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 الزامات تحقق گام دوم انقالب

 . علم و فناوري2

 

  

 
 

 

 

 خالصه مدیریتي

منظور ورود به هدر گزارش حاضر ضمن تشريح دستاوردهاي علمي كشور در گام اول انقالب اسالمي ب

ها و مترتب بر برنامه هايآسيب 1،گام دوم انقالب و ادامه مسير براي رسيدن به مرزهاي علم و دانش

در طي  ،سند علمي 496,514 شناسايي قرار گرفته است. ايران با انتشار موردمربوط اقدامات 

سند علمي  326,588 بعد از تركيه باجهان و  22در جايگاه ( 1996-2018پنج سال گذشته )وبيست

حوزه  از : پسدهدنشان مي حوزه علميتفكيك اسناد علمي براساس  در جايگاه دوم منطقه قرار دارد.

درصد در مراتب  22 پزشكي علومدرصد و  35انتشارات، علوم پايه با  درصد كل 38 فني و مهندسي با

اند. كمترين ميزان انتشارات علمي كشور مربوط به حوزه علوم انساني و هنر با حدود بعدي قرار گرفته

ا با وجود اينكه وضعيت توليدات علمي ايران در علوم انساني، مشابه ب ذكر است، ستهشايدرصد است.  5

و كمترين توليدات علمي اين كشورها نيز در حوزه علوم انساني است،  ستكشورهاي دنيا وضعيت ساير

ها براي ايران بسيار باالست و نشان اين عدم تناسب توليدات علمي علوم انساني نسبت به ساير حوزه اما

موع مستندات علمي مجدهد كه كشور نتوانسته در اين زمينه توليدات علمي چنداني داشته باشد. مي

 همهو از اين جهت وضعيت بهتري نسبت به  است 771,258ايران طي پنج سال اخير بالغ بر

 است، ذكر قابل. دارددر جايگاه بعدي قرار سند  233,223با  اي منطقه دارد و بعد از آن تركيهكشوره

 است. گرفته ول منطقه قرارو ا جهاني شانزدهم جايگاه درانتشارات  ميزان اين با 2018در سال  ايران

بيشترين  و بوده درصد 78/7 حدود اخير، سال پنج در كشور علمي توليدات انهيسال رشد ميانگين

مربوط به گروه علمي علوم پايه است و پس از آن  سند 868,73 با دورهتوليدات علمي ايران طي اين 

دارد و كمترين مستندات علمي با  بعدي قرار هدر مرتب سند 384,67گروه علمي فني و مهندسي با 

هاي سند علمي در گروه علوم انساني و هنر منتشر شده است. جمهوري اسالمي ايران در سال 7.122

هاي علمي ازجمله: فناوري اصولي توانسته در برخي حوزه هايريزي و حمايتاخير با هدايت، برنامه

اي فضايي، زيست فناوري، فناوري نانو و گياهان دارويي ههاي بنيادي، علوم و فناورياي، سلولهسته

طور كه آمار . همانهاي قابل توجهي داشته باشدپيشرفتهم در بخش نظري و هم در بخش كاربردي 

                                                 
1 .scientific breakthrough نگيز و چشمگير در امعناي موفقيت علمي شگفتپيشرفت علمي يا مرزشكني علمي به

طور مثال كشف يك دارو جديد براي مقابله با بيماري خاص يا توليد يك محصول فناورانه؛ علمي و فناوري است. به يك حوزه
 اي علم و فناوري متعارف جاي خود را به علم و فناوري جديد بدهد و اين آخري با استقبال و ارجاع مواجه شود.گونهبه
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در  المللي ايرانبينخوبي طي شده است و جايگاه هدهد گام اول از حركت علمي كشور بفوق نشان مي

با همه اين مدعاست. لكن راه طي شده بنا به بيانات مقام معظم رهبري،  توليدات علمي گواهي بر هحوز

 ،حركت علمي در ادامه مسير برداشتن گام دومبراي و  1تش فقط يك آغاز بوده است و نه بيشتراهمي

 ـ هاي علميها عبارتند از: آسيبشود. اين آسيب حل و رفعها ها و آسيبالزم است برخي كاستي

در كسب  Hهاي كيفي توليد علم از قبيل استنادات و شاخص شاخصضعيت نامناسب اي )وحرفه

دريافت و  ارتقاهمچون  ثرؤغيرم هايانگيزه به كشور علمي توليدات ميزان مرجعيت علمي، وابستگي

كار، وكسبهاي عدم توازن رتبه ايران در شاخصكشورها،  ساير با ضعيف علمي همكاري ،مجوز دفاع

عدم ، ضعف بازار محصوالت دانشي و فناورانهساختاري )ـ  هاي مديريتي(، آسيبو توليد علمنوآوري 

 بخش اندك در توليدات علمي، سهم )صنعتي و توليدي( غيردانشگاهياجرايي و مشاركت بخش 

 سمت به عالي آموزش متقاضيان و دانشجويان ضعيف گرايش ،تحقيق و توسعه هايهزينه در غيردولتي

 نامناسب وضعيت ،هاي اخيردر سال ترين گروه علمي در توليدات علميعنوان مهمهپايه ب علوم هگرو

قوانين، اسناد و  هاي حوزه(، آسيبهاناشي از تحريم محتمل هايآسيبآموختگان، دانش اشتغال

 دم تحقق، عالكيت فكريمحقوق و عدم رعايت  يمقابله با تقلب علم نيقوان يضعف در اجراها )نامهآيين

 ،و اعتبارات تخصيص يافته در قوانين بودجه سنواتي داخليهاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص هزينه

ضعف رويكرد  گذار در پيشرفت علمي و فني،ني و افق كوتاه قانورويكرد كمّنبود رويكرد كيفي در كنار 

  (.گذاري غيرواقعي در اسناد باالدستيهدف نامه ارتقا و پذيرش دانشجو،آييندر  كيفي

بي همچون دستيا يهايرويهدهد كه اتخاذ نشان ميطور كلي ارزيابي سياست توليد علم كشور به

صحيح و ، GDPافزايش هزينه تحقيق و توسعه نسبت به  لزوم به جايگاه برتر توليد علم در جهان و

در جزء بهافزوده زشارايجاد ثيرگذاري بر جامعه و أت ندي، كيفيت،از نظر كارايي، سودم اما مناسب بوده؛

رت ضروآفرين ثروتعلم توانمندساز و . بنابراين براي تحقق واقع نشده استهاي محدود، مفيد رشته

كه تمامي  اين نظام آسيبترين عنوان مهمهچرخه ناقص نظام علم، فناوري و نوآوري كشور بدارد 

هاي گيري از ظرفيتبا بهرهتا كشور بتواند گيرد، اصالح و كامل شود رميبدرنيز هاي فوق را آسيب

  هاي علمي به جايگاه واقعي خود نائل آيد.حوزهصورت متعادل در همه بهموجود 

ت سرع، «قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» نظارت دقيق بر حسن اجراي

يت فكري و طرح مالكيت صنعتي در مجلس شوراي اسالمي، بخشيدن به روند تصويب اليحه مالك

هاي خدماتي مهندسي با هدف توليد، هاي غيردولتي توسعه فناوري و شركتحمايت از ايجاد شركت

عنوان هسازي نقش كارگزاران دانش بمنطور كاهش ريسك پژوهش، فعالبه انتقال و جذب فناوري

هاي نامهت علمي و آيينئاعضاي هي يهاي ارتقانامهنواسطه بين محققان و صنعتگران، اصالح آيي

                                                 
 م انقالب، بخش علم و پژوهش.گام دو . بيانيه1
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زاي ناشي از اط حساس و آسيبنامه، پايش و تحليل مداوم نقپايانجذب دانشجو و دفاع از رساله و 

، حفظ همكاري با كشورهاي پيشرو در سوي متوليان امراز موقعبههاي سريع و ها و اتخاذ واكنشتحريم

گر، واحد و سازي يك نهاد تنظيمنهادينهكارهاي نوپا، تعريف و وكسبتوليد علم، تسهيل مقررات 

 و ...  ساختارهاي پراكنده و موازي موجود در نظام علم و فناوريثرتر ؤمبراي همكاري هرچه پاسخگو 

 كشور رشد علميم اوتدو  ي نظام علم و فناوريهاآسيب با راهكارهاي پيشنهادي براي مواجه بخشي از

 است.و مرجعيت علمي ن به مرزهاي دانش براي رسيد

 

 مقدمه

وم انقـالب ضـمن   )گام اول( بسيار قابل توجه بود، بيانيـه گـام د   سال اول انقالب 40توليدات علمي كشور در 

اسـت و   علمي كشور در گام اول، آن را آغـاز حركـت علمـي توصـيف كـرده     دستاوردهاي ها و تقدير از تالش

ر بـر ايـن   گزارش حاضـ قرار داده است.  ويژهتأكيد  به مرزهاي دانش را موردجهش علمي كشور براي رسيدن 

د و هـاي موجـود را شناسـايي كنـ    تالش است تا ضمن توصيف دستاوردهاي علمي كشور در گام اول، آسيب

 د.  منظور ورود به گام دوم حركت علمي كشور و تحقق مرزهاي دانش پيشنهاد دههراهكارهايي را ب

 

 ه و موجود توليدات علمي كشوروضعيت گذشت

افزاري نرمكه نهضت توليد علم و جنبش  طوريبهده است، كراي پيدا توليد علم در ادبيات كشور جايگاه ويژه

اسناد باالدستي و در ده كرريزان امور علمي و پژوهشي را به خود مشغول ذهن تمام سياستگذاران و برنامه

 و قوانين بودجه 1404انداز چشم و فناوري، نقشه جامع علمي كشور، سندهاي كلي علم ازجمله: سند سياست

 1365در سال بحث توليد علم قرار گرفته است. تأكيد  ساله كشور به جد موردپنجهاي توسعه سنواتي، برنامه

ر ش پژوهشگران كشور دال، تروازاين سرعت بيشتري گرفت. به بعدشمسي  70اواخر دهه از مطرح شد؛ اما 

تشويق  الملل و شركت در روند توليد جهاني علم باخود در سطح بين 1علمي( مستندات) انتشار توليدات راستاي

م( 2007) 1386 گيري يافت. حركت جهشي توليدات علمي كشور بعد از سالو حمايت دولت، افزايش چشم

نيا را كسب كرد. تحرك باالترين درصد رشد علمي د ايران (2011) 1390شتاب بيشتري گرفت و در سال 

وضعيت توليدات علمي كشور  1علمي كشور بعد از اين تاريخ نيز روندي صعودي را تجربه كرده است. در نمودار 

نسبت به كشورهاي پيشرو در توليد علم نمايش داده شده است. ( 1996-2018)بازه زماني سال اخير  25در 

 كشورهاي آن از بعد و بوده دارا( 12.070.144) دات علميمستن تعداد بيشترين آمريكا كه است مشاهده قابل

كشور برتر پنج جزء  (2.750.108) ژاپنو  (3.019.959) آلمان ،(3.449.243) انگلستان (،5.901.404چين )

                                                 
 مقاله کتاب، شود، منظور مقاله،طور كلي در اين گزارش هنگامي كه از مستندات علمي يا توليدات علمي بحث مي. به1

 کنفرانسي است. و همایشي
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 عربستان ايران، تركيه، جنوبي، كره هند، كشورهايي از قبيل كشور در جهان هستند. 139توليدات علمي از بين 

ايران با انتشار  جهاني قرار دارند. در سطح منطقه 45و  43، 22، 20، 12، 9هاي ترتيب در رتبههب پاكستان و

  1.سند در جايگاه دوم قرار دارد 588.326بعد از تركيه با  در بازه زماني ذكر شدهسند علمي  514.496

 

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

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

 

 حوزهمربوط به در اغلب كشورها بيشترين تعداد مستندات علمي  1996-2018در بازه زماني 

پايه لوم در حوزه ع به گروه علوم انساني اختصاص دارد. كمترين تعداد مستندات نمايه شده علوم پايه و

منتخب رتبه  كشور 9بيشترين مستندات را به خود اختصاص داده است و ايران در بين  آمريكاكشور 

آمريكا بيشترين تعداد  منتخب كشور كشورهايدر بين پزشكي علوم  در حوزه را داراست. هفتم

ندسي ايران در مهفني و در حوزه را دارد.  هشتمرتبه اين بين،  و ايران درداشته است مستندات را 

 علمي انتشارات ميزان كمترين آمريكا اختصاص دارد.رتبه اول كشورهاي منتخب قرار دارد و  9جايگاه 

نسبت  معنا كهبديناست.  حوزه علوم انساني و هنرمربوط به  -مشابه با وضعيت جهاني - نيزايران 

فني هاي اين نسبت براي حوزهدرصد است،  5به كل مستندات ايران كمتر از توليدات علمي اين حوزه 

براي كشور آمريكا  نسبتاين  درصد است. 22و  35، 38ترتيب بهپزشكي علوم ، و مهندسي، علوم پايه

براي كشور  و است درصد 24 و فني و مهندسي 31 ، پزشكي32 لوم پايه، ع13ترتيب: علوم انساني به

مالحظه  .استدرصد  28 و فني و مهندسي 37ي، پزشك29لوم پايه، ع8ترتيب علوم انساني بهتركيه نيز 

                                                 
به آنها و  . در اين بررسي تعدادي از پيشروترين كشورهاي دنيا در توليدات علمي براي مقايسه جايگاه كشور ايران نسبت1

يافتگي در شرايط خصوص كشورهاي كه از نظر سطح توسعههعنوان رقيب انتخاب شدند. ببرخي از كشورهاي منطقه نيز به
 نسبتاً برابري با ايران قرار دارند.

https://www.scimagojr.com/
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در سه حوزه كشورهاي منتخب با الگوي ايران شود با وجود اينكه الگوي حاكم بر توليدات علمي مي

علوم انساني وضعيت متفاوت  حوزهدر  علوم پايه، پزشكي و فني و مهندسي تا حدي مشابه است اما

  ليدات چنداني داشته باشد.نتوانسته در اين حوزه تو ايران است و كشور

 

 1996-2018در بازه زماني  علمي حوزهبه تفکيک  ایران و كشورهاي منتخب يتعداد انتشارات علم. 2 نمودار

                        
    
     

                 

     6071435151984717259311366377127654643269533312419645875605
                 252607633539784664637963512284680815704504194413713
            47733234493901120506813579251517277757057256771335479425854
         61870064276134164602719740671845927768846254396312397121358

0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000

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

 
 

 1وضعيت توليدات علمي كشور طي پنج سال اخير

 

 2014-2018 يزمان بازه در منتخب يكشورها يعلم اسناد وضعيت توليدات. 3 نمودار

 
 همان. خذ:أم

                                                 
شار سال اخير به دو دليل بوده است. پوشش دادن بازه زماني برنامه ششم توسعه و افزايش ف پنج. تمركز بر بازه زماني 1

 ها. خصوص در اين سالههاي اقتصادي و سياسي بر كشور بتحريم

https://www.scimagojr.com/
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سال اخير در ميان كشورهاي منتخب،  پنجدرمجموع مستندات علمي در  3طبق نمودار 

بيشترين تعداد سند علمي را دارا ( 2.583.895( و )3.369.913ترتيب با )بهو چين  آمريكا  هايكشور

 2.كشور دانست دو توان تعداد باالي محققان اينآن را مي 1يكي از داليلكه  هستند

 رالغ ببسال اخير  پنجشود كه مجموع مستندات علمي ايران طي مطابق نمودار فوق مشاهده مي

وليدات علمي تانه ييانگين رشد سالم. دارد( قرار 223.233مدرك بوده و بعد از آن تركيه ) 258.771

يران در بازه روند انتشارات علمي ا 4نمودار  درصد بوده است. 7.78كشور در پنج سال اخير، حدود 

 شانزدهم گاهيدر جا 2018در سال  رانيا ،انتشارات زانيم نيبا ا دهد.را نشان مي 2014-2018زماني 

  قرار گرفته است. ي و اول منطقهجهان

 

 2014-2018 يزمان بازه در رانیا يعلم انتشارات تعداد .4 نمودار

 
 همان. :خذأم

 

 را 15ه رتب از حيث توليد مستندات علمي 1396قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه براي سال 

ه به روند رتبه برسد. با توج 12به  1400و اين رتبه بايد تا پايان برنامه در سال  كردهگذاري هدف

گذاري دفرسيدن به اين ه ،به تصوير كشيده شده است 5سال گذشته كه در نمودار  پنجايران در 

نتشارات علمي، با وجود افزايش ميزان ا 2018تا  2016هاي سال زيرا در فاصلهرسد. دشوار به نظر مي

 شور اسپانيا بامتعلق به ك 12رتبه  2018ثابت مانده است. در سال  16روند كشور همچنان در جايگاه 

لمي كشور، عدرصد مستندات  8انه يمستند علمي بوده است. با در نظر گرفتن رشد سال 96517تعداد 

دن روند هزار مستند توليد خواهد شد كه حتي با فرض ثابت مان 80حدود  2021درنهايت تا سال 

 ر سطحهاي آتي نيز انتشار حدود صدهزار مقاله و كتاب دتوليد علم در ساير كشورها طي سال

 المللي محقق نخواهد شد.ينب

                                                 
هاي حاكم ها، سياست. زبان رايج علمي، كيفيت و سطح علمي محققان، كيفيت مجالت علمي، سطح علمي دانشگاه1

 بر نظام علم و فناوري و ...  از ديگر عوامل مهم در توليدات علمي كشورهاست. 
 .(http://uis.unesco.org)برگرفته از آمار يونسكو،  اندميليون دانشجو داشته 89و چين  22حدود  آمريكا 2017. در سال 2

http://uis.unesco.org/


 

 ___________________________________________________________  

 

 

7 

 توسعه ششم برنامه يگذارهدف برابر در اسکوپوس گاهیپا در رانیا مستندات علمي ديتول رتبه. 5 نمودار
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 ون كشور از تعداد محققان آثر أمتذكر است كه بخشي از حجم توليدات علمي هر كشوري  شايان

بين  قايسهصورت تعداد مستندات علمي، جهت مهوده و كاربرد اين شاخص بدرنتيجه جمعيت آن كشور ب

توان يمصورت سرانه، هبا نرمال كردن اين اطالعات ب بنابرايندهد. دست نميهكشورها هدف مطلوب را ب

اد. بر دنجام اتري از عملكرد كشورهاي مختلف در زمينه توليد و انتشار مستندات علمي ارزيابي درست

رده آو 6 ودارنمساله( در پنجن اساس سرانه تعداد كل انتشارات علمي به ازاي هر ميليون نفر )در بازه اي

 شده است. 

 

 ساله(پنج. تعداد كل انتشارات علمي به ازاي هر ميليون نفر )در بازه 6 نمودار

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

 

 نگلستان با سرانه تقريباًا شود كه در بين كشورهاي مورد بررسي،مشاهده مي ،6 مطابق نمودار

، كشور ستدارا ازاي هر ميليون نفر جمعيت، باالترين وضعيت را در اين شاخصبهسند علمي  15.679

گيرند. كمترين ميزان اين سرانه هم هاي بعدي قرار ميدر رده( 10.347)و آلمان ( 10.773) آمريكا

ازاي هر ميليون نفر وضعيت بهسند علمي  3.191. ايران با سرانه است( 397مربوط به پاكستان )

https://www.scimagojr.com/
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كشور در توليد مستندات علمي بهتري را نسبت به هند و پاكستان و تركيه دارد. با توجه به پيشتازي 

رود كه ايران در اين شاخص هاي اخير و با اميد به حفظ همين روند افزايشي، انتظار ميدر سال

عنوان سند بهاين در نقشه جامع علمي كشور  دست آورد. عالوه برهوضعيتي بهتر از عربستان را ب

 1404رد توجه قرار گرفته و براي افق باالدستي در حوزه علم و فناوري، تعداد مستندات علمي مو

ون نفر جمعيت ميلي 90گذاري شده است. با تخمين ازاي هر ميليون نفر هدفبهسند علمي  800تعداد 

ه ب ،موجودو با توجه به روند سند برسد  72000، تعداد توليدات علمي بايد به 1400كشور براي سال 

  شد.نبادور از دسترس  اين هدفتحقق  رسدنظر مي

اساس تعداد رسرانه تعداد توليدات علمي در پايگاه اسكوپوس بدر برنامه ششم توسعه همچنين 

، 1397 ،1396اين شاخص در سال مقدار اعضاي هيئت علمي مدنظر قرار گرفته است. بر اين اساس 

مقدار نه با روند افزايشي اين سرادرنهايت شده و تعيين  درصد 85و  79، 85، 64ترتيب به 1399، 1398

در  (60.268با توجه به آمار مستندات علمي )در نطر گرفته شده است.  95/0ادل مع 1400سال  آن در

سال اين گذاري شده براي هدف ه(، سران85.592ت علمي موجود )ئو تعداد اعضاي هي 1397سال 

 بايد 1،ت علميبا توجه به روند افزايشي تعداد اعضاي هيئ بنابراين( محقق شده است. %73معادل )

 تا اين نسبت در پايان برنامه نيز محقق شود. دياي انديشتدابير ويژه

 

 هاي علمي تعداد مستندات علمي به تفکيک گروه

 

 2018-2014يدر بازه زمان هاي علميگروه کيبه تفک رانیا . توليدات علمي7نمودار 

 
 .1398، ات و فناوريقاي عالي علوم، تحقيرگزارش شو خذ:أم

 

                                                 
 80313، 80080، 76129، 70840 ترتيببه 1398و  1397، 1396، 1395، 1394هايت علمي در سالئ. تعداد اعضاي هي 1

)شوراي عالي علوم تحقيقات و  ت علمي، صعودي استئهي یشود روند رشد تعداد اعضااست. مالحظه مي 85592و 
 (.1397فناوري، گزارش ملي پايش و ارزيابي علم، فناوري و نوآوري كشور در سال 
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ي علوم پايه سند مربوط به گروه علم 73.868بيشترين توليدات علمي ايران با  7نمودار مطابق 

كمترين  بعدي قرار دارد؛ هسند در مرتب 67.384است و پس از آن گروه علمي فني و مهندسي با 

لمي در دات عتوزيع مستنسند در گروه علوم انساني و هنر منتشر شده است.  7.122توليدات علمي با 

كه  است هاي مختلفدهنده چگونگي توزيع نيروي پژوهشي در حوزههاي مختلف موضوعي نشانحوزه

 گيرد.ن ميهاي پژوهشي مدنظر خود، تصميم به تربيت پژوهشگراهر كشوري بنا بر نيازها و اولويت

روهاي ي از نيعنوان يكهبين تعداد دانشجويان ب توجه اين است كه در اكثر كشورها نكته قابل

 ،2016ال سنمونه در عنوان هب تناسب وجود دارد. شي و تعداد مستندات علمي آن كشور تا حديپژوه

وليدات تا در اند و سهم آنهدرصد از كل دانشجويان در انگليس در علوم پايه مشغول تحصيل بوده 15

 56سط وم انساني تودرصد از توليدات علمي در عل 23طرفي زدرصد بوده است، ا 28علمي حدود 

 اييهتركدرصد دانشجويان  11حدود در همين سال صورت گرفته است. آن كشور درصد دانشجويان 

رچند با هدرصد برآورد شد،  29ند، سهم اين گروه در توليدات علمي كرددر علوم پايه تحصيل مي

صد در 5/18 دتنها در تولياين گروه  ،علوم انساني در حوزه تركيه درصد دانشجويان 75 وجود تحصيل

وليدات تمالحظه شد كه در دو كشور مطرح شده، تناسب كافي بين . اندداشتهنقش  علمي مستندات

با  .ارتر استآشكبسيار اين عدم تناسب  در ايران اماعلمي و وضعيت توزيع پژوهشگران وجود ندارد، 

سهم آنها در ا درصد است، ام 55ي با بيشترين تعداد دانشجو مربوط به گروه علوم انسانوجود اينكه 

خود  را بهدرصد از مستندات علمي كشور  5/3 و فقط بودهبسيار ناچيز  مستندات علميتوليد 

توليدات  درصد از 37درصد دانشجويان كشور  7. گروه علوم پايه با داشتن حدود دهنداختصاص مي

  .علمي كشور را در اختيار دارد

 

 سرآمد كشور(علمي و فناوري هاي ها و حوزهه كاربردي )رشتهتالقي دانش نظري و حوز

، ينيازمحور همچون ييهاويژگيبا تمركز بر  اوريو فنعلمي هاي برخي از حوزه در كشور ما

 .1م مههبرد براساس سه رارو ازايناند. ي مورد توجه قرار گرفتهنگرو آينده ي، مرزشكنيمحورمزيت

ظام آموزشي راهبري هدفمند ن .2 ،سالهپنجسنواتي و هاي هدفمند در بودجههاي گذاريسرمايههدايت 

ها ايندها، سياستاصالح و ايجاد ساختارها و فر .3 و هاو جذب نيروهاي نخبه در اين حوزهمين أتبراي 

ن يجه آها تدوين، تصويب و اجرا شده كه نتو ضوابط تشويقي خاص براي رشد سريع در اين حوزه

ها داراي . بسياري از اين حوزهيابي به مراحل بسيار باالي علمي و فني در سطح جهاني استدست

هاي علمي و طور كلي موفقيت و سرآمدي اين حوزهص و با سند توسعه ويژه هستند. بهستادهاي خا

تقاضاي  رضه وعبين  شده وهم نزديك هفني زماني اتفاق افتاد كه ابعاد دانش نظري و كاربردي آنها ب

  .اندشده ها در ادامه معرفيفناورياين دسته از علوم تعادل برقرار شد. اين دسته از علوم و 
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 هاي هوافضافناوري. 1

ها و طراحي و ساخت انواع طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره كشور در بخشدستاوردهاي اخير 

 پيشرو هحوزا در سطح جهاني، به يك جمله عواملي هستند كه هوافضا رزهواپيماها و ديگر هواگردها ا

 سند و در استاي برخوردار از اهميت ويژه كشور باالدستيتبديل كرده است. هوافضا از منظر اسناد 

لذا براي اين بخش، سندي با  .1كيد شده استأكشور بر آن تنقشه جامع علمي  ،1404انداز چشم

ذيل معاونت علمي به همين نام  نيز يستاد وتدوين شده « سند جامع توسعه هوافضاي كشور»عنوان 

. عالوه بر پيشرفت كندحوزه را پيگيري مي اينفعال است و امور مربوط به  و فناوري رياست جمهوري

نظر تعداد مستندات زا است ، كشور توانستهماهوارهساخت و پرتاب  ويژه در حوزههب در حوزه كاربردي

 دست آورد.به 2018در سال  دنيا را 13منطقه و رتبه  1ه مهندسي هوافضا رتب هعلمي در زمين

 

 )بيوتکنولوژي( فناوريزیست. 2

ترين محورهاي توسعه علمي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي جهان است و مهمفناوري يكي از زيست

 .شودمي كننده توسعه محسوبتعيينهاي ترين شاخصاساسيعنوان يكي از بهفناوري زيست يارتقا

حاضر كاربردهاي فراوان  حال در ،چندين قلمرو علوم و فنون پديد آمده استتركيب  ازكه فناوري  اين

و  ، اقتصاديزيست و بسيار متنوعي در علوم و فنون اعم از صنعتي، پزشكي، داروسازي، محيط

 هاي پيشرفتهترين نشاناز برجستهعنوان يكي توان آن را بهكه مينحويبهكشاورزي پيدا كرده است، 

و نقشه جامع علمي  1404انداز چشم در سند نيز فناوريزيست .حساب آوردبهبشر در قرن حاضر 

 اسالميجمهوري  فناوريزيستسند ملي »سندي با عنوان همچنين  2.بوده استتأكيد  كشور مورد

ند دوم در تصويب شده است كه در حال حاضر مورد بازنگري قرار گرفته و س 1383در سال  «ايران

 توسعه همچنين ستادي تحت عنوان ستاد دست بررسي شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار دارد.

 كند. ايران ازفناوري ذيل معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اين خصوص فعاليت ميزيست

ست آورده دبه 2018در سال را  12 در سطح جهاني رتبهدات علمي در منطقه جايگاه اول و نظر تولي

فناوري و همكاري بخش صنعت زيستگيري از دانش با بهرهاند توانستهاكنون محققان كشور هم است.

 زيستي يداروها ويژه در توليدهبنيان( دستاوردهاي متنوعي بهاي دانشخصوص شركته)ب و توليد

  داشته باشند.

                                                 
« الف»هاي و در اولويت 1404انداز سند چشم فرهنگي، علمي و فناوريذيل امور  9. حوزه علم و فناوري هوافضا در بند 1

 كيد قرار گرفته است.أقشه جامع علمي كشور مورد تن

 .همان. 2
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 نانو فناوري

 اطالعات فناوري فناوري،زيست ،1شناختيعلوم كنار در كه است نو هايدانش از ناوري يكينانوف

هاي فناوري نانو يكي از شاخه. دهندمي تشكيل اند،گرفته نام 2NBIC كه را همگرا هايدانش مجموعه

ه مختلف علوم عرضهاي جديد در شاخه تحوالتقابل توجهي را براي هاي نوين است كه فرصت

صنايع فضا،  و ، هواكشاورزي، آب، انرژي، مواد و محيط زيست، پزشكي. كاربردهاي خاص در كندمي

علمي است. فعاليت جدي كشور از سال  هاين حوزهاي جمله ظرفيتاز صنعت الكترونيكو  نظامي

جمهوري اكنون اين ستاد ذيل معاونت علمي و فناوري رياست همبا تشكيل ستاد نانو آغاز شد.  1382

منظور انجام فعاليت هب 1387اين باشگاه نانو تحت حمايت ستاد مربوطه در سال  عالوه برفعال است. 

با سندي يافته و اصولي سازمانهاي انجام فعاليت منظورهبسيس شده است. أعلمي و آزمايشگاهي ت

 تصويب و تدوين 1396در سال وزيران هيئت  «1404 افق در نانو فناوري كاربرد گسترش سند»عنوان 

 جهان نانو فناوري و علم توليدكننده كشورهاي بين در را چهارم نظر عملكردي ايران رتبه . ازكردند

ز ايران ا پس اسپانيا و فرانسه انگلستان، ژاپن، آلمان، جنوبي، كره و دارد و هند مريكاآ چين، از پس

ردهاي متنوعي دارد و محققان ايراني با همكاري هاي است كه كاربنانو يكي از حوزه حوزه 3.قرار دارند

 وسايل شوينده و محصوالت خانگي،البسه، ) هاي مختلفهاي توليدي و صنعتي در زمينهبخش

 اند.داشته ييدستاوردها...(  و آالت صنعتي و بهداشتي، ابزار

 

 هاي بنياديسلول. 4

منجر  پزشكي زمينه در چشمگير انقالب يك به بافت مهندسي و بنياديهاي سلول علم دستاوردهاي

 بخش تا سازدمي قادر بشر را بالقوه طوربه بنيادي هايسلول ژنتيكي اصالح و توليد امكان. است شده

كند. آغاز فعاليت علمي و تحقيقاتي  اصالح را ارثي ژنتيكي نقص خاص، موارد در و اختالالت از وسيعي

گردد. در همين ميهاي كشور به ابتداي دهه هفتاد شمسي بربينادي در دانشگاههاي در زمينه سلول

 و علوم توسعه كار كرد. ستادبهصورت تخصصي در اين زمينه شروع بهها پژوهشگاه رويان سال

. شد تشكيل جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت در 1387 سال در بنياديهاي سلولهاي فناوري

سند ملي »ادي سندي با عنوان هاي بنيسلول هاصولي در زمين ريزي دقيق و حركتور برنامهظمنهب

توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوب شد.  1392در سال  «هاي بنياديسلولهاي علوم و فناوري

                                                 
با تدوين  1390ها در سال گردد، اين فعاليتشناختي به دهه هفتاد برميه علومهاي علمي كشور در حوز. آغاز فعاليت1

رياست و فناوري  و تشكيل ستادي با همين عنوان ذيل معاونت علمي« شناختی هایفناوری و علوم راهبردی سند»
شناختي، هوش مصنوعي، )علوم اعصاب شناختيتري پيدا كرد. ميانگين رتبه ايران در زير حوزه علومجمهوري، شكل جدي

)ستاد توسعه علوم و  استو در منطقه يك  22در دنيا  2018الي  2016شناسي شناختي و تجربي ...( از سال روان

 (.1398شناختي، هايشور در تعداد مقاالت در حوره علوم و فناوريبندي كهاي شناختي، جايگاه ايران در ردهفناوري

2   . Nano- Bio- Information-Cognetive Technologies (NBIC) 

3. https://statnano.com/report/r65 

http://nano.ir/
http://nano.ir/
https://statnano.com/report/r65
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 فائق و دانش از حوزه اين بودن جديد به توجه با بنيادي هايسلول هايفناوري و علوم توسعه ستاد

 و زمينه اين در موجود نيروهاي ترغيب در سعي دانش، كاربرد مقابل در پژوهش كندي بر آمدن

 بنيادي، هايسلول حوزه در جوان نيروهاي رشد و تربيت براي الزم زمينه دنكر فراهم همچنين

 رشد محققان، و دانشمندان همت به ديگر،ازسوي. نمود سلول درماني  و درماني ژن بافت، مهندسي

 مهم هايشاخص از. شد انجام كشورمان در بازساختي پزشكي زمينه در لمع توليد حوزه در چشمگيري

 پيشرفت از نشان آن رشد به رو روند كه است شده منتشر پژوهشي مقاالت تعداد كشورها، علمي رشد

 مجالت در شده منتشر مقاالت علم، توليد ميزان بررسي جهت .دارد مطالعاتي خاص حوزه آن در

س با اسكوپو پايگاه در شده نمايه بازساختي، پزشكي و بنياديهاي سلول وزهح در الملليبين معتبر

توليد  مستندات همه براساسهاي بينادي مورد جستجو قرار گرفت. هاي مرتبط با حوزه سلولواژهكليد

 سعهتو با همزمان جهاني و اول منطقه قرار گرفته است. 14، ايران در رتبه 2018شده تا پايان سال 

 توليد نيز و بافتي و سلولي هايهوردافر توليد موريتأم با متعددي بنياندانش هايتشرك به علمي،

 در فعال شركت 144از  بيش 1397 سال تا طوريبه كردند، فعاليت به شروع اوليه تجهيزات و مواد

 هدر حوزست ايران شايان ذكر ا 1.هستند فعاليت حال در بازساختي پزشكي و بنياديهاي سلول حوزه

عمل پيوند عضو تا  53880با انجام حدود هاي بنيادي( هاي مرتبط با سلولنيز )از حوزهپيوند عضو 

  2.سترااي را د، جايگاه قابل توجه1396پايان سال 

 

 ايفناوري هسته. 5

جزء رويكردهاي اي و منابع مختلف تهيه آن، افزون انرژي هستهروز هايو كاربرد توسعه در حال حاضر

اي و امور در توليد برق، پزشكي هستهكاربردهاي متعددي  اين حوزه .كشورهاي مختلف استاصلي 

ت دارد. فناوري دسترسي به منابع آب، صنايع غذايي و كشاورزي و بخش صنع، بهداشتي، دامپزشكي

 3.است علمي كشورو نقشه جامع  1404انداز چشم مورد توجه در سندهاي موضوعجمله اي ازهسته

اي، پزشكي هاي مهندسي هستهزمينه همهاز نظر توليدات علمي در  2018كشور ايران در سال 

 14، 15ترتيب رتبه بهمنطقه را كسب كرده است و در جهان نيز  اولاي رتبه اي و فيزيك هستههسته

سبت به ات علمي كشور نتوليد شدهاي انجام شده، مشخص با بررسي 4.دست آورده استهرا ب 21و 

از ايران تواند ناشي از مسائل تحريمي اين حوزه باشد. مي اين امر سال اخير افت كرده است كه چند

داشته  اين حوزه آميزكاربرد صلحدر  مناسبيهاي پيشرفت ايآميز هستهصلحتيابي به انرژي دسابتداي 

                                                 
 هایسلول هایفناوری و علوم توسعه ستاد عملکرد بر مروری»، بنيادی هایسلول هایفناوری و علوم توسعه ستاد. 1

 .1397، «بنيادی هایسلول هایفناوری و علوم توسعه ، ستاد1397سال  در بنيادی

 .1397ایران، اسفند  اعضای پيوند انجمن دبيرخانه . گزارش2

هاي و در اولويت1404انداز سند چشم فرهنگي، علمي و فناوريذيل امور  «9»اي در بند . حوزه علم و فناوري هسته3

 كيد قرار گرفته است.أنقشه جامع علمي كشور مورد ت« الف»

4.https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=3106&year=2018&region=Western%20Europe. 

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=3106&year=2018&region=Western%20Europe
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تشخيص و درمان ، سراسري شبكه توليد حجم عمده نيروي برق و تحويل آن بهاست؛ ازجمله 

 . زدايي محصوالت گياهي و زراعي و... آفاتها، بيماري

 

 يگياهان داروی. 6

ه عرصه بران اي ورود اياي را برتنوع اقليمي و به تبع آن پوشش متنوع گياهي ظرفيت بسيار گسترده

يت و م اهما درك بهنگاب ايران بر همين مبنا ي گياهان دارويي فراهم كرده است.المللتجارت بين

منظور اي را بهيافتههاي گسترده و نظامجايگاه علم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي فعاليت

سعه علوم و ستاد تو» 1387رو در مهرماه است. ازاينده كرمندي از مزاياي اين فناوري آغاز بهره

ن گياها حوزهنظري و كاربردي در  دانش عنوان محل تالقيبه« فناوري گياهان دارويي و طب سنتي

تبه كرد. ايران ركار بهدارويي و طب سنتي كشور در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري شروع 

يي ز گياهان داروگيري اطب سنتي و بهره همنطقه را در زمين يكتوليدات علمي جهان و رتبه  پنجم

اكنون هم آيد.مي حسابهز كشورهاي پيشرو بها كسب كرده است و در اين خصوص ادر درمان بيماري

 100به  و نزديك هاي طبيعي و سنتيوردهافرنوآور در زمينه گياهان دارويي،  شركت 400بيش از 

  كنند.دهاي خود را به بازار عرضه ميردر اين حوزه دستاوان نيبدانششركت 

سرآمد مذكور  هانند ساير حوزهاي علمي مشابه كه نيازمند توجه ويژه همبرخي ديگر از حوزه

هاي اطالعات و ارتباطات، فناوريهاي نفت و گاز، فناوريهاي فناوريهستند، عبارتند از: 

نو و تجديدپذير، رمزنگاري و كدگذاري. با توجه هاي نرم و فرهنگي، انرژيهاي محيطي، فناوريزيست

علمي و هاي جزء اولويت كشورهاي سرآمد هاي علمي و فني همچون حوزهبه اينكه اين دسته از رشته

، ضروري است دارند نگرمحور، نيازمحور، مرزشكن و آيندهمزيتفناوري كشور هستند و ويژگي 

از مزاياي المللي بين ملي و هدر نظر گرفته شود، تا كشور بتواند در عرصها سازوكارهاي مشابه براي آن

هاي فوق وجود ستادهاي خاص حوزههاي د يكي از موفقيتطور كه بيان شمند شود. همانآنها بهره

ديگر نيز ذيل معاونت علمي و فناوري هاي رو در چند سال اخير براي برخي حوزههمينويژه است، از

، زساهويتهاي نرم و ستاد توسعه فناوريكه مشتمل بر:  سيس شدهأت يرياست جمهوري ستادهاي

 فوتونيك، هايفناوري توسعه زيست و ستاد محيط و فرسايش خشكسالي، آب، فناوري توسعه ستاد

 .استساخت  و پيشرفته مواد ليزر،

 

 شناسي وضعيت علمي كشورآسيب

جاي مصرف علم و هطي سه دهه گذشته اكثر كشورهاي در حال توسعه به اين امر پي بردند كه ب

توليدات علمي دنيا داشته باشند و از اين طريق براي خود قدرت، ثروت و  بتوانند سهمي دربايد دانش، 

http://stdc.isti.ir/
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 عرصه آن در محققانهاي توسعه هر كشوري، ميزان حضور راه يكي از به بيان ديگرنفوذ فراهم آورند. 

، بلكه براي افزايش سمت پيشرفتبهحركت كلي كشور تنها بر نهكه اين امر  استجهاني  توليد علم

جمهوري اسالمي ايران با تشخيص بموقع، اين بسيار اساسي است. مللي البين علمي در عرصهتوليدات 

و توانست در مدت بسيار اندكي نسبت به ساير كشورها، سهم بزرگي از توليدات د كرفرايند را شروع 

از شرايط اهاي بسيار ناشي نكشور ايران با وجود تنگ دهدمينشان  اين گزارشعلمي دنيا را كسب كند. 

هاي برتر علمي و فني شود و توانسته است در منطقه و جهان حائز رتبهالمللي بين هايجنگ و تحريم

تداوم حركت علمي كشور و رسيدن به مرجعيت علمي  اماسرآمد شود. نيز هاي علمي در برخي از حوزه

و سالمت و رفاه كشور،  و درنهايت اثرگذاري بيشتر بر فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

عنوان تهديدي براي حركت علمي كشور هاست كه در اين مسير وجود دارد، و ب يهايرفع آسيبنيازمند 

 - هاي مديريتياي، آسيبحرفه - هاي علميآسيب به سه گروه شاملها اين آسيب روند.بشمار مي

 .اندبندي شدهدسته اينامههاي قانوني، اسنادي و آيينساختاري و آسيب

 

 ايحرفه - هاي علميالف( آسيب

 هاي توليد آن است كهاي عمدتاً مرتبط با كيفيت توليد علم در كشور و انگيزهحرفه - هاي علميآسيب

 د.نشودر ادامه بحث مي

 هاي كيفي توليد علمشاخصوضعيت نامناسب  -

 239تنادات به آن است. در سطح جهاني و بين هاي كيفي علم توليد شده، ميزان اسيكي از شاخص

ازاي كل مستندات بهو ميزان استناد  32تعداد استنادات برابر با كشور رتبه كلي ايران در شاخص 

 32/8شده در اين گزارش نيز با مقدار عددي  در بين كشورهاي بررسي 1.است 200منتشر شده برابر با 

و عربستان با  9، هند با 98/9با مقدار كشورهاي تركيه را داراست.  نهماز شاخص مذكور جايگاه 

 دهندهنشانباال بودن ميزان استنادات از اين شاخص، وضعيت بهتري نسبت به ايران دارند.  65/10

هاي ها و عنصر مهمي در تحقق مرجعيت علمي است. اين مهم در بند اول سند سياستكيفيت پژوهش

عنوان به «نقشه جامع علمي كشور»ازطرفي در  2.قرار گرفته استد تأكي كلي علم و فناوري نيز مورد

سند باالدستي در اين حوزه كيفيت مستندات علمي و ميانگين استناد به آنها مورد توجه قرار گرفته و 

هاي بهبود كيفيت بدون لحاظ كردن سياست 3.استده كرگذاري را هدف 15عدد  1404براي افق 

                                                 
 Scimgoبرگرفته از  – 1996-2018. در بازه زماني 1

 .«1»هاي كلي علم و فناوري، بند . سياست2

هاي در سال 15را داراست و براي رسيدن به رتبه  32هزار تعداد استناد رتبه  282ميليون و  4. ايران در حال حاضر با حدود 3

 ميليون استناد است. 15آتي حداقل نيازمند حدود تعداد 
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با توجه به آمار موجود، ميزان ارجاعات به  .دف مذكور ممكن نخواهد بودمستندات علمي، تحقق ه

  .شودتوليدات علمي كشور، در وضعيت نامطلوبي توصيف مي

هرچه درصد توليدات علمي زان مستندات علمي بدون ارجاع است. مكمل ميزان استنادات، مي

در اين شاخص گذشت است.  دهنده كيفيت مستندات علمي آن حوزهبدون ارجاع كمتر باشد نشان

تعداد مستندات علمي بدون  ،زمان براي ارجاع به يك سند علمي اهميت زيادي دارد. با اين مالحظه

افزايش يافته است. با توجه به  2017درصد در سال  37به  2014درصد در سال  19ارجاع ايراني از 

درصد توليدات  37در رابطه با  اهميت گذشت زمان براي محاسبه ارجاع به يك سند علمي بنابراين

درصد مستندات علمي بدون ارجاع  19توان نظري داد، ولي نمي 2017علمي بدون ارجاع در سال 

دهد كه تقريباً يك پنجم از توليدات علمي كشور فاقد ست و نشان ميا رقم بااليي 2104براي سال 

 درصد از مستندات علمي 47، 2017ال ي سهااند. طبق بررسيدهي بودهاستناد براي كيفيت الزم

قار دارند فني و مهندسي  هحوزپزشكي  حوزهپس از آن  اند.قابل استناد نبوده حوزه علوم انساني و هنر

 پايهاما حوزه علوم درصد است.  34و   41كه ميانگين سهم مستندات استناد شده آنها به ترتيب 

درصد از توليدات علمي آن مورد استناد قرار نگرفته  31تنها و  دارندها وضعيتي بهتر از ساير حوزه

هاي ذكر شده وضعيت مطلوبي در اين شاخص حوزه هرچند در همه توان گفتطور كلي ميهباست. 

  1.تر استوخيمهاي علوم انساني وجود ندارد اما شرايط در رشته

است. اين  ( H هرش) د، شاخصشاخص مهم ديگر كه بحث كيفيت توليدات علمي را مدنظر دار

كند. در سند برنامه ششم توسعه رتبه ايران در يكشور را مشخص م كي يعلم ريشاخص بازده و تأث

 40به  1400در سال  بايددر نظر گرفته شده كه  41، 1398اين شاخص در بين كشورها براي سال 

( و عربستان 36عد از تركيه )رتبه را داشته و ب 41رتبه  2018سد. ايران در اين شاخص براي سال بر

 منفي قرار داده است.ثير أتدر منطقه و جهان را تحت  مرجعيت علمي تحققكه  2.( قرار دارد40)رتبه 

 ثرؤمهاي غيرتوليدات علمي كشور به انگيزه ميزان وابستگي -

ها دانشگاهبا اساتيد در  دانشجويان مستندات علمي مشترك توليدالگوي اصلي توليد علم در ايران 

براي  نظام علميهاي انگيزه هاي محرك توليد علم نيز حول دو گروه فوق است.طبعاً انگيزه .است

يا  مجوز دفاع از رساله دريافتترفيع و ارتقاي اعضاي هيئت علمي، مستندات علمي مشتمل بر: انتشار 

شناخت است. اساساً ام و گرفتن بورس و استخد ينامه، قبولي در مصاحبه دكترنمره براي پايان

هاي پژوهشي يا هاي آزاد، طرحاعم از پژوهشهاي آنها هاي محققان و پژوهشگران و نوع پژوهشانگيزه

بسيار مهم است. آنچه مسلم است وابستگي عميق تعداد اسناد علمي ايران به نامه انجام رساله و پايان

رو تهديدي كه وجود دارد اين ازاين .يلي استجامعه دانشگاهي آن هم به دانشجويان تحصيالت تكم

                                                 
 هاي پايگاه اطالعاتي سايمگو صورت گرفته است.. محاسبه براساس داده1

 . 1397. شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري، گزارش ملي پايش و ارزيابي علم، فناوري و نوآوري كشور در سال 2
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سرعت كاهش خواهد يافت. بهاست كه با كاهش تعداد دانشجويان طبيعتاً تعداد اسناد علمي 

ديگر سازوكار موجود باعث خواهد شد، پژوهشگران صرفاً به انتشار توليدات علمي اكتفا كنند و ازسوي

 هه پيدا است كه بخش عمده چنين وضعيتي ناشي از شيوضرورتي بر كاربرد و اثرگذاري نبينند. ناگفت

رسد شيوه سياستگذاري علمي كشور درخصوص مينظر بهرو ازاين سياستگذاري علمي كشور است.

 ها و نيز نيازمند بازنگري و تصحيح است.انگيزه انجام پژوهش

 علمي ضعيف با سایر كشورها همکاري -

 هسعت و توراه پيـشرف هاي موجـود بـر سـربراي حـل دشـواري عنوان راهيبهمشاركت و همكاري علمي 

 «6»بند  ينكه دربخشد. با وجود االمللي نظام علم و فناوري را ارتقا ميبين شود و وجههشناخته ميعلم 

 و علم حوزه در بخشالهام و سازنده فعال، تعامل و همكاري هاي كلي علم و فناوري گسترشسند سياست

فته است و همچنين جهاني مدنظر قرار گر و ايمنطقه معتبر و فني علمي مراكز و كشورها ساير - اب فناوري

مستندات  كل از خارجي محققان مشترك با مستندات درصد تعداد 35مقدار  1400قانونگذار براي افق 

ني في علمي و هامهم در توسعه همكاريهاي مؤلفهعنوان يكي از هعلمي در قانون برنامه ششم توسعه ب

 سال اخير پنجر دمورد توجه قرار داده است، با بررسي انجام شده ميانگين انتشار مستندات علمي مشترك 

 يفناور و يعلم ديپلماسي منظور ارتقاي جايگاههرو بازاين .درصد برآورد شده است 20(، 2018-2014)

 يرد.تري ازسوي متوليان صورت گجدي ريزيبرنامه كشور ضروري است

 ، نوآوري و توليد علمكاروكسبهاي شاخصعدم توازن رتبه ایران در  -

در تعداد مستندات علمي را در سطح جهان كسب كرد،  16رتبه  2018ايران در سال كه درحالي

در پذيري استعداد ، شاخص جهاني رقابت72 در جايگاهجهاني كارآفريني  شاخصهمين سال در 

در ميزان  مناسب جايگاهبا وجود  1.قرار گرفت 61 در جايگاهي نوآوري و در شاخص جهان 97 جايگاه

سازي علم و تجاري نوآوري و گامي مهم در عنوانبهدر ثبت اختراعات  كشوروضعيت توليدات علمي، 

درصد تعداد اختراع ثبت شده نسبت به تعداد اسناد ، 2 براساس جدول 2.مساعد نيستنيز فناوري 

معنا كه بديندرصد است،  092/0( 2014-2018) سال اخير پنجدر المللي بين علمي كشور در مراجع

 ثبت شده است. اين نسبت براي كشور تركيهالمللي بيناختراع  يكسند علمي تقريباً  1000ازاي هر به

 وضعيت ثبت اختراع دهدمينشان  اين نتيجه .استدرصد  8براي كشور عربستان  ودرصد  16

                                                 
كار در كشور است. طبق آمار وو شروع كسب . شايد يكي داليل اين عدم توازن شرايط و موانع موجود براي كارآفريني 1

كشور منتخب  190را از ميان  128؛ كشور ايران رتبه كلي 2019وکار در سال بانگ جهاني از شاخص سهولت محيط کسب
كار، دريافت مجوز ساخت، دريافت برق، ثبت وهاي: شروع كسبطور خاص ايران از نظر زيرشاخصكسب كرده است. به

فصل وگذاران خرد، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، اجراي قراردادها و حلت اعتبار، حمايت از سرمايهمالكيت، درياف
 دست آورده است.را به 131و  89، 121، 149، 173، 99، 90، 108، 86، 173هاي ورشكستگي به ترتيب رتبه

هایى که منتشر دهند، مقالهرا که ما عرض کردیم، با توليد مقاله نباید اشتباه کرد. آمارهایى که می علم يدتول هالبت». 2

 مرجع پيدا کرده، این چيز خوبى است، چيز باارزشى است و بعضاً باارزش و مرجع که در دنيا جنبه ي علميهاشده، مقاله
ها ناظر به نيازهاى درونى کشور ها به ثبت ابداع بينجامد، ثانياً باید مقالهستى مقالهقضيّه نيست؛ اواّلً بای ا این همهام

بيانات « )ددنبال کنند؛ روى این باید تکيه کر و علمي هاى مراکز تحقيقاتىها، هم دستگاهباشد؛ این را باید هم دانشگاه
 .(30/07/1393، نخبگان جوانکنندگان در هشتمين همایش ملی شرکتمقام معظم رهبري در ديدار با 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1245
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نسبت به تعداد مستندات علمي در مقايسه با ساير كشورها )حتي كشورهاي منطقه( ايران المللي بين

آشنا نبودن به معيارهاي ثبت له: متعددي داشته باشد ازجمتواند داليل امر مياين مناسب نيست. 

فيت و هاي آن و يا عدم كيهزينهدليل طوالني بودن روند و بهاختراع، عدم تمايل به ثبت اختراع 

ثبت اختراع در طرفي ازشود. ها ميهاي ثبت اختراع كه موجب رد آن در ارزيابيدرخواستاستاندارد 

سازي و توليد تجاري هالمللي زماني اهميت و ارزش دارد كه بتواند به مرحلهاي ملي و بينعرصه

به تنهايي در رشد و شكوفايي  تواندنمي ،داشتن اعتبار با وجودثبت اختراع به همين دليل  .بينجامد

اند در سطح شدهاطالعات زيادي راجع به اختراعات ثبت شده كه تجاري  1.ثر واقع شودؤم اقتصادي

و عالي  هاي مرتبط با آموزشسياست لذا در اين خصوصكشور يا خارج از كشور در دسترس نيست. 

هاي علمي و اقتصادي وجود بستر همكاريو  ع، شرايط اقتصادي و توليدي كشورهاي ثبت اختراانگيزه

  شناسي و اصالح قرار گيرد.بايد مورد آسيببا ساير كشورها 
 

 (2018-2014) ساله پنجنسبت توليدات علمي به پتنت داخلي و خارجي در بازه  . 1جدول 

 كشور
تعداد مستندات 

 علمي

تعداد پتنت 

 خارجي

تعداد پتنت 

 داخلي

 نسبت پتنت خارجي

 (1000)نسبت

نسبت پتنت 

 (1000داخلي)نسبت 

 50 0.092 12652 240 258771 ايران

 44 16 9911 3509 223233 تركيه

 151 370 138702 331507 888809 آلمان

 210 190 724657 638،985 3369913 آمريكا

 12 8 1282 8288 104048 عربستان

 1200 960 794،426 633،028 658680 ژاپن

 1005 440 436،087 184،449 414268 كره جنوبي

 

 ساختاري - هاي مدیریتيب( آسيب

 و فناورانه ضعف بازار محصوالت دانشي -

ماند. يدانش و فناوري توليد شده توسط محققان و نوآوران كشور بدون مصرف باقي م بخش عمده

و  هاركتشاز  ياريبساين توليدات است.  و عرضه نبود بازار مناسب براي فروشآن هم  دليل عمده

ا ب يارجخمشابه  يكاالها هيرويبواردات  ، عدم حمايت از محصوالت داخلي وانيبندانش هايهسسؤم

 يابيبازار هاشركت ديگر اين. ازطرفداننديم خود ديمف تياز موانع فعال يكيشده را  ديتول يكاالها

 يزارهافارش، ارتباط با بامذاكرات جهت ثبت س غات،يلمحصول، تب يمراحل معرفجمله ازمحصول 

ل مواجه ا مشكدر مرحله فروش محصول ب ليدل نيآشنا نبوده و به هم رهيصادرات و غ براي يالمللنيب

 ر است. هاي نو در كشواين آسيب بيش از همه متوجه دستاوردها و محصوالت علوم و فناوري شوند.يم
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در توليدات علمي یا  )صنعتي و توليدي( غيردانشگاهي اجرایي عدم مشاركت بخش -

 استفاده از آن

اي گونهبه از فضاي آكادميك است،بنيان گسترش دانش در خارج يكي از فاكتورهاي مهم جامعه دانش

اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي شود. اين در حالي است كه در  يهافعاليتناي بزيركه دانش 

بردي در نهادها و ساختارهاي خارج از دانشگاه، هاي كاركيدات بسيار بر پژوهشأكشور با وجود ت

گيرد. حدود ها صورت ميها و به تبع آن توليدات علمي كشور در دانشگاهپژوهش هاكنون بخش عمدهم

هاي ، محققان وابسته به ساير دستگاهشودانجام ميها درصد توليدات علمي كشور در دانشگاه 91

اين در حالي  1.دنرنگي در اين خصوص داردرصدي، نقش كم 1سهم درصد و بخش صنعت با  8دولتي 

در اليحه بودجه اعتبار پژوهشي كشور تومان كل هزار ميليارد  13از درصد  50بيش از است كه 

هاي صنعتي و توليدي( كشور تعريف شده است. عدم )بخش هاي اجراييذيل ساير دستگاه ،1399سال

و توليدي كشور به پژوهش و ضعف ارتباطي بين جامعه دانشگاهي بخش صنعتي  يا تعهد احساس نياز

طور مناسبي كاربردي و بههاي انجام شده در دانشگاه نيز پژوهشو صنعتي كشور باعث شده است 

 دانشگاه با تعامالت صنعت نقش كردن پررنگ درخصوص بسيارهاي با وجود تالشمحور نباشند. مسئله

 نشان صنايع، شواهد سمتبه علمي كشور حركت جريان سوق دادن و با هدف هاي اخيرسال طي

 در صنايع و دولت ميان دانشگاه، روابط وجود از شاخصي كه علمي توليدات در عرصه حداقل كه دهدمي

 ندارد. مطلوبي در كشور وجود آيد، وضعيتمي شمار به جهان سطح

 هاي تحقيق و توسعهبخش غيردولتي در هزینه اندكسهم  -

 ور توليد ت باالتدر توليد كاالها و خدمات جديد، كيفي، هاي تجاريبنگاه درهاي تحقيق و توسعه نههزي

 ها و كالنوري در هر دو سطح خرد بنگاهو موجب رشد بهره ندتوليدي جديد اثرگذاريندهاي افر

خش به با يسكرد تحقيق و توسعه در مقاترتيب هرچه سهم اين بخش از هزينهاينبهشود. اقتصادي مي

به  خش خصوصياز داليل مهم عدم تمايل بخواهد بود. ثرتر ؤمدولتي بيشتر باشد بر توسعه اقتصادي 

يسك ر بارتيهاي پژوهشي يا به عبر فعاليت گذاريسرمايه ازنان مياطگذاري در پژوهش، عدم سرمايه

ي بوده صي در كشور نزولدهد روند مشاركت بخش خصونشان مي 8 طور كه نمودارهمانپژوهش است. 

 5-7ند رسيده است. اين در حالي است در ب 1395در سال  %29به حدود  1393در سال  %35و از 

 و لمع حوزه در غيردولتيهاي بخش مشاركت و نقش هاي كلي علم و فناوري بر افزايشسند سياست

و  تحقق لتي از هزينهشده است، همچنين در نقشه جامع علمي كشور سهم بخش غيردوتأكيد  فناوري

 درصد در نظر گرفته شده است.  50توسعه 

                                                 
 مارپيچ مدل علمی براساس توليدات در دولت و صنعت دانشگاه، روابط وضعيت بررسی».جوكار، طاهره، مروتي، مرضيه، 1

 . 1395، 3، فصلنامه سياست علم و فناوري، سال هشتم، شماره «گانهسه
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 كرد تحقيق و توسعه  )به درصد(. سهم بخش غيردولتي از كل هزینه8نمودار 

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

 

ق و توسعه توسط بخش غيردولتي و با هدف كرد تحقيدر كشورهاي پيشرفته سهم زيادي از هزينه 

اي منتخب در بين كشوره %78گيرد. ژاپن، كره جنوبي و چين با حدود رفع مشكالت صنعت انجام مي

 64دود حدرصد، آمريكا  50بهترين وضعيت را دارند. اين سهم در كشور تركيه حدود اين گزارش 

 ندارد. درصد است. درمجموع ايران در اين حوزه وضعيت مناسبي 

 هاي اخيرسال در علوم پایه گروهسمت بهعالي  و متقاضيان آموزش دانشجویانگرایش ضعيف  -

هاي استعه و سيقرار گرفتن علوم پايه در نقشه جامع علمي كشور، قانون برنامه ششم توسكيد أتمورد 

طور مانهست. اداشته  اي براي نظام علم و فناوري كشور در پيكلي علم و فناوري نتايج قابل مالحظه

هاي شتهدرصد مربوط به ر 37كه در بخش قبلي مالحظه شد بيشترين سهم توليدات علمي كشور با 

ن با اي ت.اس رناپذيهاي مهم كشور نيز انكارعلوم پايه است. همچنين نقش علوم پايه در سرآمدي حوزه

ا آغاز كرده رروند نزولي  1394 سالدهد شاخص تعداد دانشجويان علوم پايه از حال آمارها نشان مي

دول )ج ستهاي علوم پايه كم شده ااست و اين بدان معناست تمايل دانشجويان به تحصيل در گروه

ثير أتي تحت علم از توليدات را تواند سهم ايرانها ميرو تغييرات در نرخ متقاضيان اين رشتهايناز (2

دنظر قرار م 1396دانشجوي علوم پايه براي سال  318.400قرار دهد. در برنامه ششم توسعه تعداد 

شم توسعه، ش)سند برنامه  يابدنفر افزايش مي 387.000به ميزان  1400سال كه تا شده است  گرفته

دود ح 1396اين در حالي است كه تعداد دانشجويان اين حوزه در سال (. 12جدول  (66)ماده 

ه ششم كه با ميزان مقرر شده در برنام ه استنفر رسيد 216.676به  1397در سال  و 241.033

 توسعه فاصله بسيار دارد.
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 ششم سالهپنج برنامه با سهیمقا در رانیا هیپا علوم انیدانشجو تعدادوضعيت  .2 جدول

 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

    216676 241033 255056 264438 وضعيت موجود

 387000 370000 362600 339800 318400   سعه ساله ششم توپنجبرنامه 

 

رايط اشي از شنتواند نگراني ميهاي علوم پايه، سمت رشتهبهمتقاضيان يكي از داليل عدم اشتياق 

يني ارآفركاشتغال در اين حوزه باشد كه نيازمند تمهيدات جدي در راستاي فراهم كردن بسترهاي 

 هاي علمي است. تهالتحصيالن اين دسته از رشفارغبراي 

 آموختگان دانشاشتغال  نامناسبوضعيت  -

ها از شتغال آنالتحصيالن دانشگاهي و افزايش سهم افارغرغم ايجاد اشتغال براي بهسال اخير  20در 

يش يافت. افزا 1395درصد در سال  22عالي به  كل شاغالن، نرخ بيكاري نيروي كار داراي آموزش

در گاهي التحصيالن دانشفارغو تعداد  عالي متقاضيان آموزشخ جمعيت نرعلت عمده آن، افزايش 

التحصيالن فارغها نرخ بيكاري بوده است. در اين سال ازسوي بازار نيروي كار كششو  جامعه

ست. كاهش ادرصد رسيده  30هاي علمي به مرز دانشگاهي رشد چندبرابري داشته و در برخي از گروه

رخ نحريمي، گذشته و شرايط تهاي وختگان دانشگاهي با توجه به عملكرد برنامهآمدانشنرخ بيكاري 

 رشد اقتصادي و امور توليدي بسيار مشكل است.  -4.9درصد و نرخ  40تورم 

اسب آموختگان دانشگاهي مطرح است، تندانشهاي مهمي كه در بحث اشتغال فرضپيشيكي از 

ده صيلكرتحصيالت و اشتغال بدين معناست كه فرد تح بين تحصيالت و اشتغال است. وابستگي بين

هايي رشته ردفرض ديگر اين است كه پيشبتواند متناسب با رشته و مقطع تحصيلي خود، شغلي بيابد. 

ن عدم د. لكاشبكار وجود داشته بهان كارآفريني و اشتغال بيشترين ميزبيشترين سهم توليد علم،  با

ها و اد شاغل به تحصيل، كاهش تعداد متقاضيان اين رشتهچنين همبستگي موجب دلسردي افر

 درنتيجه كاهش توليدات علمي كشور خواهد شد. 

آموختگان شاغل با شغل دانش، درصد بيكاران، درصد 1درصد جمعيت غيرفعال ،3 در جدول

 هاي مختلف علمي آورده شده است.آموختگان شاغل با شغل مرتبط گروهدانشغيرمرتبط و درصد 

 

                                                 
كار كردن ندارد يا امكان تمايلي به ي اشتغال نيست و اصوالً عبارتي فردي كه در په. افرادي كه در سن فعاليت قرار ندارند. ب1

 دار و...(  تگان، دانشجويان مشغول به تحصيل، زنان خانهسردن براي آن وجود ندارد)مانند كودكان، سالمندان و بازنشک كار
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 )درصد( آموختگان دانشگاهيدانشوضعيت اشتغال و بيکاري  .3جدول 

 گروه علمي
جمعيت 

  غيرفعال
  بيکار

آموختگان دانش

شاغل با شغل 

  غيرمرتبط

  آموختگان شاغل با شغل مرتبطانشد

 كل

 مقطع

 تحصيلي

 مناسب

 مقطع

تحصيلي 

 نامتناسب

 8 10 18 37 29.66 5/40 فني و مهندسي

 6 18 24 20 18.18 46 ني و هنرعلوم انسا

 3 10 13 25 24 51 علوم پايه

 8 23 31 17 15.45 40 علوم پزشكي

 .1395هاي تحول و پيشرفت، همكاريگزارش مركز نويسنده براساس  اسباتمح: خذأم

 

ر دعالي  توان شاخصي از ميزان بازدهي آموزشمي تحصيلي را هدستيابي به شغل مرتبط با رشت

التحصيل فارغنفر  100طور ميانگين از هر بهشود، مي مشاهده 3 طور كه در جدول. هماننظر گرفت

ترين ضعيفمناسب هستند.  تحصيلي نفر داراي شغل، رشته و مقطعشاغل  نفر 15 حدوددانشگاهي 

ر حوزه تربيت دنشانگر آن است كه  آماراين درصد است.  13مربوط به گروه علوم پايه با  اين تناسب

. صله داردطلوب فاعالي، بازدهي با مقدار م عنوان يكي از كاركردهاي مهم نظام آموزشبهيروي انساني ن

لمي، ستندات عمكافي برخوردار نيستند، توليد ن ازتوعالي و پيامدهاي آن از  هاي نظام آموزشخروجي

اعث ين امر بو هم اسب ندارندباهم تني اين توليدات و نيروها در جامعه تربيت نيروي انساني و اثرگذار

نظام  هايخروجي نتيجه نهايي اين است كهپيش غامض و متناقض باقي بماند. ازبيششده است مسئله 

د محوري، رشعرضهمبناي يك رويكرد رعالي به شكلي گسترده و بدون وجود تقاضا و صرفاً ب آموزش

در  61به در توليدات علمي و رت16رتبه ) و تناقضات رايج هرفتمطلوب از بين  يهاتناسب ،كرده

فرهنگي  در توليدات علمي و وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 16شاخص جهاني نوآوري، رتبه 

 .  ه استد شددر شاخص جهاني كارآفريني( نمايان خواه 72در توليدات علمي و رتبه  16كشور، رتبه 

 كشور م و فناورينبود همگرایي و همکاري كافي بين بازیگران عرصه عل -

تعدد نهادهاي سياستگذار علم و فناوري كشور باعث شده از ميان چند نهاد سياستگذار، مرجع اصلي 

اين امر باعث شده  كنند. سياستگذاري باهم موازي و بعضاً متعارض صورتبهمشخص نباشد و غالباً 

معناي حقيقي ، كلي هايتبراي حركت در مسير سياسوجود يك نهاد ناظر و ارزياب  است كه عمالً

در مقابل افزايش تعداد مستندات  پذيرش دانشجويان تحصيالت تكميليكاهش  خود را از دست دهد.

براي حل  توجه به بحث ارتباط دانشگاه و صنعت بنيان وهاي دانششركت توسعه، الملليبينعلمي 

ها و اي از سياستسوق دادن بخش عمدهالمللي، مقاله در مجالت معتبر بين چاپدر برابر  مسائل كشور

نبود  ات متعارض است.مبخشي از تصمي منابع به توسعه علوم و فنون نوين در برابر علوم نظري،

موجب اتالف منابع و از دست علم و فناوري كشور  مابين بازيگران عرصهفيهمگرايي و همكاري كافي 
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 بر 1كشور در راهبرد كالن كه نقشه جامع علمي در حالي است  همه اين .شودميها رفتن فرصت

 است.ده كركيد أتسازي نظام تعليم و تربيت در مراحل مختلف سياستگذاري بخشي و هماهنگانسجام

 هاناشي از تحریممحتمل  هايآسيب -

طور كه ها آنسال اخير دال بر اين مهم است كه تحريم پنجتوليدات علمي كشور در صعودي روند 

اثر منفي قابل توجهي بر حجم توليدات علمي محققان كشور داشته باشد.  شد نتوانسته استمي تصور

خود را  تأثيرهاي آتي، تر در سالو رسيدن آن به شرايط حساس تحريمتداوم بيم آن وجود دارد كه  اما

مي و فني كشور، انساني توسعه عل ترين نيروياصلي عنوانبهجرت نيروي نخبه كشور مهابر  ژهويبه

انتشار  الملليبينهاي علمي ها و نشستتجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي، حضور در همايشمين أت

و چندجانبه با كشورهاي پيشرو، صادرات محصوالت  مقاالت و ثبت اختراعات، همكاري علمي و فناورانه

 عمل يآزادمثابه نقض بهمر اين ا. نشان دهد ياطالعاتمهم علمي و به منابع  يدسترسو  فناورانه

 1.است اصطالح حامي حقوق بشربهازسوي كشورهاي  و محدود كردن حركت علمي آنها محققان

 

 اهنامهقوانين، اسناد و آیين هاي حوزهج( آسيب

 علمي و عدم رعایت مالکيت فکري تقلب باضعف در اجراي قوانين مقابله  -

جامعه علمي نظام  ترين و بارزترين مسائل مبتالبهمهم از كيي علمي تقلب در چند سال اخير مسئله

 ارائه و تهيه: همانند هايشكلترين رايجدر  كه عموماً عالي، تحقيقات و فناوري بوده استآموزش 

نامه، رساله و نظاير آن در پايانپژوهشي، نگارش -و علمي ISI مقاالت چاپ و نگارش علمي، پروپوزال

دگان و كرتحصيلز وكار بخشي اكسبطرف به يكده است. اين معضل از كشور خود را نشان دا

طرفي فضاي علم و پژوهش و ازآفرين باشند تبديل شده بود و ثروتبايست مولد و نيروهايي كه مي

تواند مي موجود اين آسيببر عالوه . داده استالشعاع قرار تحتطور كلي توليد دانش در كشور را به

المللي به وضعيت علمي كشور و بينمانند عدم اعتماد جامعه، بدبيني فضاي علمي عواقب ديگري 

شد شهرت و اعتبار اكثريت ميتحصيلكردگان را نيز در پي داشته باشد. ضمن اينكه ادامه وضع باعث 

دانشمندان، اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران ايراني كه در انجام كارهاي خود، اخالق علمي را رعايت 

هاي المللي از بين برود و بر همكاريبيندار شود و اعتبار آنان در مجامع علمي خدشهنند كمي

هاي نو علوم و فناوري خصوصاً در حوزهاز مشكالت موجود  ديگر يكي 2.المللي تأثير منفي بگذاردبين

 يبرا يعامل اين مسئله مالكيت فكري و معنوي محققان و نوآوران است.حقوق عدم رعايت كشور 

                                                 
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 

علمی،   آثار تهيه در تقلب با مقابله اليحه درباره:  کارشناسی هاي مجلس شوراي اسالمي، "اظهارنظر. مركز پژوهش 2

 .1395. آذر 15161شماره مسلسل 
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 يمحصوالت داخل يپذيركاهش رقابت نيمحتوا و همچن دكنندگانيتول يفكر يهاسوءاستفاده از ايده

تر در و ارزان شوديعدم اصالت محاسبه م ليدلبهآنها  يواقع متياست كه ق يخارج يهابا نمونه

 نيز هيه مجريه و قضائقو نيب يفيو بالتكل ربر ثبت اختراعات در كشوزمان يدسترس هستند. فرايندها

علوم  فعاالن حوزهبازار  تيرشد و تثب داشته و بسزاييثير تأ يفكر تيحقوق مالك تيوضع يسامانناببر 

  1.قرار داده است بيرا در معرض آس و فناوري

 تيدر قوانين بودجه سنوا داخليتحقيق و توسعه از توليد ناخالص  هايهزینه عدم تحقق -

 افتهیتخصيصو اعتبارات 

گذاري هر كشور در توليد دهنده سطح سرمايهترين معيارهاي نشانهاي تحقيق و توسعه از مهمهزينه

بين ها حاكي از آن است كه بررسي رود.شمار ميبههاي الزم براي نوآوري وروديمين أتدانش جديد و 

ها كشورها در آن حوزه يمعلوم و تعداد مدارك علهاي توسعه براساس حوزه ق وكرد تحقيهزينه

 2017طور مثال در سال بهدرصد است.  3اين مقدار در برخي كشورها بيش از د. ود دارجهمبستگي و

درصد و در آلمان و  55/4كره جنوبي  سهم كل منابع مالي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي

در قانون  داخليليد ناخالص نسبت كل بودجه تحقيق و توسعه از تودرصد است.  3ژاپن اين نسبت، 

 2.رسيده است 45/0به  1399است و در اليحه بودجه برآورد شده  46/0، برابر با 1398بودجه سال 

مراتب بهبيني شده پيشيافته در مقايسه با اعتبارات تخصيصميزان اعتبارات اين در حالي است كه 

 اين ميزان با آنچه در اهداف د نيز خواهد بود.رو شاخص مذكور قطعاً كمتر از اين اعداكمتر است و ازاين

 به داخلي ناخالص توليد از پژوهش سهم رسيدن برمبني توسعه ششم برنامه ( قانون66ماده ) در مندرج

درصدي  4 هدفرسد دستيابي به نظر نميه ب. همچنين دارد آمده است، فاصله 1399 سال تا 35/1

و نقشه  هاي كلي علم و فناوريدر سياست كه 1404افق  در تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي

  پذير باشد.امكانجامع علمي تصريح شده در اين شرايط 

 نيفگذار در پيشرفت علمي و ننبود رویکرد كيفي در كنار رویکرد كمي و افق كوتاه قانو -

تعداد نامه ششم توسعه( سال شروع بر عنوانبه) 1396وجود اينكه ايران توانسته بود تا قبل از سال با  

 را هدف قرار داده و 34تعداد  1396قانونگذار براي سال  3.المللي داشته باشدعدد ثبت اختراع بين 44

اين  مقايسه گذاري كرده است.هدفعدد را  50سال پاياني برنامه تعداد  عنوانبه 1400سال  براي

اي جهاني نسبت بسيار پاييني است. با مالحظه هنرخدر مقايسه با  و تعداد با دستاورد كنوني كشور

سال اخير ژاپن پنج )طي  اندوضعيت ساير كشورها كه تعداد بسيار بااليي ثبت اختراع داشته 1 جدول

                                                 
وكارهاي نوپا و بررسي موانع و راهكارهاي ايجاد و توسعه كسبهاي مجلس شوراي اسالمي، ". مركز پژوهش 1

 .1398، آذر 16749"، شماره مسلسل بنيان در ايرانهاي دانششركت

 و قاتتحقي عالی، کشور بخش آموزش کل 1399سال  بودجه اليحه هاي مجلس شوراي اسالمي، بررسی. مركز پژوهش 2
 .1398فناوري، 

 مورد بوده است. 64و  58ترتيب تيز به 1397و  1396هاي . اين تعداد در پايان سال 3
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اند( ثبت كردهالمللي بين هزار اختراع 3هزار، تركيه  8هزار، عربستان  184هزار، كره جنوبي  633

ي به توليدات علمي داشته و بر همين مبنا تعداد اندكي از ثبت توان گفت قانونگذار نگاه سطحمي

در پايان برنامه مدنظر قرار داده است. به عبارتي رويكرد قانونگذار در برنامه ششم نسبت به  اختراع

رو عدم رويكرد كيفي نسبت به توليدات علمي كشور، بخشي از توليدات علمي، كمي بوده است و ازاين

 آسيب موجود است. 

 نامه ارتقا و پذیرش دانشجو در آیين كيفيرویکرد  ضعف -

بر توليد و كيفيت علم از ثر مؤهاي غيرورود انگيزهيكي از داليل مهم بررسي اوليه نشان از آن دارد كه 

ها و نامهآيين، و رساله نامهكسب مجوز دفاع از پايان ،عنوان عضو هيئت علميبهترفيع و ارتقا قبيل: 

نامه دوره دكتري آييننيز علمي و هيئت  اعضاي يارتقانامه آيينهاي موجود همچون لعملدستورا

هاي كاربردي كه تبديل به زند و اصوالً ابعاد كيفي و طرحبه كميت صرف دامن ميتخصصي است كه 

تري تخصصي دك هنامه دورنآيي (19)فناوري و نوآوري شود، در اولويت قرار ندارد. براي مثال در ماده 

و  «14» هاي، در بند1پژوهشي قرار داده است -شرط دفاع از رساله دانشجو را صرفاً چاپ مقاله علمي

ياز پژوهشي و فناوري، امتهاي فعاليت «3»ذيل ماده اعضاي هيئت علمي  يارتقانامه آيين «15»

كه درحاليفته است، برابر افزايش در نظر گر 5/1مشكالت كشور  رفعمقاله علمي منجر به حاصل از 

. بر همين اساس 2برابري در نظر گرفته است 2افزايش المللي بين معتبر براي چاپ مقاله در نشريات

علمي به توليد مقاله علمي و امتياز بيشتر اين مقاالت )با وجود هيئت  وابستگي ارتقا و ترفيع اعضاي

سيب موجود را تشديد كرده است. مسئله محور، آمسئلههاي كاربردي و ارزش و اهميت( نسبت به طرح

بسيار هاي هاي علمي از نظر ماهيت نظري و كاربردي تفاوتها و گروهديگر اينكه با وجود اينكه رشته

ها و دانشگاه ههاي متنوعي هستند، ولي همهاي كشور داراي كارويژهدارند و به تبع آن دانشگاه

هاي علمي از علمي در تمامي گروههيئت  اعضاي هن همهمچنيعالي كشور  آموزش هايهسسؤم

 كنند.يكساني و يكنواختي پيروي مي يارتقانامه آيين

 در اسناد باالدستيغيرواقعي  گذاريهدف -

تعداد  1404سند باالدستي علم و فناوري كشور، براي افق  عنوانبهدر نقشه جامع علمي كشور 

 نيز ازاي هر يك ميليون نفربهعلمي را ت ئهينسبت  و استكرده  گذاريهدفثبت اختراع  10.000

 2018تا  2009المللي كشور از سال بيندر نظر گرفته است. قابل ذكر است كه تعداد كل پتنت  2000

( 1404-1399) سال باقي مانده 6بوده است. براي رسيدن به افق مورد نظر در مورد  380حدود 

 90المللي ثبت كند. با فرض رسيدن جمعيت كشور به حدود بيناختراع  1500انه بايد تعداد يسال

                                                 
ريزي شوراي عالي برنامه 24/11/1394مورخ  871( مصوب جلسه Ph-D) نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي. آيين 1

 آموزشي.

ش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي، مصوب جلسه هاي آموزسسهؤت علمي مئاعضاي هي ینامه ارتقا.آيين 2

 شوراي عالي انقالب فرهنگي.  18/12/1394مورخ  776
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نفر برسد؛ تعداد  180000علمي بايد به ت ئهي، بر اين اساس تعداد عضو 1404در افق  1ميليون نفر

نفر بوده است، براي تحقق هدف مشخص شده با  86000، حدود 1397علمي تا سال ت ئهياعضاي 

گنجايش  .دكنعلمي جذب ت ئهيعضو  15000انه يولت بايد سالمتغيرها، د فرض ثابت بودن همه

 علمي در سال، قدري مشكل است.ت ئهيمنابع دولت براي فراهم آوردن اين حجم از عضو 

 

 هاپيشنهادو  گيرينتيجه

صورت به ي است كهاز همكاري و هماهنگي ميان عناصر مختلفثر أمتفناوري و نوآوري ، علم توسعه

ميزان ، صيخصودولتي و بخش  گذاريسرمايهحجم  ،توليدات علميميزان باط دارند. باهم ارتمتعامل 

جمله ازو...  سازي دستاوردها، توليد فناوريتجاري برايوجود فضاي اقتصادي مناسب اختراعات، ثبت 

سعه ي براي توتوليد مقاالت علملزوماً  .است و نوآوري علم و فناوري موفقيت چرخه درثر ؤمعناصر 

ارند. ددر اين خصوص نقش  يعوامل بسيار شد طور كه بيانكافي نيست و همانكشور علمي و فني 

صورت به اناير و نوآوري فناوري ،اجزاي چرخه نظام علم عمل آمده در اين گزارشههاي بطبق بررسي

ر ت، از نظاس يدهاز نظر ميزان توليدات علمي به اشباع رساينكه  اند و با وجودمتوازن توسعه نيافته

سياري مطلوب فاصله ب و درنهايت توليد ثروت از اين طريق با نقطهميزان كيفيت و كاربردي بودن 

ت در شار مقاالعلمي دانشجويان و اساتيد دانشگاه مشروط به انت يارتقاجذب و سياست افراطي دارد. 

 الصليد ناختوسعه از تو تحقيق و اندك سهم ضعف بازار محصوالت دانشي و فناورانه، ،مجالت علمي

في رنگ بودن ابعاد كيكمضعف اجراي قوانين مقابله با تقلب علمي و مالكيت فكري، ، كشورداخلي 

پذيري ضعيف همكاري ضعيف بخش غيردولتي در توليدات علمي، اشتغالتوليدات علمي كشور، 

 وناوري ف ف نظام علم،عوامل ضعهمكاري علمي ضعيف با ساير كشورها  و دانشگاهي التحصيالنفارغ

تحقق  ام دومرو تحقق اقدامات مورد توجه در بيانه گازاين توليد علم است. نوآوري كشور در حوزه

  دهي و تقويت نظام علم، فناوري و نوآوري است.به سامان جانبهنيازمند توجه همه

قالب  ور درفناوري كشتوليد علم و استفاده از آن در نظام علم و  هايو آسيب در ادامه نواقص

 اصالح ارائه شده است.  براي هاييپيشنهادو بندي شده جدول زير دسته

                                                 
 .(/https://www.amar.org.ir) هاي مركز آمار ايران صورت گرفته استبيني. محاسبه براساس پيش 1

https://www.amar.org.ir/
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 راهکار آسيب موجود

 ضعف در اجراي قوانين مقابله با تقلب

 مالكيت فكريحقوق علمي و عدم رعايت 

« ر علميقانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثا»نظارت دقيق بر حسن اجراي -

 31/5/1396مصوب 

و طرح مالكيت صنعتي در مجلس شوراي  فكري مالكيت اليحه تصويب تسريع در -

 اسالمي

هاي رتبه ايران در شاخصن زتواعدم 

 كار، نوآوري و توليد علموكسب

 ترهاي متنوعهاي شتاب علمي كشور از تعداد مقاالت به شاخصها و پايهتغيير شاخص -

  هاي واقعيگذاريفهدها با شاخصرساني روزبه -

عدم مشاركت بخش اجرايي غيردانشگاهي 

)صنعتي و توليدي( در توليدات علمي و 

 استفاده از آن

سي با هاي خدماتي مهندشركتهاي غيردولتي توسعه فناوري و حمايت از ايجاد شركت -

 منطور كاهش ريسك پژوهشبه هدف توليد، انتقال و جذب فناوري

 هاي پژوهشي مشتركخصوصي بر پروژههمكاري دولت و بخش  -

و  ليديتو مراكز به و ورود هااز دانشگاه بيرون به پژوهش كانون هدايت و راهبري -

 ارهايهاي مالياتي، بيمه پژوهش، طراحي و تدوين سازوكصنعتي با استفاده از مشوق

 انگيزشي در بخش صنعتي و توليدي 

هاي نياز هاي بين محققان دانشگاهي وان واسطهعنوهكارگزاران دانش ب سازي نقشفعال -

 هاي صنعتي، توليدي و اجراييبخش

هاي هزينهسهم اندك بخش غيردولتي در 

 تحقيق و توسعه

 خدماتي و توليدي توان از استفاده حداكثر قانون» (16) ماده دقيق نظارت بر اجراي - ضعف بازار محصوالت دانشي و فناورانه

 «.1398ايراني  كاالي از حمايت و كشور

ت در محصوال ها براي بازاريابي و فروش)كارگزاران دانش( يا واسطه سازي بروكرهافعال -

 گيري از تجارب ستاد فناوري نانو در اين خصوص(داخل و خارج )بهره

هاي كيفي توليد وضعيت نامناسب شاخص

 علم

يد علم، تمركز بر كيفيت تولبا علمي هيئت و جذب اعضاي ارتقا هاي نامهاصالح آيين-

 سازي و توليد محصولتجاري

 هاي جذب دانشجو و مجوزهاي دفاعنامهاصالح آيين -

هاي علمي و ايجاد ها و رشتهاساس گروههاي ارتقا برنامهسازي آيينسبمتنا -

  سازوكارهاي كنترلي براي كاهش تعارض منافع

 واي علوم پايه متناسب با اهداف ههيئت علمي در رشتهجذب دانشجو و اعضاي  -

 هاي آمايش سرزمينيسياست

 هاي اشتغال در گروه علوم پايهفراهم كردن زمينه -

 حمايت از تحقيق و توسعه بخش خصوصي -

 سازي اختراعاتبنيان و تجاريهاي دانشحمايت از شركت -

هاي وابستگي توليدات علمي به انگيزه

 ثرؤغيرم

نامه ارتقا و ر آيينضعف رويكرد كيفي د

 پذيرش دانشجو

گرايش ضعيف دانشجويان و متقاضيان 

هاي علوم پايه آموزش عالي به سمت رشته

 هاي اخيردر سال

هاي ها و اتخاذ واكنشناشي از تحريم زايپايش و تحليل مداوم نقاط حساس و آسيب هاهاي محتمل ناشي از تحريمآسيب

 يان علم و فناوري كشورسريع و بموقع توسط متول

ره چين، روسيه، ژاپن، كهاي علمي با كشورهاي آسيايي همچون ريافزايش همكا  - همكاري علمي ضعيف با ساير كشورها

 جنوبي، مالزي و سنگاپور

 حفظ همكاري با كشورهاي پيشرو در توليد علم -

هاي شغلي شگاه و صنعت در جهت افزايش مهارتسنل دانهاي تبادل پرحمايت از طرح - آموختگانوضعيت نامناسب اشتغال دانش

 آموختگان و جذب آنهادانش

 كارهاي نوپاوتسهيل مقررات كسب -

ها در توسعه دهندهگذاري و شتابهاي كاهش ريسك پژوهش سرمايهاتخاذ سياست -

 هاي نوپاكاروكسب

نبود همگرايي و همكاري كافي بين 

 علم و فناوري بازيگران عرصه

ه پراكند ساختارهايثرتر ؤمهرچه  همكاريگر براي سازي يك نهاد تنظيمتعريف و نهادينه

 و موازي موجود
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