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بسماهللا الرحمن الرحیم 
 

 پیشگفتار 
ــاصی بـه  اهمیت روزافزون علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی جایگاه خ
مباحث و زمینــههای کلـی معطـوف بـه علـم و فنـاوری نظـیر فلسـفه علـم و فنـاوری، پیشبینـی و 
آیندهپژوهی علم و فناوری و مدیریت علم و فناوری بخشــیده اسـت. در میـان مبـاحث و زمینـههای 
ــبی آن در عمـل   مزبور،   ارزیابی علم و فناوری ویژگیهای مهمی دارد که موجب تمایز و اهمیت نس
میشود. این ارزیابی در پی ترسیم تصویری واقعی از وضعیت علم و فناوری در چارچوب یک بنگــاه 
ــابی  یا یک کشور و بررسی و تحلیل زمینهها و عوامل مربوط با استفاده از روشهای علمی است. ارزی
علم و فناوری، فراتر از واقعنمایی صرف، شامل نوعی سنجش و داوری نــیز هسـت و بـا اسـتمداد از 
ــی و امـری  تجربه گذشته نوری به راه آینده میافکند. بنابراین مقدمهای برای آیندهنگری و آینده پژوه
ــم و فنـاوری اسـت. از ایـنرو  ضروری برای سیاستگذاری و تعیین و تدوین راهبردها و برنامههای عل
دانشی کاربردی است که فواید بسیار دارد. همین فواید است که آنرا به صورت فرایندی رو به توسـعه 
ــیگمـارند و از  در آورده که دولتها، سازمانهای بینالمللی و بنگاههای خصوصی به اجرای آن همت م

نتایج و آثار آن بهرههای فراوان میبرند. 
ارزیابی علم و فناوری در جهان پیشینهای نزدیک به چهار دهه دارد. این ارزیــابی اکنـون در بیشـتر   
ــام میشـود. در  کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوصی انج
سالهای اخیر  برخی کشورهای در حال توسعه نیز گامهایی در مسیر انجام آن برداشتهاند. شــماری از 
سازمانهای بینالمللی هم گزارشهای ادواری در این زمینــه منتشـر مینمـایند. لیکـن ارزیـابی علـم و 
ــه بررسـی  فناوری در کشور ما گامهای اولیه را برمیدارد. صرفنظر از گزارشهای مفیدی که بنحوی ب
ــابی  فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی و فرهنگی در کشور پرداختهاند، تصویب عناوین شاخصهای ارزی



ــران بـه عرصـه  علم و فناوری در شورایعالی انقالب فرهنگی در سال گذشته نقطۀ عطفی در ورود ای
کشورهایی محسوب میشود که بطور جدی به این مقوله میپردازند. 

ــابی حـاضرفراهم سـاخت. پـس از آن  عناوین شاخصهای علم و فناوری مبنای الزم را برای ارزی
فرایند ارزیابی تعیین شد و گردآوری، اعتبارسنجی و پردازش اطالعات الزم صورت پذیرفــت. سـپس 
ــد و در قـالب جـداول و نمودارهـا ارائـه گردیـد. در نـهایت بررسـی تحلیلـی  شاخصها محاسبه ش
شاخصها به همراه تحلیل SWOT سامانۀ علم و فناوری مجموعاً روشی نسبتاً جــامع را بـرای تدویـن 
ــت علـم و  گزارش ارزیابی علم و فناوری کشور فراهم نمود. این گزارش تصویر روشنی را  از وضعی
فناوری کشور ترسیم میکند و حاوی پیشنهادهایی اساسی برای بهبود این وضعیت است. بدیهی است 
اجرای این پیشنهادها که عمدتاً جنبۀ فرابخشی دارد مستلزم مشارکت و همکاری دستگاهها و مسـؤالن 
ــدت  پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور است و انتظار میرود تا در روندی درازم
جامۀ تحقق بپوشد. از اینرو بر مبنای این گزارش پیشنهادهایی کم شمار و قابل اجرا در کوتاهمدت نیز 
به طور جداگانه به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه شده است تا با عنایت به آن برخی از مشکالت 

حاد سامانۀ علم و فناوری کشور گشوده شود. 
ــب و  علیرغم دقتنظری که در تهیه و تدوین این گزارش اعمال شده است حاصل کار خالی از عی
ــدم وجـود نظـام  نقص نیست. نو بودن کار در کشور و فراهم نبودن برخی زمینهها و مقدمات بویژه ع
ــا ایـن همـه  جامع آمار و اطالعات علمی کشور از عوامل اصلی کژیها و کاستیهای گزارش است. ب
ــطحی  خدای را سپاسگزاریم که گزارش اولین ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسالمی ایران در س

قابل مقایسه با گزارشهای معتبر درعرصه  بینالمللی انتشار مییابد. 
از تالش صادقانه همکاران خود در هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی در تهیه و تدوین این 
ــد  گزارش سپاسگزارم. همچنین از شخصیتهای علمی و مدیران ارشد علم و فناوری که با بررسی و نق
ــای آن افزودنـد تشـکر مینمـایم. همکـاری وزارتخانـهها و سـازمانهای  ویرایش اولیه گزارش بر غن

ذیربط در تهیه اطالعات مورد استفاده در این گزارش نیز شایسته تقدیر و تشکر است. 
امید است با اجرای پیشنهادهای گزارش، برخی موانع توسعه علم و فناوری در کشور مرتفع گردد؛ 
نیز با ارائه نقد و پیشنهاد منصفانه اصحاب نظر امکان تداوم ارزیابی علم و فناوری در کشور با کیفیتـی 

برتر فراهم آید. 
 
 

صادق واعظزاده 
رئیس هیئت 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

روند عمومی علم وفناوری کشور 
 

از دیدگاه نظری علم در فرهنــگ اسـالمی و ایرانـی از جایگـاه رفیعـی برخـوردار اسـت و سـابقۀ 
ــه ایـن مقولـه دارد. ارزیـابی علـم و  درخشان علمی کشور حکایت از توجه و اهتمام خاص ایرانیان ب
ــالقوه و امیـد بخـش بـرای  فناروی نیز حاکی از آن است که نیروی انسانی  و امکانات  و زمینه های ب
ــتاوردهای خوبـی نـیز حـاصل شـده  ارتقاء شاخص های علم و فناوری در کشور موجود است و دس
است، لیکن در مقایسه با کشورهای موفق و حتی نسـبت بـه سـطح متوسـط بیـن المللـی، جمـهوری 
اسالمی ایران از جایگاه شایستهای در علم وفناوری برخوردار نیست. محققان داخل کشور هنوز ســهم 
اندکی در تولید جهانی علم دارند و در معرفی تولیدات علمی کشور بویژه در رشــته هـای غـیر علـوم 
ــی از شـاخصهای علـم و  تجربی و کاربردی در سطح جهان بامشکل روبرو هستند. با این وجود، برخ
ــم در کشـور چشـم  فناوری در سالهای اخیر به سرعت ارتقاء یافتهاند و در حال حاضر روند تولید عل

انداز روشنتری نسبت به سالهای گذشته دارد.  
ــه، نـامطمئن بـودن  علیرغم این همه و با وجود عالقه شدید به کسب مدارج علمی باال در سطح جامع
محرک ها و انگیزه ها بیانگر عدم وجود استحکام و ثبات در آینده تولید علم در کشور است. با اینکــه 
شواهد مشخصی از رشد کیفیت در تولیدات علمی مشاهده می شــود ولـی بـاید اذعـان نمـود کـه در 

توسعه علمی همچنان توجه به کمیت بیش از کیفیت است. 
در زمینه فن آوری و اثر بخشی علم و توجه به جنبه های تجاری علم و بهره گیری از آن نیز وضعیت 

مطلوب نبوده و بطور آشکار فاصله بسیاری در این زمینه باجوامع صنعتی مشاهده می گردد. 

چکیده 



چکیده 
 
 
 

٢

اهم نتایج بررسی کمی 
 بر اساس شاخص های مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی  در پنج بخش انسانی، مالی، ساختاری، 
ــد تحـوالت آن طـی سـالهای  عملکردی و بهره وری، ابعاد مختلف سامانۀ علم وفناوری کشور و رون
ــات موجـود بررسـی و تحلیـل، و وضـع کشـور بـا دیگـر  1375، 1377 و 1379  با استفاده از اطالع

کشورهای جهان مقایسه شده است. 
اهم مالحظات حاصل از بررسی آمارها عبارت است از: 

1ـ شمار نیروی انسانی شاغل در بخش تحقیقات طی سالهای گذشته رو به افزایش بوده است. 
2- تعداد محققان کشور در سال 79 نسبت به سال 77 ، 64 درصد افزایش یافته است. 

3ـ مقایسۀ آمار محققان با اعضاء هیئت علمی کشور نشان می دهد که شماری از ایـن محققـان بـالقوه 
کشور در امر تحقیقات فعال نیستند. 

ــیا و کمـتر از سـطح متوسـط جـهانی  4ـ تعداد محقق به نسبت جمعیت در ایران بیشتر از میانگین آس
است. 

5ـ با اینکه اعتبارات تحقیقاتی تخصیص یافته دولتی طی سالهای گذشــته افزایـش داشـته اسـت ولـی 
هنوز در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ناچیز است. 

6ـ بخش خصوصی سهم اندکی در تأمین هزینه های تحقیقاتی کشور دارد. 
7- تعداد مراکز تحقیقاتی در سال 75 تا 79 رشد کمی داشته است. 

8- تعداد انجمنهای علمی در کشور روبه افزایش است. 
9- تعداد پایگاههای رایانهای متصل به شبکه جهانی (اینترنت) از رشد قابل قبولی برخوردار است. 

10- تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال در کشور روبه افزایش است. 
11- تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت رشد خوبی داشته است. 

ــه شـده در  12ـ با وجود دارا بودن حدود یک درصد جمعیت دنیا، سهم کشور در تولیدات علمی نمای
پایگاه ISI در سال 2000 حدود دوازده صدم درصد بوده، لکن به شدت در حال افزایش است. 

13ـ اعتبارات تحقیقاتی به ازای هر محقق در ایران در مقایسه با آمارهای بین المللی بسیار کم است. 
 
 
 



چکیده 
 
 

٣

موانع توسعۀ علم وفناوری کشور 
 

 برپایۀ ارزیابی کمی و تحلیل نتایج حاصل میتوان به اهم مشکالت و موانــع توسـعۀ علـم وفنـاوری 
کشور اشاره کرد: 

ــات  1ـ سیاستها و راهبردهای ملی علم و فناوری تعیین و تبیین نشده است لذا تمرکز و توزیع امکان
ــده نگـری و در  وتخصیص منابع و اعتبارات تحقیق و توسعه و نحوه استفاده از آنها لزوماً مبتنی بر آین

جهت نیل به هدفهای ملی نیست. 
2ـ اقتصاد کشور به علل تاریخی دانش بر نیست لذا علم و فناوری تجاری نمی شــود. بنـابراین تولیـد 

آن سازوکاری مقرون به صرفه ندارد و دارای محرک پایدار نیست. 
3ـ مدیریت کشور کمتر مبتنی بر دانش است. 

4ـ سامانۀ علم وفناوری کشور از انسجام و هماهنگی درونی برخوردار نیست. مــأموریت دسـتگاههای 
ــگاههای علمـی، مراکـز تحقیـق و توسـعۀ صنعتـی و 000 بـه  علم وفناوری شامل دانشگاهها، پژوهش

درستی تعیین و تفکیک نشده است و همکاری هم افزا بین آنها برقرار نیست. 
5ـ سازوکار و ابزارهای حقوقی و ملی کارآمدی برای تأمین و حفظ حقوق معنوی و مادی دانشمندان، 

محققان، مخترعان، مبتکران ومکتشفان در کشور وجود ندارد. 
6ـ سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی بسیار اندک است. 

7ـ نقش بخش خصوصی در فعالیتهای تحقیقاتی و تأمین هزینه های آن ناچیز است. 
8ـ نیروی فنی و پشتیبانی امر تحقیقات از تخصص و جایگاه شغلی الزم برخوردار نیست. 

9ـ سهم کشور در تولید جهانی علم اندک است. 
10- ساز و کار الزم برای اطالع رسانی در زمینه علم و فناوری در کشور وجود ندارد. 

 
 
 
 

ــع آن و دسـت یـافتن بـه جایگـاه  به منظور ارتقاء شاخص های علم وفناوری و رفع مشکالت و موان
مطلوب بین المللی راهکارهای ذیل پیشنهاد می شود: 

ــتها و راهبردهـای علـم وفنـاوری در کشـور در همـاهنگی متقـابل بـا سیاسـت هـا و  1ـ تعیین سیاس
راهبردهای اقتصادی و سیاسی حاکم بر صنعت، خدمات، تجارت و سیاست خارجی کشور. 

راهکارهای پیشنهادی



چکیده 
 
 
 

٤

ــی، مراکـز تحقیـق وتوسـعه صنعتـی و  2ـ تعیین وتفکیک مأموریتهای دانشگاهها، پژوهشگاههای علم
ــم وفنـاوری و تعریـف و ترغیـب مناسـبات  پارک ها و شهرک های علمی در امر پژوهش و تولید عل

وهمکاریهای ما بین آنها. 
3ـ اصالح مقررات پژوهش در درون و بیرون سامانۀ علــم وفنـاوری و انتقـال و واگـذاری اختیـارات 
ــامل اعضـای  وسیع به محققان و فناوران به منظور فعال ساختن نیروی انسانی بالقوه در دانشگاهها، ش

هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، در امر پژوهش. 
ــأمین مـادی پـایدار دانشـمندان و محققـان  4ـ اصالح قوانین مربوط به حقوق و دستمزدها به منظور ت
برجسته بر اساس شاخصهای عملکردی تا حد قابل رقابت با شرایط و امتیازات بین المللی و با توجـه 

به مقتضیات داخلی. 
ــفان، مؤلفـان و 000  5ـ تدوین وتصویب قوانین جدید و جایگزین برای حفظ حقوق مخترعان، مکتش

باتوجه به مقررات وعرف بین المللی. 
6ـ ساماندهی نظام تولید آمار واطالعات علم وفناوری در کشــور بـه منظـور بـهره بـرداری در تعییـن 

سیاست ها وراهبردها وتدوین برنامه ها وانجام ارزیابی.  
7ـ افزایش سهم اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی. 

8ـ ایجاد انگیزه های الزم وتمهیدات قانونی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی ایرانی و خـارجی 
در فعالیتهای پژوهشی کشور.  

 



 
 

 
 
 
 
 

     
    

 
ــد تغیـیرات شـاخص هـای کـالن    گزارش حاضر اهتمامی برای ارائۀ وضع پژوهش و بررسی رون
ارزیابی علم و فناوری  در چند سال گذشته در کشــور و مقایسـۀ آن بـا اوضـاع و آمارهـای سـایر 
ــهرهمند شـوند و در  کشورها است. امید است مسئوالن اجرایی و صاحبنظران علم و فناوری از آن ب

سیاستگذاری و هدایت نظام علم و فناوری  در کشور مورد توجه قرار گیرد. 
ــاخصهای       سال گذشته  پس از تصویب آیین نامه هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی و ش
ارزیابی علم و فناوری در شورای عالی انقالب فرهنگی و واگذاری امــر ارزیـابی وضعیـت علـم و 
فناوری کشور به این هیئت، بر آن شدیم تا در اولین فرصت ممکن گزارشــی را در ایـن خصـوص 
آماده و ارائه نمائیم. لذا با بهرهگیری از نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران کــه هـر دو سـال یکبـار در 
ــر شـده  سالهای 76، 78 و80 از مراکز تحقیق و توسعه انجام شده است و تتبع در آمار و ارقام منتش
ــدام در متـن گـزارش اشـاره  در گزارش عملکرد دولت و قانون بودجه و سایر مراجعی که به هر ک
ــم و فنـاوری اسـتخراج و پـس از بررسـی و تحلیـل،  شده است، آمار بیشتر شاخص های کالن عل
ــا در بـرگـیرندۀ کـل  گزارش حاضر تدوین گردید. اگر چه آمارهای ارائه شده بر اساس آمارگیریه
ــی اسـت و در غیـاب آمارهـای ثبتـی  آمار علم و فناوری کشور نیست، لیکن نزدیک به مقادیر واقع

دقیق و روزآمد از آنها در این ارزیابی استفاده و به آنها استناد شده است.  
دالیل نقص آمار عبارتند از:  

الف- عدم پوشش تمامی مراکز تحقیقاتی کشور در آمارگیری فوق، از جمله مراکز تحقیق و توسـعۀ 
وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 

ب- عدم پوشش مراکز تحقیقاتی که کارکنان آنها کمتر از ده نفر است. 
ــرادی بـه امـر تحقیـق  ج- عدم پوشش آمار محققانی که در خارج از مراکز تحقیقاتی به صورت انف

اشتغال دارند، مخصوصاً در بخش علوم انسانی. 

مقدمه 



مقدمه  
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د- عدم پوشش آمار فعالیت های تحقیقاتی درون سازمانهای دولتی که مدیریت مستقل ندارند. 
     به منظور اطمینان از صحت ارقام و برای تأیید و اصالح آمارها، همچنیــن بـه دلیـل مشـکالتی 
نظیر قابل استخراج نبودن اطالعات بعضی از شاخص هــا از آمارهـای یـاد شـده و تغیـیرات زیـاد 
ــار  آمارهای بعضی دیگراز شاخص ها در سالهای آمارگیری، از مراجع دیگری نظیر قانون بودجه، آم
آموزش عالی، گزارش عملکرد دولت، گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه ها توســط مجلـس شـورای 

اسالمی و 000 نیز استفاده شده است. 
     یکی از نکات مهمی که در تنظیم این گزارش و بررســی آمارهـا بوضـوح مشـاهده و مشـخص 
گردید مغایرت ارقام ارائه شده از سوی مراجع مختلف بود که بیشتر به تفاوت در تعاریف مفاهیم ، 
تفاوت جامعۀ آماری و تفاوت روش آمارگیری برمــیگـردد. همچنیـن در بررسـیها بعضـاً تغیـیرات 
ــه ناشـی از روش  زیادی در آمارهای ارائه شده توسط یک  مرکز در سالهای مختلف مالحظه شد ک
آمارگیری، آموزش آمــارگـیران، نبـود کارشـناس مسـئول و آشـنا بـا مفـاهیم و تعـاریف در مراکـز 
ــتمر در آن مراکـز، کـثرت مراجعـه از مراجـع مختلـف بـرای  تحقیقاتی، فقدان آمار و داده های مس
آمارگیری به مراکز و فقدان انگیزه کافی مسئوالن برای پاســخگویی صحیـح و دقیـق و نـیز نگـرش 
منفی برخی مدیران مراکز تحقیقاتی در خصوص ارزیابی میباشد. به نظر میرسد بهبود امر ارزیــابی 
ــام جـامع آمـاری در تمـامی آن مراکـز بـه  و دستیابی به نتایج روشن و دقیق نیازمند اجرای یک نظ
منظور رفع موانع یاد شده و یکسان سازی تعاریف مفاهیم  است. به عبارت دیگر با ســامان دهـی و 
ایجاد نظام آمارهای ثبتی که اکنون در دستور کار مرکز آمار ایران قراردارد، به نتایج قابل اعتمــادتری 

نایل خواهیم شد.  
       عمدۀ داده های این گزارش برگرفته از نتایج آمار گیری مرکز آمار ایران درباره مراکــز تحقیـق 
ــتفاده شـده اسـت کـه در بخـش واژهنامـه آورده  و توسعه می باشد لذا از تعاریف مذکور در آن اس
ــاهیم و تـأثیر آن بـر آمارهـا در  شدهاند. در بقیۀ موارد به منبع آمار اشاره و احیاناً تفاوت تعاریف مف
جای خود ذکر شده است. ضمناً آمار تعداد اندکی از شاخص ها از منــابع موجـود قـابل اسـتخراج 

نبود، لذا در این گزارش به آن شاخص ها اشارهای نشده است.  
 



 

 
فصل اول 
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نیروی انسانی متخصص، پیشنیاز اساسی توسعۀ همه جانبۀ جوامع به شمار می رود و در این مجموعه 
مولدین علم و فناوری، یعنی محققان و شاغالن تحقیقات سهمی مــهمتر دارنـد. لـذا ارزیـابی دقیـق و 
جامع نیروی انسانی شاغل در امر تحقیق کشور در نیل به توسعه همه جانبــه و پـایدار حـائز اهمیـت 
ــق ، کارشـناس  فراوان است. نیروی انسانی شاغل در امر تحقیقات را می توان تحت چهار عنوان محق

پژوهشی (دستیار محقق)، تکنیسین ها و کارکنان دفتری و پشتیبانی دسته بندی کرد. 
ــه بیشـتر اوقـات خـود را صـرف  بر اساس تعریف مورد استفاده در این ارزیابی، محقق فردی است ک
پژوهشهای علمی و فنی می کند و در اجرا و یا مدیریت فعالیتهای علمی ـ پژوهشی مشــغول بـه کـار 
ــگاهی مـی باشـد.  است و حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن از دوره های غیر دانش
این تعریف تمامی اعضای هیئت علمی را شــامل نمـی شـود، بلکـه  دسـته ای از آنـها راکـه فعـالیت 
پژوهشی دارند، در بر می گیرد. همچنین دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی نــیز مشـمول ایـن 

تعریف نمیباشند. 
شاخصهایی که با عنوان شاخصهای کالن انسانی در ارزیابی علم و فناوری کشور بررسی و مطالعــه 

شده، عبارتند از: 
1-تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت 

2- تعداد کل شاغالن تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت 
3-درصد محققان از کل شاغالن تحقیقاتی 

4-درصد کارشناسان پژوهشی از کل شاغالن تحقیقاتی  
5- درصد تکنیسین های شاغل در تحقیقات ازکل شاغالن تحقیقاتی  

6-تعداد شاغالن تحقیقاتی بر حسب استانهای کشور 
7- تعداد و درصد محققان بر حسب رشته تحصیلی 

  شاخصهای انسانی 
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سال 79  سال 77  سال 75  شاخص های انسانی  ردیف 

 390  245  258 تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت 

 842  663  678

تعداد محققان در یک میلیون نفر با احتساب 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در حال 

گذراندن پایان نامه هستند 

 1
 

 766  755  669
تعداد کل شاغالن تحقیقات در یک میلیون 

نفر جمعیت 
 2

 51  32/4  38/5 درصد محققان از کل شاغالن تحقیقاتی   3

 11  15  17
درصد کارشناسان پژوهشی از کل شاغالن 

تحقیقاتی 
 4

 10  18  13/7
درصد تکنیسین های شاغل در تحقیقات از 

کل شاغالن تحقیقاتی 
 5

 25066  %51  27291  %58  21549  %54 تهران 

 761 %1/55  465 %0/99  784  %1/95 مرکزی 

 1776 %3/62  747  %1/6  1425  %3/55 گیالن 

 1523 %3/11  609  %1/3  1415  %3/5 مازندران 

 925 %1/89  961 %2/05  775  %1/93 آذربایجان شرقی 

 730 %1/49  250 %0/53  112  %0/3 آذربایجان غربی 

 60 %0/12  191 %0/41  298  %0/74 کرمانشاه 

 694 %1/42  1013 %2/17  992  %2/47 خوزستان 

 1772 %3/62  4273 %9/13  1064  %2/65 فارس 

 1154 %2/35  652 %1/39  873  %2/17 کرمان 

 2294 %4/68  1575 %3/37  1459  %3/63 خراسان 

تعداد شاغالن 

تحقیقاتی بر 

حسب استانهای کشور 

 6



 2294  %4/68  1575  %3/37  1459  %3/63 خراسان 

 3564  %7/27  3118  %6/67  4400  %10/96 اصفهان 

 273  %0/56  428  %0/91  366  %0/91 سیستان و بلوچستان 

 459  %0/94  227  %0/49  215  %0/54 کردستان 

 375  %0/77  456  %0/97  693  %1/73 همدان 

 211  %0/43  105  %0/29  119  %0/3 چهار محال و بختیاری 

 292  %0/6  425  %0/91  301  %0/75 لرستان 

 211  %0/43  186  %0/4  97  %0/24 ایالم 

 154  %0/31  181  %0/39  72  %0/18 کهکیلویه و بویراحمد 

 135  %0/28  36  %0/08  244  %0/61 بوشهر 

 424  %0/87  330  %0/71  241  %0/6 زنجان 

 434  %0/89  586  %1/25  448  %1/12 سمنان 

 692  %1/41  302  %0/65  526  %1/31 یزد 

 391  %0/8  296  %0/63  386  %0/96 هرمزگان 

 335  %0/68  273  %0/58  175  %0/44 اردبیل 

 2965  %6/05  787  %1/68  1120  %2/79 قم 

 518  %1/06  459  %0/98  000  000 قزوین 

 822  %1/68  559  %1/19  000  000 گلستان 
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 201  %1/4  102  %0/8  243  %3/4 فیزیک 
 872  %5/8  493  %4/1  261  %3/7 شیمی و زیست شناسی 

 6285  %42  4558  %36/7  2578  %36/2 مهندسی و تکنولوژی 
 3433  %23/1  3728  %30  2003  %28/2 علوم کشاورزی 

 1403  %9/5  1492  %12/1  572  %8/1
علــــوم پزشـــــکی و 

داروسازی 
 450  %3  572  %4/4  300  %4/2 سایر علوم طبیعی 

 292  %2  226  %1/6  346  %2/1
ـــــی و  جامعـــه شناس

روانشناسی 
 186  %1/2  94  %0/8  76  %1 اقتصاد 
 101  %0/7  46  %0/3  20  %0/3 حقوق 
 282  %1/9  148  %1/2  153  %2/2 زبان شناسی و زبانها 

 1400  %9/4  931  %0/8  761  %10/6
سـایر علـوم اجتمــاعی و 

انسانی 

ــــد  تعــداد و درص
ــب  محققـان بـر حس
ــــی  رشــته تحصیل
(محققان تمام وقت) 

 7

 %64  %-1/8  - رشد تعداد محققان   8
 13766  16137  12283 تعداد نیروهای پشتیبانی و خدماتی تحقیقات   9

 
منبع: نتایج آمارگیری از فعالیتهای تحقیق و توسعه توسط مرکز آمار ایران سالهای 76، 78 و80 

 
تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت  

 
 تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت، در سالهای 75، 77 و 79 به ترتیب 258، 245 و 390 نفــر 
گزارش شده است.همانطور که در نمودار (1-1) مشاهده می شود این تعداد در سال 79 افزایش قـابل 
توجهی یافته است. این افزایش می تواند ناشی از اعمال برخی سیاســت هـا بـرای رشـد پژوهـش در 
کشور، از جمله رویکرد وزارت صنایع و معادن بــه گسـترش مراکـز تحقیـق و توسـعه در واحدهـای 
ــوم بـه پژوهشـهای  صنعتی، اختصاص بودجه به منظور اجرای طرحهای دارای اولویت تحقیقاتی موس

ملی، رونق مراکز تحقیقاتی و جذب محققان به این مراکز یا تغییر ترکیب شاغالن تحقیقاتی باشد. 
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نمودار (1-1) تعداد محققان در یک میلیون نفر 
 

ــی تحقیقـات آمـده  بررسی شاخص  فوق با توجه به آمار سالهای 71، 72 و 73 که در گزارشهای مل
است، حاکی از رشد 130 درصدی تعداد  محققان، در سال79 نسبت به سال 71  است، نمودار(2-1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (1-2) تعداد محققان در یک میلیون نفر 
 

در بررسی آمارهای محققان زن و مرد، نکته قابل توجه آن است که نسبت محققان زن به مرد در ســال 
ــا افزایـش  77 تقریباً 1 به 5 بوده و همچنان بدون تغییر باقی مانده است. به نظر می رسد این نسبت، ب

دانشجویان زن در دوره های تحصیالت تکمیلی روند صعودی پیدا کند. 

سال 79  

258

سال 75 سال 77 

  245
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  200
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طبق آمار1 تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت در یک میلیــون نفـر جمعیـت در سـالهای تحصیلـی      
76-75 ، 78-77 و 80-79  به ترتیب برابر با 332، 344 و 344 نفر بوده است. مقایســه ایـن آمـار بـا 
ــن آن اسـت کـه تعـدادی از اعضـای  آمار محققان که افراد غیر هیأت علمی را نیز شامل می شود، مبی
هیأت علمی کشور در امر تحقیقات فعال نیستند. مشکالت اداری موجود، عدم اطمینان صنعت کشـور 
به عملکرد جامعه دانشگاهی و ترکیب و کثرت اشتغاالت آموزشی اعضاء هیــأت علمـی2 میتوانـد در 

این امر دخیل باشد. 
ــایی در خصـوص محققـان کشـور ارائـه دادهانـد کـه بـا  در سال های مذکور مراکز دیگری نیز آماره
آمارهای فوق متفاوت می باشد، بعنوان مثال بــر اسـاس گـزارش عملکـرد دولـت تعـداد محققـان در 
سالهای 75، 77 و 79 به ترتیب 340، 335 و 331 نفر بوده است. طبق  این آمار ، طی این سالها تغیــیر 
ــاوت در  محسوسی در تعداد محققان صورت نگرفته است. چنانکه در مقدمه این گزارش اشاره شد تف
ــای ارائـه شـدۀ منـابع مختلـف  باشـد. ایـن  تعاریف میتواند عامل مهم و عمدهای در اختالف آماره
ــاوری  موضوع بیش از هر چیز، ضرورت بازبینی و یکسان سازی تعاریف برای ارزیابی کالن علم و فن

کشور را نمایان می سازد. 
در برخی از گزارش های مراجع بین المللی، از جمله گزارش های سازمان علمی، فرهنگــی و تربیتـی 
ــتند  ملل متحد (یونسکو) دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی که در حال گذراندن پایان نامه هس
نیز جزء آمار محققان ذکر می گردد. در اینجا برای اینکه بتوان آمار محققان کشور را با آمار بین المللی 
مقایسه کرد، آمار محققان با احتساب آمــار دانشـجویان دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی کـه در حـال 
گذراندن پایان نامه هستند، ارائه میگردد. تعداد دانشجویان دورههای تکمیلــی کـه در حـال گذرانـدن 
ــا 79 تغیـیرات  پایان نامه هستند در سالهای 71 تا 75 افزایش چشمگیری داشته ولی در سالهای 75 ت

اندکی داشته است. 
ــار محققـان بـا احتسـاب دانشـجویان تحصیـالت  همانطور که در نمودار( 1-3 ) مشاهده می شود آم
تکمیلی که در حال گذراندن پایان نامه هستند در ســالهای 71 تـا75 از رشـد خوبـی برخـوردار بـوده 
ــاهش اندکـی داشـته و مجـدداً در سـال 79 نسـبت بـه سـال قبـل افزایـش  است، ولی در سال 77 ک

چشمگیری داشته است. 
 
 

منابع : 
1- آمار آموزش عالی ایران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1380 

2- حدود 40درصد از اعضای هیأت علمی را مربیان تشکیل میدهند و این افراد عمدتاً به کارهای 
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نمودار (1-3) تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت با احتساب آمار دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در حال 
گذراندن پایان نامه هستند. 

تعداد کل شاغالن تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت 
 

آمارهای موجود در این زمینه نشانگر رشد نسبی این شاخص است. در سالهای 75، 77 و 79 در  یک 
میلیون نفر،  به ترتیب حدود 669، 755 و 766 نفربه کار پژوهشی مشغول بوده اند. و بر اســاس آمـار 

ارایه شده در گزارش های ملی تحقیقات در سالهای 71، 72 و 73 آمار شاغالن تحقیقــاتی بـه ترتیـب        
ــجویان تحصیـالت  520، 571 و 629 نفرمی باشد، نمودار(1- 4). همانطور که قبالً بیان شد آمار دانش

تکمیلی که در حال گذراندن پایان نامه هستند در این آمار نیامده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (1-4) تعداد کل شاغالن تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت 



     شاخصهای انسانی  

 

 

١٦

 
درصد محققان ، کارشناسان پژوهشی و تکنیسین ها از کل شاغالن تحقیقاتی به تفکیک  

 
ــاتی در کنـار شـاخصهای «درصـد کارشناسـان  بررسی شاخص درصد محققان از کل شاغالن تحقیق
پژوهشی از کل شاغالن تحقیقــاتی» و «درصـد تکنیسـین هـای شـاغل در تحقیقـات از کـل شـاغالن 

تحقیقاتی» نشانگر تغییر در ترکیب شاغالن تحقیقاتی می باشد. همــانطور کـه در نمودارهـای ( 5-1)، 
ــداد  (1-6) و (1-7) دیده میشود، در سال 79 تعداد تکنیسین ها و کارشناسان پژوهشی  کاهش، و تع

محققان افزایش قابل توجهی یافته است. 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (1-5) درصد محققان از کل شاغالن تحقیقاتی 
 

ــی وتغیـیر فعـالیت  در سالهای اخیر این مسأله می تواند ناشی از جذب محققان جدید، ارتقای تحصیل
کارشناسان پژوهشی و پرداختن ایشان به فعالیتهای تحقیقاتی و فقــدان جایگـاه شـغلی مناسـب بـرای 
کارشناسان پژوهشی با مدرک کارشناسی و یا تکنیسین ها با مدرک کاردانی بویژه در رشته های فنی و 
مهندسی باشد. از دیگر دالیل کاهش تعداد تکنیسینها میتوان به بازنشستگی شاغالن ایــن پسـتها و 
عدم جایگزینی آنها بدلیل محدود شدن استخدام افراد با مدرک کمتر از کارشناسی در نظام اسـتخدامی 

و سیاستهای جذب نیروی انسانی درست اشاره کرد. 
ــات یکـی  آشنائی کم کارشناسان پژوهشی و تکنیسین ها، بویژه در گروه فنی و  مهندسی به امر تحقیق
از دالیل رشد کند پژوهــش در کشـور اسـت. البتـه در رشـته هـای گـروه پزشـکی بـه دلیـل تربیـت 
دانشجویان دوره های کارشناسی برای عنوان شغلی مشخص این مشکل کمتر مشــاهده میشـود. لـذا 
مناسب است برخی افراد در مقاطع کاردانی و کارشناسی با مواد درسی مشــخص و کـامال تخصصـی 

برای کمک به امر تحقیقات تربیت شوند.    
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نمودار (1-6) درصد کارشناسان پژوهشی از کل شاغالن تحقیقاتی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (1-7) درصد تکنیسینهای شاغل در تحقیقات از کل شاغالن تحقیقاتی 
 

تعداد شاغالن تحقیقاتی بر حسب استانهای کشور 
  

ــد کـه %50  آمار تعداد شاغالن تحقیقاتی بر حسب استانهای کشور در سال 75، 77 و 79 نشان می ده
از شاغالن تحقیقاتی کشور مختص استان تهران  می باشند و آمار استان تهران تفاوت فاحشی با ســایر 
استانهای کشور دارد. بعنوان مثال این آمار در سال 75 با استان اصفهان، نسبت 5 به 1 و در سال 77 با 
استان فارس، نسبت   6/5 به 1 دارد و در سال 79 این تفاوت  با اســتان اصفـهان بـه نسـبت 7 بـه 1 
میرسد. از دالیل عمده این امر میتوان به استقرار سازمانها، موسسات و مراکز تحقیقــاتی سـتادی و 

ملی و نیز چند دانشگاه بزرگ و قدیمی در استان تهران اشاره داشت.  
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ــی دهنـد کـه احتمـاالً  همچنین آمارهای برخی استانها تغییرات زیادی را در سالهای آمارگیری نشان م
ــتان  بیشتر به یکسان نبودن و یا عدم دقت آمارگیری در سالهای مختلف بر میگردد. بعنوان مثال در اس
کرمانشاه تعداد شاغالن تحقیقاتی از 298 نفر شاغل تحقیقــاتی در سـال 75 ، بـه 60 نفـر در سـال 79 
تقلیل یافته است و یا در استان قم تعداد 787 نفر شاغل تحقیقاتی در سال 77 بــه 2965 نفـر در سـال 

79 افزایش یافته است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (1-8) تعداد شاغالن تحقیقاتی برحسب استانهای کشور در سال 79 
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درصد محققان بر حسب رشته تحصیلی 
 

همانطور که در نمودار(1-9) مشاهده می شود گروههــای مهندسـی و تکنولـوژی و علـوم کشـاورزی 
ــای بعـدی قـرار دارنـد. در  بیشترین تعداد محقق را دارا هستند و علوم اجتماعی و پزشکی در رتبه ه
سالهای 75 تا 77 تعداد محققان گروه مهندسی و تکنولوژی تغییر چشمگیری نداشته، لیکن این تعــداد 
در سال 79 افزایش داشته است. در گروه کشاورزی در سال 79 کاهش محسوسی در درصد محققــان 

دیده می شود. 
عمدتا در گروههای مهندسی و تکنولوژی و شیمی و زیست شناسی در سال 79 شاهد افزایش درصـد 

محققان هستیم و در سایر رشته ها این آمار یا تغییر چندانی نداشته و یا آنکه رو به کا هش است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (1-9) درصد محققان بر حسب رشته تحصیلی 
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رشد تعداد محققان 

 
ــداد  درصد رشد دوساالنه تعداد محققان در نمودار (1-10) نشان داده شده است. مطابق این نمودار تع
محققان کشور در سال 73 نسبت به سال 71 ، 48 درصد رشد داشته است. رشد محققــان در دو سـال 
ــده  بعدی کمتر بوده و به 36 درصد رسیده است. تعداد محققان در سال 77 نسبت به سال 75 کمتر ش
ــهایت در سـال 79 رشـد تعـداد  و در نتیجه رشد منفی 1/8 درصدی را بر نمودار شاهد هستیم و در ن
محققان نسبتاً چشمگیر بوده و تعداد محققان کشور نسبت به سال 77 حدود 64 درصد افزایــش یافتـه 

است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (1-10) درصد رشد دو ساالنۀ محققان 
 

مقایسه با آمارهای بین المللی 
 

ــاوری، شـاخص تعـداد محققـان در یـک  ازجمله شاخص های مهم انسانی در ارزیابی کالن علم و فن
ــن آمـار دانشـجویان دوره  میلیون نفر جمعیت است. در سال 1375 این تعداد در ایران با در نظر گرفت
ــی باشـد کـه درمقایسـه بـا آمـار  تحصیالت تکمیلی که در حال گذراندن پایان نامه هستند، 678 نفرم
کشورهای  صنعتی جهان در سال 97-1996 تعداد کمی است. برای مثال در کشور ژاپن در هــر یـک 
میلیون نفرجمعیت 4909 نفر محقق وجود دارد و در کشور روســیه ایـن تعـداد 3801 نفـر اسـت. در 
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ــاخص  اتحادیۀ اروپا و آمریکا این تعداد بترتیب 2476 و 3698 نفر است. به طور متوسط تعداد این ش
در کشورهای آسیایی 537 نفرو در جهان 946 نفر مــی باشـد. در مقایسـه بـا دو رقـم اخـیر مالحظـه 
میشود که تعداد محقق در یک میلیون نفــر جمعیـت، در ایـران  بیشـتر از میـانگین آسـیا و کمـتر از 
میانگین جهان است.آمار این شاخص برای کشورهای تازه صنعتی شدۀ آسیا، چین، هند کمتر از ایــران 

میباشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (1-11) تعداد محققان در یک میلیون نفر در کشورهای مختلف جهان در سال 1997  
 
 

ــل شـاغالن تحقیقـاتی در یـک میلیـون نفـر جمعیـت   از جمله شاخص های دیگر این بخش تعداد ک
ــا احتسـاب آمـار دانشـجویان  میباشد.  آمار این شاخص در سالهای 1375، 1377 و 1379 در ایران ب
تحصیالت تکمیلی که در حال گذراندن پایان نامه هستند بترتیب 1086، 1173 و 1218 نفر می باشد.  
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1) آمده است، این تعداد درسال 1999 در کشورهای ژاپن، آلمان، کره  2 همانطور که در نمودار(1-
ــترتیب 7277، 5671، 2991 و 2331 نفـر اسـت، در صورتیکـه در ایـران 1218 نفـر  جنوبی و چین ب
ــی برخـوردار نیسـت.  میباشد. این نکته حاکی از آن است که ایران در این شاخص از وضعیت مطلوب

البته ایران در این شاخص نسبت به کشورهایی مثل تونس و مالزی در رتبه باالتری قرار دارد. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

) تعداد شاغالن تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت در سال 1999 1  1 2 - نمودار(1
 

تعداد شاغالن تحقیقاتی در یک هزار نفر نیروی کار2، اگر چه جــزو شـاخصهای مصـوب شـورایعالی 
ــازار نـیروی انسـانی  انقالب فرهنگی نیست لیکن اطالعات خوبی را در خصوص سهم تحقیقات در ب
1) مشاهده شود که این تعداد در سال 1375 در کشور4/5 است، در  3 ارائه میکند. در نمودار (1-
صورتیکه در کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن و کره جنوبی این تعداد در سال 1996 بــه ترتیـب 12/5 ، 
11/5 ، 13/3 و 6/4 گزارش شده است. همچنین برای کشورهای مذکور مقادیر این شاخص در ســال 
ــرای ایـران در  1998 بترتیب 11/9 ، 11/6 ، 13/6 و 6 نفر و برای کشور پرتقال 4/1  نفر میباشد، و ب

سال 1377،  4/8 است. 
نگاهی به درصد رشد محققان ایران در مقایسه با سایر کشورها نشــان میدهـد کـه محققـان در ایـران 
نسبت به دیگر کشورها با نرخ رشد بیشتری در حال افزایش است و این حکایت از توجــه جـدی بـه 

تربیت نیروی انسانی در امر علم و فناوری کشور دارد (نمودار 14-1). 
 

 1- آمار ایران مربوط به سال 1379 آمار مالزی مربوط به سال 1996 و آمار تونس مربوط به سال 1997
است. 

 2- جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل) در سال 1375 ،14572000 نفر بوده است. (منبع:سالنامه 
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نمودار (1-13) تعداد شاغالن تحقیقاتی در یک هزار نفر نیروی کار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (1-14) درصد رشد تعداد محققان طی سالهای 1999 – 1995  1 
 

بحث، تحلیل و نتیجه گیری 
  

مروری بر وضع و روند رشد شاخص های نیروی انسانی ارزیابی کالن علم و فناوری در سالهای 75، 
ــدان رضـایت بخـش  77 و 79 بیانگر آن است که عمده شاخصها، دارای روندی صعودی ولی نه چن
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بودهاند. با استناد به ارقام منتشر شده مرکز آمار ایران، در سال 1360 از هر یک میلیون نفرجمعیت، 46 
نفر محقق بوده اند. این رقم درسال 71 به 169 نفرو در سال 1379 به 390 نفر افزایش یافته است. 

ــابراین  رشد محققان در دودهه اخیر نسبت به سال 1360  معادل 850 درصد یا 8/5 برابر بوده است.بن
اگر مبنای رشد را طبق دو دهه 60و 70 در نظر بگیریم می بایست تعداد محققان از 390 نفر در ســال 
79 به 3315 نفر در سال 1400 (850 درصد رشد نسبت به سال پایه یعنی 79) برسد. بــا مـروری بـه 
توزیع سنی جمعیت کشور در سال1375 مالحظه میشود که حدود 65 درصد از جمعیت کشور زیــر 
25 سال سن دارند بنابراین با داشتن چنین پتانسیلی بعنوان نیروی انســانی، انتظـار مـیرود بـا برنامـه 

ریزی درست شاهد رشد چشمگیر در محققان کشور در سالهای آتی باشیم. 
ــع بـهتر   نکته دیگر که در مقایسه آمارهای بین المللی در بخش نیروی انسانی به چشم می خورد وض
کشور در مقایسه با کشورهای عربی اســت. طبـق آمارهـای سـال 1997 ـ 1996 (سـال 1377) بطـور 
ــالی کـه  متوسط در کشورهای عربی در هر یک میلیون نفر جمعیت 365 نفر محقق وجود داشته در ح

در ایران این تعداد 678 نفر بوده است. 
همانطور که در جداول و نمودارهای شاخص هــای نـیروی انسـانی مشـاهده مـی شـود مقـادیر ایـن 
ــت. ایـن واقعیـت  شاخص ها در سال 79 نسبت به سالهای قبل از رشد قابل قبولی برخوردار بوده اس
میتواند مرهون توجه نسبی به امر تحقیقات و فناوری در برنامه سوم توسعه بوده باشد. اصوالً یکی از 
ــم ، فنـاوری و  ویژگی های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورتوجه به توسعه عل
پژوهش است.1 در واقع با مروری بر برنامههای اول و دوم و سوم میتوان اذعان داشت کــه موضـوع 
ــه  علم و فناوری در برنامه سوم توسعه بیشتر مورد توجه قرار داشته است. مواد 99 تا 103 قانون برنام
ــاس دورنمـای وضعیـت علـم و فنـاوری در حیطـه  سوم توسعه، دلیلی بر این مدعا است.2 بر این اس
نیروی انسانی در کشور با فرض استمرار اقدامات مثبت موجود و توجه بیشتر و رفع مشکالت مربوط 

امیدوار کننده است. 
 

نکات مهم 
 

* شاخص تعداد محققان در یــک میلیـون نفـر جمعیـت بـا وجـود ثبـات نسـبی در سـالهای 75 تـا              
77، در سال 79 افزایش یافته است. 

*درصد محققان از کل شاغالن تحقیقاتی در سال 79 رشد خوبی داشته است. 

1- گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،
سال1380 ص 865 

2- قانون برنامه سوم توسعه، سال 1380 
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ــد خوبـی         *درصد محققان در رشته های مهندسی و تکنولوژی به نسبت سایر رشته ها بیشتر و از رش
برخوردار بوده است. 

*نسبت تکنیسین های شاغل در تحقیقات از کل شاغالن تحقیقاتی کاهش یافته است. 
*شاغالن تحقیقاتی در سطح کشور به لحاظ پراکندگی جغرافیایی توزیع نامتوازنی دارند. 

ــانگین آسـیا و کمـتر از سـطح متوسـط جـهانی  * تعداد محقق به نسبت جمعیت در ایران بیشتر از می
است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
فصل دوم 

شاخصهای مالی 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در فصل حاضر آمارهای موجــود شـاخصهای مـالی ارزیـابی علـم و فنـاوری بررسـی شـده اسـت. 
ــاوری از نتـایج آمـارگـیری  همانگونه که در مقدمه اشاره شد، آمار اکثر شاخص های ارزیابی علم وفن
ــار در آن نتـایج بـه گونـه ای اسـت کـه آمـار  مرکز آمار ایران استخراج شده است، ولی نحوۀ ارائه آم
شاخص های مالی به تفکیک مورد نظر قابل حصول نمی باشد. لذا آمــار ایـن بخـش صرفـاً از قـانون 
سنواتی بودجه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر میکند، به دست آمده اســت. بنـابراین 
فقط شامل آمار بعضی از شاخصها در بخش دولتی است. شاخص هایی کــه در ایـن بخـش بررسـی 

شده است عبارتند از: 
 

1- کل اعتبارات تحقیقاتی دولتی  
2- درصد رشد اعتبارات تحقیقاتی (دولتی) 

3- درصد اعتبارات تحقیقاتی (دولتی) از تولید ناخالص داخلی 
4- درصد اعتبارات تحقیقاتی از بودجۀ عمومی دولت  

5- درصد اعتبارات بخش های مختلف تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی 
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1) دادههای شاخص های مالی ارزیابی کالن علم و فناوری  - 2 )                 جدول
 

توضیحات  سال 79  سال 77  سال 75  شاخصهای مالی  ردیف

اعتبار سال 75 و 77 
پرداختی و سال 79 
مصوب است (بر 

حسب هزار ریال) 

 1800173723  968979600  693345348 کل اعتبارات تحقیقاتی (دولتی) 

 1

  160  40 سال پایه  درصد رشد اعتبارات تحقیقاتی (دولتی)   2

بر اساس گزارش 
عملکرد دولت   0/29  0/3  0/31

درصد اعتبارات تحقیقاتی (دولتی)  از تولید 
ناخالص داخلی 

 3

  1/4  1/1  1/13
در صد اعتبارات دولتی تحقیقات از بودجه 

عمومی دولت 
 4

  5/96  3/83  4/13 اجتماعی 

  3/62  2/05  1/43 فرهنگی وآموزشی 

  1/14  1/03  1/43
مسکن و عمران 

شهر و روستایی 
  35/20  27/93  28/11 دانشگاهی 

  30/2  38/2  39/5
کشاورزی و منابع 

طبیعی 
  2/5  17/2  15/13 انرژی 

  12/60  3/9  4/8 صنعتی 

  0/38  1/95  1/2
حمل و نقل و 
ارتباطات 

  4/82  0/5  0/6
خدمات اقتصادی 

و بازرگانی 
  1/98  2/64  2/9 دفاعی و انتظامی 

  0/1  0/02  00
اطالع رسانی و 
انفورماتیک 

  2  0/8  0/9 اعتبارات استانی 

درصد اعتبارات 
بخش های مختلف 

تحقیقاتی 
از کل اعتبارات 

تحقیقاتی  (دولتی) 
 

 5

منبع: قانون بودجه سالهای  1374  الی 1380، سازمان مدیریت و برنامهریزی و گزارش عملکرد دولت 1380-1379 
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کل اعتبارات تحقیقاتی (دولتی)  
 

کل اعتبارات تحقیقاتی پرداختی درسال75 و77 بترتیب مبــالغی معـادل، 693345348 و 968979600 
هزار ریال و  اعتبارات تحقیقاتی مصوب سال 79 معادل 1800173723 هزار ریال میباشد. همــانطور 
که در نمودار (2-1) مشاهده میشود اعتبارات تحقیقاتی در این سه سال رشد داشته است، گرچه ایـن 
ــیر افزایشـی آن امیـدوار کننـده  میزان اعتبارات در مقایسه با آمارهای بینالمللی ناچیز میباشد ولی س

است.  
شایان توجه است که این مبالغ، ارقامی است که در قانون بودجه تحت عنوان تحقیقات آمده است. در 
ــه مـیگـردد. بنـابراین اگـر توزیـع بودجـههای  عمل مبالغی از ردیفهای دیگر نیز برای تحقیقات هزین
ــا جمـع هزینـههای تحقیقـاتی بیشـتر از ایـن مبـالغ  تحقیقاتی با شفافیت بیشتری انجام میشد چه بس

میگردید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1) اعتبارات تحقیقاتی (هزار ریال)   2 ) نمودار 
 

درصد رشد اعتبارات تحقیقاتی (دولتی) 
 

ــه سـال 75 از  چنانکه در نمودار (2-2) مشاهده میشود اعتبارات تحقیقاتی پرداختی سال 77 نسبت ب
ــال  رشدی معادل 40 درصد برخوردار است. همچنین اعتبارات تحقیقاتی مصوب سال 79 نسبت به س
75 با افزایش 160 درصدی همراه می باشد. اگر چه در این زمینــه شـاهد افزایـش نسـبتاً چشـمگیری 
هستیم ولی اگر اعتبارات ، بر حســب قیمـت ثـابت سـال 69 محاسـبه شـود در مییـابیم کـه بودجـۀ 

تحقیقاتی  مصوب سال 79 نسبت به پرداختی سال 75 فقط 42 درصد افزایش داشته است. 
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-2) اعتبارات تحقیقاتی (هزار ریال)   2 ) نمودار 

 
 (GDP) درصد اعتبارات تحقیقاتی دولتی از تولید ناخالص داخلی

 
طبق شاخصهای مصوب، باید آمار درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملــی (GNP) ارائـه و 

بررسی میشد ولی با توجه به اختالف بسیار ناچیز تولید ناخالص ملی (317665 میلیــارد ریـال بـرای 
 سال 77) و تولید ناخالص داخلی (316646 میلیارد ریال برای سال 77) و نیز بــه دلیـل اینکـه تولیـد 
ناخالص ملی هر سال، در سالهای بعد با تغییر اندکی تجدید نظــر میشـود لـذا از ارقـام معیـن تولیـد 

ناخالص داخلی استفاده گردیده است. 
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در سال 75،  اعتبارات تحقیقاتی، درمجموع 0/31 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است و 
ــد رسـیده اسـت، نمـودار (2-3). بـا  این رقم در سال 77 به 0/30 درصد و در سال 79 به 0/29 درص
ــن نتیجـه  توجه به رشد اعتبارات تحقیقاتی و کاهش درصد آن از تولید ناخالص داخلی می توان به ای

رسید که رشد اعتبارات تحقیقاتی کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3) درصد اعتبارات تحقیقاتی (دولتی) از تولید ناخالص داخلی   2 ) نمودار 
 

بررسی سهم گروه های مختلف از تولید ناخالص داخلــی در سـال 79 حکـایت از آن دارد کـه گـروه 
خدمات با 48/1 درصد بیشترین سهم را از این درآمد بــه خـود اختصـاص داده اسـت.نفـت بـا 22/4 
ــدی قـرار دارنـد. ایـن  درصد، صنایع و معادن با 17/8 درصد و کشاورزی با12/9 درصد در مراتب بع
بررسی نشان میدهد که تولید، سهم کمی ازGDP  را به خود اختصاص داده است و سهم تحقیقات در 
این میان با اختصاص 0/3 درصد بسیار ناچیز می باشد. این ارقــام حـاکی از آن اسـت کـه اثربخشـی 
ــور سـهم شایسـته خـود را در افزایـش  فعالیتهای تحقیقاتی در کشور کافی نیست و جامعۀ علمی کش

تولید کشور ندارد. 
با اذعان به اینکه نیل به اقتصادی پویا، مستلزم باال بودن سهم تولیدات نســبت بـه خدمـات، از تولیـد 
ناخالص داخلی است، و از طرفی تولید نیز در گرو توجه جدی به امر تحقیقات اســت لـذا ضـرورت 
دارد در کشور سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی (GDP) به مــیزان قـابل توجـهی افزایـش یـابد. 
ــی  حتی رسیدن به مقدار پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه یعنی یک درصد از تولید ناخالص داخل
ــی در حـال توسـعه نخواهـد  نیز موجب کاهش چشمگیر فاصله کشور با کشورهای توسعه یافته وحت

شد. 

0/31  0/3 0/29

سال 75 سال 77 سال 79

٠/١
٠/٢
٠/٣
٠/٤
٠/٥
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1/3
1/1

سال ٧٥ سال ٧٧ سال ٧٩

٠/٥

١

١/٥

درصد اعتبارات  تحقیقاتی (دولتی) از بودجه عمومی دولت 
  

ــر 1/3 درصـد و  درصد اعتبارات تحقیقاتی از بودجۀ عمومی دولت در سالهای 75 و 77 به ترتیب براب
1/1 درصد بوده و در سال 79 با اندکی افزایش به 1/4 درصد رسیده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-4) درصد اعتبارات تحقیقاتی از بودجه عمومی دولت  2 ) نمودار 

 
درصد اعتبارات بخش های مختلف تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی(دولتی) 

 
ــای (5-2)،  درصد اعتبارات تحقیقاتی سالهای 75 ،77 و79  بخش های مختلف به ترتیب در نموداره
(2-6) و (2-7) آمده است. برنامۀ تحقیقات کشــاورزی و منـابع طبیعـی شـامل اعتبـارات تحقیقـاتی 
فصول کشاورزی، منابع طبیعی و آب، سهم عمده ای از اعتبارات تحقیقاتی را به خود اختصاص  داده 

است البته این سهم در سال 79 کاهش یافته و در مرتبۀ دوم قرار گرفته است. 
با اینکه بخش عمده ای از تحقیقات کشور در دانشگاه هــا انجـام مـی شـود و اکـثر  محققـان نـیز در 
دانشگاه ها اشتغال دارند، در سال 79 برنامۀ تحقیقات دانشگاهی شامل اعتبارات تحقیقاتی دانشگاه هــا 
و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت علــوم، تحقیقـات و فنـاوری و وزارت 
ــدود 35 درصـد از کـل  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهادهای وابسته به ریاست جمهوری، ح

اعتبارات تحقیقاتی را به خود اختصاص داده است.  
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همانطور که در نمودار (2-8) مشاهده می شود تقسیم اعتبارات بر اساس برنامه ها در سال های 75 و 
77 تقریباً یکسان بوده ولی در سال 79 بــا تغیـیرات زیـادی مواجـه شـده اسـت. در ایـن سـال سـهم 
ــات کشـاورزی، منـابع طبیعـی و تحقیقـات انـرژی از اعتبـارات تحقیقـاتی کـاهش  برنامههای تحقیق
چشمگیری داشته ولی اعتبارات برنامه های تحقیقات صنعتی ، تحقیقات خدمات اقتصادی و بازرگانی 

و تحقیقات دانشگاهی افزایش چشمگیری داشته است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-5) درصد اعتبارات بخشهای مختلف تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی سال 1375  2 ) نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-6) درصد اعتبارات بخشهای مختلف تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی سال 1377  2 ) نمودار 
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-7) درصد اعتبارات بخشهای مختلف تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی سال 1379  2 ) نمودار 
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-8) درصد اعتبارات بخشهای مختلف تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی   2 ) نمودار 
 

مقایسه با آمارهای بین المللی 
در ابتدا الزم به یادآوری است که آمار شاخصهای مالی که بررسی شد، مربــوط بـه هزینـههای دولتـی 
تحقیقات است ولی آمارهای بینالمللی کل هزینههای تحقیقاتی (اعم از دولتی یا خصوصــی) را ارائـه 
ــه در ایـران  میکند لذا مقایسه ابتدایی این آمار با آمار ایران صحیح بنظر نمیرسد ولی با توجه به اینک
هزینههای تحقیقاتی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی قابل توجه نیســت لـذا مقایسـه آمارهـای 
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٣٨

ایران با آمار بین المللی میتواند تا حدودی گویای جایگاه علم و فناوری ایران در میان دیگر کشـورها 
باشد.  

ــد هزینـههای R&D ازGDP) در  شاخص درصد هزینه های تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی (درص
سال 1994، مربوط به چند کشور اسالمی در نمودار (2-9) آمده است. مالحظه مــی شـود کـه مصـر 
نسبت به دیگر کشورها بیشترین درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص 

داده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-9)درصد هزینههای تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 1994  2 ) نمودار 
 

 نمودار (2-10) درصد هزینه تحقیق و توسعه (R&D) از تولیـد ناخـالص داخلـی (GDP) در سـال 
1997 در چند کشور را نشان می دهد. در بین این کشورها، سوئد بیشترین درصد از تولیــد ناخـالص 
ــن کشـور در بیشـتر سـالهای دهـه 1990 تـا  داخلی خود را صرف هزینههای تحقیقاتی کرده است. ای
2000 بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. ژاپن با 2/9 درصد و ایاالت متحده آمریکــا بـا  
2/6 درصد در مراتب بعد قرار دارند. متوسط اختصاص هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) از تولیــد 
ناخالص داخلی (GDP) در جهان 1/6 درصد می باشد. کشورهای تازه صنعتی شدۀ آســیا 1/1 درصـد 
و کشورهای در حال توسعه 0/6 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به  تحقیق و توســعه 
ــالص داخلـی  (R&D) اختصاص داده اند. کشورهای عربی نیز به طور متوسط 0/2 درصداز تولید ناخ
خود را صرف هزینه های تحقیقاتی کرده اند. مقایسه ایران با آن کشورها نشان میدهــد کـه ایـران بـه 

طور نسبی هزینه کمتری را صرف تحقیقات کرده است.  
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1) درصد هزینههای تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 1997 1  0- 2 ) نمودار 

 

با وجود اینکه عمدتاً در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در ســال 2000 شـاهد رشـد هزینـه 
های تحقیقاتی هستیم ولی در ایران افزایش قابل توجهی در این زمینه مشاهده نمی شود و این مــیزان  
هنوز در سطح سه دهم درصد باقی مانده است. درسال2000  ایران در مقایسه با کشورهای کــوچـک 
ــود  اروپای شمالی و کشورهای استقالل یافته شوروی سابق درصد کمتری از تولید ناخالص داخلی خ

را به تحقیق و توسعه اختصاص داده است، نمودار (11-2). 

1- آمار ایران مربوط به سال 1377 میباشد
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1) درصد هزینههای تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 2000 1  1- 2 ) نمودار 
 

میزان اعتبار تحقیقاتی که در سال 75 به طور متوسط به هر محقــق اختصـاص یافتـه اسـت در ایـران 
ــه نـاگفتـه  حدود 7600 دالر (با احتساب ارزش هردالر 2200 ریال2 ) بوده است، نمودار (2-12). البت
نماند که با احتساب یارانهای که دولت برای تامین بخشی از تجهیزات پژوهشی اختصاص داده اسـت، 
ــردن  این مبلغ کمی بیشتر خواهد شد. این درحالی است که کشورهایی مثل آمریکا با توجه به هزینه ک
ــق پرداخـت مـی  203 هزار دالر برای هر محقق تقریبا بیست وشش برابر ایران در سال برای هر محق
ــر محقـق 105 هـزار دالر مـی باشـد . کشـورهای  کنند. سطح جهانی هزینه های تحقیقاتی به ازای ه
ــه ترتیـب 85 هـزار دالر و 58  آسیایی و کشورهای در حال توسعه در مجموع به ازای هر نفر محقق ب
ــه ازای  هزار دالر هزینه کرده اند و آفریقا و کشورهای عربی به ترتیب 29 هزار دالر و 24 هزار دالر ب
هر محقق صرف هزینه های تحقیقاتی کرده اند. مقایسه آمار ایران با آمار بیــن المللـی بیـانگر کمبـود 

شدید اعتبارات تحقیقاتی است.   
 
 
 
 
 
 
1- آمار ایران مربوط به سال 1379 میباشد 

2- نرخ میانگین موزون دالر در سال 75 بر اساس اعالم بانک مرکزی ایران 
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1) هزینههای تحقیقاتی به ازای هر نفر محقق به هزار دالر در سال 1996  2- 2 ) نمودار 
 

ــارات دولتـی تحقیقـاتی از کـل اعتبـارات تحقیقـاتی در نمـودار (2-13) آمـده اسـت. در   درصد اعتب
کشورهای توسعه یافته بیشتر هزینه های تحقیقاتی را بخش خصوصی صرف میکنــد و بـه تبـع آن از 
نتایج تحقیقات برای رفع مشکالت و بهبود صنعت و سایر بخشها استفاده میکند و اصوالً دولت سهم 
کمتری در سرمایه گذاری های تحقیقاتی دارد. این در حالی است کــه در ایـران در سـالهای 1996 تـا 

1999 بیشتر هزینه های تحقیق و توسعه را دولت متحمل شده است.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1) درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی  3- 2 ) نمودار 
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ــهانی بـر اسـاس دالر آمریکـا در چنـد  در نمودار (2-14) هزینه های تحقیقاتی با قیمت های برابر ج
ــالهای 96 تـا 98 بیشـترین هزینـه  کشور ترسیم شده است. همانطور که مالحظه میشود آمریکا در س

های تحقیقاتی را داشته است و ژاپن درمرتبه بعد قرار دارد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) هزینههای تحقیقاتی به میلیون دالر  4- 2 ) نمودار 
 

 تحلیل، بحث و نتیجه گیری 
 

ــد.  سرمایه گذاری در تولید و بکارگیری علم یکی از  مهمترین عوامل دستیابی به فناوری برتر می باش
ــادی، تولیـد و 000  توان سرمایه گذاری در این زمینه تابعی از متغیرهای عمده ای از جمله رشد اقتص

است، از طرف دیگر تولید ورشد اقتصادی نیز با سرمایه گذاری در علوم رابطه تنگاتنگی دارد. 
ــابی مشـخصی از کـل  در ایران تحقیقات عمدتاً  به منابع مالی بخش دولتی وابسته است و اصوالً ارزی
منابع مالی بخش غیردولتی که برای تحقیقات و تولید دانش جدید هزینه می شــود، وجـود نـدارد.1 از 

ــالص داخلـی بیـن 0/29 درصـد تـا   سالهای 1375ـ 1380 نسبت بودجه تحقیقات دولت به تولید ناخ
ــدی تقریبـاً ثـابت  داشـته اسـت کـه  0/43 درصد نوسان داشته است. 2 در این سالها این شاخص رون

حاکی از عدم توجه الزم به امر تحقیقات است. 
 
1- گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه  

1381 ص 208 
2- گزارش عملکرد دولت 1376 تا 1380 ص 177 
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ــی صـرف هزینـه هـای تحقیقـاتی   مقایسه با آمارهای بین المللی نشان می دهد که در ایران مبلغ اندک
ــال در سـال 1999 در کـره جنوبـی ، هزینـههای تحقیقـاتی 2/46 درصـد از تولیـد  میشود. بعنوان مث
ــاتی از  ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این رقم معادل 12 برابر سهم هزینههای تحقیق

تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1378 می باشد. 
در ایران بیشترین اعتبارات تحقیقاتی را بخش دولتی هزینه میکنــد. درحـالی کـه در اکـثر کشـورهای 
صنعتی دنیا وضع بر عکس است و بخش خصوصی و غیردولتی  سهم عمــده ای در تـامین اعتبـارات 
ــور آمریکـا در سـال 1999 در مجمـوع 30/7 درصـد از اعتبـارات  تحقیقاتی دارد. بعنوان مثال در کش
تحقیقاتی را اعتبارات دولتی تشکیل می دهد و نقش اعتبارات تحقیقاتی غیر دولتی به مراتب قویــتر از 

ــن سـال فقـط حـدود      بخش دولتی است. این آمار در ژاپن نیز به همین شکل است، بطوریکه در همی
19/3 درصد اعتبارات تحقیقاتی را بخش دولتی تامین کرده است.  

ــورهای صنعتـی نشـان داده اسـت کـه سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی در تحقیقـات  تجارب کش
ثمربخشتر از بخش دولتی است. خروج از نظام دیوان ساالری اداری، نظارت دقیق در امر تحقیقــات، 
ــی و کمـی  تحقیقـات و بـازده  کنترل هزینهها، استفاده از متخصصان و محققان مجرب و تضمین کیف
بهینه را می توان از جمله مزایای سرمایه گذاری بخش غیردولتی در امــر تحقیقـات دانسـت. بنـابراین 
ــه  لزوم ایجاد زمینه های الزم  برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در تحقیقات  کشور ب

شدت احساس می شود. 
ـهم  درخصوص سرانه اعتبارات تحقیقاتی تخصیص یافته به هر محقق، آمارها حکایت از پائین بودن س
سرانه محققان  ایرانی از اعتبارات تحقیقاتی درمقایسه با سایر کشور ها میکند. در حالی کــه در ایـران 
ــال در چیـن 38 هـزار  این شاخص در سال 1375، حدود 7600 دالر گزارش شده است، در همین س
دالر و درهند 76 هزاردالر بعنوان سرانه اعتبارات تحقیقاتی هر محقق، در نظر گرفتــه شـده اسـت. بـا 
وجود اینکه در سالهای 75 تا 79 هم در تعداد محققان، و هم در اعتبارات تحقیقاتی کشور شاهد رشد 

بوده ایم ولی این شاخص در سال 79 رشد قابل توجهی نسبت به سال 75 نداشته است. 
آمارها نشان می دهد از کل اعتبارات تحقیقاتی دولتی در ایران، بخــش تحقیقـات کشـاورزی و منـابع 
ــات  طبیعی تا سال 75، عمده ترین سهم را به خود اختصاص داده است، ولی در سال 79 برنامه تحقیق
ــه  دانشگاهی شامل اعتبارات تحقیقاتی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی وابسته ب
وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و نهادهای وابسته به ریاست جمهوری، در رتبــه 
اول قرار دارد. در سال 79 سهم تحقیقات صنعتی ، خدمات اقتصادی بازرگانی و دانشــگاهی افزایـش 

قابل مالحظه ای داشته است.  
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نکات مهم 
 

* اعتبارات تحقیقاتی به قیمت جاری در سال 1379 رشد قابل مالحظه ای داشته است. 
ــاتی از تولیـد ناخـالص داخلـی ایـران در مقایسـه بـا آمارهـای بیـن المللـی  * میزان اعتبارات تحقیق

(کشورهای صنعتی و در حال توسعه) بسیار کم است. 
* اعتبارات تحقیقاتی به ازای هر نفر محقق در ایران در مقایسه با آمارهای بین المللی کم است. 

* بخش خصوصی سهم اندکی در تامین هزینه های تحقیقاتی کشور دارد.  
 
 



 
فصل سوم 

شاخصهای ساختاری



 
 
 
 

رونق و بالندگی علم و فناوری در کشور نیازمند ساختار مناســب بـرای سـامانه علـم و فنـاوری ملـی 
است. بررسی شاخصهای ساختاری علم و فناوری وضع سامانه مزبور را از این جهت معین میسازد. 
شاخصهایی که در این فصل با عنوان شاخصهای ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از: 

1-تعداد مراکز  تحقیقاتی 
2-درصد مراکز تحقیق و توسعه از کل مراکز تحقیقاتی 

3- درصد مراکز تحقیقاتی علمی (دانشگاهی) از کل مراکز تحقیقاتی 
4- درصد مراکز تحقیقاتی غیر دولتی از کل مراکز تحقیقاتی 

5-تعداد پایگاهها و شبکه های رایانه، اطالع رسانی علمی و مرتبط باشبکههای جهانی (اینترنت)        
 6- تعداد انجمنهای علمی 

  
جدول (3-1) دادههای شاخص های ساختاری ارزیابی کالن علم و فناوری 

مالحظات   1379  1377  1375 شاخصهای ساختاری  ردیف 
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 1159

 
 

 1055 تعداد مراکز تحقیقاتی   1

  19  23  25 درصد مراکز تحقیق و توسعه از کل مراکز 
تحقیقاتی   2

  16  23  28 درصد مراکز تحقیقاتی علمی ( دانشگاهی) 
از کل مراکز تحقیقاتی   3

  52  44  44 ــاتی غـیردولتی از کـل  درصد مراکز تحقیق
مراکز تحقیقاتی   4

  4606  2776  794
تعداد پایگاهــها و شـبکه هـای رایانـه ای 
ــبکههای  اطالع رسانی علمی و مرتبط با ش

جهانی (اینترنت) 
 5

  131  101  77 تعداد انجمن های علمی   6

منابع: نتایج آمارگیری از فعالیت های تحقیق و توسعه، مرکز آمار ایران سالهای 76،78 و 80 
گزارش کمیسیون انجمنهای علمی ایران، سال 1380 
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تعداد مراکز تحقیقاتی  
 

ــی دهـد در سـال 1375 جمعـاً تعـداد 1055   نتایج آمارگیری از فعالیت های تحقیق و توسعه نشان م
مرکز اعم از مراکز تحقیق و توسعه، مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، حوزههای علوم دینــی و کـارگاهـهای 

ــعه اشـتغال داشـتهاند. همـانطور کـه در نمـودار(3-1) مشـاهده   صنعتی به فعالیت های تحقیق و توس
می شود در سالهای 75 تا 79 بر  تعداد این مراکز افزوده شده است.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

نمودار (3-1) تعداد مراکز تحقیقاتی 
 

 درصد مراکز تحقیق و توسعه از کل مراکز تحقیقاتی  
 

 از کل مراکز تحقیقاتی موجود، مراکز تحقیق و توسعه در سال 75  در مجموع25 درصد از این مراکـز 
را به خود اختصاص داده است. چنانچه در نمودار (3-2) مشاهده میشود در سال 77 این شاخص به 

23 درصد و در سال 79 به 19درصد کاهش یافته است. 
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نمودار (3-2) درصد مراکز تحقیق و توسعه از کل مراکز تحقیقاتی 
 

درصد مراکز تحقیقاتی علمی ( دانشگاهی) از کل مراکز تحقیقاتی 
 همانطور که در نمودار(3-3) دیده می شود درصد مراکز تحقیقاتی علمی ( دانشگاهی) از کــل مراکـز 
ـال 75  تحقیقاتی در سالهای 75، 77 و 79 رو به کاهش گذاشته است بطوریکه در سال 79 نسبت به س
حدود 45 درصد کاهش را  نشان میدهد. البته این به معنــی کـاهش تعـداد ایـن مراکـز نیسـت بلکـه 

افزایش چشمگیر در تاسیس انواع دیگر مراکز تحقیقاتی سبب کاهش این نسبت شده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (3-3) درصد مراکز تحقیقات علمی از کل مراکز تحقیقاتی 
 

درصد مراکز تحقیقاتی غیردولتی از کل مراکز تحقیقاتی 
 

این شاخص در سال 75 و 77 تغییری  نداشته است، لیکن در سال 79 مقدار کمی افزایش یافته اســت 
که به دلیل توسعه مراکز تحقیقاتی وابسته به کارگاه های صنعتی متعلق به بخش غیر دولتی می باشد. 
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نمودار(3-4) درصد مراکز تحقیقاتی غیر دولتی فعال از کل مراکز تحقیقاتی 
 

تعداد مراکز تحقیقاتی  به تفکیک استان 
ــتان اصفـهان و  از 1055 مرکز تحقیقاتی فعال در سال 75،  420 مرکز در استان تهران، 88 مرکز در اس
82 مرکز در استان خراسان قرار داشته و 465 واحد دیگر در مابقی استانها توزیع شدهاند.در ســال 77 
تعداد 1159 مرکز  تحقیقاتی در کشور فعالیت داشتهاند. توزیع مراکز در اســتانها نشـان میدهـد کـه 
ــه ترتیـب در  استان تهران با 441 واحد،  در رتبه اول و اصفهان با 112 واحد و خراسان با 92 واحد ب
مراتب بعدی قرار دارند.در سال 1379 تعداد 1486 واحد به فعالیت تحقیق و توسعه اشتغال داشته اند 
ــتان اصفـهان و 104 واحـد در  که از این تعداد، به ترتیب 500 واحد در استان تهران،119 واحد در اس
ــک اسـتان در  استان خراسان و مابقی در استانهای دیگر پراکنده بودهاند. تعداد مراکز تحقیقاتی به تفکی

نمودار (3-5) نشان داده شده است.  
 

تعداد پایگاهها و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی علمی و مرتبط با شبکههای جهانی (اینترنت) 
 

ــمگیری   در خصوص تعداد پایگاه ها و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی علمی، آمار ها افزایش چش
را  در این زمینه نشان می دهد. بطوریکه از تعداد 794 پایگاه در ســال 75 بـه تعـداد 2776 پایگـاه در 
سال 77 و 4606 پایگاه در سال79 افزایش یافته است نمودار(3-5).  یعنی طی سال 75 تا ســال 79 از 
ــطح جـهانی  نـاچـیز  رشدی معادل 480% برخوردار بوده است. هر چند که این تعداد در مقایسه با س
ــتر محققـان و دانشـجویان بـه بانکـهای  است ولی با افزایش روز افزون آن و به تبع آن، دسترسی بیش

اطالعاتی جهانی، امید می رود پژوهش در کشور گسترش بیشتری یابد. 
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نمودار (3-6) تعداد پایگاهها و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی علمی و مرتبط با شبکه جهانی (اینترنت) 
 

تعداد انجمن های علمی 
 

ــران، درسـالهای 75، 77 و 79 بـه ترتیـب 77، 101 و   بر اساس گزارش کمیسیون انجمنهای علمی ای
131 انجمن علمی در کشور وجود داشته است که رشد 70 درصدی آن در ایـن سـالها نشـانگر اقبـال 
ــی- تخصصـی بـه منظـور توسـعۀ و ارائـه فعـالیت هـای  جامعۀ علمی کشور به ایجاد تشکلهای علم

پژوهشی به شکل سازمان یافته می باشد1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (3-7) تعداد انجمن های علمی 
 
 

1- قابل ذکر است که طی سالهای اخیر انجمنهای علمی دانشجویی فعالیت روزافزونی داشتهاند که ادامه آن میتواند در
توسعه روحیه تحقیق در کشور بسیار مفید باشد. 



شاخصهای ساختاری  
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تحلیل، بحث و نتیجه گیری 

 
توسعه کمی و کیفی  علم وفناوری و توجه جدی به آن مهمترین رمز بقای کشــورها در رقـابت هـای 
بین المللی است. سرمایه گذاری در این بخــش و ارتقـاء شـاخص هـای آن نتـایج ارزشـمندی بـرای 
کشورهای صنعتی به ارمغان آورده است. مروری بر آمارهای قبل از پیروزی انقالب اسالمی حــاکی از 
آن است که در این سالها توسعه  علمی وصنعتی کشور بیشتر همراه با وابستگی بوده است، همچنیــن 
ــگ  در دهه اول پیروزی انقالب اسالمی برخی حوادث ناخواسته که از عمده ترین آنها می توان به جن
تحمیلی اشاره کرد موجب کاهش توجه برنامه ریــزان  بـه توسـعه کمـی و کیفـی علـم و فنـاوری در 
بخشهای غیر نظامی کشور شده است. شاید یکی از دالیل افزایش فاصله علــم و فنـاوری کشـورما بـا 
کشورهای صنعتی نیز همین باشد. در سال 75  برنامه ملی  تحقیقات  نخستین بار تدوین شد و از این 

سال آمار های بخش علم وفناوری رو به رشد نهاد. 
یکی از شاخص های ساختاری در ارزیابی کالن علم وفناوری، تعداد مراکز تحقیقاتی می باشد. آمارها 
ــال 75  رشد این شاخص را در سالهای  75 تا 79 نشان می دهد. این شاخص در سال 79 نسبت به س
حدود 40 درصد رشد داشته است. این رشد نشانه اهمیت یافتن امر تحقیقات از جنبه ذهنی در کشور 
ــش دانـش آموختگـان کارشناسـی  و افزایش جاذبه آن برای نیروی کار است که خود تحت تاثیر افزای
ارشد و دکتری است. بااینکه تعداد مراکز تمامی گروهها ( مراکز تحقیــق و توسـعه، تحقیقـات علمـی، 
ــوده اسـت، بیشـترین  حوزههای علوم دینی و واحدهای وابسته به کارگاههای صنعتی) با رشد روبرو ب
ــداد کـل مراکـز  رشد مربوط به واحدهای وابسته به کارگاههای صنعتی است که بیشتر از50 درصد تع
تحقیقاتی را به خود اختصاص میدهد. البته بیشترین نقش ایــن واحدهـا در بـهبود کیفیـت کاالهـای 
تولیدی کارگاههای صنعتی میباشد. از دالیــل عمـده ایـن رشـد میتـوان بـه اختصـاص درصـدی از 
درآمدهای کارگاهها به انجام پروژههای تحقیقاتی و تمایل کارگاهها به هزینۀ این مبــالغ درون کـارگـاه 

اشاره نمود. 
آمار شاخص  تعداد مراکز تحقیقاتی غیر دولتی در سال 79 رشد ناچیزی  نســبت بـه سـال 77 داشـته 
است. در حالی که تعداد مراکز غیردولتی تحقیقاتی حدوداً 52 درصد از کل مراکز تحقیقاتی را تشکیل 
می دهد ولی بیشتر آنها مراکز وابسته به کارگاههای صنعتی میباشــند کـه نقـش اندکـی در تحقیقـات 
علمی دارند. توسعه ارتباطات یکی از نکات قابل توجه  جامعه علمی کشوردر سالهای 75 تا 79 بــوده 
است و این سیر هر چند نسبت به وضعیت جهانی کند است، ولی امیدوار کننده  ادامــه دارد. در سـال 
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79 ، شاهد رشد 6 برابر پایگاههای رایانه ای متصل به شبکههای جهانی (اینترنت) در مقایسه بــا سـال 
75 هستیم. این میزان از 794 پایگاه درسال 75 به 4606 پایگــاه در سـال 79 رسـیده اسـت. همچنیـن 
رشد تعداد انجمن های علمی نیز در این سالها رضایتبخش بوده است امیـد مـی رود در آینـده شـاهد 

رشد و توسعه بیشتری در این زمینه باشیم. 
 

نکات مهم 
 

* تعداد مراکز تحقیقاتی در سالهای 75 تا 79 رشد اندکی داشته است. 
* از کل مراکز تحقیقاتی در سال79، در مجموع 19 درصد آنها به مراکز تحقیق و توســعه، 16 درصـد 
مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، 7/5 درصد حوزه علوم دینی و مابقی متعلق به مراکز وابسته به کارگاههای 

صنعتی می باشد. 
ــابع و فعالیتـهای ایـن بخـش  * حدود نیمی از مراکز تحقیقاتی متعلق به  بخش خصوصی است اما من

نسبت به بخش دولتی ناچیز است. 
* تعداد پایگاههای رایانه ای  متصل به شبکه جهانی (اینترنت) از رشد قابل قبولی برخوردار است.  

* تعداد انجمن های علمی در کشور رو به افزایش است .  



 

 
فصل چهارم 

شاخصهای عملکردی



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه  شاخصهای عملکردی ارزیابی کالن علم وفناوری نشانگر وضع فعلیت یافتن تالشها و تمهیدات اولی
ــایج و شـرایط  برای تحقیق، تولید علم و سهم کشور در گسترش مرزهای دانش است و معطوف به نت

عملی و واقعی میباشد. 
در این فصل شاخص های زیر به عنوان شاخص های عملکردی در ارزیابی کالن علم وفناوری مــورد 

مطالعه وبررسی قرار گرفته است: 
 

1- تعداد  طرح های تحقیقاتی فعال 
2- تعداد طرح های تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک 

3- درصد طرح های تحقیقاتی بنیادی از کل طرح های تحقیقاتی فعال 
4- درصد طرح های تحقیقاتی کاربردی از کل طرح های تحقیقاتی فعال 

5- درصد طرح های تحقیقاتی توسعه ای از کل طرح های تحقیقاتی فعال 
6- تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی- ترویجی و علمی- پژوهشی ایرانی 

7- مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی خارجی 
8- تعداد اختراعات به ثبت رسیده 

ــار یافتـه توسـط دانشـگاهها و  مراکـز تحقیقـاتی و  9-تعداد کتب علمی تخصصی تألیف شده و انتش
ناشران معتبر 

 

  شاخصهای عملکردی 
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جدول (4-1): دادههای شاخص های عملکردی ارزیابی کالن علم و فناوری 

 1379  1377  1375 شاخص های  عملکردی  ردیف

 19770  13757  11420 تعداد  طرح های تحقیقاتی فعال   1

 
 2614

 
 9930

 
 1863

 
 2181

 
 10775

 
 3030

 
 1858

 
 7134

 
 1474

ـــان یافتــه بــه تفکیــک  تعـداد طـرح هـای تحقیقـاتی پای
بنیادی 

                                    
کاربردی 

                                    
توسعه ای      

 2

 17  20  14
ــای  درصـد طـرح هـای تحقیقـاتی بنیـادی از کـل طـرح ه

تحقیقاتی فعال 
 3

 72
 

 63
 

 74
 

ــای تحقیقـاتی کـاربردی از کـل طـرح هـای  درصد طرح ه
تحقیقاتی فعال 

 
 4

 11  17  12
درصد طرح های تحقیقــاتی توسـعه ای از کـل طـرح هـای 

تحقیقاتی فعال 
 5

 9627  8207  5433
ــده در مجـالت علمـی- ترویجـی و  تعداد مقاالت منتشر ش

علمی- پژوهشی ایرانی 
 6

 1988  2184  1515 مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی خارجی   7

 663  262  205 تعداد اختراعات به ثبت رسیده   8

 2294  2427  1317
ــه توسـط  تعداد کتب علمی تألیف شده تخصصی انتشار یافت

دانشگاهها و  مراکز تحقیقاتی و ناشران معتبر 
 9

 
منابع: نتایج آمارگیری از فعالیتهای تحقیقات توسعه، مرکز آمار ایران سالهای 76 ، 78 و 80 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال 
  

 همان طور که در نمودار (4-1) مشاهده می شود، تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال در ســالهای 75، 77 
ــد و  و 79 به ترتیب 11420، 13757و19770 طرح بوده است. این ارقام نشانگر افزایش چشمگیر رون
ــد70 درصـدی نسـبت بـه  تعداد طرحهای فعال در سال 79 می باشد، بطوریکه در این سال شاهد رش

سال 75 هستیم. 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (4-1) تعداد طرح های تحقیقاتی فعال 
 

ــاربردی و 1387 طـرح   از مجموع 11420 طرح در سال 75، تعداد 1562 طرح بنیادی، 8471 طرح ک
توسعه ای می باشــد. از تعـداد 13757 طـرح در سـال 77، تعـداد 2745 طـرح بنیـادی، 8707 طـرح 
ــداد 3346  کاربردی و 2305 طرح توسعه ای می باشد. همچنین از تعداد 19770 طرح در سال 79، تع
ــوان دریـافت  طرح بنیادی، 14246 طرح کاربردی و 2178 طرح توسعه ای می باشد. از این ارقام میت
که طرحهای کــاربردی بیشـترین سـهم را ( حـدود 70%)  از مجمـوع طرحـهای تحقیقـاتی  دارنـد و 

طرحهای بنیادی و توسعه ای به ترتیب در مراتب بعدی قرار می گیرند. 
 

تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی ، کاربردی و توسعه ای 
وضع طرح های تحقیقاتی پایان یافته از نظر نوع تحقیق مشابه طرحهای تحقیقاتی فعــال اسـت. یعنـی 
طرح های کاربردی بیشترین سهم را از طرح های تحقیقاتی پایان یافته به خود اختصــاص داده اسـت. 
ــان یافتـه، تعـداد 2614 طـرح بنیـادی، 9930 طـرح  در سال 79 از مجموع 14407 طرح تحقیقاتی پای

کاربردی و 1863 طرح توسعه أی بوده است، نمودار (2-4). 
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نمودار (4-2) تعداد طرح های تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک 
 

طرحهای تحقیقاتی فعال  به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه ای 
 

ــه ترتیـب 14 ،20  و   از کل طرحهای تحقیقاتی فعال در سالهای 75،77 و 79 سهم طرحهای بنیادی ب
ــال درصـد اینگونـه طرحـها  17 درصد است، نمودار (4-3). این ارقام نشان می دهد که طی این 5 س

افزایش مالیمی  داشته است. 
درخصوص طرحهای تحقیقاتی فعال از نوع توسعه ای، بررسی انجام شده نشان می دهد طی ســالهای 
مذکور این نوع طرحها از نظر تعداد نوسان داشته است. طبق نمودار سهم طرحهای توسعه ای از کــل 
ــه 17 درصـد افزایـش  طرحهای فعال در سال 75، حدود 12 درصد بوده است. این میزان درسال 77 ب

یافته و در سال 79 به 11 درصد کاهش یافته است. 

 10775



 شاخصهای عملکردی  
 

 
 

٦١

14

74

12
20

63

17 17

72

11

0

20

40

60

80

سال ٧٥ سال٧٧ سال ٧٩

بنيادى 
کاربردى 
توسعه أى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (4-3) درصد طرح های تحقیقاتی فعال به تفکیک 
 

اما در خصوص طرحهای کاربردی ، آمارها نشان می دهد که اینگونه طرحها عمدتاً بیشــترین سـهم را 
ــانطور کـه در نمـودار (4-3) دیـده  از مجموع طرحهای تحقیقاتی فعال به خود اختصاص دادهاند. هم
ــاربردی  میشود، در سال 1375 حدود 74 درصد از طرحهای تحقیقاتی فعال، به طرحهای تحقیقاتی ک
ــرده اسـت و در  اختصاص یافته است. این رقم بعد از دوسال، یعنی در سال 1377 به 63  تنزل پیدا ک

سال 1379 به 72 رسیده است. 
 

درصد طرحهای تحقیقاتی فعال به تفکیک رشته 
 

ــروه علـوم کشـاورزی در سـالهای 75،77 و 79 بیشـترین  همانطور که جدول (4-2) نشان می دهد گ
ــد  طرحهای فعال را به خود اختصاص داده است. در سال 1375، تعداد 4493 طرح معادل 39/3 درص
ــهاو در سـال 1379،  از کل طرحها، در سال 1377، تعداد 5842 طرح، معادل 42/5 درصد از کل طرح
تعداد 8108 طرح معادل 41 درصد از کل طرحهای فعال در کشور متعلق به گروه علوم کشاورزی می 

باشد. 
گروه مهندسی و تکنولوژی با 28 درصد طرحها در سال 1375 و 24 درصد طــرح هـا در سـال 77 و   

26/4 درصد طرحها در سال 79 جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. 
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    جدول (4-2): درصد طرحهای تحقیقاتی فعال در رشتههای مختلف 
 

رشته  سال 75  سال 77 سال 79 
فیزیک  3/2 0/76 0/8

شیمی وزیست شناسی  4/5 3/8 4
مهندسی و تکنولوژی  28 24 26/4

علوم کشاورزی  39/3 42/5 41
علوم پزشکی و دارو سازی  11/1 12/7 12

سایر علوم طبیعی 3/5 1/9 2/3
جامعه شناسی و روانشناسی 2 2/8 1/4

اقتصاد 0/9 0/98 1/2
حقوق  0/32 0/42 1/08

زبان شناسی و زبانها 0/8 1/4 1/25
سایر علوم اجتماعی و انسانی 6/3 9 8/5

جمع 100 100 100
 

 
درصد طرح های تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک رشته 

ــوژی بـه  در بررسی طرحهای تحقیقاتی فعال مشاهده شد که گروه علوم کشاورزی و مهندسی- تکنول
ـیز  ترتیب بیشترین طرح ها را به خود اختصاص داده بودند. به همین صورت در طرحهای پایان یافته ن
بیشترین تعداد طرحهای پایان یافته متعلق به گروه علوم کشاورزی و سپس مهندسی و تکنولوژی بوده 

است، جدول (3-4). 
 

جدول (4-3): درصد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته در رشتههای مختلف 
رشته  سال 75  سال 77  سال 79 
فیزیک  2/6 1 2/2

شیمی وزیست شناسی  3/1 2/5 5/8
مهندسی و تکنولوژی  35/2 28 34

علوم کشاورزی  26/2 21/8 27/8
علوم پزشکی و دارو سازی   8/9 22 10

سایر علوم طبیعی 4/6 1/5 3/7
جامعه شناسی و روانشناسی 3/7 11 1/76

اقتصاد 0/9 0/98 1/4
حقوق  0/27 0/62 2/2

زبان شناسی و زبانها 1/6 0/56 0/87
سایر علوم اجتماعی و انسانی 13 9/6 9/7

جمع 100 100  100
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درصد طرحهای تحقیقاتی فعال به تفکیک استان 
 

 توزیع استانی طرحهای تحقیقاتی فعال حاکی از آن است که استان تهران در سالهای 77، 75 و 79 بـه 
ترتیب 6690، 8086 و 10175 طرح را به خود اختصاص داده است. استان تــهران در سـال 1379 بـا 
بیشترین میزان طرحهای فعال تحقیقاتی معادل 51/5 درصد  و استان اصفهان با 5/8 درصد بــه ترتیـب 

در جایگاه اول و دوم کشور قرار دارند. جدول (4-4) بیانگر وضع استانها دراین زمینه است.  
 

                 جدول (4-4): درصد طرحهای تحقیقاتی فعال در استانهای مختلف 
استان  سال 75  سال 77  سال 79 

آذربایجان شرقی 0/5 0/9 4/0
آذربایجان غربی 3/5 2/3 0/7

اردبیل 0/4 0/9 0/7
اصفهان 3/5 6/7 5/8
ایالم 0/2 0/2 0/5
بوشهر 0/5 0/6 0/5
تهران 60/2 58/6 51/5

چهارمحال و بختیاری 0/3 0/1 0/7
خراسان 4/2 3/2 3/9
خوزستان 2/4 2/1 1/6
زنجان 1/1 0/9 1/5
سمنان 1/3 1/1 1/1

سیستان و بلوچستان 0/8 0/6 1/0
فارس 3/4 4/0 4/3
قزوین 0/0 1/9 2/0
قم 1/7 1/7 4/2

کردستان 0/8 0/8 1/0
کرمان 3/5 2/7 2/3
کرمانشاه 0/3 0/5 0/3

کهکیلویه و بویراحمد 0/1 0/3 0/2
گلستان 0/0 1/4 2/0
گیالن 2/0 1/7 2/1
لرستان 0/7 0/9 1/3
مازندران 2/9 1/6 1/8
مرکزی 2/0 1/0 2/0
هرمزگان 0/9 0/8 0/7
همدان 1/7 1/4 0/5
یزد 1/3 1/2 1/8
جمع 100/0 100/0 100/0
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درصد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک استان 
  

ــاهده   تقریباً همان وضع طرحهای تحقیقاتی فعال در استانها، در طرحهای تحقیقاتی پایان یافته نیز مش
ــود اختصـاص داده  می شود، بطوریکه استان تهران در سالهای 77، 75 و 79 بیشترین طرح ها را به خ

است و استان اصفهان در رتبه دوم قرار دارد، جدول (5-4). 
 

                     جدول (4-5): درصد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته در استانهای مختلف 
استان  سال 75  سال 77  سال 79 

آذربایجان شرقی 0/5 0/9 2/8
آذربایجان غربی 2/2 1/3 0/9

اردبیل 0/4 0/8 0/9
اصفهان 4/7 4/3 6/7
ایالم 0/1 0/1 0/6
بوشهر 0/3 0/1 0/1
تهران 61/8 69/1 49/8

چهارمحال و بختیاری 0/4 0/5 0/5
خراسان 2/5 2/2 5/4
خوزستان 1/3 1/1 1/1
زنجان 0/8 0/5 1/4
سمنان 0/5 0/9 1/4

سیستان و بلوچستان 0/7 0/4 1/0
فارس 2/8 2/7 2/8
قزوین 0 3/8 2/0
قم 4/1 2/2 6/4

کردستان 0/4 0/3 0/5
کرمان 2/5 1/4 2/0
کرمانشاه 0/3 0/5 0/2

کهکیلویه و بویراحمد 0/2 0/2 0/3
گلستان 0 1/1 1/6
گیالن 4/9 1/3 2/1
لرستان 0/7 0/8 1/1
مازندران 3/2 1/1 2/6
مرکزی 2/6 0/8 1/8
هرمزگان 0/5 0/3 0/6
همدان 0/9 0/7 0/7
یزد 0/9 0/5 2/6
جمع 100/0 100/0 100/0
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تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی - ترویجی و علمی - پژوهشی داخل وخارج  
 

 در سال 75 از تعداد 6948 مقاله منتشر شده توسط محققــان ایرانـی، تعـداد 1515 مقالـه در مجـالت 
ــیده  علمی خارجی و مابقی در مجالت علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی داخل کشور به چاپ رس
ــداد 2184 مقالـه در مجـالت  است، نمودار (4-4)و(4-5). در سال 77 از 10391 مقاله منتشر شده تع
علمی خارجی و 8207 مقاله در مجالت داخل کشور چاپ شده اند و در سال 79 از مجمــوع 11615 
مقاله، 1988 مقاله در مجالت علمی خارجی و مابقی در داخل کشور چــاپ شـده انـد.در کـل تعـداد 

مقاالت منتشر شده توسط محققان ایرانی روندی افزایشی دارد. 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار(4-4) تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی - ترویجی و علمی - پژوهشی داخلی 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (4-5) تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی خارجی 
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ــی میتـوان بـه رشـد دوره هـای  از عوامل مؤثر در افزایش تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علم
تحصیالت تکمیلی و تشویق چــاپ مقـاالت اشـاره نمـود. البتـه سـهم اصلـی را توسـعۀ دوره هـای 
تحصیالت تکمیلی و افزایش دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده دارد. لذا میزان 
توسعه دورههای تحصیالت تکمیلی در آینده رشد مقاالت منتشــر شـده در مجـالت معتـبر داخلـی و 
ــدات علمـی و  خارجی را متاثر خواهد ساخت. همچنین اتخاذ تدابیر مختلف تشویقی باعت رشد تولی

انتشار مقاالت محققان کشور در مجالت معتبر بینالمللی خواهد شد. 
 

مقاالت منتشر شده در مجالت معتبرخارجی در هر رشته 
  

ــداد مقـاالت را بـه  از مقاالت منتشر شده در مجالت خارجی، گروه مهندسی و تکنولوژی بیشترین تع
خود اختصاص داده است و گروه علوم کشاورزی در مرتبۀ بعدی قرار دارد، جــدول (4-6). مثـالً در 
سال 79 محققان گروه مهندسی و تکنولوژی 550 مقاله (27%) و محققان گروه علــوم کشـاورزی 320 
مقاله (16%) در مجالت خارجی منتشر کرده اند. درصد مقاالت منتشر شده در مجالت خارجی در هر 

رشته در جدول (4-6) آمده است. 
     جدول (4-6) درصد مقالههای منتشر شده در مجالت خارجی در هر رشته 
رشته  سال 75  سال 77  سال 79 
فیزیک  12/3 7/0 8/7

شیمی وزیست  13/5 8 18/5
مهندسی و تکنولوژی  32/2 42 27

علوم کشاورزی  13/5 14 16
علوم پزشکی و دارو سازی  7/7 14 13/5

سایر علوم طبیعی 6/7 8 9/4
جامعه شناسی و روانشناسی 0/5 0/3 0/7

 
مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی در هر رشته 

 
با بررسی مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمــی داخلـی،  مشـاهده مـی شـود کـه گـروه علـوم 
ــه (22/9 درصـد) در ایـن گـروه  کشاورزی در مرتبه اول قرار دارد. مثالً در سال 79، تعداد 2208 مقال
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منتشر شده است و گروه مهندسی و تکنولوژی با 2176 مقاله (22/6 درصد) در مرتبه بعدی میباشــد. 
درصد مقاالت هر رشته از کل مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی در جدول (4-7) آمده است. 

       جدول (4-7) درصد مقالههای منتشر شده در مجالت داخلی در هر رشته  
رشته  سال 75  سال 77  سال 79 
فیزیک  3/5 1/1 1/7

شیمی وزیست  5/3 5/6 6/5
مهندسی و تکنولوژی  26/8 26/3 22/6

علوم کشاورزی  23/8 15/2 22/9
علوم پزشکی و دارو سازی  12/0 18/3 15/5

سایر علوم طبیعی 4/6 3/5 5/0
جامعه شناسی و روانشناسی 2/7 2/5 2/4

اقتصاد 1/2 1/4 1/5
حقوق  1/3 1/0 1/6

زبان شناسی و زبانها 3/2 3/9 3/9
سایر علوم اجتماعی و انسانی 15/7 21/1 16/5

جمع 100 100  100
 

 ISI تعداد کل تولیدات علمی نمایه شده محققان داخل کشور در پایگاه
 ISI ــده در پایگـاه  در سال 2000 میالدی با افزایش مقاالت منتشر شده، تعداد تولیدات علمی نمایه ش
ــالدی بـه  به 1408 مورد افزایش یافته و در سالهای بعد نیز روندی افزایشی داشته و در سال 2002 می

2266 مورد بالغ می شود، نمودار (6-4).  
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (4-6) تعداد کل تولیدات علمی نمایه شدۀ محققان داخل کشور در پایگاه ISI طی 
سالهای 1993-2002 1 

١- استخراج توسط معاونت پژوهشى دانشگاه تربيت 
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علوم پاىه علوم پزشکى فنى و مهندسى کشاورزى و دامپزشکى علوم انسانى

ــک گروهـهای عمـدۀ تحصیلـی  در نمودار (4-7) تولیدات علمی ایران در سال 2000 میالدی به تفکی
آورده شده است1. علیرغم بیشترین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بیشترین تولیدات علمی ایران 
ــه بیشـتر از  در پایگاه  ISI متعلق به گروه علوم پایه با 718 مورد یعنی حدود 52 درصد می باشد. البت
ــی و مهندسـی  50 درصد تولیدات علمی این گروه به رشته شیمی تعلق دارد. گروه علوم پزشکی و فن
نیز هر یک با 279 تولیدعلمی  مشترکا در مرتبۀ دوم قرار دارند که این تعداد 20درصد از کل تولیدات 
علمی ایران میباشد.گروه کشاورزی و دامپزشکی با 92 مورد یعنی با 7 درصد از کل تولیــدات علمـی 
ایران در رتبه سوم و گروه علوم انسانی با 22 مورد در جایگاه آخر قرار دارد. با اینکــه تعـداد مقـاالت 
ــداد بسـیار  منتشر شده گروه علوم انسانی در مجالت داخلی قابل توجه است ولی به دالیل مختلف تع

اندکی از تولیدات علمی این گروه در سطح بین المللی عرضه و در پایگاه ISI نمایه شده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (4-7) تعداد تولیدات علمی ایران در سال 2000 به تفکیک گروه های عمده تحصیلی 
 

تعداد ارجاعات به مقاالت علمی منتشر شده ایرانی 
 

یکی دیگر از شاخص های مهم عملکردی در ارزیابی کالن علم و فناوری تعداد ارجاعات به تولیدات 
علمی است. تعداد ارجاعاتی که به مقاالت علمی میشود شاخصی است که به کیفیت این مقــاالت یـا 
تولیدات علمی میپردازد. در نمودار (4-8) تعــداد ارجاعـات بـه تولیـدات علمـی ایـران بـه تفکیـک 
گروههای عمدۀ تحصیلی مشاهده می شود. طبیعتاً  با افزایش تعداد مقاالت تعداد ارجاعات نیز بیشــتر 

خواهد شد اما بعضی از مقاالت با توجه به اهمیت و کاربردشان تعداد ارجاع بیشتری دارند.  
١ - انصافی، سکینه و غریبی ، حسین، دانش ایران در سال 2000، مرکز اطالعات و مدارک
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در سال 2000 بیشترین ارجاع متعلق به گروه علوم پایه است کــه بـا 1385 مـورد حـدود 73 درصـد 
ــترتیب بـا 288 و 145  ارجاعات را به خود اختصاص داده است. گروه علوم پزشکی و فنی مهندسی ب
مورد ارجاع در مکانهای دوم و سوم قرار دارند. با اینکه تعداد تولیدات علمی در ایــن دو گـروه برابـر 
ــاالت چـاپ شـده در گـروه علـوم پزشـکی دارای ارجاعـات  است ولی آمارها بیانگر آن است که مق
بیشتری نسبت به گروه فنی مهندسی است. گروه کشاورزی و دامپزشکی وگروه علوم انســانی نـیز بـه 

ترتیب با 65 و 15 ارجاع در مکانهای بعدی قرار دارند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (4-8) تعداد ارجاعات به تولیدات علمی ایران به تفکیک گروه های عمده تحصیلی در سال 2000 
 

ــروه علـوم انسـانی  این وضع نشان می دهد که از کل ارجاعاتی که به تولیدات علمی ایران می شود گ
ــاد کشـور مـا در  تنها 0/8 درصد را به خود اختصاص میدهد و این رقم با توجه به امکانات بسیار زی

این گروه ناچیز است. 
 

ضریب تأثیر 
 

ــی اسـت. درنمـودار (9-4)  ضریب تأثیر عبارت از حاصل نسبت تعداد ارجاعات به کل تولیدات علم
ــم. بیشـترین  ضریب تأثیر تولیدات علمی ایران به تفکیک گروههای عمدۀ تحصیلی را مشاهده می کنی
ــروه علـوم  ضریب تأثیر مربوط به گروه علوم پایه با 1/93 میباشد.  بدین معنی که  به هر مقاله  در گ
ــت. ایـن ضریـب در گـروه علـوم پزشـکی 1/03 و درگـروه فنـی و  پایه تقریباً دو بار ارجاع شده اس

288
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مهندسی 0/52 می باشد، یعنی به هر مقاله در گروه علوم پزشکی یک بار و به هــر دو مقالـه در گـروه 
فنی و مهندسی یک بار ارجاع شده است. درگروههای کشاورزی - دامپزشکی و علوم انسانی ضریــب 
تأثیر بترتیب 0/71 و 0/68 می باشد. به طور متوسط ضریب تأثیر تولیدات علمی ایران 1/37 میباشد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (4-9) ضریب تاثیر تولیدات علمی ایران به تفکیک گروه های عمده تحصیلی در سال 2000 
 

تعداد کتب علمی تخصصی تالیف شده و انتشار یافته توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی 
همانطور که در نمودار (4-10) مشاهده می شود در سال 77 تعداد کتب تالیف و ترجمه شده توســط 
دانشگاهها دارای رشد قابل مالحظهای نسبت به سال 75 است. درسال 77 حــدوداً ایـن شـاخص 80 
درصد رشد داشته است. در سال 79 علیرغم افزایش تعداد محققان و استادان نسبت به سال 77، تعداد 

کتب علمی انتشار یافته اندکی کاهش داشته است. 
 
 
 
 
 
 
 

 
نمودار (4-10) تعداد کتب علمی تخصصی تالیف شده و انتشار یافته 
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تعداد اختراعات ثبت شده 
  

ــد  همانطورکه در نمودار (4-11) مشخص شده تعداد اختراعات ثبت شده از سال 75 تا 80 دارای رون
صعودی است به طوریکه در سال 80 شاهد رشد 4 برابر این تعداد نسبت بــه سـال 75 هسـتیم. آغـاز 
این روند افزایشی به سال 79 برمی گردد. در این سال شاهد رشد دو برابر تعداد اختراعات نسبت بــه 
سال 78 هستیم. البته قابل ذکر است که اختراعات ثبت شده در ایران از نــوع اظـهاری بـوده و بـدون 

بررسی علمی و صرفا با اعالم متقاضی ثبت اختراع صورت می گیرد.                  
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

نمودار (4-11) تعداد اختراعات ثبت شده 1 
 

مقایسه با آمارهای بین المللی 
 

ــدات علمـی نمایـه شـده در   یکی از مهمترین شاخصهای عملکردی تعداد تولیدات علمی است. تولی
ــد. در همیـن سـال آمریکـا بـا  پایگا ههای ISI توسط محققان ایرانی درسال 1999 ، 993 مورد میباش
ــه ایـن  319917 تولید علمی بیشترین سهم را در تولیدات علمی نمایه شده در پایگاههای ISI دارد و ب
ترتیب  28 درصد از کل تولیدات علمی جهان را به خود اختصاص داده است. کشــورهای انگلسـتان، 
ژاپن، آلمان، فرانسه و کانادا به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند. ســهم ایـران در ایـن شـاخص0/08 

درصد میباشد.  
تعداد تولیدات علمی جهان در سال 2000 در پایگاههای ISI برابر 1164627 عدد می باشــد که ازایـن 
تعداد 1408 مورد مربوط به کشور ایران است. بدین ترتیــب 0/12 درصـد از تولیـدات علمـی جـهان 

1- آمار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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مربوط به ایران است. این در حالی است که کشور آمریکا با 374848 مورد به تنهائی 32/2 درصــد از 
تولیدات علمی جهان را به خود اختصاص داده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (4-12) سهم کشورها از تولیدات علمی نمایه شده در پایگاههای ISI در سال 1999 
 

 
شاخص دیگر، تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده می باشد. در سال 1999 تعــداد اختراعـات 
ــت شـده در همیـن  ثبت شده در ایران،310 مورد گزارش شده است. در صورتیکه تعداد اختراعات ثب
سال برای آمریکا 121930 و برای کشورهای ژاپـن، آلمـان، فرانسـه و انگلیـس  بـه ترتیـب 47363 ، 

30049 ، 10977 و 9610 مورد بوده است. 
 
 
 
 
 
 
 

 
نمودار (4-13) تعداد اختراعات ثبت شده در اروپا و آمریکا در سال 1999 
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تحلیل، بحث و نتیجه گیری 
 

تحوالت دو قرن اخیر در کشورهای صنعتی بیش از هر چیز مرهون توجه جــدی بـه تولیـد و کـاربرد 
علم و فناوری بوده است. وجود آمارهای نسبتاً ثابت طی سالهای مختلف در خصوص جایگــاه هفـت 
کشور اول تولید کننده علم در جــهان از یـک سـو، و از سـوی دیگـر جایگـاه مشـابه آنـها در تعـداد 
اختراعات بعنوان کشورهای اول تا هفتم دنیا، حاکی از رابطه مثبت میان تولید علــم و تولیـد فنـاوری 
است. به بیانی دیگر،کشورهای تولید کننده علم، اصــوالً همـان تولیـد کنندههـای عمـده فنـاوری نـیز 

هستند. 
ــد.  ارزیابی و توجه به وضع تولید علم وسهم کشور در تولید علم دنیا، قدمهای اولیه خود را طی میکن
ــه امیـدوار  آمارهای موجود بیانگر آن است که سهم کشور، در تولید علم دنیا ناچیز می باشد، ولی نکت

کننده روند رو به افزایش این سهم است.  
در سال 1993 کل تولیدات علمی نمایه شده محققان ایرانی در پایگاه ISI، 323 مورد بوده اســت. ایـن 
ــاً سـه  تعداد در سال 1998به حدود  1041 مورد افزایش یافته است، یعنی طی یک دوره 5 ساله تقریب
برابر شده است. همچنین آمارهایی که اخیراً استخراج شده است بیانگر رشد این تعداد به 2266 مورد 

در سال 2002 است که رشد بسیار خوبی میباشد.  
ــیریم بـا اینکـه جمعیـت ایـران حـدود یـک درصـد   اگر تولید علمی را به نسبت جمعیت در نظر بگ
ــا را بـه  جمعیت دنیا را تشکیل می دهد، ولی در سال 2000 ایران 12 صدم درصد از تولید علم در دنی
خود اختصاص داده است. از میان 52 کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی، ترکیه با حدود54 صــدم 
ــای سـال 2000  درصد رتبه اول و مصر با 21 صدم درصد رتبه دوم را دارا هستند. با مروری بر آماره
مالحظه می شود هفت کشور مهم اسالمی ( ایران، ترکیه، عربستان، مصر، کویت، عراق و پاکستان) در 
مجموع، 11713 مورد یعنی معادل 1/26 درصد از تولید علمی دنیا را بــه خـود اختصـاص داده انـد و 
ــادل 1/3 درصـد  این در حالی است که در همین سال کشور کره جنوبی به تنهایی با 14814 مورد، مع

تولید علم دنیا، از وضع بهتری برخوردار است.  
شایان توجه است که از مجموع 1390 مورد تولیدات علمی ایران در پایگاههای ISI تعداد 1351 مورد 
 SSCI (نمایه نامه استنادی علوم) و 39 مورد معادل 2/18 درصــد در SCI یعنی 97/19 درصد در پایگاه
ــه علـوم  (نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی) گزارش شده است ولی در پایگاه Art & Humanities (نمای
انسانی وهنر شامل دین، فرهنگ و 000) هیچ موردی گزارش نشده است. درهمین پایگــاه ، ترکیـه بـا 
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ــه  40 مورد ،مصر 16 مورد و عربستان با 4 مورد رتبه های اول تا سوم را در بین کشور های مسلمان ب
خود اختصاص دادهاند. 

آمارها نشان میدهد از این میزان سهم ناچیز ایران در تولید علم دنیــا (12صـدم درصـد) گـروه علـوم  
پایه با 718 مورد معادل 0167/ درصد، گروه پزشکی و فنی مهندسی هــر کـدام بـا 279 مـورد معـادل 
ــورد معـادل 0079/ درصـد رتبـه  024/ درصد مشترکاً رتبه دوم ،گروه کشاورزی و دامپزشکی با 92 م

سوم را دارا است و در آخر گروه علوم انسانی با 0019/ درصد قراردارد.  
ــوع 205  آمار اختراعات به ثبت رسیده در سالهای 75 تا 80 حاکی از آن است که در سال 75 در مجم
ــوده اسـت ولـی در  مورد اختراع ثبت شده است. این آمار در سال 77 از رشد قابل قبولی برخوردار نب
ــای  سالهای 79 و 80 شاهد رشد سیصد درصدی نسبت به سال 75 هستیم. مقایسه این آمارها با آماره
بینالمللی نشان دهنده مقدار ناچیز آنها میباشد. بعنوان مثال در سال 1999 در کشــور فرانسـه 30049 
ــده اسـت. البتـه شـایان ذکـر اسـت کـه  مورد اختراع به ثبت رسیده، و در ایران 310 مورد گزارش ش
اختراعات ثبت شده در کشورهای صنعتی از نوع تاسیسی بوده، در حالی که در ایران از نــوع اظـهاری 

است که صرفا با اعالم محقق و پرداخت هزینه ثبت، بعنوان اختراع ثبت می گردد . 
ــاتی فعـال، در سـال 79 نسـبت بـه سـال 77 ، شـاهد افزایـش 43  در شاخص تعداد طرحهای تحقیق
درصدی بوده ایم. حــدود 72 درصـد طرحـهای تحقیقـاتی فعـال بـه طرحـهای تحقیقـات کـاربردی 
اختصاص دارد. نکته چشمگیر دیگر تمرکز بیش از حــد طرحـهای تحقیقـاتی فعـال در اسـتان تـهران 
است. مالحظه میشود استان تهران در سالهای 75 تا 79 بطورمتوسط 57 درصد از طرحهای تحقیقاتی 

فعال را به خود اختصاص داده است. 
به طور کلی با وجود اینکه امر تحقیقات و توجــه سـازمان یافتـه بـه آن در کشـور از قدمـت زیـادی 
ــی ریـزی شـده اسـت،1  برخوردار نیست و اساس« برنامه ملی تحقیقات» بطور مدون در سال 1375 پ

ولی بیشتر شاخصهای آن از رشدی  نسبتاً سریع برخوردار بوده است. 
 

نکات مهم 
*تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال در کشور رو به افزایش است. 

*طرحهای تحقیقاتی غالباً از نوع کاربردی است. 
* بیش از 60 درصد طرحهای تحقیقاتی به دو گروه علوم کشاورزی و مهندسی تعلق دارد.  

*به طور کلی تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی داخلی رو به افزایش است. 

1- تبصره 63 قانون بودجه سال 1376 مصوب مجلس شورای اسالمی 



 شاخصهای عملکردی  
 

 
 

٧٥

*شمار تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه ISI  از رشد بسیار سریعی برخوردار است.  
*با توجه به رشد تعداد محققان پیش بینی می شود در سالهای آینده شــاهد افزایـش سـهم کشـور در 

تولید علم دنیا باشیم. 
ــبر بیـن المللـی بسـیار  *با وجود دارا بودن یک درصد جمعیت دنیا سهم کشور در انتشار مقاالت معت

کمتر از یک درصد میباشد. 
* سهم کشور در تولید علمی دنیا خصوصا در گروه علوم انسانی و هنر (Art & Humanities) علـیرغم 

وجود تواناییهای فراوان ناچیز است.                                                                                                     



 

فصل پنجم 
شاخصهای بهرهوری



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهرهوری به معنای امروزی به طور کلی معیار جامعی برای هر سامانه جهت سنجش میزان دستیابی بـه 
ــاید بدسـت آیـد، میباشـد. بـهبود بـهره وری  اهداف، کارائی و اثر بخشی فعالیت ها در مقابل آنچه ب
ــن راسـتا  ضامن بقای هر سامانه اعم از خرد و کالن و موجب بهینه سازی و ارتقای وضع است. در ای
ــتاندارد اجتنـاب نـاپذیـر  ارائۀ تصویری گویا از چگونگی و میزان بهره وری در قالب شاخصهای اس
میباشد. در این فصل، شاخصهایی با عنوان شاخصهای  بهره وری در ارزیابی کالن علم و فنــاوری 

مطالعه و بررسی شده که از این قرار است:  
 

1- نسبت تعداد مقاالت منتشر شده به صد نفر محقق 
2- نسبت اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی ) به تعداد محققان 

3- نسبت اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی) به تعداد کل طرحهای تحقیقاتی پایان یافته 
4- نسبت تعداد محققان به تعداد مراکز تحقیقاتی 

5- نسبت اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی ) به تعداد مراکز تحقیقاتی 
6- نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی  فعال به تعداد مراکز تحقیقاتی 

7- نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به صد نفر محقق 
8- نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی ) به جمعیت کشور 

 

  شاخصهای بهرهوری 
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جدو ل (5-1) دادههای شاخص های بهره وری ارزیابی کالن علم و فناوری 
مالحظات   1379  1377  1375 شاخصهای بهره وری  ردیف 

ــده در  تعداد مقاالت منتشر ش
مجالت داخلی و خارجی 

 47  68  45
نسبت تعداد مقاالت منتشر شده به صد نفر 

محقق 
 

 39  54  35
نسـبت مقـاالت منتشـر شـده در مجــالت 
معتبر علمــی ترویجـی و علمـی پژوهشـی 

ایران به صد نفر محقق 
 

 8  14  10
ـــر شــده در  نسـبت تعـداد مقـاالت منتش
مجالت معتبر علمی خارجی بــه صـد نفـر 

محقق 

 -1
الف 

 
 

1- ب 
 
 

1- ج 
ـــــال 75 و 77   اعتبــــار س
پرداختـی وسـال 79 مصــوب 

است (برحسب هزار ریال) 
 72180  63812  44848

ــاتی ( دولتـی ) بـه   نسبت اعتبارات تحقیق
تعداد محققان 

 2

به هزار ریال   124951  60614  66247
ــارات تحقیقـاتی ( دولتـی) بـه   نسبت اعتب

تعداد کل طرحهای تحقیقاتی پایان یافته 
 3

  9  7  10
نسـبت تعـداد محققـان بـه تعـداد مراکـــز 

تحقیقاتی  
 4

به هزار ریال   659646  448187
46130

 8
ــاتی ( دولتـی ) بـه   نسبت اعتبارات تحقیق

تعداد مراکز تحقیقاتی 
 5

  7/2  6/4  7/6
 نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی  فعال بــه 

تعداد مراکز تحقیقاتی 
 6

  66  91  74
ــال بـه  نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فع

صد نفر محقق 
 7

به هزار ریال   28/2  15/7  11/5
 نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی) به 

جمعیت کشور 
 8

 
منابع: نتایج آمارگیری از فعالیتهای تحقیق و توسعۀ کشور، مرکز آمار ایران، سالهای 76 ، 78 و 80 

قانون بودجۀ کشور سالهای 74 الی 80 
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نسبت تعداد مقاالت منتشر شده به صد نفر محقق 
ــرده اسـت و از  نمودار (5-1) نشان میدهد در سال 75 هر محقق به طور متوسط 0/45 مقاله تألیف ک
ــبر علمـی خـارجی  این میزان 0/35 مقاله در مجالت معتبر علمی داخلی و 0/10 مقاله در مجالت معت
منتشر شده است، نمودارهای (5-2) و (5-3). در سال 77 نیز هر محقق به طور متوســط 0/68 مقالـه 
ــبر خـارجی منتشـر  تألیف کرده است که 0/54 آن در مجالت معتبر داخلی و 0/14 آن در مجالت معت

شده است. 
ــه از ایـن مـیزان  همچنین هر محقق ایرانی در سال 79 به طور متوسط 0/47 مقاله تألیف کرده است ک
ــاهش  حدود 0/39 مقاله در مجالت داخلی و 0/08 مقاله درمجالت معتبر خارجی منتشر شده است. ک
نسبت  سال 79 نه به دلیل کاهش تعداد مقاالت بلکه به دلیل افزایش چشمگیر تعداد محققـان در ایـن 

سال می باشد.  
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (5-1) نسبت تعداد مقاالت منتشر شده به صد نفر محقق 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمـودار (5-2) نسـبت تعـداد مقـاالت منتشـر شـده در مجـالت معتـــبر علمــی خــارجی بــه صــد نفــر محقــق 
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ـــبر علمــی- ترویجــی و علمــی- پژوهشــی ایــران   نمـودار (5-3) تعـداد مقـاالت منتشـر شـده در مجـالت معت
به ازای صد نفر محقق 

 
نسبت اعتبارات تحقیقاتی (دولتی)به تعداد محققان 

 
این شاخص در سالهای اخیر روندی  افزایشی داشته است. چنانچه در نمودار (5-4) مشــخص اسـت 
نسبت اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی) در سال 79 رشدی حدود 70 درصد درمقایسه با ســال 75 داشـته 

است.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (5-4) اعتبارات تحقیقاتی به ازای هر نفر محقق (هزار ریال) 
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ــه کـل شـاغالن تحقیقـاتی رقـم  همانطور که نمودار (5-5) نشان میدهد، نسبت اعتبارات تحقیقاتی ب
ناچیزی است ولی آنچه که قابل توجه است، سیر افزایشی این اعتبارات در سالهای 77 و 79 میباشد، 

بطوریکه این شاخص در سال 79 نسبت به سال 75 شاهد افزایش صددرصدی بوده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (5-5) نسبت اعتبارات تحقیقاتی به کل شاغالن تحقیقاتی (هزار ریال) 
 

نسبت اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی ) به تعداد کل طرحهای تحقیقاتی پایان یافته 
 

محاسبۀ متوسط اعتبار تخصیص یافته به ازای هر « طرح تحقیقاتی پایان یافته» نشان میدهــد کـه ایـن 
ــش یافتـه  رقم در سال 75 از 66247 هزار ریال برای هر طرح، به 124951هزار ریال در سال 79 افزای

است، نمودار (6-5). 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (5-6) نسبت اعتبارات تحقیقاتی به کل طرحهای پایان یافته (هزار ریال) 
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نسبت تعداد محققان به تعداد مراکز تحقیقاتی  
 

همانطور که در نمودار (5-7) دیده می شود در سال 75، به طور متوسط در هر مرکز تحقیقاتی 10نفـر 
ــت و درسـال 79  محقق به امر پژوهش اشتغال داشتهاند. این رقم در سال 77 به 7 نفر کاهش یافته اس

به 9 نفر رسیده است.  

نمودار (5-7) نسبت تعداد محققان به کل مراکز تحقیقاتی 
 

 نسبت اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی ) به تعداد مراکز تحقیقاتی 
 

 این شاخص متوسط میزان اعتبار دولتی تخصیص یافته برای هــر مرکـز تحقیقـاتی را نشـان میدهـد. 
همانطور که در نمودار (5-8) عنوان شده، این رقم در سال 75 معادل 461308 هزار ریال بوده اســت. 
در سال 77 این رقم با تغییر ناچیزی به 448187 هزار ریال افزایش یافته است. همچنین  این شاخص 
ــیده اسـت.  در سال 79 با تغییر چشمگیری، یعنی افزایشی معادل 47 درصد به 659646 هزار ریال رس

البته با درنظر گرفتن اثر تورم افزایش این شاخص خیلی قابل توجه نخواهد بود. 
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نمودار (5-8) نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد مراکز تحقیقاتی (هزار ریال) 

 
 نسبت تعداد طرح های تحقیقاتی فعال به تعداد مراکز تحقیقاتی  

 
ــال اجـراء)  داشـته  هر مرکز تحقیقاتی در سال1375 به طور متوسط 7/6  طرح تحقیقاتی فعال (در ح

است. این میزان در سالهای 77 و 79 تغییر چشمگیری نداشته است. 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (5-9) نسبت تعداد طرحهای فعال به تعداد مراکز تحقیقاتی 
 

نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به صد نفر محقق 
  

چنانکه نمودار (5-10) نشان می دهد به ازای هر صد نفر محقق 74 طرح تحقیقاتی فعال وجود داشته 
است این تعداد در سال 77 به 91 طرح افزایش و در سال 79 به 66 طرح کاهش یافته است.  
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نمودار (5-10) تعداد طرحهای فعال به ازای صد نفر محقق 
 

 نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی ( دولتی ) به جمعیت کشور 
 

اگر کل اعتبارات تحقیقاتی را به جمعیت کشور تقسیم کنیم در می یابیم که در سال 79 رقمــی معـادل 
ــار تحقیقـاتی تخصیـص یافتـه اسـت. نمـودار (5-11) سـیر  28276 ریال برای هر نفر به عنوان  اعتب

افزایش سرانۀ اعتبارات تحقیقاتی را در سالهای 75 تا 79 نمایان میسازد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (5-11) نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به جمعیت کشور (ریال) 
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مقایسه با آمارهای بین المللی 
ــده بـا توجـه بـه امکانـات اشـاره میکنـد. یکـی از   شاخص های بهرهوری به نتایج علمی بدست آم
ــای ISI بـه  شاخصهای کالن مطرح شده در این قسمت، نسبت تولیدات علمی نمایه شده در پایگاهه

صد نفر محقق می باشد. 
 در مورد ایران در سال 1999 این نسبت 2/6 گزارش شده است. یعنی از هر صد نفــر محقـق ایرانـی، 
در این سال حدود 2/6 تولید علمی در پایگاههای ISI   نمایه شده است. این در حالی است که همیـن 

نسبت در کشور آلمان 22/4، در ژاپن 9/5 و در چین 5/5 می باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (5-12) تعداد تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه ISI به ازای صد نفر محقق در سال 1999 
ــاتی بـه تعـداد  از جمله شاخصهای کالن بهرهوری در ارزیابی علم وفناوری ، نسبت اعتبارات تحقیق
محققان می باشد. در سال 1377 بودجۀ تحقیقاتی کشور حــدود 302286570 دالر و تعـداد محققـان 
ــدن پایاننامـه هسـتند 41106 نفـر  کشور با احتساب دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در حال گذران
میباشد. بنابراین نسبت اعتبارات تحقیقاتی (دولتی) به تعداد محققان برابر با 7353 دالر است. ایـن در 
حالی است که در سال 1999 در کشور ژاپن مقدار این شاخص 143756/7 دالر گزارش شــده اسـت. 
مالحظه می شود  که کشور ژاپن برای هر محقق20 برابر ایران اعتبار تحقیقاتی در نظر میگــیرد. البتـه 
ــه اگـر بودجـه  آمارهای بینالمللی شامل بودجههای دولتی و بخش خصوصی میباشد که برای مقایس
ــودار(3-1)حـدود 20% کـل اعتبـارات تحقیقـاتی آن کشـور  تخصیص یافتۀ دولتی ژاپن را که طبق نم
ــر ایـران هزینـه میکنـد. در  میباشد، در نظر بگیریم میبینیم که دولت ژاپن برای هر محقق چهار براب
ــران  سال 1999 این نسبت در آلمان 198050 دالر می باشد که بخش دولتی آن حدود نه و نیم برابر ای

است.  
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1- آمار ایران مربوط به سال 1377 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (5-13) نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محقق به دالر در سال 1999 1 
نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد شاغالن تحقیقاتی یکی دیگر از شاخصهای کالن بهرهوری اســت. 
در سال 1999 در کشورهای ژاپن، آلمان، کره و اسپانیا این نســبت بـترتیب 103056/7 ، 102298/6 ، 

134497/4 و 62300/3 دالر می باشد. این در حالی اســت کـه ایـن نسـبت در ایـران در سـال 1377  
 4155/5 دالر می باشد، نمودار (14-5). 

نمودار (5-14) نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد شاغالن تحقیقاتی به دالر در سال 11999 
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تحلیل، بحث و نتیجه گیری 
 

 از دید کلی، بررسی شاخص های کالن بهره وری در علم و فناوری بیانگر رشد کند ایــن شـاخصها 
در کشور ما است. 

در شاخص «نسبت تعداد مقاالت منتشر شده به صد نفر محقق» آمارها نشان از کاهش این نســبت در 
ــدی  سال 79 در مقایسه با سال77 دارند. باید این نکته را خاطرنشان ساخت که علت این کاهش تا ح
ناشی از افزایش تعداد محققان در این سالها می باشد . این شاخص در سال 79 نشانگر این است کــه  
ــارجی منتشـر شـده اسـت. از ایـن  در مجموع از هر صد نفر محقق،  47 مقاله در مجالت داخلی وخ
ــل و 8 مقالـه در مجـالت  تعداد 39 مقاله در مجالت معتبر علمی - ترویجی و علمی - پژوهشی داخ
ــدی نسـبت تعـداد  معتبر علمی خارجی منتشر شده است. آمارهای سال 79 حاکی از کاهش 27 درص
ــارجی ایـن تعـداد از  مقاالت به صد نفر محقق در مجالت داخلی است، همچنین در مجالت معتبر خ

رقم 14 در سال 77 به عدد 8 درسال 79 کاهش نشان میدهد. 
ـــف بــودن    مقایسـه ایـن آمـار بـا آمارهـای بیـن المللـی همـانند سـایر شـاخص هـا، نشـانگر ضعی

کشور در سطح بین المللی است. در حالی که نسبت تولیدات علمی ایــران در پایگاهـهای ISI درسـال 
1999 به ازای صد نفر محقق 2/6 گزارش شده است، در همین سال این نســبت در کشـور چیـن 5/5 

می باشد. 
ــال 79 نسـبت بـه سـال 77  نسبت اعتبارات تحقیقاتی به کل شاغالن تحقیقاتی، به قیمت جاری در س
ــطح داخلـی رضـایتبخش مـی باشـد، لکـن  معادل 77 درصد رشد داشته است. این میزان رشد  در س
مقایسۀ سطح اعتبارات با اعتبارات سایر کشورها نشانۀ ناچیز بــودن اعتبـارات کشـور اسـت. در سـال 
ــاتی1 در ایـران 4155/5 دالر بـوده اسـت. در  1377 نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد شاغالن تحقیق
سال 1999 میالدی این شاخص در کشور کره جنوبی حدود 134497 دالر گــزارش شـده اسـت، بـه 

بیانی دیگر در کره  جنوبی مقدار این شاخص بیش از 30 برابر  ایران است.  
ــت، در همیـن راسـتا مشـاهده مـی شـود نسـبت  تعداد مراکز تحقیقاتی در سال 79 افزایش داشته اس
ــال  اعتبارات تحقیقاتی به تعداد مراکز تحقیقاتی نیز افزایش یافته است. این نسبت از 461308 هزار ری
در سال 75 به 659646 هزار ریال رسیده اســت کـه  معـادل 43 درصـد رشـد در سـال 79 میباشـد.  
نسبت اعتبارات تحقیقاتی به جمعیت کشور در سال 1377 ، 15670 ریال بوده است و با افزایــش 80 

درصدی به رقمی معادل 28276 ریال در سال 79 رسیده است. 
 

1 - این نسبت با احتساب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که در حال گذراندن پایان نامه هستند بعنوان محقق، 
در نظر گرفته شده است. 
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نکات مهم 
 

ــی وخـارجی  *در سال 1379 به طور متوسط از هر صد محقق ایرانی 47 مقاله در مجالت معتبر داخل
ــر در مجـالت  منتشر شده است و از این تعداد حدود 8 مقاله درمجالت معتبر علمی خارجی و 39 نف

معتبر علمی داخلی منتشر شده است. 
* از هر صد نفر محقق ایران حدود 2/6 تولید علمی در پایگاههای ISI نمایه شده است. 

*نسبت اعتبارات تحقیقاتی به جمعیت کشور در سال 79 نسبت به سال 77 رشد خوبی داشته است. 
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ــر توسـعۀ  تجارب نوین جوامع بشری نشان میدهد که  توسعۀ پایدار اقتصادی و اجتماعی مبتنی ب
ــدی جـامع شـامل سیاسـتگذاری ، تعییـن راهبردهـا،  علم وفناوری است  که خود نیازمند تحقق فراین
ــه و ارائـۀ تصویـری واقعـی و روشـن از  برنامهریزی دقیق و اجرای مؤثر در تمامی زمینهها است. تهی
وضع علم وفناوری کشور مقدمۀ ضروری ایــن فراینـد اسـت. از ایـنرو گـزارش ارزیـابی کـالن علـم 
وفناوری کشور در پی آنست که حتیالمقدور ابعاد مختلف سامانۀ علــم وفنـاوری ملـی را بـر اسـاس 
شاخصهای مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی  در پنج بخش انسانی، ساختاری، مالی، عملکــردی 

و بــهرهوری بــا اســتفاده از اطالعــات موجــود بررســی نمــاید و رونــد تحــــوالت را طـــی  
ــر  سالهای  1375 ، 1377 و 1379 مورد تحلیل قرار دهد. در انتهای هر بخش نیز وضع کشور با دیگ

کشورهای جهان مقایسه میشود. 
اهم مالحظات حاصل از بررسی آمارها در بخش های مختلف را میتوان بدین صورت بیان کرد: 

 
انسانی 

 شمار نیروی انسانی شاغل در بخش تحقیقات  طی سالهای گذشته رو به افزایش بوده است. 

 ترکیب شاغالن تحقیقاتی در راستای افزایش نسبت محققان در حال تغییر می باشد. 
 شاغالن تحقیقاتی در سطح کشور توزیع نامتوازنی  دارند به طوری کــه حـدود 50% آنـها در 

استان تهران متمرکز شدهاند. 
 مقایسه آمار محققان با اعضاء هیئت علمی کشور نشان میدهد که شماری از محققان بــالقوه 

کشور در امر تحقیقات فعال نیستند.  

جمع بندی نهایی 
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ــق اشـتغال   بیش از 60درصد محققان در دو بخش فنی و مهندسی و علوم کشاورزی به تحقی
دارند. 

 تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت در ایران کمتر از سطح متوسط جــهانی و بیشـتر از 
میانگین آسیا است. 

 
ساختاری 

 بیشتر مراکز تحقیقاتی موجود در استان تهران واقعاند. 
 حدود نیمی از مراکز تحقیقاتی متعلق به بخش غیر دولتی  است که بیشتر آنها مراکز کوچـک   

وابسته به واحدهای صنعتی کشور می باشد.  
ــته رو بـه افزایـش   تعداد انجمن های علمی و پایگاه ها و شبکههای علمی طی سالهای گذش

بوده است. 
مالی 

 آمارهای موجود افزایش اعتبارات تحقیقاتی دولتی تخصیص یافته به قیمــت جـاری را نشـان 
میدهد ولی اعتبارات تحقیقاتی ساالنه به قیمت ثابت تقریبا ثابت مانده است. 

 اعتبارات تحقیقاتی دولتی تخصیص یافته در مقایسه با تولید ناخالص ملی ناچیز است.  
 با اینکه بخش عمده ای از تحقیقات کشور در دانشگاهها  انجام  می گیرد و بیشتر محققان در 
ــص یافتـه بـه ایـن بخـش چشـمگیر  دانشگاه ها اشتغال دارند ولی اعتبارات تحقیقاتی تخصی

نیست. 
عملکردی 

 طرحهای کاربردی بیشترین سهم از طرحهای تحقیقاتی را دارد.  

 بیشترین طرحها (حدود 60%) در استان تهران به اجرا در آمده است.  
 بیش از شصت درصد طرحهای تحقیقاتی به دو گروه علــوم کشـاورزی و فنـی و مهندسـی 

تعلق دارد. 
 تعداد مقاالت منتشرشده روندی افزایشی را نشان میدهد. 

 بیش از 70% مقاالت در مجله های داخلی منتشر شده است. 
ــن ایـن تعـداد بشـدت در   شمار تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه ISI  اندک می باشد لیک

حال افزایش است.  
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 شمار ارجاعات بین المللی به مقاالت علمی محققان کشور روندی صعودی را نشان می دهد 

لیکن تعداد کم  آنها نشان از سهم اندک ایران در تولید جهانی علم دارد. 
 روند رشد تعداد ارجاعات بینالمللی به مقاالت علمی محققان کشــور بیشـتر از رونـد رشـد 

مقاالت انتشار یافته میباشد. 
بهرهوری 

 بطور متوسط هر صد نفر محقق در سال 1379 تعداد 47 مقاله منتشــر کـرده انـد کـه از ایـن 
تعداد 8 مقاله در مجالت معتبر علمی خارجی انتشار یافته است. 

 متوسط تعداد طرحهای تحقیقاتی به ازای هر محقق روندی نزولی را نشان میدهد. 
 بسیاری از مراکز تحقیقاتی کوچک هستند. 

ــاری بـه تعـداد محققـان رو بـه   نسبت اعتبارات تحقیقاتی دولتی تخصیص یافته به قیمت ج
افزایش است.  

 
ــابقۀ درخشـان  از دیدگاه نظری علم در فرهنگ اسالمی و ایرانی از جایگاه رفیعی برخوردار است و س
ــم وفنـاوری نـیز  علمی کشور حکایت از توجه و اهتمام خاص ایرانیان به این مقوله  دارد. ارزیابی عل
ــیروی انسـانی و امکانـات و زمینـه هـای بـالقوه و امیـد بخـش بـرای ارتقـاء  حاکی از آن است که ن
شاخصهای علم وفناوری در کشور موجود است، لیکن در مقایسه با کشورهای موفق وحتــی نسـبت 
ــوردار  به سطح متوسط بینالمللی، جمهوری اسالمی ایران از جایگاه شایستهای در علم و فناوری برخ
نیست. محققان ایرانی هنوز سهم اندکی در تولید جهانی علم دارند و در معرفی تولیدات علمی کشـور 

بویژه در رشته های غیر علوم تجربی و کاربردی در سطح جهان با مشکل روبرو هستند. 
با این وجود، برخی از شاخصهای علم و فناوری در سالهای اخیر به سرعت ارتقاء یافتــهاند و درحـال 
حاضر روند تولید علم در کشور چشم انداز روشنتری نسبت به سالهای گذشته دارد. علیرغم این همه 
و با وجود عالقه شدید به کسب مدارج علمی در سطح جامعه، نامطمئن بودن محرک ها و انگیزه هــا 
بیانگر فقدان استحکام و ثبات در آیندۀ تولید علم در کشور است. با اینکه شــواهد مشـخصی از رشـد 
کیفیت در تولیدات علمی مشاهده می شود باید اذعان نمود که در توســعه علمـی همچنـان توجـه بـه 

کمیت بیش از کیفیت است. 
ــم و بـهره گـیری از آن نـیز وضـع  در زمینه فناوری و اثر بخشی علم و توجه به جنبه های تجاری عل

مطلوب نبوده و  آشکارا فاصله بسیاری در این زمینه باجوامع صنعتی مشاهده می گردد. 
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ــاوری   بر پایۀ ارزیابی کمی و تحلیل نتایج حاصله می توان به اهم نقاط قوت و ضعف بخش علم وفن
کشور و نیز فرصت ها و تهدیدهای فرا روی آن اشاره کرد: 

 
نقاط قوت و ضعف 

 
نقاط قوت 

 منظور از نقاط قوت، توانایی های موجود در بخش علم و فناوری یا در سایر بخشها می باشد کــه بـا 
تکیه بر آن ها می توان به توسعه و پیشبرد علم و فناوری در کشور کمک نمود. 

 
1ـ فرهنگ 

 آرمانگرا بودن جامعۀ ایران بویژه در عرصه های علمی  
 اقبال عامه به علم آموزی 

 برخورداری از تاریخ و فرهنگ و تمدن غنی اسالمی و ایرانی 
 تمایل به اصالح سیاست ها وساختارهای مرتبط با علم وفناوری درکشور 

 استقبال از ایجاد انجمن های علمی و عضویت در آن 
 تمایل به افزایش تماس با مراکز علمی بین المللی 

 تشویق انتشار مقاالت علمی  در داخل و خارج کشور 
 توجه برخی صنایع به استفاده از  فناوری های جدید  

 توجه به آموزشهای مجازی و الکترونیکی  
2ـ نیروی انسانی 

 نیروی انسانی با کیفیت، پر انگیزه و دارای پتانسیل قوی 
 نسل جوان پرشور 

 دانشجویان و محققان فوقالعاده باهوش 
 افزایش تعداد دانشجویان و طالب کشور 

3ـ منابع فیزیکی ومالی 
 منابع طبیعی و انرژی اولیۀ مورد نیاز ( نفت، گاز، باد، خورشید، جنگل و 000)  

 بخش های خاص صنعتی برای انجام تحقیقات 
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 شبکه های سراسری اعم از مخابراتی،خطوط انتقال انرژی الکتریکی، حمل و نقل و 000 
 دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی به تعداد زیاد 

 
4ـ منابع اطالعات 

 منابع علمی غنی در برخی از حوزه های علمی 
 نشریات علمی گوناگون (حدود 230 عنوان) 

 همایش ها وکنفرانسهای علمی متعدد در کشور 
 

5 ـ فرآیندها 
 توسعۀ تربیت نیروی انسانی در بخش آموزش عالی 

 توسعۀ نظام تحصیالت تکمیلی  
  شروع شکل گیری ارزیابی علم وفناوری کشور 

 
نقاط ضعف 

 منظور کاستیهای درون حوزۀ بخش علم و فناوری است. اهم موارد آن عبارتند از: 
 

1ـ مشکالت و محدودیت های فرهنگی  
 فقدان بستر مناسب فرهنگی برای علم و فناوری  

 مدرک گرایی به جای علم جویی 
 عدم توجه کافی به تهدیدهای فرهنگی داخلی و خارجی  

 توجه به جنبه های فردی بجای کار گروهی و تشریک مساعی 
 عدم رعایت حقوق دانش پژوهان و جایگاه آنان 

 عدم تکریم محققان و دانشمندان در عمل 
 وجود شرایط اجتماعی منجر به فزونی پدیدۀ فرار مغزها 

 روی آوردن شماری از دانش پژوهان به مراکز قدرت و ثروت  
 پیشی گرفتن روابط بر ضوابط در توزیع امکانات 

 فزونی میل به مصرف کاالها و تجهیزات آماده در مقــابل میـل بـه تولیـد و مصـرف علـم و 
فناوری 
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 عدم پرورش روحیه جستجوگری و پرسشگری در مدارس کشور 
 عدم آموزش روش تحقیق در دانشگاهها  

 عدم باور و اعتقاد بسیاری از برنامهریزان و مجریان به انجام فعالیتها بر مبنای نتایج مطالعــات 
و یافتههای تحقیقاتی   

 
2ـ مشکالت مربوط به نیروی انسانی  

 کمبود نیروی انسانی مجــهز بـه دانـش و مـهارت الزم بـرای مدیریـت و اجـرای تحقیقـات 
ارزشمند  

 کمبود تعداد دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی بویژه در دوره دکترا و فوق دکترا 
 عدم توجه به جذب و حفظ نیروی انسانی کارآمد 

 کمبود نیروی انسانی تربیت شده بعنوان دستیاران محققان 
 

3ـ مشکالت مربوط به منابع مالی و فیزیکی  
 عدم توجه به تحلیل منابع فیزیکی موجود برای استفاده بهینه در تحقیقات و تولید علم  

 کمبود منابع کالبدی مناسب ( اعم از وسایل ، تجهیزات و امکانات و 000) 
 عدم شفافیت تخصیص منابع مالی در بخشهای مختلف علم و فناوری 

 کم بودن بودجه و دستمزد پژوهشهای مراکز دانشگاهی در مقایسه باسایر مراکز تحقیقاتی  
 

4ـ مشکالت مدیریتی و ساختاری  
 فقدان برنامه ریزیهای راهبردی در بخش علم وفناوری کشور 

 فقدان برنامه ریزیهای توسعه ای وراهبردی  در مراکز تحقیقاتی  
 فقدان متولی برای بخش علم وفناوری و نیز ساختار و تشکیالت مشخص در این بخش  

 سرعت و اطمینان ناکافی برای رسیدن به مرزهای دانش 
 عدم بهره وری مورد انتظار در بخش علم و فناوری 

 عدم وجود یک نظام پاسخگو در خصوص آمار و اطالعات کلیدی درکشور 
 عدم برخورداری از  نظام مدیریت اطالعات کار آمد 

 عدم استفاده از تجارب بین المللی در تدوین طرح جامع توسعۀ علم و فناوری  
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ــت،   فقدان همکاری و هماهنگی الزم بین بخش علم و فناوری با سایر بخشهای کشور (صنع
کشاورزی، خدمات و 000) 

 عدم تعیین اولویت های پژوهشی  
 نگرش و رویکرد توصیفی1 در مقابل رویکرد مفهومی 2 

 کم توجهی به رعایت شایسته ساالری در انتخاب و انتصاب مدیران بخش علم و فناوری  
 

فرصتها وتهدیدها 
فرصتها 

ــتای توسـعۀ   اشاره به عوامل خارج از حوزۀ علم وفناوری دارد که می توان در شرایط موجود در راس
علم و فناوری کشور از آنها بهره برداری نمود. اهم موارد عبارتند از: 

1ـ عوامل اجتماعی و فرهنگی 
 وجود فرهنگ اسالمی و توصیه به علم آموزی در آن 

 انگیزه سیاست گذاران برای اصالح سامانه علم وفناوری کشور 
 انتظارات و توقعات رو به فزونی در جامعه ( بلند پروازی و ولع برای رشد) 

 عالقه مندی به علم آموزی به ویژه در نسل جوان  
 درخشش جوانان و نیز دانشمندان ایرانی در مجامع و رقابت های بین المللی  

 وجود دانشمندان ایرانی در جهان 
2ـ عوامل سیاسی 

 صلح و ثبات سیاسی در داخل کشور 
 توجه به توسعۀ مناسبات با کشورهای منطقه و جهان 

 وجود سازمانها و نهادهای بین المللی 
 وجود قوانین و مقررات بین المللی قابل استفاده  

3ـ عوامل اقتصادی 
 وجود تقاضا در کشور و درمنطقه نسبت به محصوالت علم وفناوری  

 وجود امکانات و اعتبارات داخلی و بین المللی  
 رشد اقتصادی کشور 

 

١- Descriptive

٢- Conceptualized
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4ـ عوامل فناوری 
 توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات  

 سهولت در دستیابی به اطالعات علمی و فنی در سطح جهان 
 

تهدیدها 
اشاره به عوامل خارج از حوزۀ علم وفناوری میکند که باعث ایجــاد مـانع در توسـعۀ علـم وفنـاوری 

کشور می شوند. اهم موارد عبارتند از: 
 

1ـ عوامل سیاسی 
 عدم شفافیت عوامل سیاسی ( درسطح بینالمللی ) تأثیر گذار بر  حوزۀ علم و فناوری کشور 

 عدم توازن در عملکردها در خصوص استقالل و وابستگی  
 

2ـ عوامل اقتصادی 
 کمبود سرمایه گذاری در بخش علم وفناوری و نیز عدم تناسب در توزیع آن 

 توجه به اعتبارات تحقیقاتی بعنوان هزینه 
 کمبود دستمزد محققان و شاغلین تحقیقاتی در مقایسه با دستمزد ارائه دهندگان خدمات 

 عدم بررسی و شناخت تهدیدهای اقتصادی در سطح جهانی  
 تحریم اقتصادی 

 کمبود مشارکت و حمایت بخش خصوصی در زمینه های مرتبط با علم وفناوری  
 

 3ـ عوامل مدیریتی  
 کم توجهی مدیران ارشد به تولید و مصرف علم و فناوری  

 قوانین و مقررات پیچیده و سد کننده 
 کم توجهی به تصمیم گیریهای علمی و ضابطه مند برای حل مشکالت جامعه  

ــم و   غلبه میل به واردات محصوالت نهایی علم و فناوری در مقابل میل به تولید و مصرف عل
فناوری در برخی ازدستگاهها  

 کمبود امکان ارتباطات محققان با سازمانها و مجامع بین المللی 
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 روشن نبودن انتظارات از محققان  
 تاخیر در تحقق نظام جامع نظارت و ارزیابی عملکرد تحقیقات 

 
4ـ عوامل فناوری 

 اشکال در بهره گیری از فناوری اطالعات درسطح جهانی 
ــتای   نبود امکان دستیابی به تجهیزات پیشرفته وفناوری های روز دنیا و استفاده از آنها در راس

اهداف پژوهشی 
 

پیشنهادها و راهکارها 
برای رفع مشکالت و موانع مزبور و دست یافتن به جایگاه مطلوب بین المللی نیــاز بـه راهکارهـایی 

است که به اهم آنان می توان اشاره نمود: 
 

1ـ فرهنگی 
 دستیابی علم و دانش به جایگاه رفیع خود 

ــق و ابـداع در سـطوح مختلـف جامعـه بویـژه در موسسـات   کوشش در ایجاد فرهنگ تحقی
آموزشی 

 صیانت مداوم از حریم علم و عالمان در جریان فعل و انفعاالت روز مره و متداول اجتماعی  
 حمایت اجتماعی از کار آفرینان و تشویق و تکریم آنان  

ــا   اعتماد سازی در برنامه ریزان و مجریان فعالیتهای عمرانی و توسعهای به لزوم انجام کاره
بر اساس نتایج مطالعات و یافتههای تحقیقاتی 

 
2ـ مدیریتی و ساختاری 

 توجه بیشتر مدیران ارشد کشور به بخش علم وفناوری و تاکید بر زیر بنایی بودن آن 
 تعیین سیاستها و راهبردهای ملی علم و فناوری در هماهنگی متقابل با سیاستها و راهبردهــای 

اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور 
 ساماندهی نظام علم وفناوری و تعیین متولی برای آن 

 تشکیل قطب های علمی کشوری 



 جمع بندی نهایی  
 
 
 

102

ــهای   تفکیک مأموریتها و وظایف مراکز علمی و تحقیقاتی در عین تقویت مناسبات و همکاری
فی ما بین 

ــط بـا علـم، پژوهـش و فنـاوری   خودداری و ممانعت از بهره برداری ابزاری از مقوالت مرتب
بویژه در رقابت های سیاسی و اجتماعی 

 بازنگری در قوانین و مقررات (مقررات زدایی و تفویض اختیار به محققان ارشد)  
 تدوین محورهای اساسی و اولویتهای تحقیقاتی کشور ( هم راستا کردن برنامه های آموزشــی 

وتحقیقات با نیازها ی محیطی درجه اول) 
 تدوین استاندارد های فعالیتهای پژوهشی 

 هدفمند نمودن تحقیقات و بکارگیری نتایج تحقیقات در بخشهای مختلف  
 تقویت همکاری علمی بین دانشگاههای داخل و خارج  

 ایجاد و تقویت سازوکارهای قانونی برای حفظ نیروهای کار آمد در بخش علم و فناوری  
 تقویت مجالت علمی پژوهشی داخلی و ارتقاء کیفی آنها با توجه به معیارهای پذیرفته شــده 

بین المللی 
 تدوین قانون جدید و مقررات الزم برای ثبت اختراعات و اکتشافات 

 متناسب سازی شغل و شاغل ( تصدی امور بر اساس تخصص و قابلیت های حرفه ای) 
ـــی در   اسـتفاده از محققـان و دانـش پژوهـان در زمینـه هـای مرتبـط و بعنـوان مشـاور علم

دستگاههای اجرایی  
 عاری ساختن محیط علم و دانش از  غرض ورزی ها و گرایش های مخرب 

 تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی بر اساس عملکرد آنان  
 تأمین حداقل معاش دانشجویان بعنوان سرمایههای آتی در تولید علم  

 حمایت از برگزاری گردهمایی های بین المللی در کشور 
 حمایت از انجمن های علمی در راستای توجه به پژوهش  

ــایج یافتـههای   ترغیب برنامه ریزان و مجریان فعالیتهای عمرانی و توسعهای به استفاده از نت
تحقیقاتی 
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3ـ نیروی انسانی 
 تداوم و تقویت تربیــت نیروهـای متخصـص در سـطوح عـالی ( توسـعۀ دورههـای دکـترای 

تخصصی و فوق تخصصی و 000) 
 متناسب سازی نظام تربیت دانش آموختگان در آموزش عالی با نیازهای پژوهشی 

 آموزش و تربیت محققان از طریق تشکیل کارگاههای آموزشی روش تحقیق، مقاله نویســی و 
 000

 تشویق محققان  به کارگروهی و شبکه ای بجای کارفردی 
 ایجاد محیط و شرایط مناسب برای محققان  

 حمایت ویژه از دانش پژوهان و دانشمندان ارشد 
ــای علمـی و ثبـت اختراعـات   تشویق محققان برای مستند سازی و انتشار تولیدات و یافته ه

خود 
ــناس و   تربیت نیروی فنی کاردان جهت انجام امور اجرایی فعالیتهای تحقیقاتی بعنوان کارش

تکنیسین تحقیقاتی 
 

4ـ مالی 
 افزایش اعتبارات مالی و افزایش سهم بیشتر علم و فناوری از تولید ناخالص ملی  

 شفاف بودن منابع و اعبتارات تخصیص یافته به بخش علم وفناوری 
 تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و مشارکت در امر تحقیقات 

 تأمین مالی محققان  
 تقلیل برخی از هزینه های بخش علم و فناوری 

 
5ـ فناوری 

 تکمیل و توسعۀ نظام اطالع رسانی علمی کشور  
 توسعۀ بهره مندی از ابزارهای جدید فناوری برای دستیابی به منابع اطالعاتی در سطح جهانی 



 

 
 

ضمایم 



 
 
 
 
 
 

نامه شماره 59484 مورخ 24/ 1381/11 شورای عالی انقالب فرهنگی 
کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و استانداریهای سراســر 

کشور 
بـه پیوسـت مصوبـۀ جلسـۀ 510 مـورخ 1381/10/24 شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی  در بــارۀ 

شاخصهای ارزیابی علم وفناوری برای اجرا ابالغ می شود. 
 

                                                                        سید محمد خاتمی 
                                                  رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی 

  
  

شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسۀ 510 مــورخ 1381/10/24، در اجـرای بنـد 6 وظـایف ایـن 
شورا، شاخصهای ارزیابی علم و فناوری را به این شرح تصویب کرد:  

 
مقدمه 

ــنرو ارزیـابی  بخـش علـم و  علم و فناوری زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب میشود. از ای
ــرار گرفتـه اسـت. تجـارب  فناوری در سطح بین المللی به عنوان فرایندی رو به رشد مورد توجه ق
ارزیابی از علم و فناوری در کشورهای دنیا متفاوت است، لیکن آنچه در بیشتر کشورها مشترک می 
ــاوری اسـت. ایـن شـاخصها  باشد تعیین شاخصهای ارزیابی به منظور سنجش میزان رشد علم و فن
ــخص  معموالً در گزارشهای ساالنه سازمان ها و مجله های معتبر بین المللی به منظور مقایسه و مش

نمودن وضع علم و فناوری کشورها استفاده می شود. 
با توجه به گزارشهای بین المللی و مطالعات و تجربیــات مربـوط بـه وضعیـت علمـی و پژوهشـی 
کشور، عنوانهای شاخصهای ارزیابی علم و فناوری در دو سطح کالن و خرد و شاخصهای کیفی بـه 

شرح زیر تعیین می شود: 

شاخص های ارزیابی علم و فناوری



ضمائم 
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شاخص های کالن ارزیابی علم و فناوری1 
ــاوری کشـور  عنوانهای شاخص های کالن ارزیابی علم و فناوری چگونگی ارزیابی بخش علم و فن
را بصورت کلی و فراتر از دستگاهها و سازمانهای مربوط به این بخــش تعییـن مـی کنـد. ارزیـابی 
براساس این شاخص ها باید روند عمومی بخش علم و فناوری کشــور و موقعیـت نسـبی آن را در 

عرصه بینالمللی مشخص کند. 
 

1ـ شاخص های انسانی2 
1ـ1ـ تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت  

1ـ2ـ تعداد کل شاغالن تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت  
1ـ3ـ درصد محققان از کل شاغالن تحقیقاتی  

1ـ4ـ درصد محققان مراکز دولتی از کل محققان  
1ـ5ـ درصد شاغالن تحقیقاتی مراکز دولتی از کل شاغالن تحقیقاتی  

1ـ6ـ درصد محققان در بخش های مختلف تحقیقات از کل شاغالن تحقیقاتی  
1ـ7ـ درصد کارشناسان پژوهشی از کل شاغالن تحقیقاتی  

1ـ8ـ درصد تکنیسین های شاغل در تحقیقات از کل شاغالن تحقیقاتی  
1ـ9ـ تعداد شاغالن تحقیقاتی برحسب استان های کشور  
1ـ10ـ تعداد و درصد محققان برحسب رشته تخصصی  

1ـ11ـ درصد رشد تعداد محققان 
1ـ12ـ تعداد نیروهای پشتیبانی و خدماتی تحقیقات 

 
2ـ شاخص های مالی 

2ـ1ـ کل اعتبارات تحقیقاتی  
2ـ2ـ درصد رشد اعتبارات تحقیقاتی3 

  (GNP) 2ـ3ـ درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی

زیابی بر اساس شاخصهای مزبور در یک سال و نیز در یک برنامه توسعه ا ر ا  - 1
2- شاخصهای انسانی به تفکیک جنسیت(زن و مرد) می باشند. 

3- منظور از اعتبارات تحقیقاتی، اعتبارات تخصیص یافته و منظور از درآمدها و هزینه های تحقیقاتی، درآمدها
و هزینه های تحقق یافته می باشد. 
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2ـ4ـ درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از بودجه عمومی دولت  
2ـ5ـ درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی  

2ـ6ـ درصد درآمدهای تحقیقاتی از کل هزینه های تحقیقاتی  
2ـ7ـ درصد هزینه های تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی مصوب  

2ـ8ـ درصد اعتبارات تحقیقات کاربردی و توسعه ای از کل اعتبارات تحقیقاتی  
2ـ9ـ درصد اعتبارات تحقیقات بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی  

2ـ10ـ درصد اعتبارات بخش های مختلف تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی و رشد اعتبارات هر 
بخش. 

2ـ11ـ درصد اعتبارات پشتیبانی تحقیقات بــه تفکیـک عمرانـی و پرسـنل دفـتری خدمـاتی از کـل 
اعتبارات تحقیقاتی 

2ـ12ـ درصد هزینه های پرسنلی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی 
2ـ13ـ کل هزینۀ مربوط به خرید و انتقال فناوری  

2ـ14ـ کل درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری  
 

3ـ شاخص های ساختاری 
3ـ1ـ تعداد مراکز تحقیقاتی  

3ـ2ـ نسبت مراکز تحقیق و توسعه1 به کل مراکز تحقیقاتی  
3ـ3ـ نسبت مراکز تحقیقات علمی به کل مراکز تحقیقاتی  

3ـ4ـ نسبت مراکز تحقیقاتی غیردولتی به کل مراکز تحقیقاتی  
3ـ5ـ تعداد تفاهم نامه های اجرا شده به تفکیک ملی و بین المللی  

3ـ6ـ تعداد پایگاه ها و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی علمی و مرتبط با شبکه های اینترنت 
3ـ7ـ نسبت مراکز تحقیقاتی در هر یک از گروههای تخصصی علمی2  به تفکیک  

3ـ8ـ نسبت مراکز تحقیقاتی دولتی در هر یک از گروههای تخصصی علمی  
3ـ9ـ تعداد پارک ها و شهرک های تحقیقاتی و فناوری  

3ـ10ـ تعداد انجمن های علمی  
 

ظور از مراکز تحقیق و توسعه و مراکز تحقیقات علمی مراکزی است که دا ن م  - 1
2- منظور از گروههای تخصصی علمی گروههای هشتگانه شورای عالی برنامه ریزی شامل گروههای فنی و 

مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم تجربی، کشاورزی ، پزشکی و هنر می باشد. 
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4ـ شاخص های عملکردی 
4ـ1ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب و فعال1  به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه ای  

4ـ2ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد استفاده قرار گرفته است. 
4ـ3ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه ای  

4ـ4ـ درصد طرحهای تحقیقاتی بنیادی از کل طرحهای تحقیقاتی فعال  
4ـ5ـ درصد طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای از کل طرحهای تحقیقاتی فعال  

ــی ـ پژوهشـی ایرانـی بـه  4ـ6ـ تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی ـ ترویجی و علم
تفکیک  

4ـ7ـ تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی خارجی  
4ـ8ـ تعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کامل همایش های معتبر علمی داخلی  

4ـ9ـ تعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کامل همایش های معتبر علمی خارجی  
4ـ10ـ تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده  

4ـ11ـ تعداد ارجاعات به مقاالت علمی منتشر شده  
4ـ12ـ تعداد کتب علمی تخصصی تألیف شده و انتشار یافته توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقـاتی و 

ناشران معتبر علمی  
4ـ13ـ تعداد قراردادهای خرید و انتقال فناوری  

4ـ14ـ تعداد قراردادهای فروش و انتقال فناوری  
5ـ شاخص های بهره وری 

5ـ1ـ نسبت تعداد مقاالت منتشر شده به صد نفر محقق به تفکیک بندهای 4ـ6 تا 4ـ9 
5ـ2ـ نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان و شاغالن تحقیقاتی به تفکیک  

5ـ3ـ نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد کل طرحهای تحقیقاتی پایان یافته  
5ـ4ـ نسبت تعداد محققان به تعداد مراکز تحقیقاتی  

5ـ5ـ نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد مراکز تحقیقاتی  
5ـ6ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به تعداد مراکز تحقیقاتی  

5ـ7ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به صد نفر محقق  
5ـ8ـ نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان   

5ـ9ـ نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به یک میلیون نفرجمعیت کشور و به کل جمعیت کشور 

ظور از طرح تحقیقاتی فعال طرح تحقیقاتی تصویب شده، تامین اعتبار ن م  - 1
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5ـ10ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به طرح های تحقیقاتی مصوب  
ــل  5ـ11ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد بهره برداری قرار گرفته به ک

طرحهای تحقیقاتی مصوب  
 

شاخصهای خرد ارزیابی علم و فناوری 
 

عنوانهای شاخص های خرد ارزیابی علــم و فنـاوری، چگونگـی ارزیـابی دسـتگاهها و سـازمانهای 
مربوط به بخش علم و فناوری و نحوۀ مقایسه آنها را با هم معین می کنــد. ارزیـابی براسـاس ایـن 

شاخص ها باید در نهایت به رتبه بندی دستگاهها و سازمانهای موجود دراین بخش منجر شود. 
این شاخص ها، دانشــگاه، پژوهشـگاه، مرکـز تحقیقـاتی، پژوهشـکده، سـازمان تحقیقـاتی و گـروه 

تحقیقاتی دارای تشکیالت مستقل را مورد ارزیابی قرار می دهد. 
 

1ـ شاخص های انسانی  
1ـ1ـ تعداد محققان به تفکیک گروههای تخصصی و مدرک علمی  

1ـ2ـ تعداد کل شاغالن تحقیقاتی به تفکیک گروههای تخصصی  
1ـ3ـ تعداد کارشناسان پژوهشی  

1ـ4ـ تعداد تکنیسینهای شاغل در تحقیقات  
1ـ5ـ درصد شاغالن تحقیقاتی از کل کارکنان  

1ـ6ـ تعداد دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی به تفکیک مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  
 

2ـ شاخص های مالی 
2ـ1ـ کل اعتبارات تحقیقاتی  

2ـ2ـ درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی  
2ـ3ـ درصد اعتبارات غیردولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی  

2ـ4ـ درصد کمک ها و درآمدهای تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی به تفکیک 
2ـ5ـ درصد اعتبارات تحقیقات کاربردی و توسعه ای از کل اعتبارات تحقیقاتی  

2ـ6ـ درصد اعتبارات تحقیقات بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی  
2ـ7ـ درصد کل اعتبارات تحقیقاتی از کل اعتبارات  
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ــات بـه تفکیـک عمرانـی و پرسـنل دفـتری خدمـاتی از کـل  2ـ8ـ درصد اعتبارات پشتیبانی تحقیق
اعتبارات تحقیقاتی  

2ـ9ـ درصد هزینه های پرسنلی از کل اعتبارات و از اعتبارات تحقیقاتی  
2ـ10ـ درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری  

 
3ـ شاخص های ساختاری 

3ـ1ـ تعداد تفاهم نامه ها با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی برای انجام برنامهها و پروژههای مشــترک 
تحقیقاتی  

3ـ2ـ تعداد رشته ها و گروههای علمی ـ تحقیقاتی به تفکیک  
3ـ3ـ تعداد قطب های تحقیقاتی (کانون های عالی تحقیقی نمونه) 

3ـ4ـ تعداد مراکز تحقیقاتی  
3ـ5ـ داشتن پایگاهها و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی علمی و ارتباط با شبکه های اینترنت 

3ـ6ـ تعداد کتابهای علمی و منابع اطالع رسانی  
3ـ7ـ تعداد عناوین مجالت معتبر علمی داخلی و خارجی  

3ـ8ـ داشتن ارزیابی درونی منظم  
 

4ـ شاخص های عملکردی 
4ـ1ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال 

4ـ2ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد استفاده قرار گرفته است. 
4ـ3ـ تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه ای  

4ـ4ـ درصد طرحهای تحقیقاتی بنیادی از کل طرحهای تحقیقاتی فعال  
4ـ5ـ درصد طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای از کل طرحهای تحقیقاتی فعال  

ــی ایرانـی بـه  4ـ6ـ تـعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهش
تفکیک  

4ـ7ـ تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی خارجی  
4ـ8ـ تعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کامل همایش های معتبر علمی داخلی  

4ـ9ـ تعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کامل همایش های معتبر علمی خارجی  
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4ـ10ـ تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده 
4ـ11ـ تعداد قراردادهای تحقیقاتی اجرا شده با سایر مراکز علمی به تفکیک داخل و خارج  

4ـ12ـ تعداد اعضای هیئت علمی که در راهنمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشارکت دارند. 
4ـ13ـ تعداد اعضای هیئت علمی که در انجام تحقیقات در سایر مراکز علمی و تحقیقاتی داخلــی و 

خارجی همکاری داشته اند. 
4ـ14ـ تعداد اعضای هیئت علمی و یا محققانی که بــرای انجـام تحقیقـات از سـایر مراکـز دعـوت 

شدهاند. 
4ـ15ـ تعداد کارگاههای علمی تخصصی برگزار شده 

4ـ16ـ تعداد گردهماییهای علمی برگزار شده  
4ـ17ـ تعداد سخنرانی های علمی و جلسات مباحثه  

4ـ18ـ تعداد رتبه ها و افتخارات پژوهشی اخذ شده از جشــنواره هـای علمـی و پژوهشـی ملـی و 
بینالمللی  

4ـ19ـ تعداد عناوین کتب و نشریات علمی منتشر شده  
4ـ20ـ تعداد قراردادهای فروش و انتقال فناوری  

5ـ شاخص های بهره وری 
5ـ1ـ نسبت تعداد مقاالت منتشر شده به تعداد محققان  

5ـ2ـ نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان و شاغالن تحقیقاتی به تفکیک  
5ـ3ـ نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد کل طرحهای تحقیقاتی پایان یافته  

5ـ4ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به تعداد محققان  
5ـ5ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به طرح های تحقیقاتی مصوب. 

ــه کـل  5ـ6ـ نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد بهره برداری قرار گرفته ب
طرحهای تحقیقاتی مصوب 

 

شاخصهای کیفی ارزیابی علم و فناوری 
ــامانۀ علـم و فنـاوری ملـی را  شاخص های کیفی ارزیابی علم و فناوری، مؤلفه ها و مقوالتی  از س
ــن اسـت.پاسـخ بـه ایـن  مورد بررسی و پرسش قرار می دهد که تبیین کمی آنها دشوار یا غیر ممک
پرسش ها باید به صورت تحلیلی و از طریق نظرخواهی از صاحبنظران و مدیــران علـم و فنـاوری 

فراهم آید و نتایج ارزیابی براساس شاخص های آماری را تکمیل کند. این شاخصها عبارتند از: 
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1ـ میزان تطبیق تحقیقات انجام شده در کشور با هدف های برنامه های توسعه. 
2- فرآیند سیاستگذاری و تعیین راهبردهای علم و فناوری در کشور. 

3ـ کیفیت ساماندهی و سازماندهی ملی علم و فناوری. 
4ـ کیفیت نظام اطالع رسانی علم و فناوری در کشور. 

5 ـ توسعۀ ارتباطات بینالمللی در زمینۀ علم و فناوری. 
6 ـ میزان استفاده از نتایج تحقیقات در کشور. 

ـــاد بــه اســتفاده از تحقیــق در  7ـ گسـترش فرهنـگ و روحیـۀ تحقیـق در کشـور و مـیزان اعتق
برنامهریزیهای عمرانی و توسعهای. 

8ـ میزان مشارکت دانشمندان و محققان کشوردر تصمیم گیری امور مربوط به علم و فناوری. 
9ـ نحوۀ مصرف بودجه های تحقیقاتی در کشور. 

10ـ میزان ارائه خدمات و تسهیالت بخش دولتی در امور تحقیقاتی. 
11ـ کیفیت انتقال فناوری از خارج به داخل کشور و انجام تحقیقات تطبیقی به منظور بومــی کـردن 

آن. 
12ـ ارتباط بخش صنعت با مراکز تحقیقاتی( دانشگاهی و غیردانشگاهی). 

13ـ  میزان گرایش به مراکز تحقیقاتی غیردولتی و روند توسعه کمی و کیفی آنها. 
14ـ کیفیت مدیریت مراکز تحقیقات. 

15ـ منزلت اجتماعی و رضایت شغلی دانشمندان و محققان. 
16ـ کیفیت مجالت علمی ـ پژوهشی کشور. 

17ـ کیفیت کتابهای علمی. 
ــها در سـطح  18ـ  کیفیت همایشهای علمی و امکانات و تجهیزات  مربوط جهت برگزاری همایش

بینالمللی. 
19ـ میزان توجه به ایجاد راهکارهای مناسب جهت  جذب نخبگان و کاهش مهاجرت آنان. 

تبصره: کلیه دستگاههای اجرایی موظفند همکاری الزم را با هیئــت نظـارت و ارزیـابی فرهنگـی و 
علمی شورای عالی انقالب فرهنگی برای نیل به ارزیابی وضع فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی 

کشور و تهیه گزارشهای ساالنه بعمل آورند. 
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ــه و تصویـب نـهایی شـاخصهای  گزارش ارزیابی کالن علم و فناوری کشور پس از طی مراحل تهی
ارزیابی علم و فناوری در جلسه 510 مورخ 81/10/24 شــورای عـالی انقـالب فرهنگـی در زمـانی 
ــی و  محدود، با تالش مضاعف معاونت علم و فناوری و کارشناسان هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگ
علمی، علی رغم  کاستیهای بسیار و مشکالت پیچیده و دشوار تهیه آمار و اطالعات الزم بــا گـذران 

مراحل زیر تدوین شده است: 
1- تعیین عناوین آمار و اطالعات مورد نیاز  

2- گردآوری آمار و اطالعات و منابع دستگاهها و سازمانهای ذیربط بویژه مرکــز آمـار 
ایران و با استفاده از پایگاههای اطالعاتی 

3- اعتبارسنجی آمار و اطالعات گردآوری شده  
4- تهیه مقادیر کمی شاخصهای ارزیـابی علـم و فنـاوری بـا کمـک پـردازش آمـار و 

اطالعات مربوط 
5- نمایش مقادیر کمی شاخصها در قالب جداول و نمودارها  

ــاوری و سـپس طـرح نتـایج در  6- تحلیل و بررسی نتایج در سطح معاونت علم و فن
جلسات شورای ارزیابی آموزش عالی و تحقیقات به منظور تعمیق تحلیلها 

ــان علمـی  7- طرح گزارش ارزیابی کالن علم و فناوری در جلسه ای با حضور نخبگ
ــهای  کشور در تاریخ82/3/7 به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف و نیز چالشها و فرصت
ــه در مجموعـهای بـا نـام  موجود و آتی. شایان توجه است صورت مذاکرات این جلس
بررسی و تکمیل اولین ارزیابی کالن علم و فناوری در شمارگان محــدود منتشـر شـده 

است. 
8- طرح نتایج جلسه با نخبگان علمــی در جلسـه شـورای ارزیـابی آمـوزش عـالی و 
ــه پیشـنهاد نسـبت بـه سیاسـتها، راهبردهـا و  تحقیقات در تاریخ 82/3/8 به منظور ارائ
راهکارهای اجرایی معین به منظور مرتفع ساختن نقاط ضعف و تقویت نقــاط قـوت و 

نیز مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها 

سابقه و گردش کار
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9- تدوین گزارش ارزیابی علم و فناوری با استفاده از نتایج اقدامات مذکور  
10- بررسی مشروح گزارش در جلسات 82/3/28 و 82/4/25 هیئت  
11- مطالعه گزارش توسط اعضای هیئت و ارائه پیشنهادهای اصالحی 
12- تدوین و ویرایش نهایی گزارش با توجه به پیشنهادهای مذکور  

13- بررسی و تائید نهایی گزارش در کمیته منتخب هیئت 
14- بررسی و تصویب توسط شورای عالی انقالب فرهنگی 

 



 

 

واژهنامه 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جامعه آماری 
     جامعه آماری شامل چهار زیرجامعه ذیل است: 

1ـ کلیه واحدهای اقتصادی ارائه دهنده خدمات تحقیق و توســعه کـه در طبقـه بنـدی بیـن المللـی 
فعالیتهای اقتصادی1 با کدهای چهار رقمی زیر مشخص  شده است: 

7310ـ تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی. 
7320ـ تحقیق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و علوم انسانی. 

ــرای مرحلـه دوم  2ـ کلیه کارگاههای صنعتی با کارکنان 50 نفر و بیشتر که در سال 1374 (زمان اج
سرشماری عمومی صنعت و معدن کشور) دارای واحد تحقیق و توسعه بوده اند.  

3ـ کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که دارای واحد تحقیق و توسعه بوده اند. 
4ـ کلیه مدارس علوم دینی با کارکنان 10 نفر یا بیشتر که دارای واحد تحقیق و توسعه بوده اند. 

 
                                                           

1- نتایج آمارگیری مراکز تحقیق و توسعه مرکز آمار ایران 

واژهنامه 
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واحد دارای فعالیت اصلی یا فرعی تحقیق و توسعه: 
       واحد دارای فعالیت اصلی یا فرعی تحقیق و توسعه، مکان ثابتی است که محل انجام فعــالیت 
ــتمر اسـت. انجـام  اصلی تحقیق و توسعه و یا فعالیت فرعی تحقیق و توسعه به صورت منظم و مس
هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود شاغل است. به عبارت دیگر هر واحــد بـاید یـک یـا چنـد نفـر 

کارکن داشته باشد. 
 

فعالیت تحقیق و توسعه:  
       به مجموعه فعالیتهای نظام یافته و برنامه ریزی شده ای گفته می شود که به طور کلی پیرامون 
ارتقاء نظری و عملی علوم  مختلف (علوم پایــه، علـوم فنـی و مهندسـی، علـوم کشـاورزی، علـوم 
ــهبود کـارایی و  پزشکی، علوم انسانی و هنر) صورت می گیرد، از نتایج حاصل می توان در جهت ب
بهره وری و ایجاد فرآورده ها و فرآیندها، وسایل و ابزار، نظامها، خدمات و روشهای جدید کــه در 

نهایت منجر به توسعه می شود، استفاده نمود. 
 

مالکیت: 
     منظور از مالکیت، وضعیتی است که بر اساس نحوه تعلق سرمایه به اشخاص حقیقی و حقوقــی 
ــه عـهده مـالک یـا مـالکین سـرمایه  تعیین می گردد و به تبع آن مسئولیت فنی و اقتصادی سرمایه ب

است. مالکیت دو نوع است: عمومی وخصوصی. 
ــد متعلـق بـه   عمومی:  منظور از مالکیت عمومی آن است که تمام یا بیش از 50 درصد سرمایه واح

وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، بانکها، نهاد های انقــالب اسـالمی، شـهرداریها وسـایر موسسـات 
بخش عمومی باشد. مالکیت عمومی به نوبه خود به دولتی و سایر تقسیم می شود. 

دولتی:  منظور از مالکیت دولتی آن است که بیش از 50درصد سرمایه واحد متعلق به دولت باشد.  
سایر:   منظور از سایر آن است که بیش از 50درصد سرمایه متعلق به نهاد ها  و موسسات عمومــی 
غیر دولتی است. مانند شهرداریها، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی، بانکها، هالل احمر و 

 .000
ــق  خصوصی:  منظور از مالکیت خصوصی آن است که تمام یا بیش از 50 درصد سرمایه واحد متعل
به افراد حقیقی یا موسسات خصوصی باشد (شرکتهای تعاونی نیز خصوصی محسوب می شوند). 
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شاغالن: 
ــد کـار مـی        منظور از شاغالن واحد، کلیه افرادی هستند که در داخل یا خارج واحد برای واح
کنند، اعم از اینکه تمام وقت یا پاره وقت باشند. این گروه شامل شاغالن با مزد و حقوق و شاغالن 

بدون مزد و حقوق (مالکان و شرکای فعال و شاغالن فامیلی بدون مزد و حقوق ) می باشند. 
 

محقق: 
      فردی است که بیشتر اوقات خود را صرف پژوهشهای علمــی و فنـی مـی کنـد و در اجـرا یـا 
مدیریت فعالیتهای علمی و پژوهشی مشغول به کار است و عمدتاً دارای مــدرک فـوق لیسـانس یـا 
ــی کـافی (بـه  باالتر و یا معادل آن از دوره های غیر دانشگاهی و یا به طور معادل دارای تجربه عمل

تایید مرجع رسمی مربوط)است. 
 

دستیار محقق: 
ــق         به فردی اطالق می شود که تحت هدایت ورهبری محقق بوده و در اجرای فعالیتهای تحقی
و توسعه به او کمــک مـی کنـد. معمـوالً دارای تحصیـالت دانشـگاهی و یـا طـی دوره هـای غـیر 
دانشگاهی به طور معادل دارای تجربه کاری (به تایید مرجع رسمی مربوط ) بوده واحتماالً در آینده 
خود محقق می شود. در بعضی موارد از دستیار محقق به عنوان کارشناس علمی نــیز نـام بـرده مـی 

شود. 
 

تکنیسین: 
ــاربردی در ارتبـاط بـا        فردی به جز محقق و دستیار محقق می باشد که جهت انجام خدمات ک
ــی شـود   فعالیت تحقیق و توسعه تحت راهنمایی و سرپرستی محقق و دستیار محقق به کار گرفته م
ــوزش فنـی و حرفـه  و معموالً دارای مدرک فوق دیپلم یا باالتر و یا به طور معادل دارای مدارک آم

ای و یا دارای تجربه عملی  کافی (به تایید مرجع رسمی مربوط )است. 
 

کارکنان دفتری و پشتیبانی: 
ــور دفـتری و حسـابداری و غـیره در       افرادی هستند که برای انجام فعالیتهای متفرقه از جمله ام

ارتباط با فعالیت تحقیق و توسعه اشتغال دارند. 
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شاغالن تمام وقت: 
     شاغالن تمام وقت کارکنانی هستند که تمام یا تقریباً تمام وقت کاری خود را به فعالیت تحقیــق 

و توسعه معینی اختصاص می دهند. برای سادگی کار، اضافه کار در محاسبات وارد نمی شود. 
 

شاغالن پاره وقت: 
      شاغالن پاره وقت کارکنانی هستند که بخشی از وقت کاری خود را به فعالیت تحقیق و توسعه 
معینی اختصاص می دهند. این کارکنان ممکن است چند فعــالیت علمـی و فنـاوری را بـا یکدیگـر 

انجام دهند (مانند تحقیق و توسعه تجربی، آموزش تحقیق و فناوری، خدمات تحقیق و فناوری). 
 

پروژه تحقیقاتی: 
ــخص بـا         مجموعه ای همگون از فعالیتهای علمی و فنی با محدودیت زمانی و زمان بندی مش
اهداف مشخص تحقیق و توسعه می باشد که توسط مجموعه ای از شاغالن علمی و فنی اجرا می 

 شود.  
ــه، در دسـت اجـرا، متوقـف و  پروژه های تحقیقاتی از نظر وضعیت اجرا به سه صورت خاتمه یافت

رهاشده می باشد. 
ــیری    خاتمه یافته:  منظور پروژه های تحقیقاتی است که کلیه عملیات مربوط به آن در سال آمارگ

خاتمه یافته است.  
ــی آن    اجرا:  به پروژه های تحقیقاتی اطالق می شود که مراحل تصویب را گذارنده،عملیات اجرای

شروع شده و تا پایان سال آمارگیری به اتمام نرسیده است. 
ــه    متوقف و رها شده:  به پروژه های تحقیقاتی اطالق می شود که تا قبل از زمان آمارگیری مرحل
ــهایی بـه طـور  یا مراحلی از کار به اجرا درآمده ولی بنابر دالیلی اجرای آن قبل ازحصول به نتیحه ن

موقت یا دائم، متوقف و در سال آمارگیری رها شده است. 
 

نوع پروژه: 
   انواع پروژه های تحقیقاتی بدین قرار است: بنیادی ، کاربردی و توسعه ای. 

بنیادی:  هر گونه  فعالیت تجربی یا نظری است که اساسا در جهت توسعه دانش علمــی بـدون مـد 
ــق مسـئول طـرح،    نظر داشتن اهداف عملی ویژه ای انجام می شود که در این نوع تحقیق غالباً محق
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در مورد تحقیق و نحوه سازماندهی فعالیت تصمیم گیری می کند. نتایج این نوع تحقیقات بیشتر در 
ــود و معمـوالً از طریـق مجـالت علمـی و مقـاالت  قالب اصول عام، نظریه ها و قوانین ارائه می ش

مطروحه در کنگره های علمی و غیره اشاعه داده می شود. 
کاربردی:  هر گونه فعالیتی که به منظور کسب آگاهیهای جدید و به طور مستقیم درجهت اهــداف 
و مقاصد عملی خاص صورت می گیرد، تحقیق کاربردی محســوب مـی شـود. از آنجـا کـه نتـایج 
ــوزه  تحقیقات کاربردی در ارتباط با مشکالت و موارد مشخص به کار گرفته می شود، معموالً به ح
ــا در نظـر داشـتن مـوارد اسـتفاده   محدودی از علم و تکنولوژی اثر می گذارد. این قبیل تحقیقات ب
عملی و کاربرد ویژه آن عمدتاً مورد توجه صنایع بوده و به طــور معمـول در مراکـز صنعتـی یـا از 

طریق همکاریهای مشترک صنعت و دانشگاه و معموالً با سرمایه گذاری دولتی انجام می شود. 
ــادی و کـاربردی  توسعهای:  هر گونه فعالیت منظم در جهت ترویج و استفاده از نتایج تحقیقات بنی
که به منظور تولید مواد، فرآورده ها ، ابزار ایجاد فرآیندها و ابــداع روشـهای جدیـد یـا بـهبود آنـها 

صورت می گیرد، تحقیقات توسعه ای می باشد. 
 

اختراع: 
ــود نداشـته و بـه ثبـت رسـیده         عبارت است از ابداع روش و یا ساخت مصنوعی که قبالً وج

است. 
 

اکتشاف: 
        منظور کشف پدیده ای است که قبالً وجود داشته ولی تا سال آمارگیری هیچگــاه دیـده و یـا 

درک نشده باشد. 
 

ابتکار: 
       عبارت است از اعمال تغییراتی در زمینه روش ساخت و یا بهبود مصنوع، با توجه بــه شـرایط 

خاص کشور و امکانات موجود در سال آمارگیری. 
 

تالیف: 
      اثری است که حول موضوعی خاص در سال آمارگیری تنظیم و نگارش یافته است. 
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کتابخانه: 
        محلی است که در آن مجموعه کتاب و دیگر موارد مشابه اعم از چاپی ، دیداری و شــنیداری 
برای مطالعه و تحقیق استفاده کنندگان به گونه ای منظم گرد آوری شــده اسـت. کتابخانـه  معمـوالً 
ــاب، نـوار صوتـی یـا فیلـم بـه  دارای فضایی جهت مطالعه در محل و دارای امکاناتی برای ارائه کت

صورت امانت می باشد. 
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بخش خصوصی: 2، 3، 4، 34، 38، 40، 41، 50، 80، 

 95 ،92

برنامه سوم توسعه: 23، 30، 39، 98 

آسیا: 2، 20، 24، 35، 86  

آمار: 11، 12، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 22، 23  

 82 ،81 ،80 ،73 ،69 ،68 ،66 ،64 ،49 ،46 ،44 ،43

 112 ،111 ،108 ،105 ،104 ،90 ،86 ،85

آمارگیری: 5، 6، 11، 17، 26، 43، 44 ،73، 114 

آمارهای ثبتی: 5    

آمریکا: 19، 35، 37، 39، 40، 66، 67 

اختراعات: 52، 53، 66، 67، 68، 69، 103، 105 

اطالع رسانی: 27، 34، 43، 46، 48، 102، 105    

اعتبارات: 2، 3، 4، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33،  
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جهان: 1، 2، 3، 19، 20، 24، 35، 37، 39، 43، 46، 49، 

 95 ،93 ،92 ،91 ،87 ،86 ،85 ،68 ،67 ،66 ،50

دانشجویان: 4، 8، 9، 13، 14، 15، 19، 20، 46، 47، 

 103 ،101 ،94 ،90 ،88 ،82 ،80 

رشته تحصیلی: 9، 11، 18 

ژاپن: 19، 21، 22، 35، 39، 40، 66، 67، 80، 81 

سرمایه: 38، 39، 40، 52، 63، 92، 94، 95، 109، 111، 

 112

علوم اجتماعی: 11، 18، 57، 62، 68، 111، 

علوم پزشکی: 7، 57، 61، 62، 63، 64، 65، 111 

فناوری: 7، 8، 9، 13، 19، 21، 22، 23، 26، 27، 43، 

 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،85 ،68 ،63 ،52 ،49

 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،95 ،94

 112 ،110 ،106 ،105

فنی و مهندسی: 15، 63، 65، 86، 102، 112 

قانون بودجه: 5، 6، 27، 69 

کارشناسی ارشد: 8، 49، 59، 61، 83 

کتب علمی: 52، 53، 65، 103، 

بودجه عمومی دولت: 27، 31، 102  

بهره وری: 1، 72، 73، 82، 90، 103، 106، 112 

بین المللی: 1، 2، 3، 4، 13، 19، 34، 35، 37، 40، 41، 

 ،93 ،92 ،91 ،90 ،88 ،87 ،82 ،80 ،70 ،66 ،63 ،49

 ،97 ،94

پایان نامه: 9، 13، 14، 19، 20، 82 

پژوهش: 8، 9، 11، 14، 15، 16، 23، 26، 37، 52، 53، 

 ،98 ،95 ،94 ،93 ،90 ،89 ،82 ،77 ،75 ،73 ،69 ،60

 112 ،109 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100

تحصیالت تکمیلی: 3، 8، 9، 12، 13، 14، 19  

 106 ،104 ،90 ،89،80 ،61 ،20

تحقیقاتی: 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 

 ،49 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36

 98 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،87 ،86 ،85 ،50

توسعه: 1، 3، 5، 6، 8، 11، 23، 30، 35، 36، 37، 38، 

 ،93 ،90 ،61 ،55 ،54 ،53 ،51 ،50 ،49 ،45 ،44 ،43

 104 ،102 ،101 ،100 ،99 ،94

تولید علمی: 66، 68، 70، 80، 83 
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مراکز تحقیقاتی: 5، 6، 43، 44، 45، 46، 49،  

 98 ،90 ،87 ،86 ،65 ،53 ،52 ،50

مقاالت منتشر شده: 52، 53، 60، 61، 62، 69 

نیروی انسانی: 1، 2، 3، 8، 15، 21، 22، 23، 85، 87، 

 94 ،90 ،89 ،88

وزارت: 5، 11، 31، 40، 97 

یونسکو: 13 

کشاورزی:30،27، 31، 34، 56، 57، 61، 62،  

 112 ،102 ،90 ،86 ،69 ،65 ،64 ،63

کشورهای صنعتی: 40، 41، 49، 68، 69 

کشورهای عربی: 23، 35، 37 

مجالت خارجی: 61 

مجالت داخلی: 73، 74، 82 

مجالت علمی: 52، 53، 60، 61، 69، 94، 107، 114 

محقق: 72، 73، 74، 75، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 

 114 ،113 ،87

 

 




