآوران است .اين مسئله عاملي براي
1.

Kokabisaghi F, Miller AC, Bashar FR, et al. Impact of United States political sanctions on
international collaborations and research in Iran. BMJ Global Health 2019;4:e001692.
doi:10.1136/ bmjgh-2019-001692
 . 2مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي" ،اظهارنظر کارشناسی درباره :اليحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی،
شماره مسلسل  .15161آذر .1395
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سوءاستفاده از ايدههاي فكري توليدكنندگان محتوا و همچنين كاهش رقابتپذيري محصوالت داخلي
با نمونههاي خارجي است كه قيمت واقعي آنها بهدليل عدم اصالت محاسبه ميشود و ارزانتر در
دسترس هستند .فرايندهاي زمانبر ثبت اختراعات در كشور و بالتكليفي بين قوه مجريه و قضائيه نيز
بر نابساماني وضعيت حقوق مالكيت فكري تأثير بسزايي داشته و رشد و تثبيت بازار فعاالن حوزه علوم
و فناوري را در معرض آسيب قرار داده

است1.

 عدم تحقق هزینههاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي در قوانين بودجه سنواتيو اعتبارات تخصيصیافته
هزينههاي تحقيق و توسعه از مهمترين معيارهاي نشاندهنده سطح سرمايهگذاري هر كشور در توليد
دانش جديد و تأمين وروديهاي الزم براي نوآوري بهشمار ميرود .بررسيها حاكي از آن است كه بين
هزينهكرد تحقيق و توسعه براساس حوزههاي علوم و تعداد مدارك علمي كشورها در آن حوزهها
همبستگي وجود دارد .اين مقدار در برخي كشورها بيش از  3درصد است .بهطور مثال در سال 2017
سهم كل منابع مالي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي كره جنوبي  4/55درصد و در آلمان و
ژاپن اين نسبت 3 ،درصد است .نسبت كل بودجه تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي در قانون
بودجه سال  ،1398برابر با  0/46برآورد شده است و در اليحه بودجه  1399به  0/45رسيده

است2.

اين در حالي است كه ميزان اعتبارات تخصيصيافته در مقايسه با اعتبارات پيشبيني شده بهمراتب
كمتر است و ازاينرو شاخص مذكور قطعاً كمتر از اين اعداد نيز خواهد بود .اين ميزان با آنچه در اهداف
مندرج در ماده ( )66قانون برنامه ششم توسعه مبنيبر رسيدن سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي به
 1/35تا سال  1399آمده است ،فاصله دارد .همچنين به نظر نميرسد دستيابي به هدف  4درصدي
تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي در افق  1404كه در سياستهاي كلي علم و فناوري و نقشه
جامع علمي تصريح شده در اين شرايط امكانپذير باشد.
 نبود رویکرد كيفي در كنار رویکرد كمي و افق كوتاه قانونگذار در پيشرفت علمي و فنيبا وجود اينكه ايران توانسته بود تا قبل از سال ( 1396بهعنوان سال شروع برنامه ششم توسعه) تعداد
 44عدد ثبت اختراع بينالمللي داشته باشد 3.قانونگذار براي سال  1396تعداد  34را هدف قرار داده و
براي سال  1400بهعنوان سال پاياني برنامه تعداد  50عدد را هدفگذاري كرده است .مقايسه اين
تعداد با دستاورد كنوني كشور و در مقايسه با نرخهاي جهاني نسبت بسيار پاييني است .با مالحظه
جدول  1وضعيت ساير كشورها كه تعداد بسيار بااليي ثبت اختراع داشتهاند (طي پنج سال اخير ژاپن
 . 1مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي" ،بررسي موانع و راهكارهاي ايجاد و توسعه كسبوكارهاي نوپا و
شركتهاي دانشبنيان در ايران" ،شماره مسلسل  ،16749آذر .1398
 . 2مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،بررسی اليحه بودجه سال  1399کل کشور بخش آموزش عالی ،تحقيقات و
فناوري.1398 ،
 . 3اين تعداد در پايان سالهاي  1396و  1397تيز بهترتيب  58و  64مورد بوده است.
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 633هزار ،كره جنوبي  184هزار ،عربستان  8هزار ،تركيه  3هزار اختراع بينالمللي ثبت كردهاند)
ميتوان گفت قانونگذار نگاه سطحي به توليدات علمي داشته و بر همين مبنا تعداد اندكي از ثبت
اختراع در پايان برنامه مدنظر قرار داده است .به عبارتي رويكرد قانونگذار در برنامه ششم نسبت به
توليدات علمي ،كمي بوده است و ازاينرو عدم رويكرد كيفي نسبت به توليدات علمي كشور ،بخشي از
آسيب موجود است.
 ضعف رویکرد كيفي در آیيننامه ارتقا و پذیرش دانشجوبررسي اوليه نشان از آن دارد كه يكي از داليل مهم ورود انگيزههاي غيرمؤثر بر توليد و كيفيت علم از
قبيل :ترفيع و ارتقا بهعنوان عضو هيئت علمي ،كسب مجوز دفاع از پاياننامه و رساله ،آييننامهها و
دستورالعملهاي موجود همچون آييننامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي و نيز آييننامه دوره دكتري
تخصصي است كه به كميت صرف دامن ميزند و اصوالً ابعاد كيفي و طرحهاي كاربردي كه تبديل به
فناوري و نوآوري شود ،در اولويت قرار ندارد .براي مثال در ماده ( )19آييننامه دوره دكتري تخصصي
شرط دفاع از رساله دانشجو را صرفاً چاپ مقاله علمي -پژوهشي قرار داده است ،1در بندهاي « »14و
« »15آييننامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي ذيل ماده « »3فعاليتهاي پژوهشي و فناوري ،امتياز
حاصل از مقاله علمي منجر به رفع مشكالت كشور  1/5برابر افزايش در نظر گرفته است ،درحاليكه
براي چاپ مقاله در نشريات معتبر بينالمللي افزايش  2برابري در نظر گرفته است .2بر همين اساس
وابستگي ارتقا و ترفيع اعضاي هيئت علمي به توليد مقاله علمي و امتياز بيشتر اين مقاالت (با وجود
ارزش و اهميت) نسبت به طرحهاي كاربردي و مسئلهمحور ،آسيب موجود را تشديد كرده است .مسئله
ديگر اينكه با وجود اينكه رشتهها و گروههاي علمي از نظر ماهيت نظري و كاربردي تفاوتهاي بسيار
دارند و به تبع آن دانشگاههاي كشور داراي كارويژههاي متنوعي هستند ،ولي همه دانشگاهها و
مؤسسههاي آموزش عالي كشور همچنين همه اعضاي هيئت علمي در تمامي گروههاي علمي از
آييننامه ارتقاي يكساني و يكنواختي پيروي ميكنند.
 هدفگذاري غيرواقعي در اسناد باالدستيدر نقشه جامع علمي كشور بهعنوان سند باالدستي علم و فناوري كشور ،براي افق  1404تعداد
 10.000ثبت اختراع هدفگذاري كرده است و نسبت هيئت علمي را بهازاي هر يك ميليون نفر نيز
 2000در نظر گرفته است .قابل ذكر است كه تعداد كل پتنت بينالمللي كشور از سال  2009تا 2018
حدود  380مورد بوده است .براي رسيدن به افق مورد نظر در  6سال باقي مانده ()1399-1404
ساليانه بايد تعداد  1500اختراع بينالمللي ثبت كند .با فرض رسيدن جمعيت كشور به حدود 90
 . 1آييننامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( )Ph-Dمصوب جلسه  871مورخ  1394/11/24شوراي عالي برنامهريزي
آموزشي.
. 2آييننامه ارتقای اعضاي هيئت علمي مؤسسههاي آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي ،مصوب جلسه
 776مورخ  1394/12/18شوراي عالي انقالب فرهنگي.
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ميليون نفر 1در افق  ،1404بر اين اساس تعداد عضو هيئت علمي بايد به  180000نفر برسد؛ تعداد
اعضاي هيئت علمي تا سال  ،1397حدود  86000نفر بوده است ،براي تحقق هدف مشخص شده با
فرض ثابت بودن همه متغيرها ،دولت بايد ساليانه  15000عضو هيئت علمي جذب كند .گنجايش
منابع دولت براي فراهم آوردن اين حجم از عضو هيئت علمي در سال ،قدري مشكل است.
نتيجه گيري و پيشنهادها
توسعه علم ،فناوري و نوآوري متأثر از همكاري و هماهنگي ميان عناصر مختلفي است كه بهصورت
متعامل باهم ارتباط دارند .ميزان توليدات علمي ،حجم سرمايهگذاري بخش دولتي و خصوصي ،ميزان
ثبت اختراعات ،وجود فضاي اقتصادي مناسب براي تجاريسازي دستاوردها ،توليد فناوري و ...ازجمله
عناصر مؤثر در موفقيت چرخه علم و فناوري و نوآوري است .لزوماً توليد مقاالت علمي براي توسعه
علمي و فني كشور كافي نيست و همانطور كه بيان شد عوامل بسياري در اين خصوص نقش دارند.
طبق بررسيهاي بهعمل آمده در اين گزارش اجزاي چرخه نظام علم ،فناوري و نوآوري ايران بهصورت
متوازن توسعه نيافتهاند و با وجود اينكه از نظر ميزان توليدات علمي به اشباع رسيده است ،از نظر
ميزان كيفيت و كاربردي بودن و درنهايت توليد ثروت از اين طريق با نقطه مطلوب فاصله بسياري
دارد .سياست افراطي جذب و ارتقاي علمي دانشجويان و اساتيد دانشگاه مشروط به انتشار مقاالت در
مجالت علمي ،ضعف بازار محصوالت دانشي و فناورانه ،سهم اندك تحقيق و توسعه از توليد ناخالص
داخلي كشور ،ضعف اجراي قوانين مقابله با تقلب علمي و مالكيت فكري ،كمرنگ بودن ابعاد كيفي
توليدات علمي كشور ،همكاري ضعيف بخش غيردولتي در توليدات علمي ،اشتغالپذيري ضعيف
فارغالتحصيالن دانشگاهي و همكاري علمي ضعيف با ساير كشورها عوامل ضعف نظام علم ،فناوري و
نوآوري كشور در حوزه توليد علم است .ازاينرو تحقق اقدامات مورد توجه در بيانه گام دوم تحقق
نيازمند توجه همهجانبه به ساماندهي و تقويت نظام علم ،فناوري و نوآوري است.
در ادامه نواقص و آسيبهاي توليد علم و استفاده از آن در نظام علم و فناوري كشور در قالب
جدول زير دستهبندي شده و پيشنهادهايي براي اصالح ارائه شده است.

 . 1محاسبه براساس پيشبينيهاي مركز آمار ايران صورت گرفته است (.)https://www.amar.org.ir/
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آسيب موجود

راهکار

ضعف در اجراي قوانين مقابله با تقلب  -نظارت دقيق بر حسن اجراي« قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي»
علمي و عدم رعايت حقوق مالكيت فكري مصوب 1396/5/31
 تسريع در تصويب اليحه مالكيت فكري و طرح مالكيت صنعتي در مجلس شوراياسالمي
عدم توازن رتبه ايران در شاخصهاي  -تغيير شاخصها و پايههاي شتاب علمي كشور از تعداد مقاالت به شاخصهاي متنوعتر
 بهروزرساني شاخصها با هدفگذاريهاي واقعيكسبوكار ،نوآوري و توليد علم
عدم مشاركت بخش اجرايي غيردانشگاهي  -حمايت از ايجاد شركتهاي غيردولتي توسعه فناوري و شركتهاي خدماتي مهندسي با
(صنعتي و توليدي) در توليدات علمي و هدف توليد ،انتقال و جذب فناوري بهمنطور كاهش ريسك پژوهش
 همكاري دولت و بخش خصوصي بر پروژههاي پژوهشي مشتركاستفاده از آن
سهم اندك بخش غيردولتي در هزينههاي  -هدايت و راهبري كانون پژوهش به بيرون از دانشگاهها و ورود به مراكز توليدي و
صنعتي با استفاده از مشوق هاي مالياتي ،بيمه پژوهش ،طراحي و تدوين سازوكارهاي
تحقيق و توسعه
انگيزشي در بخش صنعتي و توليدي
 فعالسازي نقش كارگزاران دانش بهعنوان واسطه هاي بين محققان دانشگاهي و نيازهايبخشهاي صنعتي ،توليدي و اجرايي
ضعف بازار محصوالت دانشي و فناورانه

 نظارت بر اجراي دقيق ماده (« )16قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتيكشور و حمايت از كاالي ايراني .»1398
 فعالسازي بروكرها (كارگزاران دانش) يا واسطهها براي بازاريابي و فروش محصوالت درداخل و خارج (بهرهگيري از تجارب ستاد فناوري نانو در اين خصوص)

وضعيت نامناسب شاخصهاي كيفي توليد -اصالح آييننامههاي ارتقا و جذب اعضاي هيئت علمي با تمركز بر كيفيت توليد علم،
تجاريسازي و توليد محصول
علم
وابستگي توليدات علمي به انگيزههاي  -اصالح آييننامههاي جذب دانشجو و مجوزهاي دفاع
 متناسبسازي آييننامههاي ارتقا براساس گروهها و رشتههاي علمي و ايجادغيرمؤثر
ضعف رويكرد كيفي در آييننامه ارتقا و سازوكارهاي كنترلي براي كاهش تعارض منافع
 جذب دانشجو و اعضاي هيئت علمي در رشتههاي علوم پايه متناسب با اهداف وپذيرش دانشجو
گرايش ضعيف دانشجويان و متقاضيان سياستهاي آمايش سرزميني
آموزش عالي به سمت رشتههاي علوم پايه  -فراهم كردن زمينههاي اشتغال در گروه علوم پايه
 حمايت از تحقيق و توسعه بخش خصوصيدر سالهاي اخير
 حمايت از شركتهاي دانشبنيان و تجاريسازي اختراعاتآسيبهاي محتمل ناشي از تحريمها

پايش و تحليل مداوم نقاط حساس و آسيبزاي ناشي از تحريمها و اتخاذ واكنشهاي
سريع و بموقع توسط متوليان علم و فناوري كشور

همكاري علمي ضعيف با ساير كشورها

 افزايش همكاري هاي علمي با كشورهاي آسيايي همچون چين ،روسيه ،ژاپن ،كرهجنوبي ،مالزي و سنگاپور
 -حفظ همكاري با كشورهاي پيشرو در توليد علم

وضعيت نامناسب اشتغال دانشآموختگان  -حمايت از طرحهاي تبادل پرسنل دان شگاه و صنعت در جهت افزايش مهارتهاي شغلي
دانشآموختگان و جذب آنها
 تسهيل مقررات كسبوكارهاي نوپا اتخاذ سياستهاي كاهش ريسك پژوهش سرمايهگذاري و شتابدهندهها در توسعهكسبوكارهاي نوپا
نبود همگرايي و همكاري كافي بين تعريف و نهادينهسازي يك نهاد تنظيمگر براي همكاري هرچه مؤثرتر ساختارهاي پراكنده
و موازي موجود
بازيگران عرصه علم و فناوري
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