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 شناسنامه گزارش

 مشخصات پروژه -الف

 یع اعتبار پژوهشی و طراحی الگوی مطلوبشناسی نظام توزآسیب عنوان پروژه:

 مهمترین اهداف پروژه:

 به صورت کلی پژوهش حاضر به دنبال اهداف زیر است: 

 ریزی در بخش پژوهش کشورترسیم وضعیت موجود بودجه .1

 های پژوهشی در کشورریزی و تامین مالی فعالیتهای اصلی نظام بودجهشناسایی چالش .2

 ریزی بخش پژوهش کشوری اصالح نظام بودجهدر راستا یارائه راهکارهای .3

  مراحل اصلی پروژه :

 پژوهش حاضر شامل مراحل زیر است:

 مرور مبانی نظری .1

 ریزی در بخش پژوهش کشورهای داخلی در زمینه نظام بودجهبررسی اسناد و گزارش .2

 هاری آنهای مرتبط با حمایت دولت از پژوهش و توصیف فرآیند کاها و سیاستشناسایی برنامه .3

 هشریزی بخش پژوهای اصلی نظام بودجهذینفعان مختلف نظام پژوهش کشور و استخراج چالش امصاحبه ب .4

 کشور

 آلمان، سنگاپور و استرالیا  سه کشورریزی بخش پژوهش بودجهبررسی تجربه  .5

 ورریزی کشمصاحبه با ذینفعان مختلف نظام پژوهش کشور و شناسایی راهکارهای اصالح نظام بودجه .6

 تدوین گزارش نهایی .7

 های تحول و پیشرفت ریاست جمهوریمرکز همکاری کارفرمای پروژه:

 شماره قرارداد:

 مشخصات گزارش -ب

 شناسی نظام توزیع اعتبار پژوهشی و طراحی الگوی مطلوبآسیب عنوان گزارش:

 نهاییشماره نسخه گزارش / نسخه نهایی:  

 529 تعداد صفحات گزارش:

 است. 100پروژه  و  با درصد وزنی   نهاییتبط با مرحله گزارش مر

 نگاریسیاست نوآوری و آینده  گروه پژوهشی مرتبط با پروژه:

 آرمان خالدی مجری پروژه: 

 همکاران تحقیق به ترتیب مشارکت:

 داور/ ناظر و مشاورین:

 اهداف گزارش حاضر شامل موارد زیر است: مهمترین اهداف گزارش حاضر:

 ریزی در بخش پژوهش کشورسیم وضعیت موجود بودجهتر .1

 های پژوهشی در کشورریزی و تامین مالی فعالیتهای اصلی نظام بودجهشناسایی چالش .2

 ریزی بخش پژوهش کشورارائه راهکارهای در راستای اصالح نظام بودجه .3

 

 

لعات فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد. استناد کلیه حقوق مرتبط با این  گزارش از طرح پژوهشی برای پژوهشکده مطانکته : 

 به مطالب این گزارش با ذکر منبع ) پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری( بال مانع است. 
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 یشگفتارپ

بردند، با امروزه بسیاری از کشورهای جهان به اهمیت پژوهش و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی خود پی

دودیت منابع مالی نیاز است که کشورهای مختلف مبتنی بر یک نظام مشخص اقدام به تعیین، این حال با توجه مح

های مختلف کنند. در این میان بررسی آمارها و ها و فعالیتتخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی در بین سازمان

خش پژوهش کشور نیز شواهد موجود نیز حاکی از آن است که نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی در ب

شناسی نظام مورد نظر وارائه راهکارهایی برای اصالح آن کارآیی الزم را ندارد، لذا پژوهش حاضر به دنبال آسیب

از چند مسیر پیگیری شد که عبارتند از: الف(. بررسی اسناد،  نظام مذکورهای است. در این راستا شناسایی چالش

وجود؛ ب(. بررسی عمیق فرآیند تعریف پروژه تا انتخاب مجری در های منتشر شده مها و مصاحبهگزارش

حوزه پژوهش )ساتع،  اهای مرتبط بهای مختلف؛ ج(. بررسی عمیق فرآیند کاری برخی از نهادها و سامانهسازمان

مصاحبه(. در نهایت متن  33و د(.مصاحبه با نماینده ذینفعان مختلف نظام پژوهش کشور ) سمات و ...(

تعیین، تخصیص و توزیع  های موجود در نظامها و اسناد موجود کدگذاری شده و فهرست چالشها،گزارشمصاحبه

ها بر مبنای اینکه گام اول چالشها در بندی چالشپژوهش کشور استخراج شدند. به منظور دسته اعتبار پژوهشی

. شدندی درونی و بیرونی تقسیم هاناشی از عوامل داخل یا خارج از سازمان دولتی هستند به دو بخش چالش

های دولتی هستند و به نوعی سازمان دولتی قادر به کنترل ها و عملکرد سازمانهای درونی ناشی از ویژگیچالش

های بیرونی ناشی از عوامل خارج از سازمان دولتی هستند و ها است. در مقابل چالشو تاثیرگذاری بر آن

در هر یک از این دو دسته نیز  ها نیستند.به کنترل و تاثیرگذاری بر آن چالش های دولتی به تنهایی قادرسازمان
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های مدیریت کالن پژوهش، چالشتوان به مواردی مانند زیرمجموعه خود شامل چند گروه هستند که از جمله می

 اشاره کرد. تعیین بودجه، تخصیص بودجه و غیره

ریزی بخش پژوهش کشور، نظام راستای اصالح نظام بودجه در ادامه نیز به منظور استخراج راهکارهایی در

سنگاپور، آلمان و استرالیا بررسی شد. عالوه بر این منتخب شامل سه کشور  بخش پژوهش ریزیبودجه

برای اصالح شرایط فعلی  مناسب تا دیدگاه خود در مورد راهکارهای هایی با ذینفعان مختلف انجام شدمصاحبه

هایی آموختههای انجام شده و درس. در ادامه بر مبنای مصاحبهارائه دهند را ش پژوهش کشورریزی بخنظام بودجه

ریزی بخش پژوهش شد مجموعه راهکارهایی برای اصالح نظام بودجه صلتجربه کشورهای منتخب حا بررسی که از

 ن، تخصیص و توزیع بودجه در تعییکشور ارائه شدند. در نهایت نیز بر مبنای راهکارهای ارائه شده، الگوی مطلوب 

 بخش پژوهش کشور ارائه گردید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 خالصه مدیریتی

بسیاری از کشورها و به ویژه  ، 1990بنیان و گسترش آن از اواسط دهه با مطرح شدن بحث اقتصاد دانش

 بهداشتی کشورهای در حال توسعه متوجه شدند که رشد و توسعه واقعی و رفع مشکالت اجتماعی، اقتصادی،

انجام یک فعالیت پژوهشی . اما با توجه به اینکه گذاری بر روی آن است، مستلزم توجه به پژوهش و سرمایههاآن

توان مستلزم استخدام نیروی انسانی با مهارت و توانمند، خرید تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز است، بنابراین می

. با این حال ها نیازمند دسترسی به منابع مالی استو انجام آن بردار بودههای پژوهشی هزینهگفت که فعالیت

های محدودیت منابع مالی و بودجه اغلب نهادهای دولتی در زمینه حمایت از فعالیت در حوزه پژوهش، مساله اصلی

 تعیین، تخصیصپژوهشی است. کامالً واضح است که با این شرایط فقدان یک سیستم درست و کارآمد در راستای 

گردد، های پژوهشی، عالوه بر اینکه منجر به هدر رفتن بخش زیادی از بودجه میمحدود فعالیت توزیع بودجهو 

 های متعددیفعالیت به همین خاطر کشورهای مختلف. گرددهمچنین منجر به توزیع ناعادالنه بودجه دولتی می

در این بین در داخل کشور نیز با وجود دادند. انجام ریزی خود در بخش پژوهش را در راستای اصالح نظام بودجه

بررسی شواهد  ت، اماهای پژوهشی اشاره شده اسپژوهش و تامین مالی فعالیتاینکه در اسناد مختلف به اهمیت 

ریزی بخش پژوهش کشور و سیستم بودجه شودچنان که شایسته است به پژوهش توجه نمیبیانگر آن است که آن

شناسی نظام توزیع اعتبار پژوهشی آسیب"به دنبال زم را ندارد. در این راستا پژوهش حاضرال اییدر این حوزه کار

 است. "و طراحی الگوی مطلوب

ریزی در بخش پژوهش و به ویژه مبانی نظری مربوط به بودجهانجام پژوهش حاضر، در گام اول به منظور 

به منظور شناسایی نیز در گام دوم  فتند.های پژوهشی مورد بررسی قرار گرریزی در بخشهای بودجهمدل

 های مرتبط با تعیین، تخصیص و توزیع بودجه چند مسیر مختلف طی شد که عبارتند از:چالش

 ،ریزی بخش پژوهش کشورهای موجود در مورد نظام بودجهها، مقاالت و مصاحبهبررسی گزارش .1

 ،پژوهش از جمله ساتع، سمات، تاپ های کشور در حوزهبررسی دقیق فرآیند کاری برخی از سامانه  .2
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های های دولتی در زمینه تعریف، اجرا و نظارت بر طرحبررسی دقیق فرآیند کاری برخی از سازمان .3

  ،پژوهشی

مصاحبه با ذینفعان مختلف نظام پژوهش کشور شامل نهادهای سیاستگذار، تامین مالی، مجری و ... در  .4

 حوزه پژوهش.

کدگذاری شدند تا مجموعه  ،هاآمده از مسیرهای فوق و به ویژه متن مصاحبه در ادامه متن اسناد به دست

های پژوهشی به دست آمدند. در مرحله بعد به های کشور در زمینه تعیین، تخصیص و توزیع بودجهچالش

های شناسایی شده، عالوه بر استفاده از اطالعات به در راستای رفع چالش یمنظور دستیابی به راهکارهای

 مورد نیاز از دو مسیر دیگر نیز اطالعات های موجود،ها، مقاالت و مصاحبهست آمده از بررسی گزارشد

 گردآوری شدند که عبارتند از:

های ریزی در بخش پژوهش و نظام تعریف پروژهبررسی تجربه سه کشور منتخب در زمینه بودجه .1

 ،در آن کشورها پژوهشی

شامل نهادهای سیاستگذار، تامین مالی،  نظام پژوهش کشور متخصصان و ذینفعان مختلف امصاحبه ب .2

 .مجری و ... در حوزه پژوهش

مختلف برای  به صورت کلی در بودجه سالیانه، چهار مسیرهای صورت گرفته در فصل دوم، بر مبنای بررسی

بودجه پژوهشی   ای،که شامل: اعتبارات برنامه توزیع اعتبارهای مرتبط به بخش پژوهش در نظر گرفته شده است

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  56های دولتی، سایر )ماده رکتشها و بانک

های بودجه( هستند. در ادامه با استناد به گزارش مرکز تحقیقات سیاست های متفرقه )پیوستردیف و در نهایت (2

، آمار مربوط به بودجه پژوهشی ذیل هر یک از مسیرهای 1401ر الیحه علمی کشور در مورد اعتبارپژوهشی کشور د

. در این بین نتایج این بررسی حاکی از آن است که معاونت علمی و فناوری (1جدول ) مختلف ارائه شده است

(، سازمان 6.49شاورزی )(، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ک6.94(، موسسه رازی )12.6) 1ریاست جمهوری

                                                 
 

 اعداد داخل پرانتز درصد اعتبار پژوهشی دستگاه مورد نظر از کل اعتبار پژوهشی کشور است. 1
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(، 1.37(، ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )2.41(، جهاد دانشگاهی )3.25پژوهش و نوآوری دفاعی یا سپند )

(، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 1.07ای )(، پژوهشگان علوم و فنون هسته1.14دانشگاه تهران )

 به ترتیب جزء ده دستگاه برتر از نظر بودجه پژوهشی هستند.  (0.91(، پژوهشگاه نیرو )1تهران )

 1401اعتبارات پژوهشی کشور در الیحه بودجه : 1جدول 

 اعتبار )میلیون ریال( مسیر ردیف

 186،143،476 ایاعتبارات برنامه 1

 34،082،000 های متفرقهاعتبارات پژوهش و فناوری در ردیف 2

 5،156،815 های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولتها، شرکتهزینه امور پژوهشی بانک 3

 33،750،577 (2قانون الحاق ) 56اعتبارات پژوهشی  موضوع ماده  4

 32،988،634 اعتبار( %40ای و کارشناسی ارشد )معادل دکترای تخصصی، حرفهآموزش  5

 292،114،752 1401سرجمع کل اعتبارات پژوهش و فناوری در الیحه بودجه 

 

پرداخته های پژوهشی نه حمایت از فعالیتهای مختلف دولت در زمیها و برنامهبه بررسی سامانه در ادامه فصل دوم،

اندازی . در این بخش با توجه به اسناد موجود و همچنین مصاحبه با کارشناسان مختلف، تاریخچه راهشده است

فرآیند کاری و همچنین نقاط قوت و ضعف هر یک  ها،آن گیری، مبنای قانونی شکلی مختلفهاها و برنامهسامانه

های هایی مانند ساتع، سمات، تاپ، پژوهشها و برنامهاست. در مجموع در این بخش سامانهها تشریح شده از آن

 تقاضامحور، موسسه نیماد، ستاپ، گرنت جوانه بررسی شدند.

های موجود و همچنین متن فصل سوم به تحلیل و کدگذاری اطالعات حاصل از بررسی اسناد و گزارش

بر مبنای  ی شناسایی شدههاچالشع براساس بررسی صورت گرفته، ها اختصاص یافته است. در مجمومصاحبه

. شدندهای درونی و بیرونی تقسیم اینکه ناشی از عوامل داخل یا خارج از سازمان دولتی هستند به دو بخش چالش

رل های دولتی هستند و به نوعی سازمان دولتی قادر به کنتها و عملکرد سازمانهای درونی ناشی از ویژگیچالش

های بیرونی ناشی از عوامل خارج از سازمان دولتی هستند و ها است. در مقابل چالشو تاثیرگذاری بر آن

ها نیستند. عالوه بر این در هر یک از دو های دولتی به تنهایی قادر به کنترل و تاثیرگذاری بر آن چالشسازمان

های ذیل هر دسته در ها به همراه چالش( که توضیحات آن1شکل بندی شدند )ها نیز دستهبخش فوق، چالش
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ها سعی گردیده است که در مورد هر یک از . شایان ذکر است به منظور افزایش اعتبار خروجیاست ادامه آمده

 شوندگان ارائه گردد. ها شواهدی از جنس آمار و اطالعات یا نقل قول مصاحبهچالش

هایی های این گروه به آن دسته از مشکالت و ضعفچالش(: 2های دولتی )بیرونیشی سازمانتعیین بودجه پژوه .1

ها وجود دارند. اگرچه متولی اصلی تعیین سهم اشاره دارند که در مرحله تعیین سهم بودجه پژوهشی سازمان

و  نهادهاتوجه داشت های کشور از بودجه کلی کشور، سازمان برنامه و بودجه است اما باید هر یک از سازمان

های برنامه و بودجه برای تعیین اعتبار پژوهشی سازمان گیری سازمانعوامل متعددی در این زمینه بر تصمیم

های متعددی در فرآیند تعیین سهم هر سازمان از بودجه کشور ظهور . بنابراین چالشهستنددولتی تاثیرگذار 

ریزی افزایشی؛ شفافیت پایین توزیع اعتبار پژوهشی و بودجه توان به؛ فقدان نظاماز جمله میکنند که می

 های پژوهشی و غیره اشاره کرد.بودجه

ها به آن دسته از مشکالت و این گروه از چالش های دولتی )بیرونی(:های پژوهشی به سازمانتخصیص بودجه .2

ها،  وجود ز طرف دولت به آنهای دولتی اهایی اشاره دارند که در فرآیند تخصیص بودجه مصوب سازمانضعف

توجه داشت که تخصیص بودجه به وسیله عوامل متعددی از جمله شرایط اقتصادی و سیاسی تحت  بایددارند. 

های پژوهشی مصوب، توان به؛ عدم تخصیص کامل بودجههای این دسته میاز جمله چالش گیرد.تاثیر قرار می

  های پژوهشی و غیره اشاره کرد.بودجه فرآیند بوروکراتیک و طوالنی تخصیص و اعطای

هایی اشاره دارند ها به آن دسته از مشکالت و ضعفاین گروه از چالشمدیریت کالن بخش پژوهش )بیرونی(:  .3

آیند. این دسته از های حاکم بر بخش پژوهش کشور به وجود میها و برنامهها، تصمیمسیاست واسطهکه به 

دهای باالدست به واسطه عملکرد نهادهای اصلی متولی بخش پژوهش کشور ها عالوه بر عملکرد نهاچالش

                                                 
 

 های درونیرند یا چالشهای بیرونی قرار داهای این دسته ذیل چالشمنظور این است که چالش 2
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های پژوهشی، توان به؛ پراکندگی بیش از حد بودجههای این دسته میاز جمله چالشگیرند. تحت تاثیر قرار می

  اعتبار پژوهشی باقیمانده در انتهای هر سال مالی به سال بعد  و غیره اشاره کرد. انتقال عدم قابلیت

های این گروه به آن دسته از چالش)بیرونی(: های ملی و بخشی در راستای توزیع اعتبار پژوهشیبرنامه .4

های مرتبط با توزیع اعتبار ها و سیاستدر طراحی و اجرای برنامه که هایی اشاره دارندمشکالت و ضعف

های ها، شامل ضعفتدوین برنامه های این دسته عالوه بر مرحله طراحی ودارند. چالش وجودپژوهشی در کشور 

توان به؛ فقدان ضمانت اجرای قوی های این دسته میاز جمله چالش شوند.ها نیز میمرتبط با محتوای برنامه

های مرتبط با توزیع اعتبار ها و سیاستبرای مواد قانونی در حوزه پژوهش، عملکرد ضعیف در طراحی برنامه

  پژوهشی و غیره اشاره کرد.

های چالشهای دولتی )بیرونی(: های توزیع اعتبار پژوهشی و عملکرد پژوهشی سازمانرت بر اجرای برنامهنظا .5

هایی اشاره دارند که در فرآیندهای مربوط به نظارت بر اجرای قوانین، این گروه به آن دسته از مشکالت و ضعف

ها و همچنین ارزیابی عملکرد پژوهشی شی آنمرتبط با اعتبار پژوهشی، ارزیابی اثربخ هایها و برنامهسیاست

ت رهای ناشی از ضعف رویکرد نظاهای دولتی وجود دارند. تمرکز این بخش به صورت خاص بر چالشسازمان

توان به؛ نظارت ضعیف و های این دسته میاز جمله چالش و ارزیابی عملکرد در نظام پژوهش کشور است.

 ن مرتبط با اعتبار پژوهشی اشاره کرد.ها و قوانیمحدود بر اجرای برنامه

وهشی کشور ژهای نظام اعتبار پاین گروه به آن دسته از چالشهای سازمانی نهادهای دولتی )درونی(: ویژگی .6

های این از جمله چالش های دولتی هستند.و خصوصیات حاکم بر سازمان هاویژگیاشاره دارد که ناشی از 

 های باقیمانده در انتهای سال مالی اشاره کرد.نامه بودجهتوان به؛ مصرف بدون بردسته می

هایی ها به آن دسته از مشکالت و ضعفاین دسته از چالششناسایی نیازها و مسائل سازمانی و ملی )درونی(:  .7

از  آیند.های دولتی به وجود میاشاره دارند که در طول فرآیند شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی در سازمان

های بندی موضوعتوان به سازوکار مبهم و نامشخص برای انتخاب و اولویتهای این دسته میچالش جمله

 پژوهشی اشاره کرد.
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های این گروه به آن دسته مشکالت چالشهای پژوهشی )درونی(: برگزاری فراخوان و انتخاب مجری برای پروژه .8

های پژوهشی یا برگزاری ناسب برای انجام پروژهاشاره دارند که در طول فرآیند انتخاب مجری م هاییضعفو 

توان به سازوکار مبهم و غیرعلمی های این دسته میاز جمله چالش آیند.های اعطای گرنت به وجود میفراخوان

 های پژوهشی اشاره کرد.انتخاب مجری برای طرح

هایی اشاره دارند شکالت و ضعفهای این گروه به آن دسته مچالشهای پژوهشی )درونی(: فرآیند انجام پروژه .9

پژوهشی و طی تعامل مجری )پژوهشگر( و کارفرما )سازمان دولتی( به وجود  پروژهکه در طول فرآیند انجام 

توان به فقدان سازوکارهای محدودکننده برای مجریان و کارفرماها های این دسته میاز جمله چالش آیند.می

 اشاره کرد.

هایی اشاره های این گروه به آن دسته مشکالت و ضعفچالشپژوهشی )درونی(:  هایهپروژنظارت و ارزیابی بر  .10

دارند که در طول فرآیند نظارت بر انجام پروژه پژوهشی و همچنین ارزیابی خروجی نهایی پروژه پژوهشی به 

اظر و انتشار های پژوهشی )نتوان به محدودیت نظارت بر طرحهای این دسته میاز جمله چالش آیند.وجود می

 نتایج( اشاره کرد.
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 های نظام توزیع اعتبار پژوهشی کشورچالش: 1شکل 

 

ریزی فصل سوم به بررسی تجربه کشورهای منتخب شامل کشورهای سنگاپور، آلمان و استرالیا در زمینه بودجه

که در درجه  است منتخب حاکی از آن بخش پژوهش کشور اختصاص دارد. در این بین بررسی تجربه کشورهای

های پژوهشی در این کشورها دارد. از طرف دیگر هر یک از ای در تامین مالی فعالیتاول، صنعت نقش برجسته

های رقابتی برای های بلوکی و بودجهدو مدل گرنت ی ازمناسب ریزی خود از ترکیبکشورها منتخب در نظام بودجه

کنند. از دیگر های پژوهشی خود استفاده میها و موسسهشی کشور و به ویژه دانشگاهتامین منابع مالی بخش پژوه

نهادهای پژوهشی و  توان به اهمیت نظارت بر فعالیتبررسی تجربه کشورهای منتخب می یهاآموختهدرس

پژوهشی نیز  هایهای پژوهشی اشاره کرد. شفافیت باال و انتشار عمومی اطالعات مربوط به فعالیتهمچنین طرح

کشورهای منتخب است. تمرکز بخش اعظم اعتبارهای  ریزی بخش پژوهشنظام بودجه های برجستهاز جمله ویژگی

 پژوهشی در یک یا چند نهاد اصلی از دیگر نکات قابل توجه در بررسی تجربه کشورهای منتخب است.
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اشاره شد راهکارها بر مبنای تجربه  به ارائه راهکارها اختصاص دارد. همانطور کهنیز در نهایت فصل آخر 

کشورهای منتخب و همچنین مصاحبه با متخصصان استخراج شدند. در این بین سعی گردید که برای هر یک از 

بندی ها شناسایی شده در مرحله قبل، حداقل یک راهکار مشخص ارائه شود، به همین خاطر دستهچالش

توان به ها است. از جمله مهمترین راهکارهای ارائه شده میدی چالشبنراهکارهای ارائه شده نیز مطابق با دسته

 موارد زیر اشاره کرد:

 های آموزشی وپژوهشیطراحی نظام تعیین اعتبار پژوهشی مبتنی بر عملکرد برای موسسه .1

 های پژوهشی مشترکتجمیع نیازها و مسائل نهادهای مختلف و انجام طرح .2

 تلف حوزه پژوهشهای مختجمیع و متصل کردن سامانه .3

در مجموع نیز با توجه به راهکارهای متعددی که در گزارش حاضر ارائه شدند، یک الگو برای نظام تعیین، 

 .(2شکل ) های پژوهشی در کشور ارائه شدتخصیص و توزیع بودجه
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 مقدمه 1

ترین مسیر دانایی و عقالنیت محور شدن جهان بر پایه پژوهش شکل گرفته و پاسخ برای یافتن ابتدایی

های علمی بوده است. بر ترین معادالت انسانی و اجتماعی بر پایه انجام پژوهشبشر تا حل پیچیده هایسوال

ای است که این مفهوم به عنوان یک اس اهمیت پژوهش و تحقیق و توسعه در دنیای امروزی به گونههمین اس

نهاد مستقل در همه ارکان جهان اجتماعی حضوری پویا و فعال دارد. نهادمند شدن پژوهش فراتر از نظام 

شی و واحدهای تحقیق های مختلف جامعه در قالب مراکز پژوهدانشگاهی شده و امروزه همه نهادها و سازمان

کنند و  بر پایه پژوهش نه تنها به تحلیل گذشته گذاری میو توسعه روندها و کالن روندهای خود را سیاست

 کنند. پردازند، بلکه برای آینده نا معلوم و مبهم نیز نقشه راه تدوین میخود و رفع ایرادات آن می

های یابی علمی در قالب پژوهشورها بر پایه مسالهدر بسیاری از کشورهای توسعه یافته مسایل اصلی کش

اند و رو خود را حل نمودههای پیشهای درست، بسیاری از چالشعلمی حل و فصل شده و با انجام پژوهش

بینی پیشرفت جامعه بوده است. اند. پژوهش در بسیاری از کشورها علت رشد اقتصادی و پیشتوسعه پیدا کرده

های اجتماعی و تهدیدات محیطی بوده است. در ر پژوهش کلید اصلی حل آسیبدر برخی کشورهای دیگ

بیشتر کشورهای توسعه یافته پژوهش چراغ راه گذشتن از مسیر پر پیچ و خم رشد و توسعه بوده است و هنوز 

بر  های احتمالی و مسایل حال حاضر است. امروزه دانش بشریهم قابل اعتمادترین ابزار برای گذار از بحران

نیافتنی را برای بسیاری از کشورها خاطره پایه پژوهش مرزهای تصور را درنوردیده و بسیاری از رویاهای دست

شود، بلکه کرده است. بر پایه اهمیتی که پژوهش برای جوامع دارد، این مفهوم نه تنها مفهومی منسوخ نمی

شود. تجربه اعتماد به تر میا گسترده و گستردهشود و دایره کاربرد آنهتر میهر روز ساختارمندتر و کاربردی

روند پژوهش در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان داده که حل همه مسایل یک کشور، از مسایل فرهنگی 

محیطی نیز در قالب پژوهش قابل حل شدن هستند. بر همین و اجتماعی گرفته تا مسایل فنی و حتی زیست

ای قابل تکرار برای اغلب تواند تجربهمی هاکشور یاعتبار پژوهشای علمی و هنظاماساس روند تمرکز بر 

کشورهای درحال توسعه باشد. از این رو تجارب نشان داده که نظام پژوهش در بسیاری از کشورهای موفق 

مند بوده که در یک چارچوب پذیرفته شده در همه ارکان یک نظام ساری دارای ساختاری حساب شده و قانون
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های جهان اجتماعی وارد شده و و جاری است. بنابراین پژوهش از حالت یک تکلیف دانشگاهی به همه عرصه

 ی،ابه طور گستردهبخشی از نظام کارکردی یک ساختار حاکمیتی است که در آن فرایند سیاستگذاری 

ت مقوله پژوهش و در نظر کند. لذا با توجه به اهمیرا تدوین، اجرا و ارزیابی می کشورها یعموم هاییاستس

گرفتن اینکه انجام پژوهش مستلزم دسترسی به منابع مالی کافی است، بنابراین گزارش حاضر به دنبال 

شناسی نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبارهای پژوهشی و همچنین ارائه راهکارهایی در راستای اصالح آسیب

نی نظری مرتبط به توزیع اعتبار پژوهشی اختصاص این نظام است. این فصل به صورت خاص به بررسی مبا

 دارد.

 بیان مساله .1-1

 (Bloch & Sørensen, 2015)1990بنیان و گسترش آن از اواسط دهه با مطرح شدن بحث اقتصاد دانش

ها و رفع جه شدند که رشد و توسعه واقعی آنبسیاری از کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه متو

 گذاری بر روی آن استمشکالت اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و غیره، مستلزم توجه به پژوهش و سرمایه

(Parahoo, 2000)روی انسانی با مهارت و . از آنجایی که انجام یک فعالیت پژوهشی مستلزم استخدام نی

بردار های پژوهشی هزینهتوان گفت که فعالیتتوانمند، خرید تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز است، بنابراین می

و به همین خاطر  (Ebadi & Schiffauerova, 2016) ها نیازمند دسترسی به منابع مالی استبوده و انجام آن

 ,D'Este, Rentocchini)در برخی از منابع، پژوهش به عنوان یک فعالیت حمایت شده توصیف شده است

Grimaldi, & Manjarrés-Henríquez, 2013)گذاری باالی . بررسی آمارها نیز به خوبی بیانگر سرمایه

کشورهای توسعه یافته در حوزه پژوهش و تحقیق و توسعه است به عنوان نمونه؛ سهم هزینه تحقیق و توسعه 

درصد تولید ناخالص  1.6از متوسط  1986-2011در طی بازه  OECDاز تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو 

یا شورای پژوهش  (Bloch & Sørensen, 2015; Parahoo, 2000)درصد افزایش یافت  2.2داخلی به حدود 
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 2013های فعال در زمینه حمایت از پژوهش، در سال به عنوان یکی از سازمان 3مهندسی و علوم طبیعی کانادا

 .(Ebadi & Schiffauerova, 2016)بالغ بر یک میلیارد دالر صرف پژوهش کرده است 

های پژوهشی به عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام نوآوری، به واسطه ها و موسسهدر این میان دانشگاه

های پژوهشی را نیز بر عهده دارند. این نهادها های آموزشی، وظیفه انجام فعالیتماموریت خود در کنار فعالیت

خود را از دو مسیر؛ بخش خصوصی یا بخش های پژوهشی توانند منابع مالی مورد نیاز برای انجام فعالیتمی

های فعالیت های پژوهشی و مطرح شدن خروجیدولتی تامین کنند. با این حال با توجه به ماهیت فعالیت

های پژوهشی دارای ریسک شکست بازار های پایه(، فعالیتپژوهشی به مثابه کاالی عمومی )به ویژه پژوهش

های پژوهشی توسط دولت و ورهای دنیا بخش زیادی از بودجه فعالیتباالیی هستند، بنابراین در اغلب کش

 ,Gunn & Mintrom, 2016; Muscio, Quaglione, & Vallanti)شود های زیرمجموعه آن تامین میسازمان

2013; Yin, Liang, & Zhi, 2018)های پژوهشی تبار پژوهشی به فعالیت. از این رو نظام تخصیص بودجه و اع

های پژوهشی مطرح است و موضوع نظام ها در راستای هدایت فعالیتبه عنوان یکی از ابزارهای مهم دولت

های پژوهشی کشورهای مختلف دار در حوزه سیاستتخصیص بودجه و اعتبارپژوهشی جزء موضوعات اولویت

 ;Aagaard, Bloch, & Schneider, 2015; Auranen & Nieminen, 2010) مطرح شده است

Zacharewicz, Lepori, Reale, & Jonkers, 2019). 

های پژوهشی تاثیر نتایج مطالعات مختلف نشان دادند که اختصاص بودجه و اعتبار پژوهشی به فعالیت

 Beaudry)ها )میزان ارجاع( دارد گذاری این دسته از فعالیتهای علمی )تعداد مقاالت( و اثرمثبتی بر خروجی

& Allaoui, 2012; Jacob & Lefgren, 2007; Jamali, Jowkar, Didegah, & Gazni, 2011; Mongeon, 

Brodeur, Beaudry, & Larivière, 2016; Payne & Siow, 2003; Peritz, 1990; Zhao, 2010) به عنوان .

( مشخص شد که متوسط نرخ ارجاع به مقاالت 2011نمونه در بررسی صورت گرفته توسط جمالی و همکاران )

. عالوه بر این بررسی (Jamali et al., 2011)دارای اعتبار پژوهشی، باالتر از مقاالت فاقد اعتبار پژوهشی است 

( نشان داد که میزان ارجاعات به مقاالت دارای اعتبار پژوهشی، به طور متوسط 2010صورت گرفته توسط ژائو )
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ختصاص توان گفت که ا. به بیان بهتر می(Zhao, 2010)تر و بیشتر از مقاالت فاقد اعتبار پژوهشی استسریع

تر و تاثیرگذارتر در سطح جامعه خواهد شد. اما های با کیفیتژوهشی منجر به خروجیهای پبودجه به فعالیت

های پژوهشی مساله اصلی، محدودیت منابع مالی و بودجه اغلب نهادهای دولتی در زمینه حمایت از فعالیت

محدود  کارآمد در راستای توزیع بودجه است. کامالً واضح است که با این شرایط فقدان یک سیستم درست و

گردد، همچنین منجر به های پژوهشی، عالوه بر اینکه منجر به هدر رفتن بخش زیادی از بودجه میفعالیت

درصد محققان  10گردد. به عنوان نمونه در یک بررسی مشخص شد که توزیع ناعادالنه بودجه دولتی می

 80کانادا در مجموع بالغ بر  4ورای پژوهشی علوم انسانی و اجتماعیکننده اعتبار پژوهشی از سوی شدریافت

حدود  5کننده اعتبار پژوهشی از سوی موسسه پژوهش سالمت کانادادرصد از محققان دریافت 10درصد یا 

در حالی که درصد باالیی از محققان دیگر،  (Mongeon et al., 2016)درصد بودجه را دریافت کردند  50

های اصلی سیاستگذاران در بخش خیلی کمی از بودجه را دریافت کردند. با توجه به این شرایط یکی از چالش

گیری در مورد نحوه توزیع عادالنه اعتبارپژوهشی در راستای کمک به ارتقاء کمیت، کیفیت این حوزه، تصمیم

های پژوهشی و جلوگیری از هدر رفتن بودجه پژوهشی است.  از این رو استقرار تفعالی و اثرگذاری خروجی

سیستم مناسب به منظور تخصیص کارآمد و اثربخش بودجه محدود دولتی در بین محققان فعال در یک کشور 

های اخیر اقدامات متعددی در راستای ارزیابی، ضروری است. در این راستا کشورهای مختلف در طی سال

 ,Abramo, Cicero, & D'Angelo)اند الح و بازبینی سیستم توزیع بودجه و اعتبار پژوهشی خود انجام دادهاص

2011; Abramo, D’Angelo, & Caprasecca, 2009; Hicks, 2012; Reale, Lepori, & Scherngell, 

هایی در ادبیات اند با این حال همچنان شکافدر این حوزه انجام شده . با وجود مطالعات متعددی که(2017

 اند: این حوزه وجود دارند که در ادامه ذکر شده

 & Aagaard)اندسنجی انجام شدههای علمبخش زیادی از مطالعات به صورت کمی و بر مبنای روش .1

Schneider, 2016; Abramo et al., 2011) این در حالی است که این مطالعات و مقایسه کشورها .

های مربوط به دههایی همراه است. اول، عدم دسترسی به دابراساس آمارهای کمی با محدودیت
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گیری درست های زمانی، مانع از نتیجهزمانی مشخص و در قالب سری های مختلف در بازهشاخص

ها، عمالً مقایسه عملکرد کشورهای ها و منبع آنهای گردآوری دادهشود. دوم، تفاوت در روشمی

ی مختلف، مقایسه کند. سوم، با توجه به تفاوت سیستم پژوهش در کشورهامختلف را غیرممکن می

 . (Aagaard & Schneider, 2016)ها به منظور دستیابی به نتایج معتبر و قابل تعمیم سخت استآن

یافته مانند انگلیس، دانمارک، سوئد، نروژ و ...  بیشتر مطالعات انجام شده مربوط به کشورهای توسعه .2

ای مانند ایران در اند. با توجه تفاوت شرایط کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعهبوده

هایی مانند بودجه پژوهشی، شرایط فرهنگی، مشروعیت پژوهش و ... و در نظر گرفتن این نکته، زمینه

، (Auranen & Nieminen, 2010)های پژوهشی تاثیرگذار هستندلیتای مذکور بر فعاعوامل زمینه

توان نتیجه گرفت که نتایج مطالعات قبلی برای شرایط کشورهای در حال توسعه مانند بنابراین می

 ایران مناسب نیست. 

های به صورت کلی به ارزیابی و بررسی نحوه اختصاص اعتبار پژوهشی به فعالیت بیشتر مطالعات قبلی .3

های تحصیلی ها در رشتههای پژوهشی و الزامات آناند و بین فعالیتپژوهشی )به صورت عام( پرداخته

های تحصیلی مختلف، دارای شرایط و مختلف تمایز قائل نشدند. این در حالی است که رشته

و تاثیر اعتبار  (Jamali et al., 2011)متفاوتی برای دریافت اعتبار پژوهشی هستندهای پتانسیل

. به عنوان (Ida & Fukuzawa, 2013)های تحصیلی مختلف، متفاوت است پژوهشی بر خروجی رشته

ها هستند و باالتری نسبت به دیگر حوزه های حوزه سالمت و پزشکی، نیازمند هزینهمثال پژوهش

تر ها طوالنیهای نسبت به دیگر حوزههمچنین بازه زمانی دستیابی به نتیجه در این پژوهش

 .  (Man, Weinkauf, Tsang, & Sin, 2004)است

های سیستم تخصیص اعتبارپژوهشی به در مطالعات قبلی به بررسی کامل و جامع مجموعه چالش .4

 های تحصیلی پرداخته نشده است.تفکیک مراحل و رشته

های پژوهشی در کشور ایران نیز با وجود اینکه در اسناد مختلف به اهمیت پژوهش و تامین مالی فعالیت

انداز بیست ساله کشور، دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری د چشماشاره شده است، به عنوان مثال در سن

گذاری هجری شمسی، هدف 1404بنیان در سال ای دانشدر منطقه آسیای جنوب غربی و حصول به جامعه

های کلی علم و فناوری، افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به ، سیاست2-8شده است. همچنین طبق بند 

وری با تاکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره 1404ناخالص داخلی تا پایان سال  درصد تولید 4حداقل 

چنان که شایسته بینی شده است. با این حال بررسی شواهد بیانگر آن است که در داخل کشور نیز آنپیش

ژوهش امری شود. این امر دالیل متعددی دارد از جمله اینکه برخی معتقدند که پاست به پژوهش توجه نمی

ها و ارائه راهکار برای لوکس و تزئینی است که ارتباطی با نیازهای و مشکالت مردم ندارد و قادر به رفع آن
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های پژوهشی . عالوه بر این تخصیص نیافتن سهم کوچک فعالیت(1394. دانی)سبهبود شرایط فعلی نیست 

حدود  1400حه بودجه سال از بودجه کشور )سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در الی

.  (1399. یوسفی &. ی. داوریری. نصشیک)زراعتدرصد است(، نیز به خوبی موید این موضوع است  0.32

 های علمی و همچنینبنابراین با توجه به تاثیرگذاری بودجه و اعتبارپژوهشی در کمیت وکیفیت خروجی

محدودیت مضاعف بودجه پژوهشی کشور، اصالح سیستم توزیع اعتبارپژوهشی کشور به منظور تخصیص بودجه 

رسد. در این راستا با توجه به شکاف ادبیات و های دارای اولویت و با کیفیت ضروری به نظر میبه پژوهش

بار پژوهشی و طراحی شناسی نظام توزیع اعتآسیب"همچنین مساله مطرح شده، پژوهش حاضر به دنبال 

 است. "الگوی مطلوب

 هاهای تخصیص بودجه به سازمانمکانیزم .2-1

اند و های مختلف توزیع و تخصیص بودجه انجام شدهدر ادبیات مطالعات متعددی در مورد مکانیزم

ر مورد اند. در این راستا در ادامه توضیحات الزم دها ارائه شدههای متعددی در مورد این مکانیزمبندیدسته

ها را بر های تخصیص بودجه پژوهشی سازمانهای مختلف به صورت مختصر ارائه شده است. مکانیزممکانیزم

محور )که بودجه را صرفاً بر مبنای های ورودیتوان به دو دسته مکانیزماساس منطق تخصیص بودجه می

محور )که بودجه را با کنند( یا خروجیها مانند تعداد دانشجو، محقق و ... تعیین میهای این سازمانورودی

های کنند( تقسیم کرد. با توجه به اینکه در نظامهای پژوهشی تعیین میتوجه عملکرد و خروجی فعالیت

های ها در مقایسه با نظامشود بنابراین دولتهای تعیین میها بر مبنای ورودیمحور، بودجه سازمانورودی

محور های ورودیهای پژوهشی دارند. در مکانیزمحدودتری در هدایت فعالیتتر و ممحور، نقش ضعیفخروجی

محور به دنبال ارائه نتایج و های خروجیدولت بیشتر متمرکز بر کفایت منابع است در حالی که مکانیزم

یل ها را تسهریزی بلندمدت برای سازمانمحور امکان برنامههای ورودیهای کارآمد هستند. مکانیزمخروجی

هایی در مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت محور منجر به نوسانهای خروجیکنند در مقابل مکانیزممی

از طرف دیگر نحوه توزیع و  .(Auranen & Nieminen, 2010; Frølich, Schmidt, & Rosa, 2010)شوندمی

تواند به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز صورت گیرد. در این راستا تخصیص بودجه در کشورهای مختلف می
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محور و متمرکز یا غیرمتمرکز(، محور یا خروجی( بر مبنای دو معیار فوق )ورودی2010فورلیچ و همکاران )

های پژوهشی در کشورهای مختلف ارائه دادند. به بیان های  توزیع بودجهها و مدلشناسی از مکانیزمیک گونه

محور )محور افقی( و تمرکز در مقابل محور در مقابل خروجیساده با ترسیم دو معیار مورد نظر یعنی ورودی

شوند که عبارتند از:  عمودی(  بر روی محورهای یک نمودار، چهار ناحیه تشکیل می عدم تمرکز )محور

 .(Frølich et al., 2010)محورمحور و عرضهمحور، دانشجومحور، برنامهبودجه

شود بیانگر یک نظام متمرکز، محور شناخته میناحیه اول )باال سمت چپ( که با عنوان ناحیه بودجه .1

دهنده است. این مدل نوع سنتی تامین اعتبار شده مبتنی بر ورودی از طریق نظام ارائهریزیبرنامه

جه سال قبل ها اغلب بر مبنای بودشود و بودجه سازماناست و به عنوان مدل مذاکره شناخته می

 شود.تعیین می

شود بیانگر نظام تامین اعتبار محور شناخته میناحیه دوم )باال سمت راست( که با عنوان مدل برنامه .2

التحصیالن ها )مثالً تعداد فارغمتمرکز و  مبتنی بر عملکرد است که در آن بودجه بر مبنای خروجی

 شود.دانشگاهی( تعیین می

شود بیانگر نظام تامین اعتبار محور شناخته میکه با عنوان مدل عرضه ناحیه سوم )پایین راست( .3

محور است که در آن نهادهای آموزشی و پژوهشی به منظور دریافت بودجه با یکدیگر رقابت بازار

 شود.کنند و به همین خاطر این مدل با عنوان مدل رقابتی نیز شناخته میمی

شود و مبتنی بر تقاضا و ورودی محور شناخته میمدل دانشجوناحیه چهار )پایین چپ( که با عنوان  .4

 از طرف مشتریان و دانشجویان است.

های های توزیع بودجهالبته در بررسی صورت گرفته مشخص شد که در گذر زمان مسیر حرکت نظام

محور مدل برنامهمحور یا همان تر و فرمولتر، منطقیهای شفافمحور به سمت مکانیزم پژوهشی از مدل مذاکره

ریزی رقابتی های رقابتی مانند بودجهمحور با مکانیزمریزی بلوکاست. عالوه بر این تمایل به جایگزینی بودجه

 1-1شکل . در همین در (Frølich et al., 2010)محور( نیز وجود دارد های مبتنی بر عملکرد )برنامهیا مکانیزم

های تامین اعتبارپژوهشی در سه کشور دانمارک، نروژ و پرتغال در طول زمان نمایش داده زمینه تغییر مکانیزم

 شده است.
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 (Frølich et al., 2010)برای دانمارک، نروژ و پرتغال در چهار مدل: روندهای مکانیزم تامین مالی 1-1شکل 

 

های پژوهشی ها و سازماناصلی برای تخصیص منابع مالی به دانشگاههای بندی دیگر مکانیزمدر یک دسته

یا تامین مالی شخص  پروژهو تامین مالی  6هابه دانشگاه مستقیمبه دو دسته کلی تقسیم شدند: تخصیص 

)که در ادبیات با  8محورمالی فرمولهای بلوکی و تامین. منظور از تخصیص مستقیم همه انواع گرنت7ثالث

های های تامین مالی سیستمشود( و دیگر مکانیزمظام تامین مالی پژوهش مبتنی بر عملکرد شناخته میعنوان ن

شوند، است. در های عملکردی هدایت میآموزش عالی مانند تخصیص اعتبارات عمومی که از طریق توافقنامه

های ها، مراکز و سازمانها، برنامهمقابل تامین مالی شخص ثالث بیانگر همه منابعی مالی است که از طریق پروژه

                                                 
 

6 Direct Appropriations 

7 Project Funding (Third Party Funding, TPF) 

8 Formula-based funding 

       

             ()    

       غ  

         (      ) 
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گیرد. با این حال بررسی تجربه کشورهای های پژوهشی قرار میدولتی و دیگر بازیگران دولتی در اختیار سازمان

اروپایی حاکی از آن است که در طی دهه گذشته تخصیص مستقیم کاهش یافته است. به عنوان مثال کشور 

سال گذشته میزان  50رکود اعتبارات مستقیم روبر شد. در مقابل در طی  مدت باسوئد برای یک دوره طوالنی

تخصیص بودجه بر مبنای پروژه در حال رشد بوده است. عالوه بر این در بین کشورهای عضو سازمان توسعه 

های اقتصادی نیز توزیع بودجه از رویکرد تخصیص مستقیم به سمت رویکرد رقابتی تغییر کرده همکاری

 .(Stampfer, 2019)است

ای و های پژوهشی به دو دسته: پروژههای تخصیص بودجه به فعالیتبندی دیگر مکانیزمدر یک دسته

دولتی( منابع مالی الزم برای انجام یک پروژه  های)سازمانای دولت در حالت پروژهسازمانی تقسیم شدند. اول، 

کند. در این حالت پژوهشی ) در محدوده زمانی و مکانی مشخص( را به یک فرد، گروه یا نهاد پژوهشی اعطا می

دهد. اعطای بودجه ها و فرآیند انجام پروژه را در قالب پروپوزال به کارفرما ارائه میمجری پروژه شرح فعالیت

در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گرفت. دوم،  1980ای از دهه پژوهشی به صورت پروژه

های مجری پژوهشی ها و موسسهاعطای بودجه سازمانی منظور منابع مالی است که توسط دولت به سازمان

ای، بودجه دولتی به مدل پروژهشود. در این مدل برخالف ها و مراکز پژوهشی( در یک کشور اعطا می)دانشگاه

ها آزادی شود بنابراین سازمانهای تخصیص داده نمییک پروژه مشخص به سازمان صورت خاص برای انجام

های پژوهشی مختلف دارند. با کردن بودجه و تعریف فعالیتپذیری بیشتری در راستای هزینهعمل و انعطاف

ازمانی از دو مسیر قابل تخصیص است: مسیر بلوکی و رقابتی. این حال باید توجه داشت که اعطای بودجه س

ها، ها مانند زیرساختهای این سازمانها به صورت غیررقابتی و با توجه به هزینهدر مسیر بلوکی، بودجه سازمان

ها بر مبنای ارزیابی عملکرد و شود. اما در مسیر رقابتی، بودجه سازمانحقوق و دستمزد و ... تعیین می

شود. این مدل از تخصیص بودجه با عنوان بودجه ها تعیین و تخصیص داده میهای پژوهشی سازمانروجیخ

 . (Jonkers & Zacharewicz, 2016)شود مبتنی بر عملکرد شناخته می
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 .(Jonkers & Zacharewicz, 2016)های تخصیص بودجه: مکانیزم2-1شکل 

های بندیای و سازمانی به نوعی یکی از دستههای تخصیص بودجه به دو دسته پروژهبندی مکانیزمدسته

ه است از این رو در ادامه به صورت مختصر توضیحات الزم در مورد این های تخصیص بودججامع مکانیزم

بندی در ادامه در قالب نمودار سهم هر یک بندی ارائه شده است. به منظور درک بهتر اهمیت این دستهدسته

خی های آموزش عالی برها و موسسههای پژوهشی دانشگاههای مذکور در نظام تامین بودجه فعالیتاز مکانیزم

شود کشورهای مختلف (. همانطور که مشاهده می3-1شکل از کشورهای توسعه یافته نمایش داده شده است )

دهند با هم تفاوت های فوق به پژوهش اختصاص میای که از مسیر هر یک از مکانیزمبا توجه به سهم بودجه

 دارند. 

                     

 

 Jonkers)ای در بین کشورهای منتخبهای سازمانی و پروژه: سهم تخصیص بودجه پژوهشی مکانیزم3-1شکل 

& Zacharewicz, 2016). 
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 وژهمبتنی بر پر بودجهتخصیص  .1-2-1

های پژوهشی است رویکرد تخصیص بودجه پژوهشی مبتنی بر پروژه یک رویکرد رقابتی برای توزیع بودجه

های آموزش عالی ها و موسسههای پژوهشی از جمله دانشگاههای مجری فعالیتکه در آن از محققان و سازمان

مشخصی را برای سازمان کارفرما پژوهشی  شود که پروپوزال خود در راستای انجام یک پروژهدر خواست می

های دریافتی را ارزیابی کرده و در نهایت ارسال کنند. سپس تیم کارفرما براساس فرآیند کاری خود پروپوزال

های کند. این رویکرد به نوعی بر مبنای ارزیابی پیشین پروپوزالمجری مناسب برای انجام پروژه را تعیین می

ها و متعاقب آن اعطای . با توجه به اینکه ارزیابی پروپوزال(Jonkers & Zacharewicz, 2016)پژوهشی است 

ها به یک مجری مشخص، وابسته به نظرات متخصصان و تیم ارزیابی است بنابراین بودجه برای انجام پروژه

 .(Stampfer, 2019)احتمال تاثیرگذاری تعصبات یا منافع شخصی افراد در انتخاب یک تیم وجود دارد 

های رقابتی هستند و این گرنت 9های پژوهشی رقابتیتخصیص بودجه مبتنی بر پروژه به نوعی معادل گرنت

مطرح هستند. در این مکانیزم های بخش دولتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در زمینه تامین بودجه پژوهش

های پژوهشی برای دریافت بودجه و منابع مالی برای انجام پژوهش به رقابت با یکدیگر مجریان فعالیت

( معموالً منابع مالی مجریان پژوهشی 10های بلوکیهای سازمانی )گرنتپردازند. در حالی که بودجهمی

های رقابتی معموالً بودجه را در کنند، نظامتضمین می های پژوهشی( را در بلندمدتها و موسسه)دانشگاه

 ,OECD)دهندهای پژوهشی تخصیص میتر و بر مبنای نتایج و کیفیت فعالیتمدتهای زمانی کوتاهبازه

2021) . 

های پژوهشی های مرتبط به فعالیتها و خروجیهای رقابتی بر همه فعالیتالزم به ذکر است که گرنت

ناوری و اشاعه ها، انتشارات علمی، همکاری تحقیق و توسعه، انتقال فبخش دولتی )گرایش راهبردی پژوهش

های پژوهشی از چند مسیر های رقابتی برای فعالیتدانش( تاثیرگذار هستند. عالوه بر این استفاده از گرنت

 :(OECD, 2021)پذیر است که عبارتند از امکان

                                                 
 

9 Competitive research grants 

10 Block grants 
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ها معموالً به اعطای گرنت رقابتی بر مبنای فراخوان به صورت رویکرد پایین به باال: این فراخوان .1

شوند و هدف از این کار دریافت صورت کلی و بدون مشخص کردن موضوع مشخصی برگزار می

 های مختلفی علمی است. ها و رشتههای جدید در حوزهایده

های پژوهشی که ها به فعالیتهای از قبل تعیین شده: در این حالت گرنتاعطای گرنت برای حوزه .2

 گردند.شوند اعطا میدر یک حوزه موضوعی مشخص انجام می

یک پروژه پژوهشی  های پژوهشی مشخص: در این حالت فراخوان برایاعطای گرنت برای پروژه .3

های الزم برای شود و برخالف مورد دوم که کلی است به صورت جزئی ویژگیمشخص برگزار می

 گردد. خروجی نهایی پژوهش مشخص می

شوند: اول، اگر بودجه به افراد با باالترین های رقابتی از دو منظر منجر به ارتقاء عملکرد پژوهشی میگرنت

شود. از این رو نیاز است که احتماالً نتیجه بهتری از فعالیت پژوهش حاصل می توانایی اختصاص داده شود،

تخصیص بودجه برای انجام یک فعالیت پژوهشی به یک فرد یا گروه خاص، مبتنی بر عملکرد قبلی تیم مجری 

تایج بهتر و باشد. ثانیاً، اگر تخصیص بودجه بر مبنای نتایج باشد بنابراین انگیزه محققان برای دستیابی به ن

رود در طول . با این حال انتظار می(Auranen & Nieminen, 2010)پیروزی در رقابت نیز افزایش خواهد یافت

ا عملکرد باال در بین زمان تخصیص بودجه پژوهشی از طریق مکانیزم گرنت رقابتی منجر به توزیع محققان ب

شود که بودجه تر گرنت رقابتی باعث میهای پژوهشی مختلف گردد. به عبارت سادهها و موسسهدانشگاه

پژوهشی به صورت متمرکز در اختیار بهترین محققان فعال در دانشگاه برتر هر کشور قرار گیرد. به صورت 

( تنوع محدود عملکرد 2ها؛ ع باالی عملکرد بین دانشگاه(. تنو1کلی باید توجه داشت که گرنت رقابتی منجر به 

گردد. در مقابل استفاده محدود از ( عملکرد باالتر نظام پژوهش می3در داخل هر دانشگاه شود و در نهایت 

شود در واقع کاهش رقابت در نظام توزیع بودجه پژوهشی منجر تر میگرنت رقابتی منجر به عملکرد متفاوت

ها و در نهایت عملکرد پایین ها، افزایش تفاوت عملکرد در داخل دانشگاهوت عملکرد بین دانشگاهبه: کاهش تفا

شوند و در های برتر شناخته میها به عنوان دانشگاهگردد. در رویکرد رقابتی برخی از دانشگاهنظام پژوهش می

د کرد. بنابراین این چرخه منجر نتیجه محققان و دانشجویان برجسته بیشتری را از سراسر دنیا جذب خواهن

. (Sandström & Van den Besselaar, 2018)المللی خواهد شدهای بینبندیها در رتبهبه ارتقاء جایگاه آن

. در مقابل شوندها میافزایش کیفیت پژوهشهای رقابتی منجر به ت که گرنتعالوه بر این باید توجه داش
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ریزی بلندمدت را ها برای برنامه، توانایی آنهای پژوهشیهای رقابتی در بودجه موسسهافزایش سهم گرنت

های خود های پژوهشی به جای اینکه فعالیتشود که موسسهکند. این موضوع همچنین باعث میمحدود می

ها منابع مالی هایی که برای آنهای خود را بر حوزههای تخصص خود نماید، بیشتر فعالیترا متمرکز بر حوزه

های توان گفت که افزایش سهم گرنت رقابتی در بودجه موسسهکنند. به بیان ساده میبه همراه دارد، متمرکز 

های .همچنین توجه بیش از حد بر مکانیزم (Frølich et al., 2010)گرایی استپژوهشی مانعی برای تخصص

های علمی شوند. به بیان ساده این ها و حوزهرقابتی ممکن است منجر به نادیده گرفتن شدن برخی از رشته

های علمی خاص که  پتانسیل ها و حوزهنگرانی وجود دارد که با این تمرکز بر رویکرد رقابتی، برخی از رشته

المللی دارند و همچنین پتانسیل جذب منابع بیرونی )غیردولتی( را ندارند، حذف نکمتری برای انتشارات بی

های رقابتی، تمرکز . از دیگر مخاطرات تمرکز بر گرنت(Frølich et al., 2010)شوند یا به حاشیه رانده شوند 

ها بخش از منابع در همین راستا نیاز است که کارفرماتر است، مدتهای کوتاهبیش از بر حد بر انجام پژوهش

 . (OECD, 2021)های بلوکی اختصاص دهندمالی پژوهش را به مکانیزم

های مطرح شده به واسطه تفاوت سطح کیفیت نظام پژوهش دولتی و مجریان در مجموع با وجود بحث

های صورت گرفته در مورد کارایی و اثرات مکانیزم رقابتی توزیع بودجه ررسیهای پژوهشی، نتایج بفعالیت

و این رویکرد در  (Jonkers & Zacharewicz, 2016)پژوهشی در بین کشورهای مختلف همگن نیستند 

 راه داشته است.کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به هم

 تخصیص مستقیم بودجه                                 .2-2-1

و توسط دولت آلمان به کار  19رویکرد تخصیص مستقیم بودجه برای پژوهش اولین بار در اوایل قرن 

توان گفت که دولت آلمان اولین کشوری بود که به صورت ساختارمند  بودجه گرفته شد. به نوعی می

وهشی دانشگاهی را از طریق گرنت بلوکی تخصیص داد. اگرچه این رویکرد در ابتدا نتایج مثبتی های پژفعالیت

به همراه داشت با این حال به مرور زمان به واسطه تحوالتی که در نظام نوآوری کشورهای مختلف رخ داد 

به ارائه بهترین راهکارها مانند رکود منابع، افزایش تعداد دانشجویان و غیره، این ایده که دانشگاهیان قادر 

، اصالحاتی در این رویکردهای 1990و  1980هستند، مورد تردید قرار گرفت. از همین رو در طول دهه 
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تخصیص بلوکی بودجه رخ داد و این رویکردها به سمت تخصیص بر مبنای عملکرد سوق داده شدند. از همین 

کی تا حدی بر مبنای عملکرد تخصیص داده شدند های بلوها، بودجهرو غیر از بودجه مربوط به پروژه

(Stampfer, 2019). 

بلوکی ضمن تامین ثبات و منابع مالی پایدار برای نهادهای پژوهشی، درجه مشخصی از استقالل در اعتبار 

دهد. این مدل تخصیص اعتبار پژوهشی ها را در اختیار نهادهای پژوهشی قرار میزمینه انتخاب پژوهش

کند. این مدل از راهم میمدت را فهمچنین امکان تمرکز بر هر دو دسته خطوط تحقیقاتی بلندمدت و کوتاه

دهد تامین مالی معموالً دستمزد بسیاری از پژوهشگران و نیروهای ستادی در نهادهای پژوهشی را پوشش می

های پژوهشی، ها مورد نیاز برای فعالیتهای عملیاتی و حفاظت از زیرساختو به صورت اساسی در تامین هزینه

ها، انگیزه پژوهشگران هم بودجه بلوکی در بودجه پژوهشی سازمانسهم دارد. شایان ذکر است که با افزایش س

های رقابتی و همچنین تعامل با صنعت برای دریافت بودجه، کاهش های پژوهشی برای دریافت گرنتو سازمان

کند، شرایطی های پژوهشی فراهم میخواهد یافت. رویکرد بلوکی به واسطه استقالل نسبی که برای سازمان

کننده بودجه پژوهش به صورت محدود قادر به کند که در آن نهادهای سیاستگذاری و تامینمی را ایجاد

 .(OECD, 2021)های کشور دارنداولویتهای پژوهشی در راستای هدایت فعالیت

های بافت خود از مسیرهای در این میان باید توجه داشت که کشورهای مختلف با توجه به شرایط و ویژگی

ای تخصیص کنند. به صورت کلی مسیرهمختلفی برای تخصیص بودجه خود به صورت مستقیم استفاده می

 (: 4-1شکل ) مستقیم بودجه عبارتند از

 تخصیص بودجه به صورت بلوکی و بر مبنای گذشته، .1

های تخصیص بودجه به صورت بلوکی و براساس ارزیابی پسین )مبتنی بر عملکرد( با استفاده از شاخص .2

 کمی، 

ارزیابی  راساس ارزیابی پسین )مبتنی بر عملکرد( با استفادهتخصیص بودجه به صورت بلوکی و ب .3

  11همکاران یا داوری تخصصی

 تخصیص بودجه به صورت بلوکی و براساس ارزیابی پیشین. .4
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 (Jonkers & Zacharewicz, 2016; Stampfer, 2019)های اصلی هدایت تخصیص مستقیم: مدل4-1شکل 

 تخصیص بودجه به صورت بلوکی و بر مبنای گذشته .1-2-2-1

ها صرفاً با این مدل تخصیص بودجه یک مدل مبتنی بر گذشته است که در آن بودجه )پژوهشی( سازمان

شود. این گذشته و در نظر گرفتن یک نرخ افزایش مشخص )معموالً نرخ تورم( تعیین می توجه به بودجه سال

شود. به عنوان مثال اگر بودجه یک سازمان در ریزی افزایشی شناخته میدجهمدل در داخل کشور با عنوان بو

( A* 1.2درصد برابر با ) 20با یک نرخ افزایش مثالْ  X+1باشد، بودجه این سازمان در سال  Aبرابر با  Xسال 

 خواهد بود. 

 تخصیص بودجه مبتنی بر عملکرد  .2-2-2-1

  12ریزی پژوهشی مبتنی بر عملکردنظام بودجه در مدل تخصیص بودجه مبتنی بر عملکرد که با عنوان

ها تخصیص داده نهادهای پژوهشی به صورت بلوکی و بر مبنای عملکرد گذشته آن شود، بودجهشناخته می

. هدف این رویکرد تخصیص بودجه به نهادهای مولدتر و کاراتر، دنبال کردن تعالی و (Hicks, 2012)شود می
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ها با بخش پژوهش دولتی و ترویج همراستایی هر چه بیشتر پژوهش برتری در پژوهش، افزایش پاسخگویی

 .(Aagaard et al., 2015)نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه است

های پژوهشی گذشته فعالیت ریزی پژوهشی مبتنی بر عملکرد بر مبنای ارزیابی پسینی خروجیدجهنظام بو

های با باالترین عملکرد استوار است. این رویکرد به نوعی به دنبال تخصیص بودجه پژوهشی محدود به سازمان

های توانمند، کمک مانتر به تمرکز هر چه بیشتر منابع مالی پژوهش در دست سازاست یا به عبارت ساده

ریزی پژوهشی مبتنی بر عملکرد . باید توجه داشت که نظام بودجه(Jonkers & Zacharewicz, 2016)کندمی

و عملکرد نهادها، باعث  صرفاً یک نظام توزیع بودجه نیست بلکه با توجه به ارتباط بین میزان بودجه دریافتی

توان گفت که این رویکرد نقش گردد. به نوعی میها میایجاد رقابت بین نهادها و متعاقب آن ارتقاء عملکرد آن

. در همین راستا نتایج (Hicks, 2012)کندیک محرک قوی برای ارتقاء عملکرد نهادهای پژوهشی را ایفا می

هایی که نظام ارزیابی پژوهشی ملی )ضعیف یا قوی( دارند های انجام شده نشان داده است که کشوربررسی

اندازی نظام ای که کشورهایی که در زمینه راهنمره بهتری از نظر کارایی نظام پژوهش کسب کردند به گونه

اندازی نظام پژوهش دیرتر عمل کردند، ارزیابی زودتر عمل کردند کارایی بهتری نسبت به کشورهایی که در راه

های اخیر استفاده از این . به همین خاطر در طی سال(Sandström & Van den Besselaar, 2018)دارند

 Aagaard)های پژوهشی در حال گسترش استرویکرد به عنوان یک ابزار سیاستی برای توزیع و هدایت بودجه

et al., 2015)های دولتی به پژوهش با های مربوط به اجرای نظام توزیع بودجه. باید توجه داشت که هزینه

توجه به سطح گستردگی و مقیاس اجرای نظام ارزیابی در کشورهای مختلف متفاوت است به عنوان مثال در 

شود ها میازمانهای دولتی مربوط به پژوهش صرف عملیات ارزیابی عملکرد سدرصد بودجه 1انگلیس کمتر از 

 & Jonkers)های دولتی مربوط به پژوهش استدرصد بودجه 2.5در حالی که این رقم در ایتالیا بالغ بر 

Zacharewicz, 2016)  . 

که یک کشور دارای  نظام توزیع بودجه توان ادعا کرد توان گفت که زمانی میبا توجه به توضیحات فوق می

 :(Jonkers & Zacharewicz, 2016)های زیر را داشته باشد دولتی مبتنی بر عملکرد است که ویژگی
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رزیابی ضروری است اما ها باید ارزیابی شوند. الزم به ذکر است که انجام اعملکرد پژوهشی سازمان .1

 کافی نیست. 

ها مورد ها بعد از انجام پژوهشباشد، به این معنی که عملکرد سازمان 13فرآیند ارزیابی باید پسینی .2

ها جزء ارزیابی های ارائه شده برای پروژهارزیابی قرار گیرد. این در حالی است که ارزیابی پروپوزال

های پژوهشی( به عنوان نظام ها )نه نتایج فعالیتپروپوزالپیشینی هستند و بنابراین صرف ارزیابی 

 توزیع مبتنی بر عملکرد نیست.

هایی که ها مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو نظامهای پژوهش و تاثیر آندر فرآیند ارزیابی، خروجی .3

های ارزیابی امشود جزء نظها توزیع بودجه صرفاً بر مبنای تعداد دانشجویان دکترا انجام میدر آن

 مبتنی بر عملکرد نیستند. 

ها باشد. اگر هدف از ارزیابی ها بر مبنای ارزیابی خروجیبخشی از تخصیص بودجه به سازمان .4

ها باشد و نه توزیع بودجه، بنابراین ها صرفاً ارائه بازخورد به سازمانهای پژوهشی سازمانفعالیت

 شوند.بر عملکرد در نظر گرفته نمیهای توزیع مبتنی ها مذکور جزء نظامنظام

ای اجرا شود بنابراین قواعد بین نظام توزیع بودجه مبتنی بر عملکرد باید در سطح ملی و منطقه .5

 شود.سازمانی در زمینه توزیع و تخصیص بودجه به عنوان نظام مبتنی بر عملکرد شناخته نمی

شود ها تعیین میها بر مبنای عملکرد گذشته آنها و سازماناگرچه در این رویکرد بودجه پژوهشی دانشگاه

توان نظام با این حال براساس مسیرهای مختلفی که برای ارزیابی عملکرد گذشته این نهادها وجود دارد، می

 (.5-1کل شریزی پژوهشی مبتنی بر عملکرد را به سه دسته تقسیم کرد )بودجه

 

 هاهای مختلف ارزیابی عمکلرد گذشته سازمان: مدل5-1کل ش

 

 هارویکرد مبتنی بر شاخص .1
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گردد. سنجی استفاده میهای علمهای پژوهشی از شاخصدر این مسیر برای ارزیابی عملکرد سازمان

های ارزیابی کالسیک مبتنی بر داوری نسبت به مکانیزم مزایایی متعددی 14سنجیهای علماستفاده از شاخص

(. این 2(. هزینه نسبتاً پایین آن هم از نظر منابع و هم از نظر زمان، 1تخصصی، دارد.  این مزایا عبارتند از: 

ها در بوروکراسی ها نیازمند درگیر شدن آنها بدون مداخله هستند. در واقع ارزیابی محققان و سازمانمدل

(. ارزیابی بر مبنای معیارهای عینی 3شان نیست. های پژوهشیری و ارائه مدارک متعدد برای اثبات خروجیادا

داوری تخصصی مبتنی بر معیارهای ذهنی نیستند. با وجود این مزایا، اتکا صرف  شود و برخالف روشانجام می

های ها در سطح دانشگاه با روشتحلیلسنجی با معایبی همراه است. اول، اگرچه ها و معیارهای علمبر روش

های سطح دپارتمان یا واحد شناسی چالش برانگیز نیست با این حال انجام تحلیلسنجی از نظر روشعلم

ها است. با توجه به اینکه تخصیص بودجه گذاری برای گردآوری دادهپژوهشی مستلزم حجم باالی سرمایه

ها باور داشته راین بسیار مهم است که ذینفعان به نتایج این تحلیلها است، بناببراساس نتایج این ارزیابی

های پژوهشی به ویژه در حوزه علوم باشند. یکی دیگر از نقاط ضعف این روش این است که برخی از خروجی

شوند. بنابراین در نظر گرفتن سنجی پوشش داده نمیها داده علمانسانی و اجتماعی، به صورت کامل در پایگاه

های ها مانند علوم انسانی است. عالوه بر این در نظر گرفتن شاخصسنجی به ضرر برخی از رشتهمعیارهای علم

سنجی و علمی ها موضوع بحث و انتقاد در درون جامعه علممجالت، از جمله ضریب تاثیر مجالت در ارزیابی

است. البته ای ی بین رشتههار پژوهشسنجی به ضرهای علمتر است. عالوه بر این استفاده از شاخصگسترده

ها و متدولوژی است که های علم سنجی به شدت وابسته به انتخاب شاخصباید توجه داشت که نتایج تحلیل

های علم سنجی و استفاده شود. در مجموع باید توجه داشت که استفاده صرف از شاخصبه کار برده می

 .(Jonkers & Zacharewicz, 2016)حرافی ایجاد کنندهای انتواند انگیزهها مینادرست از آن

 رویکرد مبتنی بر داوری تخصصی  .2
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سنجی برای ارزیابی عملکرد نهادهای پژوهشی های علمدر این رویکرد برخالف رویکردهای مبتنی بر شاخص

های تمرکز بر نظر متخصصان در این رویکرد ارزیابی تخصصی در رشتهشود. ه میاز نظرات متخصصان استفاد

های کیفی مانند نوجویی در فرآیند سازد. عالوه بر این زمینه استفاده از شاخصپذیری میمختلف را امکان

زمینه و بافت تواند به درک دقیق و موشکافانه پژوهش در در نهایت این رویکرد می کند.ارزیابی را فراهم می

آن نیز کمک کند. رویکرد داوری تخصصی اگرچه در جوامع دانشگاهی مقبولیت باالیی دارد با این حال دارای 

ها به نقاط ضعفی است. استفاده از رویکرد داوری تخصصی در کشورهای کوچک که جامعه متخصصان آن

استونی برای رفع این چالش به استفاده از اندازه کافی بزرگ نیست، سخت است. البته برخی از کشورها مانند 

های پژوهشی که به زبان ملی اند. با این وجود امکان ارزیابی برخی از فعالیتالمللی روی آوردهمتخصصان بین

تواند توجه به و عدم شفافیت در این رویکرد، می 15گریاند، وجود ندارد. عالوه بر این گسترش البیانجام شده

ند داوری تخصصی یعنی عدالت و انصاف را مختل کند. از دیگر نقاط ضعف رویکرد داوری اصول اساسی فرآی

کارانه است و بنابراین معموالً تمایل به اعطای بودجه به تخصصی این است که این رویکرد اغلب محافظه

گرفته در های صورت شوند و به نوعی به ضرر پژوهشهایی است که در راستای جریان اصلی انجام میپژوهش

البته این موضوع تا حدی به دلیل شک و تردید  نسبت به خروجی  ای و هترودوکسی است.های بین رشتهحوزه

های تثبیت شده شود که با ایدههای جدیدی میهای علمی است که به صورت مانعی برای پذیرش ایدهفعالیت

است بنابراین ممکن است داوران به صورت در تضاد هستند. رویکرد داوری تخصصی، ذهنی و مبتنی بر قضاوت 

گیری کنند. در این بین برخی از کشورها سعی کردند های مختلف تصمیمای در مورد عملکرد سازمانسلیقه

ای بودن را تا حد زیادی مرتفع کنند. از دیگر با استفاده از داورهای متعدد برای ارزیابی، مساله ذهنی و سلیقه

سنجی، هزینه باالتری دارد و نیازمند ین است که اجرای آن نسبت به رویکرد علمنقاط ضعف این رویکرد ا

عملکرد با استفاده از رویکرد  گذاری بیشتری است. البته با توجه به هزینه و زمان باالی اجرای ارزیابیسرمایه

کنند ی نمیهای زمانی مشخص اقدام به ارزیابداوری تخصصی، کشورها مختلف به صورت منظم و در دوره
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ساله انجام شد اما  3کنگ و نیوزیلند برای بازه (. به عنوان مثال دو دوره اول نظام ارزیابی هنگ6-1شکل )

از همین رو در برخی از موارد امکان دارد که های شش و هفت ساله انجام شد. های بعدی برای بازهدوره

های قبل صورت گیرد یا به های انجام شده در ساله صرفاً براساس اطالعات حاصل از ارزیابیتخصیص بودج

 .(Jonkers & Zacharewicz, 2016)بیان بهتر تخصیص بودجه بر مبنای اطالعات قدیمی انجام شود

 

 (Hicks, 2012)های ارزیابی کیفی مبتنی بر داوری تخصصی در کشورهای مختلف: دوره6-1شکل 

های ها و رشتههمانطور که اشاره شد در رویکرد ارزیابی به وسیله داوری تخصصی امکان ارزیابی دپارتمان

شود و ی تخصصی برای هر رشته تشکیل میهامختلف وجود دارد. با این حال معموالً برای این کار، کمیته

های تخصصی کنند. این کمیتهها استانداردهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد هر رشته ارائه میاعضای کمیته

های هر سازمان در قالب دارایی ها و دیگر خروجیقادر به اظهارنظر در مورد نحوه ارزیابی انتشارات، کتاب

ها مهم هستند( هستند. به عنوان ونه گیاهان، پایگاه داده  و ... که در برخی از رشتهفکری )مثال پتنت، فیلم، گ

ها )ریاضیات( محاسبه را در برخی از رشته 16های دکتریرسالهراهنمایی  HCERESمثال  در فرانسه کمیته 

رد استفاده برای گیرند. در لیتوانی وزن چهار دسته معیارهای موها در نظر نمیکنند اما در دیگر رشتهمی

های تحصیلی مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، نتایج ارزیابی تولیدات پژوهشی باالترین ارزیابی بین رشته

درصد( و همچنین در رشته علوم زیستی و فیزیک  80های علوم انسانی و اجتماعی دارند )وزن را در رشته

 .(Jonkers & Zacharewicz, 2016)درصد( 55)

 رویکرد ترکیبی .3
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های قبل مشخص است که هر یک از رویکردهای ارزیابی مبتنی بر داوری تخصصی یا با توجه به بحث

های علم سنجی دارای نقاط ضعفی هستند. لذا برخی از کشورها در راستای رویکردهای کمی مبتنی بر شاخص

برای ارزیابی عملکرد نهادهای پژوهشی ها سعی کردند که  از رویکرد ترکیب هر دو رویکرد فوق رفع این چالش

های کنند که با تکیه بر اطالعات حاصل از تحلیل شاخصاستفاده کنند. در رویکرد ترکیبی، تیم داوری سعی می

ها را انجام بدهند. به عنوان مثال در چارچوب برتری پژوهشی انگلیس امکان سنجی ارزیابی سازمانعلم

های تخصصی فراهم شده سنجی برای تیم داوری فعال در پانلهای علمدسترسی به نتایج حاصل از تحلیل

 .(Jonkers & Zacharewicz, 2016)است 

 تخصیص بودجه به صورت بلوکی و براساس ارزیابی پیشین .3-2-2-1

های پژوهشی و بر مبنای نتایج بعد از انجام فعالیت تخصیص بودجه برخالف ارزیابی پسینی کهاین مدل از 

ها بر مبنای اطالعاتی شود؛ بودجه دستگاه)های( آینده تعیین میهای قبل، بودجه سالبه دست آمده در دوره

توان گفت در این مدل شود. به نوعی میهای هر سازمان وجود دارد تعیین میکه در مورد توانمندی و فعالیت

ها تعیین ها قصد دارند در سال)های( آینده دنبال کنند، بودجه آنهایی که سازمانها و فعالیتبرنامه با توجه به

  شود.می

 معیارهای ارزیابی عملکرد پژوهشی نهادها .3-1

های ها )به ویژه سازمانهای تخصیص اعتبار پژوهشی به سازمانهمانطور که در باال اشاره شد یکی از مدل

ش و پژوهش(، تعیین بودجه بر مبنای عملکرد است. به بیان ساده بر مبنای نتایج حاصل فعال در حوزه آموز

ها و معیارهای شود، بنابراین مدلها تعیین میهای مختلف، اعتبار پژوهشی آناز ارزیابی عملکرد سازمان

مطالعات مختلف به  ارزیابی عملکرد یکی از مسائل مهم در نظام توزیع اعتبار پژوهشی است. در این راستا نیز

اند. با این حال باید گیرند اشاره کردههایی که برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میبرخی از شاخص

توجه داشت که شفافیت فرآیند ارزیابی و معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی منجر به کاهش استقالل تیم 

ر فرآیند و معیارهای ارزیابی باعث افزایش استقالل تیم ارزیابی شود در مقابل نیز شفافیت کمتر دارزیابی می

شود. در همین راستا کشورهای مختلف با توجه به استراتژی خود، فرآیند و معیارهای ارزیابی عملکرد می
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کنند؛ به عنوان نمونه در اسپانیا معیارهای ارزیابی به صورت های پژوهشی را تعریف میها و موسسهدانشگاه

ف و دقیق در قوانین ذکر شدند و به همین خاطر تیم ارزیابی آزادی عمل و استقالل کمتری دارند و دولت شفا

کنترل بیشتری بر عملکرد این نهادها دارد. در مقابل برخی از کشورها نیز معیار مشخصی برای ارزیابی تعیین 

ارزیابی دولت انگلیس در ابتدا آزادی عمل دهند. نظام کنند و به نوعی استقالل بیشتری به تیم ارزیابی مینمی

الزم در تعیین معیارهای ارزیابی را داشت با این حال با گذشت زمان دولت تصمیم گرفت به منظور کاهش 

مشخصی از معیارها را تعیین  های مختلف، مجموعهنظرهای شخصی و تضمین عدالت در بین رشتهاعمال

 .(Hicks, 2012)کردند 

، به برخی از مهمترین معیارهایی که 1-1جدول نتایج مطالعات مختلف در ادامه در  در مجموع با توجه به

اند. همانطور اند، ذکر شدهها به کار رفتههای مختلف و به ویژه دانشگاهبرای ارزیابی عملکرد پژوهشی سازمان

در بیشتر مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار های علم سنجی شود شاخصکه مشاهده می

سنجی تعداد انتشارات و مقاالت علمی است. با این حال گاهی اوقات صرف های علمیکی از شاخصاند. گرفته

ها نیز در نظر گرفته شود. در همین راستا یک رویکرد کند و باید اثرات علمی آنشمارش انتشارات کفایت نمی

ای که در آن چاپ شده است، یک وزن اختصاص داده ن است که به هر مقاله با توجه به ضریب تاثیر مجلهای

ها براساس نظر متخصصان است. در ادامه به بندی آنشود. رویکرد دیگر تهیه یک لیست از مجالت و دسته

از شاخص ارجاعات به هر مقاالت منتشر شده در هر دسته یک وزن مشخص داده شود. عالوه بر این استفاده 

 . (Jonkers & Zacharewicz, 2016)های هر سازمان را نمایش دهدتواند تا حد اثر خروجیمقاله نیز می

کرد نهادهای پژوهشی ها مورد استفاده برای ارزیابی عملهمانطور که اشاره شد تعداد مقاالت یکی از شاخص

ها هستند. با این حال باید به این موضوع توجه شود که آیا برای ارزیابی عملکرد صرفاً از و به ویژه دانشگاه

شود، مورد بررسی قرار شود یا اطالعات مربوط به استنادهایی که به مقاالت میتعداد مقاالت استفاده می

تلف متفاوت است؛ نظام ارزیابی استرالیا، نروژ و دانمارک فقط از گیرد؟ در این راستا رویکرد کشورهای مخمی

کردند. با این حال از آنجایی که استفاده از مقاالت به تنهایی تعداد مقاالت برای ارزیابی عملکرد استفاده می

اغلب  شود، بنابراینمنجر به تشویق محققان برای گرایش به سمت انتشار مقاله در مجالت با کیفیت پایین می
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های خاصی این ضعف را پوشش بدهند. در این راستا کشورها مانند نروژ و دانمارک سعی کردند که از مکانیزم

ها را منتشر درصد از مجالتی که مقاالت آن 10آنها در ارزیابی خود نهادهای پژوهشی را ملزم کردند که حداقل 

وه بر این در محاسبه نمره نهایی عملکرد پژوهشی کرده است به دسته مجالت با کیفیت تعلق داشته باشد و عال

شود. در این نهادهای پژوهشی، وزن باالتری به مقاالت منتشر شده در مجالت با کیفیت باال اختصاص داده می

کند. کشورهای دیگری راستا کشور اسپانیا از ضریب تاثیر تامسون رویترز مجالت در محاسبات خود استفاده می

جمهوری اسلواکی، سوئد، بلژیک و ... از شاخص ضریب تاثیر مجالت در محاسبات عملکرد مانند انگلیس، 

 .   (Hicks, 2012)کنندپژوهشی استفاده می

های در این بین یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت این است که با توجه به تفاوت ماهیت رشته

های خاصی رد نهادهای فعال در هر رشته از شاخصرود که برای ارزیابی عملکمختلف بنابراین انتظار می

ها، از معیارهای خاص همان انگلیس با توجه به تفاوت رشته ERAاستفاده شود. در همین راستا نظام ارزیابی 

 .(Hicks, 2012)کندرشته برای ارزیابی عملکرد استفاده می

استفاده در کشورهای مختلف برای ارزیابی عملکرد همترین معیارهای مورد ، برخی از م1-1جدول در 

پژوهشی نهادهای پژوهشی در کشورهای مختلف نمایش داده شده است. با این حال باید توجه داشت منظور 

های دانشگاهی و مرتبط با نوآوری به ترتیب مواردی مانند میزان انتشارات )کتاب، مقاله و ...( و از خروجی

ها، تامین مالی بیرونی، بندی این معیارها در چهار دسته خروجیاست. نکته قابل توجه دسته تعداد پتنت

 مند و تاثیر است.های نظامشاخص

 (Arnold, 2017)ریزی مبتنی بر عملکرد های مورد استفاده در سیستم بودجه: شاخص1-1جدول 

 دسته
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های شاخص

تامین مالی 

 بیرونی

 * * * * * * *   بودجه رقابتی/ملی

 * * * * * * *  * المللیبودجه رقابتی/ بین

 * *  * *  *  * بودجه پژوهشی قراردادی

 *   * *  *   بودجه غیررقابتی

های شاخص

 مندنظام

ها، احترام )کنفرانس

 17سردبیری، جوایز و ...(
    *    * 

 *  *  *     همکاری/ ملی

 *    *     المللیهمکاری/ بین

 *    * *    المللیجابجایی بین

 *    *     دانشگاه -اری صنعتهمک

 *  * * *  *  * جذب/ اعطای دکتری

های شاخص

 خروجی/ تاثیر

  *   *   * * اثرات دانشگاهی )ارجاعات(

-ها/ اثرات اجتماعیخروجی

اقتصادی ) به عنوان مثال 

 های زایشی(شرکت
*    *    * 

 

 ی در کشورهای مختلفمعیارهای مورد استفاده برای مقایسه نظام  اعتبار پژوهش .4-1

های پژوهشی متعدد، با توجه به اهمیت نحوه تعیین، تخصیص و توزیع منابع مالی محدود در بین فعالیت

های مناسب و کارآمد برای ریزان و سیاستگذاران در کشورهای مختلف همواره در تالش هستند که مدلبرنامه

وهش را شناسایی کنند. در این راستا نیز برخی از تعیین، تخصیص و توزیع و تخصیص منابع مالی به بخش پژ

اند. در مطالعات انجام مطالعات به بررسی و مقایسه نظام اعتبار پژوهشی در بین کشورهای مختلف پرداخته

های مختلف اعتبار پژوهشی استفاده شده است. در ادامه با توجه شده از معیارهای متفاوتی برای مقایسه نظام

                                                 
 

17 Esteem (conferences, editorships,rewards etc.) 
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ها در بین به برخی از معیارهای مورد استفاده برای مقایسه این نظام 2-1جدول ضوع در به اهمیت این مو

 کشورهای مختلف اشاره شده است.  

های اعتبارت پژوهشی تمرکز یا عدم تمرکز اعتبارهای پژوهشی یکی از معیارهای مهم در زمینه مقایسه نظام

کشورهای مختلف است. البته باید توجه داشت که موضوع تمرکز از دو بعد قابل بحث است: اول، تمرکز در بین 

تر یک سازمان به عنوان متولی تامین بودجه های پژوهشی یک کشور در یک سازمان یا به عبارت سادهبودجه

های و محققانی که های پژوهشی به برخی از سازمانپژوهشی یک کشور تعیین شود. دوم، تخصیص بودجه

کرد اعتبارات توان گفت اولی به تمرکز در کنترل هزینهاند. به نوعی میعملکرد پژوهشی قابل توجهی داشته

های پژوهشی به مجریان مشخص و پژوهشی اشاره دارد در حالی که دومی به تمرکز  در اختصاص بودجه

های پژوهشی که آیا اختصاص سهم باالیی از بودجه محدود اشاره دارد. در ادبیات همواره این سوال مطرح است

های علمی از طریق کند یا اینکه پیشرفتبه تعداد محدودی از پژوهشگران برتر ارزش بیشتری ایجاد می

شود؟ با وجود مطالعات تخصیص بودجه در قالب مبالغ کوچکتر به تعداد بیشتری از محققان، حاصل می

م شده است، با این حال هنوز این بحث به نتیجه نرسیده است و مطالعات ها انجامتعددی که در این حوزه

مختلف نتایج  مختلفی را ارائه کردند. به عنوان نمونه نتایج  بررسی صورت گرفته توسط آگارد و همکاران 

های کوچک به صورت متوسط منجر به ( حاکی از آن است که توزیع بودجه پژوهشی در قالب گرنت2020)

تر به تعداد محدودی از محققان اعطا های بزرگشود که بودجه در قالب گرنتبهتر نسبت به حالتی میعملکرد 

سنجی استفاده های علمشود. البته باید توجه داشت که در این مطالعه به منظور سنجش عملکرد از شاخصمی

( به این نتیجه رسیدند 2020)شده است که این موضوع خود جای سوال دارد. با این حال آگارد و همکاران 

های پژوهشی )در تخصیص اعتبار پژوهشی به که الزم است یک توازن بین تمرکز و عدم تمرکز توزیع بودجه

 & ,Aagaard, Kladakis)مجریان پژوهش( برقرار شود و نقطه تعادل مناسب در این زمینه شناسایی شود

Nielsen, 2020) . در مقابل از نظر تمرکز یا عدم تمرکز اعتبارپژوهشی در یک سازمان نیز باید توجه داشت

که از دو بعد قابل بررسی است، بعد اول این است که اعتبارهای پژوهشی به صورت متمرکز در اختیار چند 

ان با توجه به های مختلف توزیع گردد و هر سازمنهاد مشخص باشد یا اینکه اعتبارپژوهشی  در بین سازمان
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توان به تجربه کشور سنگاپور اشاره کرد که با توجه به رویکرد خود آن اعتبار را هزینه کند. در این مورد می

کوچک بودن اندازه این کشور، بخش اعظم اعتبارهای پژوهشی در اختیار چند نهاد محدود شامل بنیاد ملی 

های بل در اغلب کشورها اعتبارهای پژوهشی بین سازمانپژوهش، وزارت دفاع و وزارت صنعت قرار دارد. در مقا

گردد. با این حال نگاه دوم به تمرکز در مدیریت پژوهش در یک کشور است. در واقع منظور مختلف توزیع می

های مرتبط با مدیریت این است که یک یا چند نهاد مشخص به عنوان متولی بخش پژوهش کلیه فعالیت

جنوبی و سنگاپور  کشورهای مختلف مانند کره عهده بگیرند. در این زمینه تجربهپژوهش را در یک کشور بر

ها و حاکی از آن است که یک نهاد با عنوان بنیاد ملی پژوهش مسئولیت اصلی مدیریت اغلب پژوهش

 گیرند.های مرتبط با پژوهش را در این کشورها برعهده میفعالیت

کی دیگر از معیارهای مورد استفاده برای مقایسه نظام توزیع اعتبارات محور ییا خروجی اتخاذ رویکرد ورودی

محور توزیع بودجه بر مبنای تعداد دانشجو، پژوهشی در کشورهای مختلف است. منظور از رویکرد ورودی

های خروجی مانند تعداد محور توزیع بودجه بر مبنای شاخصکارمند و ... است در حالی که در رویکرد خروجی

. (Sandström & Van den Besselaar, 2018)شود التحصیالن دانشگاهی، تعداد مقاالت و ... انجام میرغفا

محور عملکرد ان نمونه در رویکرد ورودیهر یک از این رویکردها مزایا و معایب خاص خود را دارند. به عنو

یابد. های بیشتر کاهش میها برای ارائه خروجیشود و بنابراین انگیزه آنها در نظر گرفته نمیپژوهشی سازمان

ها در نظر گرفته نشده محور در صورتی که معیارهای مناسب برای ارزیابی خروجیدر مقابل در رویکرد خروجی

ها به جای تمرکز بر انجام وظائف خود، بیشتر به دنبال ارائه خروجی )بدون در نظر مانباشند، ممکن است ساز

 های پژوهشی کاهش خواهد یافت. ها باشند( و قاعدتاً در چنین شرایط تاثیرگذاری فعالیتگرفتن کیفیت آن

پژوهشی ها و...( در تامین اعتبارت های مختلف )دولت، صنعت، خیریهترکیب و میزان مشارکت بخش

نهادهای پژوهشی یکی دیگر از معیارهای مقایسه است. در این زمینه اظهارنظرهای مختلفی در مورد سهم هر 

ها در تامین بودجه نهادهای پژوهشی ارائه شده است. در این بین های دولت، صنعت و خیریهیک از بخش

، سهم بخش خصوصی بیشتر از دولت ها حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته و دارای صنعتبررسی

شود است و در کشورهای در حال توسعه که صنعت توانمندی ندارد، بخش اعظم بودجه توسط دولت تامین می
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(Aghion, Dewatripont, Hoxby, Mas-Colell, & Sapir, 2007) با این وجود باید توجه داشت که عدم .

تواند پیامدها منفی به همراه توازن بین مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تامین اعتبارات پژوهشی می

شود داشته باشد. از یک طرف افزایش سهم بخش خصوصی در تامین اعتبارات پژوهشی به مرور زمان باعث می

های صنعتی باشند. کامالً واضح است کاربردی و رفع نیاز بخشهای که اغلب محققان به دنبال انجام پژوهش

های کاربردی هستند، کاهش خواهد های پایه که پیش نیاز پژوهشدر چنین شرایطی توجه به انجام پژوهش

های پایه دیگر کشورها خواهد شد. از طرف دیگر مشارکت یافت و باعث وابستگی کشور به خروجی پژوهش

های کاربردی و کارآمد خواهد شد. تامین اعتبارات پژوهشی منجر به کاهش توجه به پژوهشباالی دولت در 

ای خواهند شد که در داخل کشور از آن هیچ های پایهدر این شرایط محققان متمرکز بر انجام پژوهش

در همین  ای نخواهد شد و ممکن است با هزینه کم در اختیار محققان دیگر  کشورهای قرار گیرند.استفاده

راستا دولت سنگاپور در سیاستگذاری خود برای مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تامین اعتبارات پژوهشی 

به این موضوع توجه کرد و در مراحل مختلف میزان مشارکت دولت در تامین اعتبارات پژوهشی را با توجه 

 های پژوهشی در این کشور، تغییر داد.روند فعالیت

های اروپایی و آمریکا و به ویژه نظام توزیع اعتبار در ارهایی که به منظور مقایسه دانشگاهیکی دیگر از معی

ها( است. این نهادها مورد استفاده قرار گرفته است، میزان استقالل نهادهای پژوهشی )به ویژه دانشگاه

شود. دهای پژوهشی میهای حاکی از آن است که افزایش استقالل از دولت منجر به عملکرد بهتر نهابررسی

های با باالترین در همین راستا هم مشخص شده است که کشورهای با باالترین عملکرد پژوهش )دارای دانشگاه

 Aghion et al., 2007; Sandström & Van den)نمره(، نمره باالتری از نظر استقالل نهادهای پژوهشی دارند

Besselaar, 2018)های قانونی و سیاسی کمتری که نهادهای مستقل با محدودیت . منطق این موضوع این است

توانند واکنش سریعتری نسبت به تقاضاهای متغییر بیرونی داشته باشند و به روبرو خواهند شد و بنابراین می

  .(Aghion et al., 2007)را برای برآوردن نیازهای متغییر بیرونی اتخاذ کنندسادگی سازماندهی داخلی 

یکی دیگری از معیارها مقایسه، وجود نظام ارزیابی و تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد است. در واقع 

ها ارزیابی عملکرد پژوهشی یع اعتبار پژوهشی از مکانیزمهای توزشود که آیا نظامبراساس این معیار بررسی می
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کنند. از طرف دیگر نیز تخصیص بودجه را با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد انجام ها استفاده میسازمان

های مختلف ارزیابی عملکرد های مختلفی در مورد مدل. در این زمینه بررسی(Aagaard, 2018)دهند؟می

های قبل در مورد این رویکردها توضیح داده شده است.  برخی از محققان معتقدند اند که در بخشانجام شده

لکرد )ارزیابی عملکرد پژوهشی نهادهای پژوهشی( منجر به ارتقاء عم 18معرفی نظام ارزیابی پژوهشی ملیکه 

 .(Sandström & Van den Besselaar, 2018)گرددو کارایی نظام علم می

قال و نکته جالب توجه در بررسی نظام توزیع اعتبارات پژوهشی در کشورهای مختلف، موضوع قابلیت انت

ها در این زمینه حاکی از تفاوت رویکرد های مختلف است. بررسیها در بین سالجایجایی بودجه دانشگاه

. کامالً واضح است که (Sandström & Van den Besselaar, 2018)کشورهای مختلف در این زمینه است 

های ها و نهادهای پژوهشی، زمینه را برای فعالیتامکان جابجایی بودجه عالوه بر حفظ استقالل دانشگاه

 کند. پژوهشی بلندمدت نیز فراهم می

های های پژوهشی و مشخص بودن سهم هر یک از نهادهای پژوهشی یکی دیگر از ویژگیشفافیت بودجه

. در این بین باید توجه داشت که شفافیت (York, 2016)ی اعتبار پژوهشی مختلف استهامتمایز کننده نظام

 به دستیابی به نتایج معتبرتر کمک خواهد کرد.

توان به معیارهای مورد استفاده برای مقایسه نظام تامین اعتبار پژوهشی در کشورهای مختلف میاز دیگر 

سیم اعتبار شود و همچنین نسبت تقمواردی مانند حجم منابع مالی دولتی که به پژوهش تخصیص داده می

. (Lepori, 2006)ها و نهادهای فعال در نظام حکمرانی کشور اشاره کردها و دیگر سازمانپژوهشی بین دانشگاه

یکی دیگر از دالیل تفاوت عملکرد کشورها در حوزه پژوهش، تفاوت در ماهیت تنظیمات نهادی مجریان 

های پژوهشی هش است. به عنوان نمونه کشورهای آلمان و فرانسه که بیشتر کارهای علمی توسط موسسهپژو

شونددر یک گروه قرار دارند. در مقابل کشورهای آمریکای شمالی، انگلیس و مانند ماکس پالنک انجام می
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شوند در یک دسته قرار ها انجام میهای پایه در دانشگاههمچنین کشورهای اسکاندیناوی که بیشتر پژوهش

 .(Lepori, 2006)گیرندمی

های تخصیص اعتبارپژوهشی در نظام پژوهش کشورها نیز یکی دیگر از معیارهای سهم هر یک از مدل

رقابتی، افزایشی )مبتنی های های تخصیص اعتبار پژوهشی مدلمقایسه کشورهای مختلف است. منظور از مدل

 :(Lepori, Reale, & Spinello, 2018)بر گذشته(، مبتنی بر مذاکره، بلوکی، مبتنی بر عملکرد و غیره است

توان معیارهای جموع باید توجه داشت که در بررسی نظام اعتبار پژوهشی کشورهای مختلف میدر م

های پژوهش ارائه کرد با این حال در گزارش حاضر سعی شده است به برخی متعددی را برای مقایسه این نظام

 (.2-1جدول از مهمترین تمایزها اشاره شود )

 : معیارهای مهم برای مقایسه نظام توزیع اعتبارات پژوهشی در کشورهای مختلف2-1جدول 
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      سهم منابع تامین مالی بخش پژوهش )بخش خصوصی یا دولتی(

        میزان استقالل نهادهای پژوهشی

       حجم منابع مالی بخش پژوهش

        تمرکز یا عدم تمرکز

       یابی عملکردوجود نظام ارز

       شفافیت نظام توزیع

        قابلیت انتقال بودجه به سال بعد

       میزان مشارکت مجریان مختلف در انجام پژوهش

 

 های دریافت اعتبار پژوهشی و انتخاب مجریارزیابی درخواست .5-1
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ارسالی از طرف مجریان مختلف و انتخاب های یکی از مراحل مهم در فرآیند انجام پژوهش، ارزیابی پروپوزال

شود که متوجه شویم ضعف در مجری مناسب برای انجام پژوهش است. اهمیت این مرحله زمانی نمایان می

های متعددی در نظام پژوهش خواهد شد. به عنوان نمونه ضعف فرآیند ارزیابی این مرحله منجر به چالش

شود که های پژوهشی،  منجر به تخصیص بودجه به محققانی میطرح ها و مجریان بالقوه برای انجامپروپوزال

توانمندی الزم برای اجرای پروژه را ندارند. از طرف دیگر مبهم بودن معیارها و فرآیند ارزیابی زمینه را برای 

ی به کند. به همین خاطر از آنجایی که در فرآیند اعطای گرنت، منابع محدود دولتگری و فساد فراهم میالبی

های گیریشوند بنابراین الزم است که فرآیند و تصمیمهای پژوهشی )مجریان( اختصاص داده مینهادها و تیم

. در این راستا ( ,2016York)، شفاف و عادالنه باشند 19های پژوهشی، سالممربوط به تخصیص بودجه به پروژه

های پژوهشی برای های پژوهشی و انتخاب تیمهای متفاوتی برای ارزیابی پروپوزالکشورهای مختلف از مکانیزم

کنند. در این میان الزم است از چند بُعد به فرایند ارزیابی عتبار پژوهشی و اجرای پروژه استفاده میدریافت ا

( که در ادامه به صورت مختصر در مورد هر بخش توضیحات الزم ارائه شده 7-1شکل ها توجه شود )پروپوزال

 است. 

 
 .(York, 2016)های ارسالی برای دریافت گرنت پژوهشیها و طرح: ابعاد مختلف ارزیابی پروپوزال7-1شکل 
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 اعضای پانل.1-5-1

های باید توسط پانلی از متخصصان انجام شود و از ارزیابی بر مبنای نظر یک فرد خودداری ارزیابی درخواست

است که در ترکیب اعضای شود. با این حال به منظور اجتناب از سوءگیری و دستیابی به نتایج معتبر الزم 

های مختلف )از نظر جنس، قومیت، سن، تخصص و ...( استفاده شود. در مواردی که پانل از نماینده دپارتمان

کنند الزم است دوره استاندارد مسئولیت اعضای پانل توجه های تخصصی به صورت بلندمدت فعالیت میپانل

ها در نظر گرفته شده های سه سال برای عضویت افراد در پانلرهها دوشود به عنوان نمونه در برخی از دانشگاه

  گردد.ها فراهم میاست و از این طریق زمینه چرخش اعضای پانل

 های دریافت اعتبار پژوهشیارزیابی درخواست .2-5-1

ب ها یک رویکرد شفاف برای انتخااستفاده از معیارهای از پیش تعیین شده برای انتخاب و ارزیابی پروپوزال 

. بنابراین برای (Tuffaha, El Saifi, Chambers, & Scuffham, 2018)ها استدرخواست بندیو اولویت

شوند ها بر مبنای مجموعه مشخصی از معیارهای ارزیابی میها و پروپوزالاطمینان از اینکه همه درخواست

ها آماده شود. عالوه بر این در راستای شفافیت فرآیند الزم است که یک فُرم استاندارد برای ارزیابی پروپوزال

ها به صورت شفاف و مختصر در معیارهای ارزیابی درخواستارزیابی الزم است که قبل از شروع فراخوان، 

ها بر مبنای هر معیار الزم است که در مورد هر اختیار متقاضیان قرار بگیرد. در فرآیند ارزیابی درخواست

شود یک توضیح مختصر ارائه گردد و به همراه نمره هر طرح به تفکیک معیارهای مختلف ای که اعطا مینمره

اعضای پانل قرار بگیرد. این اقدام به اعضای پانل در ارزیابی علمی، فنی و ... پروپوزال کمک خواهد در اختیار 

ها ابتدا توسط حداقل دو داور مورد ارزیابی قرار بگیرند و سپس شود که طرحکرد. عالوه بر این پیشنهاد می

ر بگیرند تا اجماع نظر در مورد هر نتایج ارزیابی به تفکیک هر درخواست و معیار در پانل مورد بررسی قرا

ها، الزم است که هر درخواست حاصل شود.  با این حال به منظور اجتناب از تضاد منافع در ارزیابی درخواست

ها متخصص حوزه مورد نظر و داور دوم یک متخصص طرح حداقل در اختیار دو داور قرار بگیرد که یکی از آن

افعی در حوزه مورد نظر ندارد(. در نهایت اینکه به منظور شفافیت هر چه تر باشد )که منبا رویکرد عمومی
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بیشتر در فرآیند ارزیابی نیاز است که نمرات هر درخواست به تفکیک معیارهای در اختیار متقاضیان قرار 

 بگیرد. 

کدام از های مطالعات مختلفی صورت گرفته است و هر ها و پروپوزالدر مورد معیارهای ارزیابی درخواست

به مجموعه مهمترین  3-1جدول ها اشاره کردند. در ای از معیارهای مهم در ارزیابی پروپوزالها به مجموعهآن

معیارهای مطرح شده در مطالعات مختلف اشاره شده است. الزم به ذکر است در برخی از کشورها به معیارهای 

شود و براساس ترکیب نمرات در هر یک از معیارها، نمره نهایی هر درخواست محاسبه داده می مختلف وزن

های متقاضی دریافت گرنت سه در استرالیا برخی از نهادها برای ارزیابی پروپوزالشود. به عنوان مثال می

 گیرند: موضوع را در نظر می

  مورد سابقه تحصیلی، اطالعات مربوط به اول، دستاوردهای شخصی متقاضی که شامل اطالعاتی در

 دهد.درصد نمره نهایی را شکل می 35های کنفرانسی است که جوایز و ارائه

  دهددرصد نمره را شکل می 25که شامل طرح پژوهش و توضیحات محیط نهادی است و  دوم، پروژه 

  تاثیر در سیاست و ها و سوم، خروجی پژوهشی از نظری کمی و کیفی که شامل انتشارات، پتنت

 .(Clarke, Herbert, Graves, & Barnett, 2016)دهد درصد نمره را شکل می 40اعتبار پژوهشی که 

کنندگان در پیمایش درخواست شد که کنگ انجام شده است از شرکتدر یک پیمایش که در کشور هنگ

ها برای دریافت گرنت باید مورد توجه قرار گیرند را ذکر کنند. به پنج معیاری مهمی که در ارزیابی پروپوزال

ی، اصالت پژوهش، سابقه صورت کلی معیارهای مطرح شده در این بررسی عبارت بودند از: شایستگی تحصیل

پذیری اجرا پژوهش، وابستگی محلی پروژه )ارتباط با و عملکرد محقق، مزیت پژوهش برای جامعه، امکان

کردن ای بودن موضوع، میزان مشارکت ذینفعان مختلف در پروژه، قابلیت تجارینیازهای جامعه(، بین رشته

آن بود که از میان معیارهای مطرح شده شایستگی  های حاکی ازنتایج پژوهش. با این حال نتایج بررسی

. (Parks et al., 2017)تحصیلی، اصالت پژوهش و سابقه و عملکرد محقق معیارهای با باالترین فراوانی بودند 

یل و بنیاد بنیاد ملی پژوهش، بنیاد ملی علم آمریکا، بنیاد اسرائنکته قابل توجه اینکه برخی از نهادها مانند 

 .(Parks et al., 2017)کنند انگلیس، تاثیر بالقوه پروپوزال را هم بررسی می
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ها مورد همانطور که اشاره شد یکی از معیارهای مهم در که در مطالعات مختلف برای ارزیابی پروپوزال

والً بر مبنای سابقه عملکرد تیم پروژه مورد گیرد، کیفیت تیم پروژه است. البته این معیار معمتوجه قرار  می

کننده این موضوع است که تیم پروژه قابلیت گیرد. اگرچه استفاده از این معیار تا حدی تعیینبررسی قرار می

الزم برای انجام کارآمد و اثربخش پروژه را دارند. با این حال باید توجه داشت که  تکیه بیش از حد بر این 

ها گردد. قاعدتاً این تیمجوان و توانمندی که فاقد سابقه هستند، می  هایدیده گرفته شدن تیممعیار، باعث نا

گونه سابقه و عملکردی ندارند و در نتیجه در اخذ اند، هیچبه دلیل اینکه تازه فعالیت خود را شروع کرده

هایی را مخصوص توان گرنتیهای رقابتی مشکل پیدا خواهند کرد. البته در راستای رفع این مشکل مپروژه

این گروه از محققان تازه کار معرفی کرد. در همین راستا برخی از کشورها اقداماتی را در این زمینه انجام 

. به ( ,.2018Tuffaha et al)در استرالیا  20NMRCهای ایده یا گرنت Grand Challenges مانند  اند داده

کار و صاحب ایده معرفی کردند و محققان با سابقه هایی را به صورت جداگانه برای محققان تازهنوعی گرنت

 شوند.ها مشارکت داده نمیدر این گرنت

های مورد استفاده برای ارزیابی در این میان شاخص اچ ایندکس محققان فعال در تیم پروژه یکی از شاخص

وری و تاثیر ارجاعات به انتشارات یک گیری بهرهچ ایندکس یک معیار برای اندازهعملکرد آنها است. شاخص ا

شود و به همین محقق یا دانشمند است. این شاخص براساس تعداد ارجاعات به انتشارات یک محقق تعیین می

شود. ه میگیری کیفیت تیم پژوهش استفادهای اعطای گرنت از این شاخص برای اندازهخاطر در برخی از نظام

برد. در واقع اگر با این وجود نتایج برخی از مطالعات اثربخشی این شاخص در انتخاب محققان را زیر سوال می

دهی بود باید محققانی که باالترین حجم گرنت را دریافت شاخص چ ایندکس معیار با ارزشی برای نمره

های هدی وجود دارد که ورودی مالی با خروجیکنند، بهترین انتشارات را داشته باشند. با این حال شوامی

برند. عالوه بر و به نوعی اثربخشی این شاخص را زیرسوال می (Coalfacer, 2019) سنجی ارتباطی نداردعلم

های پژوهشی خود این باید توجه داشت که این شاخص برای محققانی است که تمایل به انتشار نتایج فعالیت

                                                 
 

20 NMRC ‘Ideas Grants 
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های پژوهشی خود بیشتر به دنبال حل مشکالت دارند. این در حالی است که برخی از محققان در طی فعالیت

کنند، بنابراین تمرکز بر شاخص اچ ایندکس منجر به نادیده د و کمتر به انتشار نتایج توجه میجامعه هستن

 شود.گرفتن این دسته از محققان می

 های دریافت گرنتها و درخواست: معیارهای ارزیابی پروپوزال3-1جدول 

 معیارها بندیدسته
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 پروپوزال

     کیفیت پروپوزال

      21اصالت پروژه

      (22جامعه هدف پژوهش )ارتباط عمومی

      اهمیت موضوع در حوزه علمی مورد نظر

    ارتباط موضوع با نیازهای جامعه

   حضور یک سازمان پشتیبان

   میزان مشارکت ذینفعان مختلف

   ای بودن موضوعرشتهبین

 مجری

      کیفیت تیم پروژه( -یسوابق تحصیلی )شایستگی تحصیل

      های کنفرانسیجوایز و ارائه

 H-Index     شاخص 

های خروجی

 مورد انتظار

      انتشارات

      پتنت

      هااثرگذاری در سیاست

     کردن نتایجقابلیت تجاری

     منافع پروژه برای جامعه

 

 فعشناسایی و مدیریت تضاد منا  .3-5-1

                                                 
 

21 Originality of the project 
22 General relevance 
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ها ها موضوع تضاد منافع مطرح شود بنابراین اعضای پانلبا توجه به اینکه در فرآیند ارزیابی درخواست 

گیری شوند ملزم هستند که هرگونه تضاد منافع بالقوه یا بالفعل را که ممکن است منجر به سوگیری در تصمیم

را کاهش دهند. در همین راستا اعضای پانل  را گزارش دهند و از این طریق عملکرد پانل را مدیریت و تضادها

هایی که در آن تضاد منافع بالقوه یا بالفعل دارند، مشارکت داشته باشند. همچنین نباید در ارزیابی درخواست

های ارسال از زیرمجموعه یا سازمان خود را به منظور اجتناب از تضاد منافع اعضای پانل نباید درخواست

ه بر این از آنجایی که ممکن است که تضاد منافع پس از مطرح شدن درخواست در جلسات ارزیابی نمایند. عالو

پانل مشخص شود بنابراین الزم است اعضایی که تضاد منافع دارند جلسات را ترک کنند یا در مورد طرح مورد 

 نظر اظهارنظر نکنند. 

 هانگهداری سوابق و گزارش .4-5-1

ها و همچنین نیاز به دسترسی به نمرات ارزیابی مربوط به هر یابیبا توجه به اهمیت مستندسازی نتایج ارز

های آنها در مورد هر درخواست به صورت جداگانه ثبت درخواست، الزم است که نمرات اعضای پانل و تصمیم

و نگهداری شود. عالوه بر این باید منطق و توضیحات الزم در مورد تصمیم نهایی نیز به صورت دقیق مستند 

 شود. همچنین نیاز است که سوابق کاری اعضای پانل ثبت و در درسترس نهاد اعطاکننده گرنت باشد.  و ثبت

 ارائه بازخورد.5-5-1

یکی از نکات مهم دیگری که باید در فرآیند ارزیابی به آن توجه شود ارائه بازخورد مختصر به همه متقاضیان 

قاط قوت و نقاط ضعفی که در یک درخواست وجود )اعم از موفق و ناموفق( است. در واقع اعضای پانل باید ن

گونه دارند و قابلیت بهبود دارند را به متقاضیان اعالم کنند. البته باید توجه داشت که در این زمینه نیاز به هیچ

مدت در مورد نتایج ارزیابی بین متقاضیان و اعضای پانل نیست. ارائه بازخورد به تعهدی برای مکاتبات طوالنی

ها در راستای اصالح درخواست و ارسال مجدد آن برای یان از این منظر مفید خواهد بود که به آنمتقاض

 دریافت گرنت کمک خواهد کرد. 

 شرایط و ضوابط جایزه.6-5-1
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های مهم فرآیند اعطای گرنت، ارائه توضیحات شفاف در مورد شرایط و ضوابط دریافت یکی دیگر از جنبه 

مثال مهلت استفاده از جایزه یا گرنت مشخص شود. عالوه بر این باید به صورت گرنت و جایزه است، به عنوان 

 هایی که مشمول دریافت گرنت هستند نیز مشخص شود.شفاف هزینه

 های نظام تعیین،  تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشیچالش .6-1

فرآیند، بنابراین با توجه به پیچیدگی فرآیند توزیع اعتبارات پژوهشی و مشارکت ذینفعان مختلف در این 

رسد. در این راستا با بررسی ادبیات اعتبار پژوهشی های متعدد در این فرآیند طبیعی به نظر میوجود چالش

های در نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی شناسایی و نظام پژوهش، برخی از مهمترین چالش

 ها مورد نظر ارائه شده است. ( که در ادامه توضیح الزم در مورد چالش4-1جدول اند )شده

کنند بنابراین هر یک از این های علمی اهداف متفاوتی را دنبال میهای سیاسی و نظاماز آنجایی که نظام

واضح است که  کنند. کامالًهایشان است، پیروی میها از قوانین و مقررات خاصی که متناسب با ویژگینظام

در چنین شرایطی سیاستگذاران و مدیران ودلتی در زمینه سیاستگذارای برای جامعه علمی و به ویژه حوزه 

های نظام پژوهش معرفی پژوهش با مشکالت متعددی روبرو خواهند شد و این مسائل بعضاً به عنوان چالش

یران دولتی چگونه اطمینان یابند که بهترین ها این است که سیاستگذاران و مدشوند. از جمله این چالشمی

 23نوعی به مساله انتخاب نامطلوبمجری یا تیم پژوهشی را برای انجام پژوهش انتخاب کردند، این دغدغه به 

در فرآیند انتخاب مجری اشاره دارد. از طرف دیگر سیاستگذاران و مدیران همواره با این دغدغه که چگونه 

خواهد وادار کنند و  این موضوع به نوعی به هش را به انجام آنچه سیاست میجامعه علمی و مجریان پژو

در نظام پژوهش اشاره دارد. نکته سوم اینکه سیاستگذاران این دغدغه را دارند که  24مشکالت پاسخگویی

عت توانند از تالش مجریان پژوهشی برای دنبال کردن عالئق خود به جای انجام وظایف محوله، ممانچگونه می

اشاره دارد. مشکالت فوق در مجموع ناشی از عدم تقارن اطالعات در  25به مشکل خطر اخالقیکنند، به نوعی 

                                                 
 

23Adverse selection problem 

24 Responsiveness problems 
25 Moral hazard problem 
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فضای پژوهش و به ویژه بین سیاستگذاران و مجریان پژوهش هستند و به همین خاطر کنترل اینکه آیا مجری 

بردار است. از کارفرما دشوار و هزینهدهد یا خیر، برای سیاستگذار و وظایف محول شده را به خوبی انجام می

ای بین هزینه به دست آوردن اطالعات توان به عنوان مبادلههای مختلف تفویض اختیار را میاین رو مکانیزم

کافی برای انتخاب و کنترل از یک طرف و خطرات انتخاب نامطلوب و خطر اخالقی از سوی دیگر تفسیر کرد. 

دهد: یافتن گذاری تحقیقات در اختیار سیاستگذاران قرار میاهش ریسک سرمایهبراوان چهار گزینه را برای ک

های تعادل بین منافع متضاد با ایجاد اجماع و فضاهای تعامل )یک مثال ایجاد نهادهای جدید مانند شبکه

 های موردهای شغلی(، استفاده از واسطهخصوصی( است. تغییر الگوهای شغلی )شهرت و مکانیزم-عمومی 

شوند اعتماد )بررسی همتا یا داوری تخصصی، که در آن کارشناسان علمی به عنوان مشاور کارفرما انتخاب می

کنند(. و ای برای رسیدگی به رفتار دانشمندان را تعیین میهای تحقیقاتی که الزامات رویهو موسسه

شد و هرچه عدم اطمینان در مورد های تامین مالی، در مواردی که تفویض اختیار صریح وجود داشته باموسسه

شود، ترجیحات، اهداف و نتایج )مثالً در تحقیقات پایه( بیشتر باشد، استقاللی که به آژانس تامین مالی داده می

 (Potì & Reale, 2007)شودبیشتر می

با توجه به اینکه در فرآیند توزیع اعتبار پژوهشی دو بازیگر یعنی مجری و کارفرما حضور دارند که با هم 

های یکدیگر ها و توانمندیکنند بنابراین الزم است که طرفین با آگاهی کامل در مورد شرایط، ویژگیتعامل می

طه عدم دسترسی به اطالعات، طرفین امکان در این فرآیند مشارکت کنند. با این حال در برخی مواقع به واس

ارزیابی دقیق در مورد توانمندی یکدیگر را ندارند، لذا امکان انتخاب اشتباه از سوی هر یک از طرفین وجود 

 ,Payne)های توزیع اعتبارهای پژوهشی استتوان گفت که عدم تقارن اطالعات یکی از چالشدارد. به نوعی می

تواند منجر به مشکالتی . باید توجه داشت که عدم تقارن اطالعات در حوزه توزیع اعتبارهای پژوهشی می(2001

. به عنوان نمونه در شرایطی که (Potì & Reale, 2007)و مخاطرات اخالقی گردد  کژگُزینی، کژمنشیمانند 

اعطاکننده بودجه اطالعات درست و دقیقی در مورد توانمندی متقاضیان بالقوه برای دریافت بودجه را در 

ای را انتخاب کند که توانایی انجام پژوهش مورد نظر را اختیار ندارد، ممکن است در نهایت متقاضی بالقوه

 العات منجر به کژگُزینی شود. نداشته باشد و به نوعی عدم تقارن اط
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ها است. منظور از فقدان شفافیت این فقدان شفافیت در فرآیند توزیع اعتبار پژوهشی یکی دیگر از چالش

است در فرآیند توزیع اعتبار پژوهشی نحوه توزیع اعتبار پژوهشی، معیارهای ارزیابی متقاضیان، دالیل انتخاب 

... مشخص و شفاف نباشد. قاعدتاً فقدان شفافیت در این فرآیند به مرور  برخی از متقاضیان و رد برخی دیگر و

اعتماد محققان به نظام توزیع اعتبار پژوهشی خواهد شد و به مرور زمان میزان مشارکت زمان منجر به بی

ای بروز یابد. کامالً واضح است که فقدان شفافیت زمینه را برهای مورد نیاز نظام کاهش میها انجام پژوهشآن

 ,Marimon, Guardiancich)کندها و محققان خاص را نیز فراهم میسوء گیری و فساد در انتخاب پروژه

Mariathasan, & Rossi, 2011) . 

های نظام توزیع اعتبار ها و فرآیندهای بوروکراتیک برای توزیع اعتبارهای پژوهشی یکی دیگر از چالشرویه

فرآیند توزیع  بارت بهتر بوروکراسی درالً طوالنی شدن فرآیند توزیع اعتبار پژوهشی یا به عپژوهشی است. اصو

اعتبار پژوهشی به مرور زمان باعث کاهش انگیزه محققان توانمند برای ثبت درخواست دریافت گرنت پژوهشی 

های پژوهشی همواره سعی دارند که بخش اعظم زمان خود را . در واقع تیم(Marimon et al., 2011)گرددمی

شدن زمان دریافت های پژوهشی نمایند و کمتر به مسائل غیرمرتبط بپردازند. با این حال طوالنیصرف فعالیت

شود که اعتبار پژوهشی به منظور خرید تجهیزات و مواد مورد نیاز برای انجام پژوهش، عالوه بر اینکه باعث می

خود را در اختیار نداشته باشند، همچنین  محققان منابع الزم برای تامین تجهیزات مورد نیاز برای پژوهش

کند؛ قاعدتاً تداوم این شرایط منجر به کاهش انگیزه ها را درگیر فرآیندهای اداری غیرمرتبط به پژوهش میآن

گردد که بعضاً هایی میگردد.  در نهایت نیز این موضوع منجر به انجام پژوهشو دلخوری محققان توانمند می

 رند.  کیفیت الزم را ندا

های نظام پژوهش است. در های آن از دیگر چالشنگرش منفی سیاستگذارن نسبت به پژوهش و خروجی

نهد، تاکید شده است. نگرش مطالعات مختلف بر اهمیت یک سیستم سیاسی که به اهمیت پژوهش ارج می

وهش به عنوان یک اولویت دولت و سیاستگذاران به علم و پژوهش در این مورد خیلی مهم است. آنها باید به پژ

مهم نگاه کنند که برای آینده کشور و رشد اقتصادی اهمیت دارد. به نوعی نگاه دولت به پژوهش باید به 

ای باشد که حاضر باشد حداقل مقدار مشخصی از منابع خود یا همان بودجه را به پژوهش اختصاص دهد گونه
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. (Korlaar, Steur, den Hertog, te Velde, & Lilischkis, 2014)گذاری کند یا بر روی پژوهش سرمایه

بنابراین در صورتی که بدنه دولت و سیاستگذاران یا همان نظام سیاسی  نگرش مثبتی به پژوهش نداشته 

 دهد.باشد، بنابراین منابع مالی کافی به بخش پژوهش اختصاص نمی

های پژوهشی از نوسانات های نظام توزیع اعتبارات پژوهشی تاثیرپذیری باالی بودجهیکی دیگر از چالش

ای است که دولتمردان بسیاری از کشورها، های پژوهشی به گونهست. به بیان ساده ماهیت فعالیتاقتصادی ا

دهند. به در صورت مواجه با هرگونه بحران مالی یا اقتصادی، در گام اول بودجه بخش پژوهشی را کاهش می

یا و ایتالیا و برخی از ، برخی از کشورها مانند اسپان2008عنوان نمونه در طول و پس از بحران مالی سال 

. بخشی از این (Stampfer, 2019)کشورهای شرق و مرکز اروپا، میزان بودجه پژوهش خود را کاهش دادند 

بینند. موضوع ناشی از نوع نگاه به مقوله پژوهش است که بعضاً پژوهش را به گونه یک کاال لوکس و تزئینی می

از طرف دیگر بخشی از این موضوع ناشی از عدم بلوغ در این حوزه است. در واقع زمانی که دولتمردان شواهدی 

ندگی خود و جامعه مشاهده نکردند، قاعدتاً در شرایط بحران های پژوهشی در زاز تاثیرگذاری پژوهش و فعالیت

های پژوهشی ندارند. کامالً واضح است که این رویکرد باعث اقتصادی تمایل به صرف بودجه برای فعالیت

های پژوهشی بلندمدت فراهم ریزی بلندمدت در حوزه پژوهش و تعریف پروژهشود که شرایط برای برنامهمی

 مدت گردند. های پژوهشی کوتاهبیشتر متمرکز بر انجام پروژه نباشد و محققان

ها بخش پژوهش محدودیت منابع پژوهشی و وابستگی این بخش به یک منبع محدود یکی دیگر از چالش

های پژوهشی وابسته به منابع محدود )رقابتی( ها و موسسهاست. باید توجه داشت در شرایطی که دانشگاه

های نهادها عمدتاً مجبور هستند به جای دنبال کردن اهداف و فعالیت پژوهش در حوزه هستند بنابراین این

شان کننده منابعهای تامینهای سازمانهای تحقیقاتی باشند که با اولویتمورد نظر خود، بیشتر به دنبال حوزه

. در واقع همانطور که در بسیاری از مطالعات در مورد تاثیر بودجه بر (Korlaar et al., 2014)مطابقت دارند

ها و نهادهای پژوهشی به منابع خارجی )نظریه های تحقیقاتی اشاره شده است، وابستگی سازمانفعالیت

های خود را در راستای شرایط وابستگی به منابع(، این نهادها و محققان را مجبور خواهد کرد که فعالیت

، به نوعی نهادهای پژوهشی و (Auranen & Nieminen, 2010)کننده منابع تغییر دهندهای تامیننهاد



یاول: مرور مبانی نظر فصل  
 

 

67 

 

محققان از استقالل کافی برخوردار نخواهند بود. از پیامدهای این چالش این است که به نوعی شرایطی را 

های پژوهش مشخص، به صورت مداوم دنبال انجام کنند که مجریان پژوهش به جای تمرکز بر حوزههم میفرا

 ها وجود دارد.هایی هستند که منابع مالی برای آنپژوهش در حوزه

 ر پژوهشیهای نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبا: برخی از چالش4-1جدول 
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 مقدمه 2

نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی شامل بازیگران متعددی است که هر یک با توجه به جایگاه خود 

های پژوهشی به عنوان مجری ایفای نقش ها و موسسهکنند. به عنوان نمونه دانشگاهوظایف متعددی را ایفا می

پژوهشی را تامین های ایی به عنوان کارفرما، منابع مالی الزم برای انجام طرحهای اجرکنند در مقابل دستگاهمی

های پژوهشی حمایت های مختلف از فعالیتها و سیاستکنند. از طرف دیگر دولت با تدوین و اجرای برنامهمی

ر الزم است که تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی در کشوشناسی نظام کند. در این بین به منظور آسیبمی

ابتدا یک تصویر کلی از وضعیت موجود این نظام ارائه شود، لذا در ادامه ابتدا مهمترین بازیگران نظام پژوهش 

و  1401شوند. بخش دوم نیز به ارائه آمار و ارقام مربوط به حجم بودجه پژوهشی کشور در سال کشور معرفی می

است. در نهایت در بخش آخر نیز به صورت مختصر برخی از  سهم نهادهای اصلی این حوزه، اختصاص داده شده

 اند.  های دولت در زمینه اختصاص اعتبار دولتی به پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهها و سیاستبرنامه

 

 بازیگران نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی کشور .1-2

ریزی با اندک تفاوتی از چهار ، فرآیند بودجهکندها از نظام پارلمانی پیروی میبودجه آندر کشورهای که 

 شوند.شود که در مجموع این مراحل با عنوان دوره بوجه یا مراحل بودجه شناخته میمرحله جداگانه تشکیل می

توان مراحل شود بنابراین میریزی در هر کشوری ساالنه و به صورت مداوم طی میبا توجه به اینکه فرآیند بودجه

را به صورت یک چرخه یا سیکل در نظر گرفت. در این بین بازیگران مختلفی در هر یک از مراحل  چهارگانه آن

کنند که در ادامه به صورت مختصر بازیگران اصلی درگیر در هر یک از مراحل معرفی آفرینی میچهارگانه نقش

 اند. شده



 های مرتبط با پژوهش در کشورهای پژوهشی و برنامهوضعیت موجود بودجهدوم:  فصل
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 بودجه: چرخه 1-2شکل 

های مرحله اول یعنی تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه جزء وظایف قوه مجریه است. در این مرحله نماینده دستگاه

های سازمان برنامه و بودجه، های آموزش عالی طی تعامل با نمایندههای دولتی و موسسهها و شرکتاجرایی، بانک

ذکور مشخص خواهد شد. در انتهای این مرحله الیحه بودجه های دولتی ممیزان اعتبار پژوهشی هر یک از سازمان

شود. نمایندگان مجلس از طریق برگزاری برای تصویب به قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسالمی واگذار می

های مجلس شورای اسالمی کلیات جلسات متعدد و همچنین تعامل با بدنه کارشناسی خود از جمله مرکز پژوهش

کنند. در این بین کمیسیون آموزش و تحقیقات متولی اصلی هادی از طرف دولت را بررسی میالیحه بودجه پیشن

 تعیین اعتبارهای پژوهشی است.

ها اجرایی، های زمانی مشخصی )معموالً سه ماهه(، بخشی از بودجه هر یک از دستگاهدر مرحله بعد در دوره

شود. البته باید توجه داشت که بودجه صیص داده میهای آموزش عالی تخهای دولتی و موسسهها و شرکتبانک

ها قرار دارد. پس از تخصیص، نوبت اجرا بودجه است که این بخش به پژوهشی نیز ذیل این بودجه کل سازمان

کرد اعتبارهای پژوهشی های دولتی مختلف برای هزینههایی اشاره دارد که در داخل سازمانصورت خاص به فعالیت

د. در این بین باید توجه داشت که انجام پژوهش مستلزم دو گروه اصلی که عبارتند از: اول، کارفرما، شونانجام می

مرحله تهیه و تنظیم و . 1
پیشنهاد بودجه

مرحله تصویب بودجه. 2

مرحله اجرای بودجه. 3

مرحله نظارت بر بودجه. 4
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کند و دوم، مجری که وظیفه انجام گذار یا نهادی است که منابع مالی برای انجام پژوهش را تامین میسرمایه

ای برای انجام پژوهش ز طرف دولت بودجههای دولتی است که اپژوهش را برعهده دارد. کارفرما شامل همه سازمان

بنیان و افراد های دانشها، شرکتها، پژوهشگاهها، پژوهشکدهکند. در مقابل مجری شامل دانشگاهدریافت می

حقیقی است.  در نهایت پس از اجرای بودجه، مرحله آخر نظارت بر بودجه است که این مرحله توسط نهادهای 

شود. در این بین وان محاسبات، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای مرتبط پیگیری میمتولی این بخش از جمله دی

های مرتبط به پژوهش ها و برنامهبرخی از نهادهای دولتی نیز  از طرف دولت مسئول اجرای برخی از فعالیت

رگیر در فرآیند توان به شورای عالی عتف اشاره کرد. بنابراین به صورت کلی بازیگران دهستند که از جمله می

هستند.  2-2شکل ریزی بخش پژوهش کشور مطابق  بودجه
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 1401در الیحه بودجه  پژوهشیاعتبارات  .2-2

هدف پژوهش حاضر که تمرکز بر اعتبارات پژوهشی دولتی است بنابراین به منظور بررسی آمار  با توجه به

شود نیاز است که سند مالی دولت یعنی همان مربوط به اعتبارات پژوهشی کشور که توسط دولت تامین می

های محاسبه هزینهبودجه ساالنه بررسی شود. در واقع از آنجایی که در کشور برخالف کشورهای توسعه یافته، 

گیرد بنابراین در گزارش حاضر نیز میزان اعتبارات پژوهشی کشور از منبع آن یعنی قانون بودجه صورت می

. در بودجه سالیانه، 1محاسبه گردیده است 1401با بررسی الیحه بودجه سال  1401پژوهشی کشور در سال 

(، به 3-2شکل هش در نظر گرفته شده است )مسیرهای مختلفی برای توزیع اعتبارهای مرتبط به بخش پژو

 ها ارائه شده است. منظور درک بهتر از این مسیرها در ادامه به صورت مختصر توضیحات الزم در مورد آن

 
 (et al., 1400پاکزاد )بار پژوهشی از طرف دولت: مسیرهای مختلف تامین اعت3-2شکل 

  

                                                 
 

 در دسترس بود بنابراین مبنای محاسبات الیحه بودجه است. 1401زارش، الیحه بودجه با توجه به اینکه در زمان تدوین این بخش از گ 1

مسیرهای 
اعتبارتوزیع 

پژوهشی

اعتبارات 
برنامه ای

بودجه پژوهشی 
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سایر
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ها، های دولتی اعم از وزارتخانهها و دستگاهای: در قانون بودجه هر یک از سازماناعتبارات برنامه .1

های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی؛ دارای های پژوهشی، سازمانها و موسسهدانشگاه

های پژوهشی هستند که ملزم هستند اعتبارات مورد قالب برنامه اعتبارات پژوهشی مشخصی در

توان گفت که بودجه های پژوهشی هزینه کنند. به صورت کلی مینظر را در راستای فعالیت

امور "ای و تحقیق و توسعه در ای، توسعهها ذیل اعتبارات فصول پژوهش )پایهپژوهشی دستگاه

ر این بین با توجه به اینکه ساختار و فرمت استانداردی در گیرند.  د( قرار می"آموزش و پژوهش

های اعتبارات قانون بودجه برای اعتبارهای پژوهشی در نظر گرفته نشده است بنابراین همه سازمان

اند، بلکه هر سازمان عنوان خاصی را پژوهشی خود را ذیل یک برنامه و عنوان مشخص ذکر نکرده

به برخی از   1-2جدول در نظر گرفته است. به عنوان نمونه در های پژوهشی خود برای برنامه

 اند. های مختلف ذکر شدههای پژوهشی سازمانعناوین برنامه

 

 هش در قانون بودجه: برخی از عناوین به کار رفته برای اعتبار پژو1-2جدول 

 های مرتبط به پژوهشعناوین برنامه ردیف

 برنامه پژوهش های کاربردی 1

 برنامه کاهش آالینده ها و ارتقاء سالمت در محصوالت کشاورزی 2

 1برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص 3

 برنامه توسعه علوم پایه 4

 برنامه مستند سازی روند پیشرفت علم و فناوری 5

 رنامه حمایت از پژوهشگران و فناورانب 6

 

ها های دولتی موظف هستند بخشی از اعتبار پژوهشی خود را ذیل برنامهالبته باید توجه داشت که سازمان

توان است، به کار بگیرند به عنوان نمونه میهای که دولت به منظور حمایت از پژوهش طراحی کردهو سیاست

ه منظور درک بهتر حجم اعتبار این مسیر، در ادامه اعتبارات پژوهشی ذیل اعتبارات به برنامه ساتع اشاره کرد. ب

شود (. همانطور که مشاهده می2-2جدول ارائه شده است ) 1401و  1400، 1399های های برای سالبرنامه

اند. مطابق ای ارائه شدههای سرمایهای  و تملک دارییینهمطابق قانون بودجه کشور، اعتبارات در دو بخش هز

                                                 
 

درصد هزینه آموزش دانشجوی دکتری به عنوان هزینه پژوهش قابل  60درصد هزینه آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد و  50در این بخش فقط  1

 قبول است.
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 186،143،476حدود  1401ای پژوهش و فناوری کشور در الیحه ، حجم اعتبارات برنامه2-2جدول با اطالعات 

درصد است. نکته مهم این که  1.87ای کشور برابر بارات برنامهاست که نسبت آن به کل اعتمیلیون ریال 

 ای مصوب سالکمتر از اعتبارات هزینه 1401های پژوهشی در الیحه سال ای برنامهمیزان اعتبارات هزینه

 است.  1400

 ,.et alپاکزاد )های مختلفای در سالیل اعتبارات برنامههای دولتی ذ: اعتبارات پژوهشی دستگاه2-2جدول 

1400) 

 درصد تغییرات 1401الیحه  1400مصوب  1399عملکرد  

 -1.93 165،844،561 169،112،328 65،104،725 ایهزینه

 55.59 20،298،915 13،046،250 4،238،139 ایهای سرمایهداراییتملک 

 186،143،476 ای پژوهش و فناوری )میلیون ریال(اعتبارات برنامه

 9،932،371،480 نه )میلیون ریال(گا10ای امور کل اعتبارات برنامه

 1.87 گانه )درصد(ای از امور دهسهم اعتبارات برنامه

  

 

ها و های دولتی: مسیر دوم نیز مربوط به اعتباراتی است که بانکها و شرکتبودجه پژوهشی بانک .2

در ادامه آمار مربوط به بودجه  های دولتی موظف هستند در راستای پژوهش هزینه کنند.شرکت

جدول ارائه شده است ) 1401و  1400های شود برای سالپژوهشی که از این مسیر تامین می

(. آمارها حاکی از آن است که در مجموع اعتبار پژوهشی این مسیردر الیحه بودجه سال 2-3

است. البته نسبت اعتبار بخش پژوهش به کل بودجه  1400دجه سال بیشتر از قانون بو 1401

 های دولتی در طی دو سال مورد نظر تقریباً برابر است. ها و شرکتمصوب بانک

 (et al., 1400پاکزاد )1401های دولتی در الیحه بودجه ها و شرکت: اعتبارات پژوهشی بانک3-2جدول 
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 هاامور فعالیت شرکت
 1400قانون 

 )میلیون ریال(

 1401الیحه 

 )میلیون ریال(

 18،680 17،166 امور خدمات عمومی

 72،256 118،612 امور دفاعی

 4،455،569 2،826،657 صادیامور اقت

 45،243 41،000 امور مسکن، عمران شهری و روستایی

 241 20 امور سالمت

 34،765 45،569 امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری

 3،351 2،505 امور رفاه اجتماعی

 343،175 308،100 هابانک

 183،535 214،000 موسسات انتفاعی وابسته به دولت

 5،156،815 3،573،629 جمع کل

 0.023 0.023 ها )درصد(سهم پژوهش از کل بودجه مصوب شرکت

 

های دولتی ها و شرکتبا این حال بررسی آمار مربوط به سهم اعتبارات پژوهشی از کل اعتبار مصوب بانک

 1399(. بیشترین کاهش در سال 4-2شکل حاکی از کاهش قابل توجه این نسبت است )سال اخیر  5در طی 

های ها و شرکتاست که براساس آن بانک 1398سال  اتفاق افتاد. بخش اعظم این کاهش ناشی از مصوبه

ون بودجه را از مسیر سامانه ساتع هزینه کنند. درصد اعتبارپژوهشی خود در قان 40دولتی موظف شدند که 

های دولتی به صورت مستقیم به حساب ها و شرکتدرصد از اعتبار پژوهشی بانک 40براساس این مصوبه، 

کرد اعتبار های دولتی صرفاً از طریق سامانه ساتع مجاز و قادر به هزینهها و شرکتگردد و بانکخزانه واریز می

های دولتی این است که این اقدام باعث ها و بانکخواهند بود. با این حال تصور شرکتپژوهشی مورد نظر 

درصد نداشته باشند.  40ها کنترلی بر هزینه کردن آن بخش از اعتبارات پژوهشی خود یعنی همان شود آنمی

کاهش یابد و  درصدی آن نیز 40از این رو این این نهادها اعتبارات پژوهشی خود را کاهش دادند تا سهم 

ها ها و شرکتکنترل خود بر بخش محدودتری از بودجه خود را از دست بدهند. البته در این بین برخی از بانک

های دفاعی( معتقد بودند ها )به ویژه شرکتهای را مطرح کردند. به عنوان نمونه برخی از این شرکتاستدالل

ن اعتبار پژوهشی ذکر کردند مربوط به خرید تجهیزات بوده که بخش زیادی از اعتباراتی را که قبالً به عنوا

اند. اما با شفاف کردن این موضوع، است و با این تصور که به اعتبار پژوهشی مربوط است ذیل این بند ذکر کرده
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د شدند را از ذیل این بنهای دولتی، اعتباراتی که عمالً در راه پژوهش هزینه نمیها و بانکاین دسته از شرکت

 و بعد از آن بودیم. 1399خارج کردند و به همین خاطر شاهد کاهش چشمگیر اعتبارات ذیل این بند در سال 

 

 ,.et alپاکزاد )های مختلفها طی سالهای دولتی از بودجه مصوب آن: سهم اعتبارات پژوهشی شرکت4-2شکل 

1400) 

های بودجه هایی تحت عنوان ردیفهای آن، ردیفهای متفرقه: در قانون بودجه و پیوستردیف .3

های ها هر سال مبالغی را در راستای اختصاص به فعالیتمتفرقه وجود دارد که دولت در این ردیف

ند های پژوهشی هستها مربوط به فعالیتگیرد. در این بین برخی از این ردیفخاصی در نظر می

های پژوهشی در راستای مقابله با خشکسالی یا ای برای انجام فعالیتمثال ممکن است بودجه

های پژوهشی این بخش بیماری کرونا در نظر گرفته شود. البته باید توجه داشت که حجم بودجه

های پژوهشی مورد حمایت هر سال متفاوت است. در این میان با توجه و همچنین محتوای فعالیت

، حجم اعتبارات پژوهشی بخش متفرقه استخراج شده است که آمار 1401الیحه بودجه سال  به

ارائه شده است. براساس آمار ارائه شده درصد تغییرات اعتبارات این مسیر در  4-2جدول آن در 

درصد بوده است که با توجه به نرخ  1.93برابر  1400نسبت به قانون بودجه  1401الیحه بودجه 

تورم، افزایش قابل توجهی نیست. با این حال باید توجه داشت که برخی از صاحبنظران معتقدند 

 ریزی کشور است و عاملی برای بیهای متفرقه( جزء نقاط ضعف نظام بودجهاین بخش )ردیف

 نظمی در قانون بودجه کشور است.

 (et al., 1400پاکزاد )1401و   1400های وهشی متفرقه در سالژ: اعتبارات پ4-2جدول 

 درصد تغییرات 1401الیحه  1400قانون  عنوان

 1.93 34،082،000 33،436،837 اعتبارات پژوهشی متفرقه )میلیون ریال(
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ای هایی است که نهادهای دولتی موظف هستند عالوه بر اعتبارات برنامهسایر: در اینجا منظور ردیف .4

های پژوهشی اختصاص بدهند. به صورت کلی این بخش مربوط به خود، بخشی از بودجه را به فعالیت

است  2از مقررات مالی دولت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی  56اعتبارات ذیل ماده 

های اجرائی مکلف شدند عالوه بر اعتبارات پژوهشی ذیل دستگاه در قانون بودجه که در آن دستگاه

درصد از اعتبارات تخصیص یافته را برای امور پژوهش و فناوری هزینه کنند.  اگرچه محاسبه  1ساالنه، 

ون عنوان شده است که یک درصد اعتبارات پذیر نیست )چرقم دقیق اعتبارات ذیل این مسیر امکان

توان برآوردی در مورد یک های تخصیص پیدا نکند، نمیتخصیص یافته و تا زمانی که اعتبار سازمان

و اعتبارات مطرح شده  1401درصد آن ارائه کرد( با این حال با توجه به کلیات الیحه بودجه سال 

های پژوهشی صیص یافته که باید در راستای فعالیتهای مختلف، یک درصد اعتبارات تخبرای سازمان

 میلیون ریال برآورد شده است. 33،750،577هزینه شوند برابر 

توان گفت که اعتبارات پژوهشی ذیل قانون بودجه کشور مطابق در مجموع با توجه به توضیحات فوق می

به این نکته توجه شده است که بخشی از اعتباراتی  5-2جدول است. البته باید توجه داشت در  5-2جدول به 

( که تحت عنوان اعتبار مرتبط به آموزش داشجویان تحصیالت تکمیلی مطرح شده است، به عنوان اعتبار 40%)

های تحقیق و توسعه که در راهنمای شده است. این اقدام با توجه به تعریف فعالیت پژوهشی در نظر گرفته

 فراسکاتی ارائه شده است صورت گرفته است.

 (et al., 1400پاکزاد ) 1401: اعتبارات پژوهشی کشور در الیحه بودجه 5-2جدول 

 اعتبار )میلیون ریال( مسیر ردیف

 186،143،476 ایاعتبارات برنامه 1

 34،082،000 های متفرقهاعتبارات پژوهش و فناوری در ردیف 2

 5،156،815 های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولتها، شرکتهزینه امور پژوهشی بانک 3

 33،750،577 (2قانون الحاق ) 56اعتبارات پژوهشی  موضوع ماده  4

 32،988،634 اعتبار( %40ای و کارشناسی ارشد )معادل آموزش دکترای تخصصی، حرفه 5

 292،114،752 1401ودجه سرجمع کل اعتبارات پژوهش و فناوری در الیحه ب

 

 1401های مختلف در الیحه بودجه توزیع اعتبار پژوهشی سازمان.2-2-1

در بخش قبل توضیحات الزم در مورد مسیرهای تامین اعتبار پژوهشی و آمار مربوط به برآورد اعتبار 

ل یکی از نکات مهم در بررسی اعتبار ارائه گردید. با این حا 1401پژوهشی کشور در الیحه بودجه سال 
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هایی است که باالترین میزان اعتبار پژوهشی را در اختیار دارند و تعیین پژوهشی کشور، شناسایی سازمان

ها از مجموع اعتبار پژوهشی کشور است. در این راستا با توجه به آمار و اطالعات مرتبط به سهم هر یک از آن

ها در ه با باالترین اعتبار پژوهشی شناسایی شدند که اطالعات مرتبط به آن، ده دستگا1401الیحه بودجه 

شود باالترین میزان اعتبار پژوهشی مربوط به نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می 6-2جدول 

سسه رازی قرار دارد. در مجموع این ده دستگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و پس از آن مو

 درصد اعتبار پژوهشی کشور را در اختیار دارند. 38برتر حدود 

 ,.et alپاکزاد ): ده دستگاه اول دارای بیشترین اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری )میلیون ریال(6-2جدول 

1400) 

 جمع کل متفرقه اختصاصی تملک ایهزینه عنوان ردیف 

درصد از 

کل اعتبار 

پژوهشی 

 کشور

1 

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

18،422،561 225،780 163،400 18،000،000 36،811،741 12.6 

 6.94 20،273،512 0 19،000،000 0 1،273،512 موسسه رازی 2

3 

سازمان 

تحقیقات، 

آموزش و ترویج 

 کشاورزی

13،750،620 1،289،402 3،919،282 0 18،959،304 6.49 

4 

سازمان 

پژوهش و 

نوآوری دفاعی 

 )سپند(

2،985،007 0 2،000،000 4،500،000 9،485،007 3.25 

5 
جهاد 

 دانشگاهی
5،817،281 326،970 0 900،000 7،044،251 2.41 

6 

ستاد وزارت 

علوم، تحقیقات 

 و فناوری

3،411،815 558،160 13،500 12،000 3،995،475 1.37 

 1.14 3،331،942 0 665،490 318،190 2،348،262 دانشگاه تهران 7
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8 

پژوهشگاه علوم 

و فنون 

 ایهسته

2،940،135 0 175،000 0 3،115،135 1.07 

9 

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات 

بهداشتی، 

 درمانی تهران

2،534،046 0 393،730 0 2،927،776 1 

 0.91 2،658،049 0 150،000 417،680 2،090،369 پژوهشگاه نیرو 10

 37.18 108،602،192 23،412،000 26،480،402 3،136،182 55،573،608 جمع 

  292،114،752 سرجمع اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری کشور

 

البته باید توجه داشت که اطالعات جدول فوق بر مبنای بودجه جداگانه هر دستگاه است اما برخی از 

ها مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و دستگاه

را دارند که به نوعی یک نهاد فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی در زیرمجموعه خود نهادهایی 

ها از طریق نهادباالدستی تخصیص داده مستقل هستند که ردیف بودجه مستقل ندارند و صرفاً بودجه آن

ها به همراه شود. از این رو به منظور درک بهتر وضعیت توزیع اعتبارهای پژوهشی، اعتبار این دستگاهمی

 ها ارائه شده است.  مه توضیحات الزم در مورد آنهایشان محاسبه شده است که در ادازیرمجموعه

های ها، پارکهایش شامل دانشگاهشود وزارت علوم و زیرمجموعهمشاهده می 7-2جدول همانطور که در 

دارند که در این بین بیشتر درصد اعتبار پژوهشی کشور را در اختیار  23ها بالغ بر علم و فناوری و پژوهشگاه

ها است. با این حال نکته جالب توجه اینکه کل اعتبار پژوهشی اعتبار پژوهشی نیز مربوط به دانشگاه

درصد کل اعتبار پژوهشی کشور( از اعتبار پژوهشی  10.2های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )دانشگاه

 تر است.صد کل اعتبار پژوهشی کشور(  پاییندر 12.6معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری )

پاکزاد )ها )میلیون ریال(: نمای کلی اعتبارات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و زیرمجموعه7-2جدول 

et al., 1400) 

 جمع کل متفرقه اختصاصی تملک ایهزینه عنوان

درصد از 

کل 

اعتبارات 

درصت از 

کل 

اعتبارات 
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پژوهشی 

 وزارت عتف

پژوهشی 

 کشور

ستاد وزارت 

علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری

3،411،815 558،160 13،500 12،000 3،995،475 5.9 1.4 

 10.2 43.9 29،763،396 0 5،475،253 862،150 23،425،993 هادانشگاه

های علم پارک

 و فناوری
5،794،979 1،292،140 1،231،500 9،000،000 17،318،619 25.5 5.9 

 5.7 24.7 16،738،070 70،000 1،807،875 572،130 12،480،190 هاپژوهشگاه

 23.2  67،815،560 9،082،000 8،528،128 3،284،580 45،112،977 جمع

  292،114،752 ژوهش، فناوری و نوآوری کشورسرجمع اعتبارات پ

 

جدول در مورد اعتبارپژوهشی وزارت بهداشت و نهادهای زیرمجموعه نیز باید گفت با توجه به اطالعات 

هشی کشور در اختیار این وزارتخانه و نهادهای درصد اعتبارات پژو 6شود که در مجموع حدود مشاهده می 2-8

های زیرنظر وزارت بهداشت، بیشترین سهم اعتبار پژوهشی را در اش است.  در این میان دانشگاهزیرمجموعه

 این مجموعه، در اختیار دارند.

ها )میلیون شت، درمان و آموزش پزشکی و زیرمجموعه: نمای اعتبارات پژوهشی وزارت بهدا8-2جدول 

 (et al., 1400پاکزاد )ریال(

 جمع کل متفرقه اختصاصی تملک ایهزینه عنوان

درصد از کل 

اعتبارات 

پژوهشی 

وزارت 

 بهداشت

درصت از کل 

اعتبارات 

پژوهشی 

 کشور

ستاد وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

 آموزش پزشکی

1،880،047 104،420 277،500 0 2،539،467 14.6 0.9 

 3.8 64.7 11،230،621 0 780،679 258،780 10،191،162 هادانشگاه

مراکز و 

موسسات و 

 هاسازمان

2،300،833 726،400 277،858 0 3،582،949 20.6 1.2 

 5.9  17،353،037 0 1،336،037 1،089،600 14،372،042 جمع
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  292،114،752 سرجمع اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری کشور

یاست صندوق حمایت از پژوهشگران به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ر

( کل اعتبار پژوهشی 0.08درصد ) 0.1جمهوری است که میزان اعتبار پژوهشی آن بسیار محدود و کمتر از 

کشور است. در واقع اگرچه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باالترین اعتبار پژوهشی را در کشور در 

تخصصی در حوزه توزیع اعتبار  اختیار دارد اما صندوق حمایت از پژوهشگران به عنوان یکی از نهادهای

پژوهشی که دارای ساختار و فرآیندهای مشخصی در این زمینه است، سهم بسیار محدودی از اعتبار پژوهشی 

کشور را در اختیار دارد. البته باید توجه داشت که بخش اعظم اعتبار پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست 

های تا مرحله توسعه نمونه آزمایشگاهی احتماالً راین پژوهششود و بنابجمهوری صرف توسعه فناوری می

 گیرند.کمتر مورد توجه قرار می

ها )میلیون : نمای اعتبارات پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و زیرمجموعه9-2جدول 

 (et al., 1400پاکزاد )ریال(

 جمع کل متفرقه اختصاصی تملک ایهزینه عنوان

درصد از کل 

اعتبارات 

پژوهشی 

معاونت 

 علمی

درصد از کل 

اعتبارات 

پژوهشی 

 کشور

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

18،422،561 225،780 163،400 18،000،000 36،811،741 99 12.6 

صندوق 

حمایت از 

 پژوهشگران

236،519 0 10،000 0 246،519 1 0.1 

 12.7  37،058،260 18،000،000 173،400 225،780 18،659،080 جمع

  292،114،752 سرجمع اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری کشور

 

توان سهم برخی از مهمترین بازیگران فعال های قبل میدر مجموع با توجه به اطالعات ارائه شده در بخش

نمایش داد. همانطور  5-2شکل در نظام پژوهش کشور از کل اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری کشور را در  

می و فناوری ریاست جمهوری، شود باالترین اعتبار پژوهش، فناوری و نوآوی به معاونت علکه مشاهده می
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های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین موسسه رازی و سازمان تحقیقات، موزش و ترویج دانشگاه

کشاورزی تعلق دارد. در این نکته قابل توجه سهم پایین صندوق حمایت از پژوهشگران از اعتبار پژوهشی 

عنوان یکی از نهادهای تخصصی حامی پژوهش در کشور کشور است. در واقع با وجود اینکه این صندوق به 

 کند اما از نظر منابع مالی با محدودیت روبرو است.آفرینی مینقش

 

: مقایسه نسبت اعتبارات پژوهشی برخی از بازیگران مهم نظام پژوهش کشور  به کل اعتبار پژوهشی 5-2شکل 

 1401در الیحه بودجه کشور 

 

 با توزیع اعتبار پژوهشی در کشور مرتبطهای قوانین و برنامه .3-2

های پژوهشی در بخش قبل توضیحات الزم در مورد مسیرهای مختلف تامین منابع مالی الزم برای فعالیت

هستند و به های پژوهشی مستلزم حمایت در کشور ارائه شد. با این حال همانطور که قبالً اشاره شد، فعالیت

ها حمایت کند. در کند از مسیرهای مختلف از این فعالیتهمین خاطر دولت در بسیاری از کشورها سعی می

های ها و مواد قانونی مختلف سعی دارند که از فعالیتها، سیاستاین بین کشورهای مختلف با تدوین برنامه

های پژوهشی را تامین کنند. در داخل کشور نیز پژوهشی حمایت کنند و منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت
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های پژوهشی وجود ها و قوانین متعددی برای حمایت از فعالیتها، برنامههمانند دیگر کشورهای دنیا، سیاست

دارند. در این راستا به منظور آشنایی بهتر با نظام پژوهش کشور  در ادامه توضیحات مختصری در مورد برخی 

( ارائه شده 6-2شکل های پژوهشی )های کشور در راستای حمایت از فعالیتها و سیاستهاز مهمترین برنام

های ها و شرکتهای اجرایی و همچنین بودجه پژوهش بانکای دستگاهاست. البته در مورد اعتبارات برنامه

است بنابراین در این بخش به بررسی دیگر قوانین پرداخته شده  دولتی در بخش قبل توضیحات الزم ارائه شده

 است. 

 
 های پژوهشی  ها و قوانین دولتی برای حمایت مالی از فعالیت: برخی از برنامه6-2شکل 

   

 عالیها و موسسات آموزش نامه پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاهآیین.1-3-2

ها از های آموزش عالی کشور، دولتی بوده و بودجه آنها و موسسهبا توجه به اینکه بخش زیادی از دانشگاه

های آموزش عالی موظف هستند که در کنار ها و موسسهشود، بنابراین این دانشگاهطرف دولت تامین می

نمایند. بنابراین نیاز است که های پژوهشی وظایف آموزشی خود، بخشی از بودجه خود را صرف فعالیت
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های آموزش عالی بر مبنای قوانین مشخصی بودجه پژوهشی خود را هزینه کنند. در این ها و موسسهدانشگاه

ها و موسسات آموزش اعضای هیئت علمی دانشگاه 1نامه پژوهانهراستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین

کرد نامه ناظر بر هزینهه است. البته باید توجه داشت که این آیینتصویب کرد27/06/1390عالی را در تاریخ 

 های پژوهشی است. های آموزش عالی در زمینه فعالیتها و موسسهبخشی محدودی از بودجه دانشگاه

نامه پژوهانه اعضای هیئت علمی به منظور هدفمند نمودن و استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی در آیین

ها تدوین شده است. با این حال های دانشگاهکیفیت تولید علم و در جهت تحقق اهداف و برنامهمسیر بهبود 

نامه اصول کلی در زمینه توزیع اعتبار پژوهشی بین اعضای هیئت علمی ارائه باید توجه داشت که در این آیین

های بوط به نحوه توزیع گرنتشده است. با این حال هر دانشگاه ملزم است که با توجه شرایط خود، جزئیات مر

  .(1390عتف. )مشخص کندپژوهشی در بیان اعضای هیئت علمی را 

 نامه پژوهانه اعضای هیئت علمیاهداف آیین

 جهت کردن آن با سایر اعتباراتهدفمند نمودن اعتبار پژوهشی و هم .1

های پژوهشی و فراهم آوردن شرایط عضای هئیت علمی دانشگاه به انجام هر چه بهتر فعالیتترغیب وتشویق ا .2

 های دانشگاهمناسب برای تحقق اهداف و برنامه

های سالم به منظور پشتیبانی و تشویق مناسب اعضای هیئت علمی دانشگاه در گذاری علمی و ایجاد رقابتارزش .3

 های پژوهشیفعالیت

های وری اعضای هیئت علمی و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی در جهت ارتقاء فعالیتهافزایش میزان بهر .4

 پژوهشی دانشگاه

های پژوهشی هدفمند اعضای هیئت علمی و حفظ و تقویت تفکر پژوهشی در کمک به پایدار ماندن فعالیت .5

 هادانشگاه

 تحت مشاوره های جاری پژوهشی اعضای هیئت علمی ودانشجویان تسهیل فعالیت .6

 کمک به پژوهش محور شدن دانشگاه .7

 کمک به رفع مشکالت پژوهشی کشور .8

 های خارج از دانشگاهتسهیل همکاری اعضای هیئت علمی با مراکز و سازمان .9

 هااتخاذ سیاست حمایتی هماهنگ برای تمامی دانشگاه .10

 

                                                 
 

1 Grant 
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خود را  تبارات پژوهشیدرصد اع 25حداقل ها موظف هستند که نامه، دانشگاهآیین 2براساس ماده  

ضمن درج و تصویب در بودجه تفصیلی به پژوهانه اعضای هیئت علمی خود اختصاص دهند. در این میان 

عنوان شده است که روش تعیین امتیازات اعضای هیئت علمی برای دریافت اعتبار پژوهشی با توجه به 

ها برای مصوب شورای پژوهشی دانشگاه نامه ارتقاء و با اعمال ضرایبآیین 2های مندرج در ماده شاخص

ها و طبق دستورالعمل اجرایی استفاده از اعتبارات پژوهشی مصوب دانشگاه تعیین دهی به این شاخصوزن

تر جزئیات مربوط به نحوه توزیع گرنت بین اعضای هیئت علمی در هر دانشگاه به صورت گردد. به بیان سادهمی

 شود.انشگاه تعیین میجداگانه و در بخش پژوهش همان د

نامه در زمینه موارد استفاده از پژوهانه نیز صحبت شده است. در واقع براساس ماده عالوه بر این در آیین

ابالغی از سوی   های پژوهشی کاربردیاولویت، دانشگاه موظف است ضمن رعایت مقررات و در راستای 3

شده برای اعضای هیئت علمی هزینه نماید. در نهایت ، پژوهانه دانشگاه را در موارد مشخص ذیصالحمراجع 

و فناوری قرار داده است.  نامه بر عهده معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقاتنیز نظارت بر حسن اجرای آیین

های پژوهشی کاربردی و مراجع نکته مهم در این بخش این است که مشخص نیست که منظور از اولویت

های های آموزش عالی اولویتها و موسسههستند. در این بین برخی از دانشگاه ذیصالح دقیقاً چه مواردی

گیرند. این در های پژوهشی کاربردی در نظر میمطرح شده در نقشه جامع علمی کشور را به عنوان اولویت

مع های نقشه جاهای موردنظر به کلی بودن و عدم تعیین دقیق اولویتحالی است که در مسئوالن دانشگاه

 اند.اشاره کرده

های اعالم شده در نقشه جامع علمی کشور در سطوح مختلف الف، ب و ... را به عنوان مبنا ما اولویت“

های کلی هستند و همه چیز جزء این گیریم. البته همانطور که اطالع دارید این اولویتدر نظر می

 . ”(Intw 29اند )ها مطرح شدهاولویت

ورد پژوهانه اعضای هیئت علمی این است که با توجه به محدودیت حجم کل یکی از نکات مهم در م

اعتبارات ذیل این بند و توزیع آن در بین اعضای هیئت علمی، قاعدتاً هر عضو هیئت علمی منابع محدودی را 

د. های یک طرح پژوهشی مشخص را ندارندریافت خواهد کرد. این منابع خُرد بعضاً قابلیت تامین کامل هزینه
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شاید بتوان گفت که خُرد کردن بیش از حد منابع مربوط به پژوهانه اعضای هیات علمی بعضاً منجر به شرایطی 

 دهد.  شود که احتمال استفاده کارآمد از منابع محدود مورد نظر را کاهش میمی

 برنامه ششم توسعه  64ماده  "ب"بند  .2-3-2

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  56ماده   های پژوهشی،یکی از بندهای قانونی مرتبط به بودجه

های قانون برنامه ششم توسعه است که براساس آن دستگاه 64ماده  "ب"بخشی از مقررات مالی دولت یا بند 

اجرایی مکلف هستند که عالوه بر اعتبارات پژوهشی خود، بخشی از اعتبارات تخصیص یافته خود را صرف 

د. در این میان دبیرخانه شورای عالی عتف به عنوان مجری این بند قانونی )و های پژوهشی نماینفعالیت

قانون  56بندهای قبلی آن( معرفی شد. دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور تسهیل در فرآیند اجرای ماده 

 قانون برنامه ششم توسعه کشور، سامانه مدیریت اطالعات 64ماده  "ت"الحاق و در راستای اجرای بند 

تحقیقاتی )سمات ملی( را طراحی کرد تا فضای مناسبی برای تجمیع ورد اطالعات تحقیقاتی کل کشور باشد. 

 در ادامه توضیحات مرتبط به ماده قانونی و سامانه سمات ملی ارائه شده است.

 سامانه سمات تاریخچه .1-2-3-2

بحث توجه به گردآوری  گردد. به نوعیبر می 80نقطه شروع توجه به بحث مدیریت پژوهش به اوایل دهه 

 مبرنامه چهار 46های پژوهشی مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا در ماده اطالعات مربوط به فعالیت

(  از دبیرخانه شورای عالی عتف درخواست شد که ماموریت مربوط به مدیریت اطالعات 1384توسعه کشور )

ریزی نیز موظف شد که منابع مالی الزم یریت و برنامهپژوهشی کشور را انجام بدهد. عالوه بر این سازمان مد

 برای این کار را تامین کند. 

 : انجام دهد ذیل راهایمنظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری، اقدامدولت موظف است به:  46ماده 

ها، هدفمند کردن تعیین اولویت طریقتا پایان سال اول برنامه چهارم( ازساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور ) -ب 

تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و  : های ذیلمأموریت در قالباعتبارات و اصالح ساختاری واحدهای پژوهشی

 و... فناوری

فناوری همگن به عنوان  واحدهای پژوهش و هایهای مدیریت بخش پژوهش از جمله: ایجاد شبکهنوسازی شیوه -ج 

های علمی ها در زمینهتحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیت هدفدار و بهینه اعتبارات اجرایی با مأموریت توزیع هایدستگاه

 .جهانی هایشاخص تکیه بر مربوطه با
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های کشور در تاریخ البته در ادامه رهبر انقالب در دیدار با استادان و اعضای هئیت علمی دانشگاه

های پژوهشی تاکید کردند. در مجموع این دو یه بانک اطالعاتی در مورد فعالیتبه موضوع ته 13/7/1385

ها قانون برنامه چهارم توسعه و سخنان رهبری در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه 46موضوع: اول، ماده 

 گیری سامانه ملی مدیریت تحقیقات را شکل داد. سنگ بنای شکل

اندازی سامانه ملی سمات در قوانین ورت گرفته برای اولین بار بحث راههای صدر مجموع با توجه به بحث

مطرح شد. هدف سامانه سمات از روز اول مثل امروز نبود و صرفاً هدف ایجاد یک بانک  1390کشور در سال 

وهشی های پژوری بودجهبهرهکند و به دنبال افزایش اطالعاتی بود اما امروز کارکردهای متفاوتی را دنبال می

از آنجایی که در زمان مطرح شدن ایده ها است. با این حال باید توجه داشت کاریو همچنین اجتناب از دوباره

های ای در کشور وجود نداشت، بنابراین کامالً واضح بود که سامانه چالشاندازی این سامانه، تجربه مشابهراه

   ها را رفع کرد.متعددی دارد و باید به مرور زمان آن

سازی نظام توزیع اعتبارات و تحقیقات، جلوگیری از انجام تحقیقات تکراری و هدف سامانه یکپارچه“

 .”(Intw 22) شوندهایی که صرف تحقیقات میها و بودجهدستیابی به یک دید کلی نسبت به هزینه

به  1393و  1392های لهای اولیه فعالیت خود به ویژه سااندازی سامانه سمات، این سامانه در سالبا راه

به خاطر تعریف سالیانه قانون مربوط به سامانه، یک  1393کرد. بعد از آن در سال صورت محدود فعالیت می

های ماده واحده قانون هر سال یک بند در تبصره 1390وقفه در فعالیت سامانه ایجاد شد. در واقع از سال 

های پژوهشی از مسیر سامانه ها به فعالیتافته دستگاهدرصد اعتبارات تخصیص ی 1بودجه در مورد تخصیص 

این بند در قانون بودجه ذکر نشد و به همین خاطر فعالیت  1393شد. با این حال در سال سمات مطرح می

رسد بخشی از این موضوع به خاطر عدم هماهنگی بین دولت و مجلس سامانه سمات متوقف شد. به نظر می

ون بودجه بود. با این حال این ناهماهنگی باعث شد که سیاستگذاران کشور به منظور در طرح این ماده در قان

اجتناب از تکرار اتفاق مذکور، این بند قانونی را از حاالت سالیانه خارج کرده و به عنوان احکام دائمی کشور 

ی مواد به قانون تنظیم قانون الحاق برخ 56های فراوان در قالب ماده مطرح کنند. از این رو پس از کش و قوس

 مطرح شد. 4/12/1393بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
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( قانون 50و دستگاه های موضوع ماده ) ( قانون مدیریت خدمات کشوری5ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده )56ماده 

عالوه بر اعتبارات پژوهشی که مکلفند  15/8/1384( مصوب 1الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

( از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای %1ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک درصد )

 .های دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند( و در مورد شرکت6( و )1فصول )

گاه های مذکور ضمن رعایت چارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ذی ربط که به تبصره ـ دست

تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای 

. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند

عملکرد این ماده را به طور ساالنه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران 

 .مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید

  

( به موضوع سامانه سمات 1396در برنامه ششم توسعه ) "پ"و  "ت"،"ب"های ند در بنددر ادامه این رو

را به  6و  1ای تخصیص یافته خود عالوه بر فصول درصد اعتبارات هزینه 1ها باید و همچنین اینکه دستگاه

 های پژوهشی اختصاص دهند اشاره شد. فعالیت

وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و افزایش بهره بنیان،: به منظور تحقق اقتصاد دانش 64ماده 

 المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:تعامالت فعال بین

( قانون 50های موضوع ماده )( قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه5های اجرایی موضوع ماده ): کلیه دستگاه"ب"بند 

، مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل 15/8/1384دی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب الحاق موا

ای به استثنای فصول (، از اعتبارات تخصیص یافته هزینه%1دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک درصد )

یاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند. )تبصره های غیرعملهای دولتی از هزینهو در مورد شرکت 6و  1

 گزارش عملکرد باید هر شش ماه یکبار به شورای عتف و مرکز آمار گزارش شود(.

ـ کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به های بیمه و بازنشستگی استثنای صندوقپ 

های کلی برنامه سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستمحور و تجاریهای مسألهحمایت از پژوهش منظورموظفند به

( از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در %3درصد)ششم معادل حداقل سه

 .ر نمایندبودجه ساالنه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظو

های تکراری و انتشار وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهشمنظور افزایش بهرهت ـ دستگاههای اجرائی موظفند به

سازی کارگیری و تجاریهای( تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بهاطالعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای)پروژه

های خود را در سامانه ها و رسالهنامهه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایاندستاوردهای حاصل از پژوهش و توسع

االجراء شدن این سال از تاریخ الزمثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک« سمات»

 .سانندقانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران بر

 

قانون برنامه ششم توسعه، مربوط به  64ماده  "ب"با این حال یکی از نکات مبهم در متن مربوط به بند 

های مشمول این بند قانونی است. در همین راستا نیز کارشناس مسئول سامانه سمات در دبیرخانه سازمان
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های این بند قانونی یکی از چالش های مشمولشورای عالی عتف معتقد بود که مشخص نبودن فهرست سازمان

 آن است.

ها های اجرایی مشمول....، که تعیین اینکه این دستگاهدر متن قانون عنوان شده است که دستگاه“

ها به صورت مشخص وجود کدام موارد هستند خود جای سوال دارد و هنوز لیست از این سازمان

 (.Intw 18) ”ندارد

های مشمول این بند قانونی مشخص شدند استناد به قوانین مختلف، دستگاه با این حال در متن قانون با 

 1رسانی قوانین و مقررات کشور)متن قوانین مورد ارجاع در ادامه آمده است(. عالوه بر این در پایگاه ملی اطالع

مستقل و سایر های ها، سازمانهای اجرایی، نهادها و موسات عمومی غیردولتی، وزارتخانهنیز فهرست دستگاه

 اند. های اجرایی به صورت کامل بیان شدهدستگاه

ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه -5ماده قانون مدیریت خدمات کشوری

ست از قبیل شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام او کلیه دستگاه تیهای دولغیردولتی، شرکت

های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده ها و بیمهملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک

 .شوندمی

هایی که در جداول قوانین بودجه همه دستگاه – 50ماده  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

( قانون 5) ( و4(، )3(، )2نها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد )سنواتی برای آ

نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم  1/6/1366محاسبات عمومی کشور مصوب 

 آیند.مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته   -2ماده  اسبات عمومی کشورقانون مح

 شده و یا بشود.

موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی   -3ماده  قانون محاسبات عمومی کشور

نهاد ریاست جمهوری که زیرنظر ریاست جمهوری اداره  تبصره:رتخانه ندارد.  شود و عنوان وزاگانه اداره میاز قوای سه

 شود.گردد. از نظر این قانون موسسه دولتی شناخته میمی

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد   -4ماده  قانون محاسبات عمومی کشور

دگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از شود و یا به حکم قانون و یا دا

های دولتی ایجاد شود، مادام گذاری شرکتدرصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه 50

هایی که از شرکت -تبصرهشود. ی تلقی میهای دولتی است، شرکت دولتکه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت

های ها و موسسات اعتباری و شرکتهای اشخاص نزد بانکطریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده

 شوند.شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیبیمه ایجاد شده یا می

 

                                                 
 

1 https://dotic.ir/org-exec 
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ای درصد اعتبارات هزینه 1وجود اینکه بند قانونی مربوط به تخصیص در مجموع باید توجه داشت که با 

قانون برنامه  64ماده  "ب"های پژوهشی در قالب بند ( به فعالیت6و  1تخصیص یافته )به استثنای فصول 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ذکر شده است،  56ششم توسعه و ماده 

های بعد و سال 1397ن حال به منظور مدیریت هر چه بهتر اجرای این بند قانونی در قانون بودجه سال با ای

شوند، باید از مسیر سامانه سمات ای میها مشمول اعتبارات هزینههایی که در استاناز آن مقرر شد که دستگاه

ماده واحده قانون بودجه  9ه تبصره های خود را ثبت کنند به همین خاطر هر سال یک بند در زیرمجموعطرح

ماده واحده  9تبصره  "ه"این موضوع در قالب بند  1400شود. به عنوان نمونه در قانون بودجه سال مطرح می

 مطرح شده است.  1400قانون بودجه 

( قانون برنامه 64در راستای اجرای بند )ب( ماده )  -ه: 1400ماده واحد قانون بودجه 9تبصره  "ه"بند 

های اجرائی دستگاهیافته به ای تخصیص( از اعتبارات هزینه%1درصد )ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک

مجاز استان  ریزی و توسعهشورای برنامه( به امور پژوهشی و توسعه فناوری، 6و  1)به استثنای فصول 

( این قانون 10ر جدول )ای استان مندرج داعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه است

های پژوهشی مصوب و ها و سیاستاساس اولویتهای اجرائی استانی و بردستگاهکسر کند و با هماهنگی 

نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی 

شود، برای امور آموزش پزشکی تدوین میهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و وزارتخانه

شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی های اجرائی استانی تعییندستگاهپژوهشی و توسعه فناوری به 

 .اختصاص دهد

عالی علوم، تحقیقات شورای بار بهماه یککرد این بند را هر ششهای مذکور مکلفند نحوه هزینهدستگاه

عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش ساالنه آمار ایران گزارش دهند و شورای و فناوری و مرکز

به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف  1401این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 

 .کرد تحقیق و توسعه را منتشر کنداست ساالنه اطالعات مربوط به هزینه
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های اجرایی ملی مانند آموزش و پرورش های اجرایی در کشور به دو دسته دستگاهی دستگاهبه صورت کل

های استانی دارای ردیف بودجه شوند. دستگاههای اجرایی استانی مانند اداره دامپزشکی تقسیم میو دستگاه

کند. در مقابل میها واریز ها را به حساب آنمستقل بوده و خزانه به صورت مستقیم بودجه این دستگاه

ها از طریق ریزی استان قرار دارند و بودجه آنهای استانی در زیرمجموعه سازمان مدیریت و برنامهدستگاه

، سازمان برنامه و بودجه، 1397شود. تا قبل از سال ریزی استان تخصیص داده میسازمان مدیریت و برنامه

های استانی و ملی را به ( همه دستگاه6و  1تثنای فصول درصد اعتبارات هزینه )به اس 1اختیار هزینه کرد 

های پژوهشی کرد. این اقدام از یک طرف منجر به سخت شدن مدیریت هزینه کرد بودجهها واگذار میخود آن

ای که در مورد برخی از های پژوهشی شد به گونهشد و از طرف دیگر باعث خُرد شدن بیش از حد بودجه

میلیون تومان بود. لذا با توجه به  5-4ها مبلغی در حدود ای آندرصد اعتبارات هزینه 1ها میزان سازمان

ای درصد اعتبارات هزینه 1مقرر شد که  1396عملکرد ضعیف این رویکرد در توزیع اعتبارات پژوهشی، در سال 

ر سازمان مدیریت های اجرایی استانی تجمیع شود و مدیریت آن در اختیا( دستگاه6و  1)به استثنای فصول 

های استانی زیاد بود بنابراین به ریزی استان قرار بگیرد. در این بین با توجه به اینکه تعداد پروژهو برنامه

های پژوهشی خود را در های استانی ابتدا طرحپیشنهاد دبیرخانه شورای عالی عتف مقرر شد که دستگاه

مطرح کرده و در صورت تایید در سامانه سمات ثبت و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان 

پیگیری کنند. به نوعی کارگروه پژوهش و فناوری استان به عنوان همکار به دبیرخانه شورای عالی عتف کمک 

قانون  64ماده  "ب"های استانی باید براساس بند کند. بنابراین براساس این بند قانونی اعتباراتی که دستگاهمی

ریزی های پژوهشی هزینه کنند در اختیار سازمان مدیریت و برنامهم توسعه در راستای فعالیتبرنامه شش

ریزی و استان قرار گرفته و مطابق با نظر کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان  وشورای برنامه

 شود.توسعه استان هزینه می

رسد که به مرور انه شورای عالی عتف به نظر میدر مجموع نیز با توجه گزارش ارائه شده توسط دبیرخ

 یابد.های پذیرفته شده ارتقا میهای فعال و تعداد طرحزمان عملکرد سامانه سمات از نظر تعداد دستگاه
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پاکزاد, پناه, )در سامانه سمات 56های عملکرد ماده : تعداد طرح، اعتبارات و پرداخت به تفکیک سال10-2جدول 

 (1399, یبیط &, ییروستا

 های فعالتعداد دستگاه عنوان
های پذیرفته تعداد طرح

 شده

بینی شده اعتبار پیش

 )میلیارد ریال(

کل اعتبار پرداخت شده 

 )میلیارد ریال(

سال 

1394 
95 637 2655 865 

سال 

1395 
121 768 1368 515 

سال 

1396 
166 851 706 170 

سال 

1397 
201 1047 739 190 

سال 

1398 
400 1718 1657 390 

 

 سامانه سمات فرآیند اجرایی .2-2-3-2

توان گفت که سامانه سمات به منظور مدیریت اطالعات پژوهش کشور با توجه به توضیحات ارائه شده می

درصد از  1های اجرایی موظف هستند که حداقل هاندازی شده است و براساس بندهای قانونی کلیه دستگاراه

اعتبارات تخصیص یافته خود را از طریق سامانه سمات صرف پژوهش نمایند. در این بین با توجه به ماهیت 

های اجرایی استانی و ملی در ابتدا از طریق سازوکارهای خود، موضوع سامانه سمات الزم است که دستگاه

ها آماده کنند و سپس آن را برای بررسی بیشتر در را انتخاب و پروپوزال آن پروژه پژوهشی و مجری مناسب

سامانه سمات بارگذاری کنند. لذا در ادامه ابتدا توضیحات مربوط به نحوه تعریف پروژه و انتخاب مجری در 

 های اجرایی تشریح شده و سپس ادامه فرآیند کاری در سامانه سمات تشریح شده است. دستگاه

 ها اجراییفرآیند تعریف پروژه در دستگاه -الف

های اجرایی استانی تشریح شده است. به صورت کلی در گام در این بخش نحوه تعریف پروژه در دستگاه

 دستگاه 24ریزی استان )از این پس سازمان استان( از اول در اردیبهشت هر سال، سازمان مدیریت و برنامه

های پژوهشی خود را در یک قالب یک صفحه برای کند نیازها و اولویتیاجرایی زیرمجموعه خود درخواست م
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معاونت پژوهشی سازمان استان ارسال کنند.  الزم به ذکر است که هر دستگاه موظف است که در فرم یک 

 اولیه، اطالعات مشخصی را وارد کند از جمله:  1ای اعالم نیاز یا همان درخواست پروپوزالصفحه

 مساله به صورت خالصه  تبیین نیاز یا 

 اعتبار مورد نیاز برای انجام طرح مورد نظر 

  مزایا و نتایج از حاصل اجرای طرح 

ریزی استان های مختلف، نیازهای خود را در اختیار سازمان مدیریت و برنامهدر ادامه پس از اینکه دستگاه

علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت نمایندگان استانداری؛ وزارت قرار دادند، یک کمیته تخصصی مرکب از 

نظر متخصص )براساس موضوع ها اجرایی مرتبط و دو نفر صاحببهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دستگاه

کنند. کمیته تخصصی ریزی استان( تشکیل و نیازهای ارسالی را بررسی میبه انتخاب سازان مدیریت و برنامه

کنند از جمله؛ آیا نیاز مطرح شده پژوهشی است؟، آیا قبالً رسی میهای ارسال را براز ابعاد مختلفی درخواست

ها به دلیل عدم مطابقت کار مشابهی انجام شده است؟ و غیره. در نهایت در طی بررسی اولیه برخی از درخواست

شکالت با معیارهای اولیه حذف خواهند شد. در ادامه کمیته تخصصی با استفاده از معیارهایی مانند: تناسب با م

کند. بندی نیازهای مختلف میمحیطی، اشتغالزایی و...  اقدام به ارزیابی و اولویتاستان، توجه به مسائل زیست

در مورد معیارهای باید توجه داشت که این معیارها در طول زمان ثابت هستند و ممکن است در طول زمان 

گیری های اخیر به واسطه همهمثال در طی سالبه واسطه شرایط خاص یک معیار اضافه یا کم شود. به عنوان 

بندی عناوین نیازها مورد بررسی قرار نیز برای اولویت "مرتبط بودن به موضوع کرونا"بیماری کرونا، معیار 

بندی است. در نهایت کمیته تخصصی براساس امتیازهای هر عنوان در هر یک از معیارها، اقدام به اولویت گرفته

 شوند. دار برای ادامه مسیر انتخاب میای عناوین اولویتد و با توجه به محدودیت بودجهکنمعیارهای می

باید توجه داشته باشید که معیارهای ما ثابت هستند و بعضاً با توجه به شرایط ممکن است معیارهایی “

کرونا هم در اضافه و کم شوند مثال پارسال معیار کووید هم اضافه کرده بودیم. یعنی توجه به موضوع 

های مرتبط به کرونا اولویت باالیی کسب ها تاثیرگذار بود و به همین خاطر دو تا از طرحانتخاب طرح

 ”(Intw 22) کردند و در حال انجام هستند

                                                 
 

1 Request for proposal (RFP) 
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بندی عناوین در جلسه کارگروه آپفن )آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در ادامه نتایج ارزیابی و اولویت

گردد. در بخش بعد الزم است که شود، ارائه میهای مختلف تشکیل مینماینده دستگاه استان( که با حضور

ریزی و توسعه استان نیز مطرح شوند. در این میان باید توجه عناوین مصوب کارگروه آپفن در شورای برنامه

یا شورای داشت که در این مراحل ممکن است که با توجه به نظرات مطرح شده در جلسات کارگروه آپفن 

های با اولویت باالتر شوند یا اینکه هایی با اولویت پایین جایگزین موضوعریزی و توسعه استان، موضوعبرنامه

دار انتخاب های مورد ارزیابی قرار ندارد( به عنوان یک موضوع اولویتیک موضوع جدید )که در فهرست موضوع

ریزی و توسعه های کارگروه آپفن و شورای برنامهشغلهشود. در این بین باید توجه داشت که با توجه به م

استان، امکان بررسی عمیق عناوین مطرح شده وجود ندارد و معموالً عناوین به صورت کلی مورد بررسی و 

 گیرند. ارزیابی قرار می

ه طول ریزی استان معموالً تا مرداد ماهای پژوهشی در کارگروه آپفن و شورای برنامهتایید عناوین طرح

ریزی از دو مسیر اقدام به اجرای فراخوان ها، سازمان مدیریت و برنامهکشد. پس از تصویب عناوین طرحمی

ریزی کند: اول، از طریق بارگذاری نیازهای پژوهشی در سایت سازمان مدیریت و برنامهبرای نیازهای مصوب می

های و از طریق نامه به همه نهادهای و موسسهو استانداری؛ دوم، عناوین نیازهای مصوب را به صورت رسمی 

ماده  9تبصره  "ه"دستورالعمل اجرایی بند  6کند. البته در ماده آموزشی و پژوهشی سطح استان اعالم می

توانند از طریق سامانه ساتع نسبت به فراخوان ها امیعنوان شده است که دستگاه 1400واحده قانون بودجه 

های مختلف اند، بعضاً دستگاهها مکلف نشدهم نمایند. با این حال از آنجایی که سازمانعمومی نیازهای خود اقدا

شود. نکته قابل توجه اینکه دهند. معموالً مدت زمان فراخوان یک ماه در نظر گرفته میاین کار را انجام نمی

ندارد. عالوه بر این  پیشنهادی اولیه وجود های پژوهشی در قالب طرحیک فرمت یکسان برای بیان موضوع

کنند. در ها اکتفا میهای پژوهشی و توضیح مختصر در مورد آنهای مختلف صرفاً به بیان عنوان طرحاستان

جدول حالی که نیاز است متن فراخوان به صورت دقیق و توسط افراد متخصص تدوین شود. در ادامه در  

 های فارس و کرمانشاه اشاره شده است.  های پژوهشی استانبه عناوین برخی از طرح 2-11

 های کرمانشاه و فارسهای پژوهشی ارائه شده در فراخوان استان: عنوان برخی از طرح11-2جدول 
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 دهندهارائه موضوع پژوهشی استان

استان فارس 

(1400) 

 اداره کل اقتصاد و دارایی گذاری استان فارساندازی اطلس هوشمند سرمایهطراحی، تدوین و راه

های استان فارس راهکارهای عملیاتی استفاده از ضایعات معادن و سنگبری

 سنجی ایجاد صنایع جانبی کوچک و متوسطو امکان
 اداره کل صنعت و معدن

 اداره کل جهاد کشاورزی انجیر دیم استانحفظ و نگهداری باغات انجیر و بر

استان کرمانشاه  

(1399) 

آن با نژاد رومانف در  یها ختهیو آم یگوسفند سنجاب یدیتوان تول سهیمقا

 استان کرمانشاه یصنعت یها یدامدار
 یاداره کل جهاد کشاورز

 یاداره کل حوزه هنر (1398 تیلغا 1285کرمانشاه )از  سانیفرهنگ داستان نو

آن بر توسعه و  یاثربخش زانیبذر بلوط و م یفیو ک یکم تیوضع یبررس

 استان کرمانشاه یجنگلها یایاح

و  یعیاداره کل منابع طب

 یزداریآبخ

 

های تحقیقاتی موظف هستند که در بازه زمانی مشخص پروپوزال خود برای انجام هر عنوان پژوهشی تیم

ریزی ارسال کنند. پس از پایان نت پژوهشی سازمان مدیریت و برنامهرا آماده و به همراه روزمه خود برای معاو

های ریزی از طریق ارتباطات خود افراد متخصص در زمینه موضوعمهلت فراخوان، سازمان مدیریت و برنامه

ه کند. البته باید توجه داشت کها انتخاب میها را به عنوان داور پروپوزالپژوهشی مختلف شناسایی کرده و آن

ها معموالً افراد دانشگاهی هستند و یک نفر هم از شود که دو نفر از آنهر پروپوزال توسط سه نفر داوری می

ها را ریزی است. داورها باید بر مبنای معیارهای مشخصی پروپوزالهای سازمان مدیریت و برنامهکارشناس

(. نکته قابل توجه اینکه بیشتر معیارها مربوط به کیفیت پروپوزال و صرفاً یک معیار 7-2شکل ارزیابی کنند )

کنند از جمله اینکه؛ های را ارزیابی میدر مورد تیم مجری است. البته داورها از چند جنبه دیگر نیز پروپوزال

ی همچنین ست؟. تیم داورپروپوزال متناسب با متن فراخوان است؟، زمان و هزینه پیشنهاد شده مناسب ا

 کند.هایی که برای اصالح پروپوزال ضروری هستند در فرم داوری خود ذکر میکامنت

انجام  1های به صورت کورریزی مدعی بود که داوری پروپوزالیکی از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه

عات مربوط به مشخصات تیم مجری ریزی به صورت کامل اطالشود. در واقع تیم سازمان مدیریت و برنامهمی

کنند و صرفاً اطالعات مرتبط به تجربه و تخصص تیم مجری را به همراه را از پروپوزال و روزمه حذف می

                                                 
 

1 Blind 
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های ها و عناوین طرحکنند. با این حال با توجه به اینکه اطالعات مربوط به مقالهپروپوزال برای داور ارسال می

توان مدعی بود که فرآیند داوری به صورت کور شود بنابراین نمیارسال می پژوهشی تیم مجری برای داورها

 شود. انجام می

 
 های پژوهشی: معیارهای ارزیابی پروپوزال7-2شکل 

ن بخش با توجه به شود و در ایریزی ارسال میهای برای سازمان مدیریت و برنامهدر ادامه نتایج داوری

ها در شود. در این میان الزم است که نتایج ارزیابی پروپوزالامتیازات ارائه شده، پروپوزال نهایی انتخاب می

ها در شورای های منتخب به همراه اعتبار مورد نیاز آنکارگروه آپفن ارائه شوند که در صورت تایید، موضوع

ریزی و توسعه ند. در نهایت در صورت تایید موضوع در شورای برنامهشوریزی و توسعه استان ارائه میبرنامه

ریزی شود. در این مرحله سازمان مدیریت و برنامهاستان ابالغ اعتبار پروژه مورد نظر به دستگاه اجرایی انجام می

)دستگاهی های داورها برای دستگاه اجرایی استان تایید موضوع پروژه را به همراه پروپوزال مصوب و کامنت

اجرایی نیز طی یک جلسه مشترک با مجری  شود. دستگاهکه نیاز پژوهشی را مطرح کرده است( ارسال می

پردازند. در نهایت پس از توافق بین های داورها میمنتخب به بررسی پروپوزال، فرآیند اجرا و همچنین کامنت

های به پروژه از جمله پروپوزال و کامنت کارفر و مجری، دستگاه اجرایی موظف است که کلیه مدارک مربوط
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ریزی ارسال کند. داورها را در سامانه سمات بارگذاری کرده و برای تایید برای نماینده سازمان مدیریت و برنامه

ریزی، درخواست از طریق سامانه سمات برای دبیرخانه شورای در صورت تایید نماینده سازمان مدیریت و برنامه

 شود.شود و ادامه فرآیند در دبیرخانه شورای عالی عتف پیگیری میمی عالی عتف ارسال

 
 های پژوهشی استانی: فرآیند کاری تصویب پروژه8-2شکل 

    

 ب: فرآیند کاری سامانه سمات

قانونی در قالب یک نامه رسمی نماینده  ها و نهادهای مشمول این بنددر گام اول الزم است که کلیه دستگاه

خود برای ارتباط با دبیرخانه شورای عتف و سامانه سمات )از این پس دبیرخانه( را معرفی کند. در ادامه 

کارشناسان دبیرخانه پس از تایید هویت نماینده معرفی شده نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به سامانه 

 دهند. و دستگاه مورد نظر قرار میسمات را در اختیار نماینده 

در صورتی که به منظور رفع نیازها و مشکالت خود به دنبال انجام یک طرح های اجرایی مشمول دستگاه

و پیشنهاد آن را در سامانه ملی سمات باگذاری  پژوهشی هستند باید از طریق نماینده خود طرح مورد نظر

توانند به صورت مستقیم به سامانه سمات مراجعه های ملی میگاهکنند. در این بین باید توجه داشت که دست

های استانی موظف هستند های پژوهشی خود را تعریف کنند. اما دستگاهکنند و از مسیر این سامانه پروژه
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آن از جمله کارگروه  مجموعه زیر هاییا کارگروه و استان توسعه و ریزیبرنامهابتدا طرح خود را در در شورای 

ریزی و توسعه استان، آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری مطرح کنند و در صورت تصویب در شورای برنامه

توسط نماینده استانی در سامانه سمات ثبت کنند)توضیحات مربوط به این فرآیند در بخش قبل توضیح داده 

 امکان تجمیع الحاق، قانون 56 ماده اجرایی دستورالعمل شده است(. در این بین باید توجه داشت که مطابق با

پس از ثبت طرح در سامانه، اطالعات  .(et al., 1399پاکزاد )است فراهم استان سطح در طرحها این اعتبارات

های گیرد. از آنجایی که الزم است منابع این بند در راستای اولویتطرح در اختیار کارشناسان دبیرخانه قرار می

ها در های پژوهشی دریافتی در دبیرخانه بر مبنای موضوع آنود، بنابراین طرحپژوهشی کشور هزینه ش

های پژوهشی را از نظر ها طرحشوند. اعضای کمیسیونهای تخصصی شواری عالی عتف مطرح میکمیسیون

 دهند. در صورت تایید طرح یک کدهای کشور و برخی معیارهای دیگر مورد بررسی قرار میانطباق با اولویت

شود. شایان ذکر است که شورای عالی عتف در قالب اولیه یا کد رهگیری به آن طرح اختصاص داده می

های پژوهش و اولویت"ها را ذیل چهارده حوزه راهبردی تحت عنوان های تخصصی خود، اولویتکمیسیون

به تصویب  12/11/1395در بیستمین جلسه شورای عالی عتف  "1400تا  1396فناوری کشور در بازه زمانی 

رسانده است. در ادامه الزم است مجری انتخاب شود و گزارش کامل طرح اجرا شده در سامانه بارگذاری شود. 

شود. با این حال باید توجه پس از بارگذاری گزارش در سامانه، محتوا گزارش در کمیسیون مربوطه بررسی می

ودیت زمانی و همچنین زیاد بودن تعداد های تخصصی شورای عالی به دلیل محدداشت که کمیسیون

ها نیستند و بیشتر از ابعاد کلی مانند ها و طرحهای ارسال قادر به ارزیابی دقیق محتوای پروپوزالدرخواست

گیرند. در صورت تایید ارائه شده مورد بررسی قرار می تکراری نبودن طرح یا انطابق گزارش نهایی با پروپوزال

شود. ه در کمیسیون، کد تایید نهایی یا کد رهگیری نهایی به آن پروژه اختصاص داده میگزارش نهایی پروژ

شود انطباق گزارش نهایی با طرح یا پروپوزال است. در صورتی که یکی از نکاتی که در کمیسیون بررسی می

گزارش پروژه در  هر یک از مراحل مذکور اجرا نشود به منزله عدم انجام پروژه است. اما در صورت بارگذاری

درصد اعتبار در نظر گرفته  1مربوطه، بودجه هزینه شده برای پروژه به عنوان  سامانه و تایید آن در کمیسیون

های تخصصی شورای عالی به دلیل محدودیت زمانی قادر شود. با این حال باید توجه داشت که کمیسیونمی
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ها را یستند و بیشتر از جنبه تکراری نبودن و شکلی پروپوزالها نها و طرحبه ارزیابی دقیق محتوای پروپوزال

 کنند.ارزیابی می

 .(1400سمات. )ها باید مد نظر قرار گیرند: الزاماتی که در تدوین پروپوزال برای پروژه12-2جدول  

ملی بایستی دارای پیشنهاده مناسب باشند. با توجه به اینکه برخی از طرحهای پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات 

ذا چارچوب جدیدی ارائه نمی گردد، با این حال برای دستگاههای ثبت کننده طرح، چارچوب پیشنهاده مشخصی دارند ل

 که به شرح زیر است.ها رعایت شود بررسی دقیق طرحهای ثبت شده، الزم است الزاماتی در پیشنهاده

 عنوان طرح )به فارسی و انگلیسی(

 چکیده 

 بیان مساله و ادبیات موضوع

 سوال و فرضیه مشخص

 اهداف و خروجی های مشخص

 شرح خدمات مشخص

 مراحل انجام کار

 زمان بندی طرح

 جدول هزینه ها

 مشخصات کارفرما، مجری و همکاران

 

 

ها شایان ذکر است به منظور تسهیل در فرآیند اجرای تکالیف قانونی ذیل این بند  و به منظور ثبت طرح

سمات( در سال ها، سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی )های اجرایی و ارائه کد رهگیری به آنتوسط دستگاه

اندازی شد تا فضای مناسبی برای تجمیع ورود اطالعات تحقیقاتی در دبیرخانه شورای عالی عتف، راه 1394

توسط دبیرخانه  1394-98های کل کشور باشد. در حال حاضر گزارش عملکرد این بند قانونی در طی سال

توان فرآیند کاری سامانه فته میشورای عالی عتف تهیه شده است. در مجموع براساس بررسی صورت گر

 ترسیم کرد. 9-2شکل سمات را مطابق با 
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 : فرآیند کاری ثبت طرح در سامانه سمات9-2شکل 

 سمات سامانه یهاچالش .2-3-2-3

قانون  64ماده  "ب"مطرح شده در مورد فرآیند کاری سامانه سمات و بند های مجموع با توجه به بحثدر 

مجموع در های مرتبط به محتوای و اجرای این سیاست استخراج شدند. ها و ویژگیبرنامه ششم توسعه، چالش

ن قانون برنامه ششم توسعه و همچنی 64ماده  "ب"بند شده در مورد فرآیند اجرایی های مطرح با توجه به بحث

معرفی نماینده از طرف دستگاه اجرایی به 

 شورای عتف

دریافت نام کاربری و کلمه عبور برای ثبت 

 های دستگاه در سامانهطرح

ها توسط تعیین اولویت

های تخصصی شورای عالی ونکمیسی

 عتف

سطح استانی: مطرح کردن پروژه در شورای 

 پژوهش و فناوری استان و در صورت تایید ....

 ثبت طرح در سامانه

 سطح ملی

های بررسی طرح ثبت شده در کمیسیون

 های اعالم شدهتخصصی و انطباق با اولویت

 در صورت تایید، اختصاص کد رهگیری

بارگذاری گزارش کامل و  درصورت خاتمه،

 دریافت خاتمه
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های آن از طریق مصاحبه با کارشناسان و بررسی اسناد ها و چالشمحتوای سیاست مورد نظر، فهرست ویژگی

 اند.ارائه شده 13-2جدول شناسایی شدند که در 

 قانون برنامه ششم توسعه  64ماده "ب"های  بند : نقاط قوت و چالش13-2جدول 

 1کد توضیحات

های پژوهشی از طریق ای به فعالیتدرصد اعتبارات هزینه 1در قوانین متعدد به بحث اختصاص 

 سامانه سمات اشاره شده است.
 مبنای قانونی برنامه

 مجری دبیرخانه شورای عالی عتف

ها و ه سمات شفاف هست )البته نحوه ارزیابی پروپوزالفرآیند اجرایی این سیاست از طریق سامان

 درصد مشخص نیست( 1ها و محاسبه گزارش
 شفافیت فرآیند اجرا

دهیم و در کارگروه ها قرار میها را در اختیار دستگاهبله ما نتایج مربوط به اولویت بندی موضوع

ها هم ضور دارد. در مورد پروپوزالشود،نماینده دستگاه هم حبندی ارائه میآپفن که نتایج اولویت

دهیم چون جنبه رقابتی دارد. معموالً به آنها از طریق نامه نتیجه را به همه متقاضیان بازخورد می

 (.Intw 22)کنیمکنیم  و از انها تشکر هم میاعالم می

 یابیارز جیانتشار نتا

 انیها و مجرپروپوزال

 (یابیارز ندیفرآ تی)شفاف

 بار بهماه یککرد این بند را هر ششهای مذکور مکلفند نحوه هزینهدستگاه: 9ه تبصر "ه"بند 

عالی علوم، تحقیقات عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورایشورای

به مجلس  1401و فناوری موظف است گزارش ساالنه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 

 .اسالمی ارائه کندشورای 

 شود.گزارش عملکرد سامانه سمات هر سال توسط دبیرخانه شورای عالی عتف تدوین می

 ارائه گزارش عملکرد

های کشور و برخی معیارهای دیگر های پژوهشی را از نظر انطباق با اولویتها طرحاعضای کمیسیون

 (.Intw 18دهند)مورد بررسی قرار می

ها بود، به این معنا که طرح ارائه شده و کمیسیون ها، عدم تطبیق با اولویتوزالدلیل رد برخی از پروپ

 (.Intw 18های ملی تطبیق ندارد)دهد با اولویتتشخیص می

پس از ارسال پروپوزال، ما براساس موضوع پروژه و از طریق نظرسنجی فعاالن آن حوزه، افرادی که 

کنیم و پروپوزال های مورد نظر را دارند شناسایی میصالحیت و تخصص الزم برای داوری پروپوزال

 (.Intw 22کنیم)ها ارسال میرا برای آن

هایی داشته باشند و به صورت دقیق ارزیابی و داوری شوند تا ها پروپوزالنیاز است که این طرح

رای معاونت پروپوزال مناسب انتخاب شود. اما در مجموعه ما )وزارت بهداشت( فعالً پروپوزال و طرح ب

شود در صورت تایید ایشان، طرح از طریق نماینده وزارت پژوهشی وزارت بهداشت ارسال می

 Intw) شودشود و بعد در کمیته تخصصی مربوطه ارزیابی میبهداشت در سامانه سمات ثبت می

23.) 

نظارت و ارزیابی در 

 هاانتخاب پروژه

شود. در صورت ش در کمیسیون مربوطه بررسی میپس از بارگذاری گزارش در سامانه، محتوا گزار

تایید گزارش نهایی پروژه در کمیسیون، کد تایید نهایی یا کد رهگیری نهایی به آن پروژه اختصاص 

حضور ناظر و ارزیابی 

 گزارش نهایی پروژه

                                                 
 

 .رنگ روش بیانگر نقاط قوت و رنگ تیره )آبی( بیانگر نقاط ضعف است 1
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شود انطباق گزارش نهایی با طرح یا پروپوزال شود. یکی از نکاتی که در کمیسیون بررسی میداده می

 (.Intw 18است)

م که عالوه بر خودش یک ناظر علمی خارج از دستگاه رو هم برای بررسی ها گفتیما به دستگاه

گزارش نهایی و فرآیند انجام طرح انتخاب کنند. البته ما یکسری شرایط برای ناظر تعیین کردیم 

که دستگاه با توجه به آن شرایط باید ناظر را انتخاب کند مثال این حداقل عضو هیات علمی دانشگاه 

 (.Intw 22) مورد نظر تخصص و تجربه داشته باشد.باشد، در حوزه 

: دستگاه اجرایی 1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "ه"دستورالعمل اجرایی بند  10ماده 

و متناسب با پیشرفت فیزیکی در قالب اعتبار  مکلف است پس از تایید ناظر علمی طرح پژوهشی

 م نماید.تخصیص یافته، نسبت به پرداخت اعتبار طرح اقدا

توانیم به فرآیند برسیم، معموالً بازه یک ماهه های ما بازه محدودی دارند چون نمیبله فراخوان

 (.Intw 22هستند)

محدود بودن دوره 

 فراخوان

 (1384قانون برنامه چهارم توسعه کشور ) 46ماده  "ب"بند 

تبصره  "ه"(: بند 1393)به استثنای سال  1390ه قانون بودجه از سال ماده واحد 9بندهای تبصره 

 1400ماده واحده قانون بودجه  9

 (1393قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 56ماده 

 برنامه ششم توسعه کشور "ت"و  "پ"، "ب"بندهای

 تعدد مبنای قانونی 

شود یا حتی در عمدتًا در انتهای سال به صورت کامل انجام می از طرف دیگر تخصیص بودجه

های شود . کامالً واضح است با توجه به باال بودن حجم کاری دستگاههای انتهایی سال تکمیل میماه

های اجرایی عطا استفاده از این های آخر سال به ویژه اسفند ماه، بخشی از دستگاهاجرایی در ماه

آن می بخشند. زیرا وقت ندارد که عنوان طرح را اعالم کنند و دنبال شناسایی  بودجه را به لقای

 Intwماه طول بکشید ) 2-1مجری توانمند باشند. در واقع پیدا کردن مجری توانمند ممکن است 

18.) 

کند. های اجرایی به دلیل عدم تخصیص به موقع منابع، طرح را در سیستم پیگیری نمیبعضاً دستگاه

ماند، و بودجه آن قدر دیر ابالغ ماند، دستگاه در انتظار بودجه میرح در حالت ثبت اولیه مییعنی ط

توانند ها نمیآید. طبق روال عادی هم دستگاهشود که آخر سال عمالً کاری از دست آنها بر نمیمی

 (.Intw 18های آتی نگه دارند )بودجه را برای سال

ای مشخص نیست اما با توجه به تجربه گذشته و به صورت درصد اعتبارات هزینه 1رقم دقیق 

میلیون تومان  30-40توان برآوردی داشت که البته با رقم واقعی ممکن است در حدود تقریبی می

درصد اعتبارات مطلع شویم و در  1توانیم از رقم دقیق تفاوت داشته باشد. ما در انتهای سال می

 (.Intw 22دانیم )طول سال حدود آن را می

اگر دستگاهی تمایل نداشته باشد که این مسیر )تعامل با دانشگاه برای پرداخت کامل پول پژوهش 

درصد پول پروژه را با توجه به  30قبل از پایان سال مالی( را برود، در طی چند ماه نهایتًا بتواند 

شود( محقق نمی گردد )به نوعیگزارش پیشرفت پروژه پرداخت کند و مابقی آن به خزانه بر می

(Intw 22.) 

پرداخت به مجری بدهیم، درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش25توانیم براساس قوانین ما نهایتاً می

دهد که به مجری پول بدهیم. در حساب به ما اجازه نمیبنابراین در صورت عدم ارائه گزارش، ذی

گردند. این یعنی ممکن اب خزانه بر میاند به حسنتیجه در انتهای سال منابعی که هزینه نشده

 (.Intw 23است کل بودجه ما به صورت کامل محقق نشود)

و به   عدم تخصیص کامل

های موقع بودجه

 پژوهشی
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این کار)نظارت( هم باید براساس گزارش های ما به مجلس شورای اسالمی و از طرف دیوان 

دام از نهادهای که ما برایشان گزارش ارسال محاسبات پیگیری شود. البته متاسفانه تا حاال هیچ ک

کردیم هیچ بازخوردی در مورد گزارش به ما ارائه ندادند و الزم است بازخورد دریافت کنیم تا 

 (.Intw 18براساس نیاز آنها گزارش را تهیه کنیم )

فقدان نظارت بر اجرای 

 سیاست 

شود یا حتی در ماه های انتهایی یتخصیص بودجه عمدتاً در انتهای سال به صورت کامل انجام م

های اجرایی در شود . کاماًل واضح است با توجه به باال بودن حجم کاری دستگاهسال تکمیل می

های اجرایی عطا استفاده از این بودجه را به لقای آن می بخشند. های آخر سال، بخشی از دستگاهماه

 (.Intw 18بال شناسایی مجری توانمند باشند )زیرا وقت ندارد که عنوان طرح را اعالم کنند و دن

شود، بنابراین معمواًل با توجه به فرآیندی که برای تصویب یک موضوع و تعیین مجری آن طی می

های تخصصی آن در دی و بهمن ماه هر ترافیک کاری دبیرخانه شورای عتف )سمات( و کمیسیون

 (.Intw 22رخانه خوب نباشد)شود که کیفیت کار دبیسال است. این موضوع باعث می

تدوین سیاست بدون 

 توجه به شرایط

حاال یکی از مشکالت اساسی این است که اعتبارهای ذیل این بند قابل انتقال به سال بعد نیستند. 

ماه به صورت کامل انجام شود مگر اینکه طرح آماده  6-5در واقع هیچ طرحی امکان ندارد در طی 

ای است و هزینه ساالنه است بنابراین در طی یک چون این بودجه هزینهباشد. توجیه این است که 

 (.Intw 22سال باید خرج شود )

تواند این پول را نگه دارد و نهایتاً تا آخر فروردین سال بعد مساله این است که دستگاه اجرایی نمی

ت پژوهشی را مختل و باید با خزانه تسویه کند. این موضوع در کل کشور کل فرآیند اجرایی اعتبارا

های با کیفیت پایین و صرفاً با هدف جذب دچار مشکل کرده است. این کار باعث شده که گزارش

 (.Intw 22اعتبار ارائه شوند)

 29یکی از مشکالت ما این است که بودجه ذیل این بند قابل انتقال به سال بعد نیست و باید تا 

 (.Intw 23اسفند این بودجه هزینه شود)

م امکان انتقال بودجه عد

 به سال بعد

چالش دوم در اینجا به وجود آمد و آن هم تعریف قانون به صورت سالیانه بود. بعلت آنکه وقتی 

شویم. به سبب تعریف سالیانه قانون، در سال شویم از نگاه بلندمدت غافل میدچار روزمرگی می

، هر سال در قانون 90به این معنا که از سال برای کار سامانه وقفه افتاد. تعریف سالیانه قانون  93

افتد و به همین دلیل این اتفاق نمی 93شد. در سال مطرح می %1ای قانون بودجه در بند یا تبصره

ساز چنین تغییری بود. تحلیل من عدم هماهنگی شود. تغییر کابینه دولت زمینهوقفه ایجاد می

 (.Intw 18مجلس و دولت است )

مدت در رویکرد کوتاه

های طراحی برنامه

 پژوهشی

 (.Intw 18در حال حاضر دو نفر درگیر فرآیند اجرای این سامانه هستند )

های ما برای ارتباط با دبیرخانه و مسئوالن سمات دبیرخانه عتف پیگیریش ضعیف هست. دستگاه

حتی برای ارتباط گیرند. یعنی ما ریزی استان( تماس میبا من )نماینده سازمان مدیریت و برنامه

دهند جواب می SMSدهند، نه گرفتن با مسئوالن سامانه سمات مشکل داریم. نه موبایل جواب می

دهند. پیگیری ندارند مثال چرا شما گزارش شش ماه را و چند تا داخلی دارند که اصالً جواب نمی

 (.Intw 22ارسال نکردید )

 یفیو ک یکم محدودیت

بخش  یانسان یروین

 رنامهب یستاد

های دهند. دبیرخانه عتف پیگیریش ضعیف هست. دستگاهبله باید گزارش بدهند ولی گزارش نمی

گیرند. یعنی ما حتی برای ارتباط ما برای ارتباط با دبیرخانه و مسئوالن سمات با من تماس می

دهند جواب می SMSدهند، نه گرفتن با مسئوالن سامانه سمات مشکل داریم. نه موبایل جواب می

دهند. پیگیری ندارند مثال چرا شما گزارش شش ماه را و چند تا داخلی دارند که اصال جواب نمی

ها گذشته است اما هنوز کد پایان هایی دارند که دو سال از شروع آنارسال نکردید یا این که طرح

عملکرد ضعیف مجری 

 برنامه 
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ا بارگذاری ها پایان کار ندارد و گزارش نهایی رکنند چرا این طرحکار ندارند.پیگیری نمی

 (.Intw 22نکردند)

ها شورای باید طرح های تحقیقاتی نیست.نتایج طرح شورای عالی عتف خیلی فعال نیست و یپگیر

 (.Intw 23را به صورت دقیق و براساس معیارهای مشخص ارزیابی و انتخاب کند)

کاری و ... است( پژوهشی، جلوگیری از دوبارهسازی اطالعات )با اینکه هدف سامانه سمات یکپارچه

های سامانه سمات هستند )و در این االن ما برخی از کارهای تحقیقاتی داریم که جدا از پروژه

های ساتع(  و اصالً ربطی به این سامانه ندارند. سامانه سمات شوند مانند  پروژهسامانه ثبت نمی

تا زمانی که افراد قصد دارند یک پروژه را تعریف کنند  یک سامانه ملی است و باید فراگیر باشد

 (.Intw 22بتوانند کارهای انجام شده را مشاهده کنند )

 عدم تناسب هدف و ابزار

کنیم گیرند اعالم میریزی( میدستگاه اجرایی که بودجه شان را ما )سازمان مدیریت و برنامه 24به 

هایی داریم که باید خالصه رای این کار یکسری آیتمشان را اعالم کنند. بکه نیازهای پژوهشی

توضیح بدهند، اول مشکل را حد یکی دو خط تبیین کنند، اجرای طرح حدوداً به چقدر اعتبار نیاز 

افتد؟ در واقع باید این موارد وری آن چیست و چه اتفاقی میدارد؟، اگر این مشکل حل شود بهره

 (.Intw 22اولیه را تهیه کنند ) RFPبه نوعی  را در یک صفحه بنویسند و

 کنند.های پژوهشی اکتفا میهای مختلف معموالً در فراخوان صرفاً به بیان عنوان کلی طرحاستان

 نبودن و شفاف قیدق

و  ازهاین ها،تیاولو

 یپژوهش یهاموضوع

 فراخوان

وزش، پژوهش، بندی عناوین در کمیته تخصصی( در کارگروه آپفن )آم)پس از طی مراحل اولویت

های اجرایی حضور دارند و بر روی عناوین دارای اولویت بحث فناوری و نوآوری( نماینده دستگاه

شود یا مثالً ممکن شود، برخی مواقع دستگاه اجرایی جابجا میشود برخی مواقع عنوان عوض میمی

تر عناوین جدیدی ایینهای پعنوان دارای اولویت مواردی را حذف کنند و از اولویت 20است از بین 

ها ریزی یک عنوان خاص به اولویترا جایگزین کنند. یا برخی موارد پیش آمده که در شورای برنامه

 (.Intw 22اضافه شده است )

ها هم به )در بهمن و دی ماه( از یک طرف سال مالی رو به اتمام است و از طرف دیگر دستگاه

شود که بررسی سریع وپوزال را تایید کنند. همین باعث میکنند که پردبیرخانه عتف فشار وارد می

کنند که این ای اظهارنظر میها انجام بدهند مثال خودشان اعالم کردند که یک هفتهروی پروپوزال

 (.Intw 22مدت زمان برای کل کشور به نظرم خیلی کم هست)

سازوکار غیرعلمی و 

غیرروشمند انتخاب 

های عناوین و اولویت

 پژوهشی

گیرد بعد پروپوزال در سامانه سمات بارگذاری ریزی انجام میالبته ابالغ اعتبار در شورای برنامه

های استان صرف پژوهش سازی است و اینکه بفهمند که بودجهشود و کار سمات صرفاً یکپارچهمی

ردن همه شده است و اینکه موارد تکراری را حذف کنند. نکته اینجا امکان دارد که بعد از طی ک

های تخصصی یک طرح فرآیندها در استان، دبیرخانه شورای عتف براساس نظرات اعضای کمیسیون

را رد کند. البته با توجه به فرآیندی که ما در استان داریم این موارد )رد کردن( برای ما کم است 

(Intw 22.) 

فرآیند بوروکراتیک و 

ناقص تصویب 

 ها پروپوزال

ریزی ها را از طریق سایت سازمان و مدیریت و برنامهاخوان داریم و عناوین طرحخوب در ادامه ما فر

کنید و همچنین به صورت رسمی به همه مراکز علمی و تحقیقاتی استان هم و استانداری اعالم می

کنیم. ما سامانه مشخصی برای ها اعالم مینویسم و عناوین مصوب و دارای اولویت را به آننامه می

 (.Intw 22ها نداریم )فراخوان اعالم

فقدان سامانه رسمی و 

جامع برای انتشار 

فراخوان نیازهای 

 پژوهشی  

پس از ارسال پروپوزال، ما براساس موضوع پروژه و از طریق نظرسنجی فعاالن آن حوزه، افرادی که 

م و پروپوزال کنیهای مورد نظر را دارند شناسایی میصالحیت و تخصص الزم برای داوری پروپوزال

 (.Intw 22کنیم)ها ارسال میرا برای آن

فقدان بانک اطالعاتی 

متخصصان واجد شرایط 
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کنیم افراد را ما بانک اطالعاتی از متخصصان نداریم و صرفًا هر سال براساس پرس و جو سعی می

 (.Intw 22)انتخاب کنیم 

برای داوری و نظارت بر 

 هاپروژه

بندی رو انجام دهیم. خرداد کارهای مربوط به اولویتسنجی را انجام میما معموالً اردیبهشت نیاز

ها تا آخر مرداد وقت دارند. در بازه شهریور دهیم و تیرماه آماده فراخوان هستیم و نهایتاً فراخوانمی

ریزی و توسعه استان و .. انجام ها و شورای برنامهها در کارگروهو مهر هم فرآیند ارسال پروپوزال

شود. در ادامه هم باید کارهای سامانه سمات انجام شود. عمالً نیمه اول سال درگیر تصویب می

ها و ارزیابی آنها و تعیین مجری و ... هستیم. حاال نکته آوری پروپوزالموضوع، فراخوان، جمع

 (.Intw 22ها تمام شوند)اینجاست که تا آخر سال هم باید پروژه

بندی اجرای ضعف زمان

 امهبرن

ها بیشتر متمرکز بر محتوای پروپوزال هستند و تخصص تیم کمتر مورد معیاری ارزیابی پروپوزال

 گیرد.توجه قرار می

معیارهای ما بیشتر نظر در مورد بندهای پروپوزال است مثال بیان مساله اش چند امتیاز 

 (.Intw 22)دهیدمی

فقدان معیارهای معتبر و 

مناسب برای ارزیابی و 

اب پروپوزال و انتخ

 مجری

ها به یک طریقی با برای رفع این مشکل )عدم امکان انتقال بودجه این بخش به سال بعد( دستگاه

دهیم و شما به عنوان امین ما باشید. گویند که ما پول را به شما میها کنار آمدن مثال میدانشگاه

اینکه پروژه به صورت کامل خاتمه یابد،  بندند اما قبل ازها قرارداد میها با دانشگاهیعنی دستگاه

دهند )به خاطر انتهای سال مالی و جلوگیری از بازگشت پول به خزانه(. کل پول را به دانشگاه می

حساب به منظور اختصاص البته در این بین مدارکی )مثالً گزارش پایان کار یا....( که برای تایید ذی

 Intwدهند تا بودجه را کامل پرداخت کند )حساب میذی کنند و بهاعتبار الزم است را تهیه می

22.) 

هایی داشتیم که مجری پول را برای خرید ساختمان استفاده کرده است و ما این طرح را ما پروژه

 (.Intw 23خاتمه دادیم و سازمان بازرسی پیگیری این طرح است)

از  نفعانیسوء استفاده ذ

 اصول برنامه

ها قرار ندارند و دلیل خاصی هم برای این ان این معیارهای ارزیابی پروپوزالخیر متقاضیان در جری

کار نداریم. از نظر ما نیازی به این کار نیست. البته معیارهای ما بیشتر نظر در مورد بندهای پروپوزال 

دهید. البته متقاضی در جریان معیارهای ارزیابی نیست است مثال بیان مساله اش چند امتیاز می

 (.Intw 22)شوندها ارزیابی میاما در کل اطالع دارد که پروپوزال

فقدان شفافیت 

معیارهای ارزیابی 

ها برای پروپوزال

 متقاضیان

تواند از این گزارش استفاده کند مثال به سامانه بعد از اینکه گزارش نهایی بارگذاری شد آیا کسی می

 (.Intw 22شود؟)ی صرفًا بایگانی میها نهایایرانداک متصل هستند؟ یا اینکه گزارش

عدم انتشار عمومی به 

 هاگزارش پژوهش

بله تجربه تعارض منافع داشتیم. ما یک طرح داشتیم که دو تا مجری متقاضی انجام آن بودند یکی 

ها را برای دو تا داور از از آن استاد دانشگاه آزاد و دیگری استاد دانشگاه دولتی بود. بعد پروپوزال

ها مربوط به های آزاد و دولتی ارسال کردیم. بعد ظاهراً داورها متوجه شده بودن پروپوزالشگاهدان

چه کسی است، بنابراین استاد دانشگاه آزاد به پروپوزال دانشگاه آزاد امتیاز باالیی دارد و استاد 

طی بررسی متوجه این  دانشگاه دولتی به پروپوزال دانشگاه دولتی امتیاز باالیی داده بود. البته ما در

 (.Intw 22)موضوع شدیم و هر دو داور را کنار گذاشتیم

توجه به بحث عدم 

 یابیتعارض منافع در ارز

 یو داور

کنیم. البته به نوعی روزمه تیم پروژه ما پروپوزال  را به صورت کور )بدون نام( برای داور ارسال می

که ما مشخصات متقاضی را از روزمه حذف شود. فقط نکته اینجاست هم برای داور ارسال می

نبودن فرآیند  1ناشناس

 داوری

                                                 
 

1 Blind 
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هایی که انجام داده است، موقعیت شغلی فعلی، مقاالت و کنیم و صرفاً اطالعات مربوط به طرحمی

کنیم های مجری را حذف نمیکنیم. در واقع ما تخصصهای متقاضی را برای داور ارسال میتخصص

ر بخواهد می توانند عنوان مقاله را سرچ کند و کنیم. در اینجا اگر داوو فقط نام مجری را حذف می

مجری را شناسایی کند اما معموالً داورها برای اینکه از نظر وجدانی مشکل پیدا نکنند تمایل ندارند 

 (.Intw 22که مشخصات مجری را بدانند و به همین خاطر پیگیری این موضوع نیستند )

کردند و کنترل درصد اعتبارات را خودشان هزینه می 1های استانی هم دستگاه ،1396قبل از سال 

درصد در اختیار  1، 1385-1383های ریزی نبود. البته در سالآن برعهده سازمان مدیریت و برنامه

های استانی قرار داشت. در اختیار دستگاه 1396سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود اما بعد تا سال 

ریزی درصد تجمیع و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه 1ولت نهم این مدل که اعتبارات اما د

 (.Intw 22، مجددا این مدل تجمیع احیا شد)1396باشد را برداشتند اما در سال 

اتخاذ رویکرد آزمون و 

 خطا در تدوین سیاست

ها تعیین اینکه این دستگاههای اجرایی مشمول....، که در متن قانون عنوان شده است که دستگاه

ها به صورت مشخص وجود کدام موارد هستند خود جای سوال دارد و هنوز لیستی از این سازمان

 (.Intw 18ندارد )

)نه  6و  1ای تخصیص یافته به استثنای فصول در متن قانون نوشته یک درصد اعتبارات هزینه

سخت است و ما تا به امروز موفق نشدیم ای سرجمع اعتبارات( که تعیین این اعتبارات هزینه

 (.Intw 18گونه آماری از سازمان برنامه در این زمینه دریافت کنیم)هیچ

 ابهام در سیاست

های های مکلف شدند که پروژهها و دستگاهق.ب.ش.ت همه سازمان 64ماده  "ت"براساس بند 

دهند و ها این کار را انجام نمیشان را در سامانه سمات ثبت کنند ولی برخی از دستگاهپژوهشی

هایتان را در سامانه ثبت کنید. نیاز است ها را بگیریم که باید طرحتوان به زور برویم و یقه آننمی

 (.Intw 12دهند)بازرسی بررسی کنند که چرا این کار را انجام نمی دیوان محاسبات و سازمان

. 1ستورالعمل گفتیم که در ساتع فراخوان بدهنددرصد یک دستورالعمل دارد که در د 1ببینید این 

 (.Intw 12کنند. )ها از این ظرفیت استفاده نمیاما در عمل خیلی از سازمان

 

فقدان ضمانت اجرای 

 برنامه 

 

 : ساتع1400ماده واحده قانون بودجه سال   9تبصره " و"بند .3-3-2

ماده  9تبصره  "2و"های پژوهشی بند لیتیکی دیگر از بندهای قانونی در زمینه تخصیص منابع مالی به فعا

ها ها و موسسات انتفاعی )نه دستگاهها، بانکاست. براساس این بند، شرکت 1400واحده قانون بودجه سال 

درصد به  25درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان  40اجرایی(، مکلفند حداقل 

                                                 
 

ریزی استان( پیش از تایید ؛ سازمان استان )سازمان مدیریت و برنامه1399ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "ز"دستورالعمل اجرایی بند  6ماده  1

 در کارگروه )آپفن(، نسبت به فراخوان عمومی و یا از طریق سامانه ساتع اقدام نماید.طرح پژوهشی و توسعه فناوری 

 کل کشور )ساتع(1399( ماده واحد قانون بودجه سال 9تبصره ) "ح"بند  2



 ریزی بخش پژوهش کشورهای نظام بودجهچالشم: سو فصل

111 

 

ها و موسسات آموزش عالی در واریز کنند تا از طریق توافقنامه با دانشگاهحساب خاصی نزد خزانه کل کشور 

 ها، هزینه شود.های تحقیقاتی در راستای حل مسائل و مشکالت آننامه و طرحقالب پایان

کالیف ( این قانون، مکلفند در اجرای ت3ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره )ها، بانکشرکت -و

ماهه به میزان ( از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه%40درصد )قانونی مربوط، حداقل چهل

کنند تا در راستای حل مسائل و مشکالت خود از کشور واریز داری کل(، به حساب خاصی نزد خزانه%25درصد )بیست و پنج

های سسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزهها و مؤطریق توافقنامه با دانشگاه

های پسادکتری و های تحصیالت تکمیلی، طرح)پروژه(نامههای کاربردی، عناوین پایانعلمیه در قالب طرح)پروژه(

در صورت واریز نشدن وجوه آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. های تحقیقاتی دانشطرح)پروژه(

داری کل کشور اجازه ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهشرکتمربوط در موعد مقرر توسط هر یک از 

حساب خاص موضوع این بند واریز کند. شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را بهداده می

شده بینیبرای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش این مبالغ

کشور،  داری کلآنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه

شود، الی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میکشور به مؤسسات آموزش ع داری کلتوسط خزانه

ها و مؤسسات آموزشی شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها تسویه که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهطوریبه

قالب قراردادهای مشخص هزینه  های علمیه درو پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه

آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشمی

 درصدتوانند حداکثر تا دهها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند میشرکت( است. %60درصد )مبلغ هر طرح)پروژه( شصت

( هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و %40) درصدچهل ( از مبلغ10%)

کنند. سازمان نامه اجرائی این بند هزینههای علمیه در چهارچوب آیینغیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه

های اجرائی را در دستگاهمنابع، اقدام و وجوه مصرف نشده  ( این%100برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صد درصد )

 .نمایدبینی میهای سنواتی پیشبودجه

نامه اجرای این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور آیین

قیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحو همکاری وزارتخانه

 .رسدشود و به تصویب هیأت ویران میو تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابالغ این قانون تهیه می

 

نامه اجرایی این بند از قانون بودجه سازمان متولی پیگیری و اجرای آن، دبیرخانه شورای براساس آیین

های موجود ترین تبصرهتواند یکی از اثربخشاین بند میبه صورت کلی  ت و فناوری است.عالی علوم، تحقیقا

ها وموسسات معرفی شود. دالیل این موضوع کمک این بند به ارتباط دانشگاه 1400در قانون بودجه سال 

ها با مسائل هپژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی دانشگا

. شیکزراعت)ها استشدن صنعت و فناوری و کمک به پویایی تحقیقات در دانشگاهصنعت کشور، کمک به بومی

  .(1399. یوسفی &. ی. داوریرینص
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نامه اجرایی این بند قانونی، منابع موضوع این بند در راستای حل مسائل و مشکالت آیین 5براساس ماده 

وری، اصالح ساختار، ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهرهها و موسسهها، بانکشرکت

ها و موسسات آموزش عالی مراکز )دانشگاه های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریقکاهش هزینه

 شود:و...( هزینه می

 های پژوهش کاربردی از طریق اعضا هیئت علمی، پژوهشگران و فناوران،پروژه .1

 های پسادکتری،های تحصیالت تکمیلی و پروژهنامهاجرای پایان .2

از مراکز آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی های تحقیقاتی دانشپروژه .3

 ها و موسسات آموزش عالی و...(.)دانشگاه

نامه اجرایی، اعتبارات موضوع این بند در قالب قراردادهای مشخص که در سامانه ملی آیین 6براساس ماده 

ها، شود. به بیان ساده منظور این است که شرکت( ثبت شده است، هزینه می1عرضه و تقاضای فناوری )ساتع

های و نیازهای خود را مطرح ای مشمول این بند قانونی، باید از طریق سامانه ساتع، طرحهها و موسسهبانک

ها و مراکز آموزش عالی ها با دانشگاهها و موسسهها، بانککنند.  همچنین قراردادهای منعقد شده بین شرکت

د دبیرخانه شورای عالی عتف نامه اجرایی این بند به تاییباید در سامانه ساتع ثبت شده و مطابقت آن با آیین

نامه اجرایی آیین 4ماده  2اجرایی شود. البته در تبصره  ،برسد و پس از اعالم به سازمان برنامه و بودجه و خزانه

اولویت هزینه منابع براساس های تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکت"عنوان شده است که 

های بومی سازی و خرید فناوری، برای حمایت از تجارییدار )تاپ(طرح توانمندسازی و توسعه اشتغال پا

های ها و پروژهنامه، طرحاست. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیین

 ."مورد تأیید را در سامانه بارگزاری نماید

که سازمان برنامه و بودجه، وجوه مصرف نشده نامه اجرایی عنوان شده است آیین 13در نهایت نیز در ماده 

 نماید.بینی میکل کشور پیش 1401های اجرایی )منابع حساب خاص( را در الیجه بودجه سال دستگاه

                                                 
 

1 http://sate.atf.gov.ir/ 
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با توجه به اینکه محور اصلی اجرای این بند از قانون بودجه، سامانه ساتع و فرآیندهای اجرایی ذیل آن 

 رد این سامانه ارائه شده است. است در ادامه توضیحات الزم در مو

 سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش )ساتع( شورای عالی عتفتاریخچه  .2-3-3-1

گردد. در سال و مشکالت آن زمان بخش پژوهش کشور بر می 1397نقطه آغاز این برنامه به قبل از سال 

ما به صورت کارآمد قادر به های پژوهشی داشتند اهای دولتی با وجود اینکه بودجهو قبل از آن، شرکت 1397

ها و همچنین انتخاب مجری توانمند برای ها در زمینه ارتباط با دانشگاهها نبودند. آنهزینه کردن این بودجه

های پژوهشی و رفع نیازهایشان عملکرد ضعیفی داشتند. از این رو در همان دوره جلسات متعددی انجام پروژه

)دکتر برومند(، رئیس وقت دانشگاه تهران )دکتر نیلی(  و نمایندگان بین معاون پژوهشی وقت وزیر علوم 

مجلس شورای اسالمی در راستای اصالح نظام پژوهش کشور برگزار شد. در نهایت در طی جلسات به منظور 

ها، های پژوهشی و همچنین نظارت بر آنارتقاء سطح همکاری صنعت و دانشگاه، هدفمند کردن هزینه بودجه

اندازی سامانه ساتع مطرح شد. یکی دیگر از دالیل مطرح شدن بحث سامانه ساتع، موضوع حمایت از ایده راه

های های دکتری بود. اتفاقاً دغدغه اصلی نمایندگان مجلس این بود که بودجههای پسادکتری و رسالهدوره

راستا این موضوع  های دکتری هدایت شود. در همینهای دولتی به سمت حمایت از رسالهپژوهشی شرکت

ماده واحد قانون بودجه در قوانین  9تبصره  "ط"تحت عنوان بند  1397برای اولین بار در قانون بودجه سال 

 کشور مطرح شد.

 1397ماده واحده قانون بودجه سال  9تبصره  "ط"بند 

(، این قانون، مکلفند در 3)ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره های سودده، بانکشرکت -ط

( از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه %40اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد )

داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و %(، به حساب خاصی نزد خزانه 25ماه به میزان بیست و پنج درصد )

های (ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح)پروژهبا دانشگاه یق توافقنامهمشکالت خود از طر

آموختگان های پسادکتری و طرح)پروژه(های تحقیقاتی دانشهای تحصیالت تکمیلی، طرح)پروژه(نامهکاربردی، عناوین پایان

 تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

بینی شده آنها در این لغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشاین مبا

داری کل کشور، توسط قانون محسوب و عینًا پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه

شود، به طوری وهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میداری کل کشور به موسسات آموزش عالی یا پژخزانه

 ها تسویه شوند. که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه
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ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه

 شود.می

آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر ه دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشحداقل سهم قابل پرداخت ب

 ( خواهد بود.%60طرح )پروژه( شصت درصد )

امور  ( هزینه%40( از مبلغ چهل درصد )%10توانند حداکثر تا ده درصد )ها و موسسات موضوع این بند میها، بانکشرکت

نامه مذکور ها و موسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آییننشگاهپژوهشی مذکور را از طریق دا

 هزینه نمایند.

نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور آیین

م، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن های امور اقتصادی و دارایی، علوو همکاری وزارتخانه

 و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

درصد بودجه ردیف برنامه  40درصد بودجه پژوهشی در این بند قانونی،  40شایان ذکر است که منظور از 

 ها ذیل قانون بودجه است.کاربردی شرکت هایپژوهش

 1398ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "ح"، این موضوع در بند 1398در ادامه و در قانون بودجه سال 

مطرح شد. در این بین با توجه بازخوردی که کارشناسان دبیرخانه شورای عالی عتف )به عنوان مجری بند 

دو تغییر عمده در متن قانون صورت گرفت که  1398گرفتند در سال  مذکور( از عملکرد سال اول این بند

 عبارتند از:

های دولتی وجوه مربوط به این بند را به بندی اضافه شد که براساس آن در صورتی که شرکت .1

داری کل کشور راساً مبلغ مورد نظر را از حساب شرکت برداشت حساب خزانه واریز نکنند، خرانه

های مشمول وضوع این بند واریز کند. به نوعی به دلیل مشارکت ضعیف شرکتکرده و به حساب م

، مسئوالن مربوطه تصمیم گرفتند که این بند را اضافه کنند تا منابع مالی مورد 1397در سال 

 نیاز برای اجرای این بند تضمین شود. 

ردیم که خزانه داری ما کلی از پولهامون محقق شد در واقع ما یک بندی اضافه ک 98اما در سال “

داری پول را از حساب شرکت داری واریز نکند، خود خزانهمجاز بود اگر شرکتی پول رو به حساب خزانه

بیشتر بودجه مون محقق بشه و اون بخشی هم که محقق  98برداشت کند. این بند باعث که در سال 

 ”محقق شد. 1399نشده بود در سال 

ور اضافه شده که در آن امکان انتقال مانده اعتبار ذیل این بند، عالوه بر این بندی در ماده مذک .2

به سال بعد را فراهم کرد. علت این موضوع نیز به واسطه بازخوردها و شکایت متعددی بود که از 

به پشتوانه بودجه  1397های دولتی عنوان کردند که در سال ها مطرح شد. شرکتطرف شرکت
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متوجه شدند  1398قاتی تعریف کرده بودند اما به یکباره در سال موضوع این ماده یک پروژه تحقی

 1398ها مجبور بودند که از بودجه سال که بودجه مورد نظر حذف شده است و به ناچار شرکت

برای اجرای پروژه تحقیقاتی مورد نظر استفاده کنند. به نوعی با توجه به اینکه اعتبار این بخش 

حساب  1397دولتی نیز با وجود اینکه روی اعتبار این بند در سال  هایقابل انتقال نبود، شرکت

کرده بودند اما در انتهای سال متوجه شدند که بخشی از اعتبار این بند که هزینه نشده است به 

ای های دولتی مجبور بودند که بقیه هزینه پروژهخزانه بازگشت داده شده است. بنابراین شرکت

 خود پرداخت کنند.  1398رده بودند را از محل اعتبار پژوهشی سال تعریف ک 1397که در سال 

این بود که بودجه باقیمانده قابل انتقال به سال بعد  97های سال با توجه به اینکه یکی از آسیب“

این آسیب رفع شده و بودجه باقیمانده قابل انتقال به سال بعد بود )به همین  98نبود بنابراین در سال 

دوباره این بند قابلیت انتقال بودجه به سال  99محقق شد( اما در سال  99مانده در سال خاطر باقی

 ”(Intw 20بعد حذف شد )

 1398ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "ح"بند 

( این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف 3ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره )ها، بانکشرکت

%( از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان  40انونی مربوط، حداقل چهل درصد )ق

دارزی کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکالت %(، به حساب خاصی نزد خزانه 25بیست و پنج درصد )

های کاربردی، موزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی در قالب طرح)پروژه(ها و موسسات آخود از طریق توافقنامه با دانشگاه

آموختگان تحصیالت (های تحقیقات دانش(های پسادکتری و طرح)پروژههای تحصیالت تکمیلی، طرح)پروژهنامهعناوین پایان

 شود.به سال مالی بعد منتقل میتکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور 

ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولتی، ها، بانکدر صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت

شود راسًا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب داری کل کشور اجازه داده میبه خزانه

 وع این بند واریز کند. خاص موض

شده بینیاین مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش

داری کل کشور، ها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهآنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آن

شود، داری کل کشور به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میتوسط خزانه

 به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه تسویه شود. 

ینه اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هز

 شود.می

آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش

 %( خواهد بود. 60طرح)پروژه( شصت درصد )

هزینه امور %(  40%( از مبلغ چهل درصد ) 10توانند حداکثر تا ده درصد  )ها و موسسات موضوع این بند میها، بانکشرکت

نامه زیر هزینه ها و موسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی درچهارچوب آیینپژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه

 کنند. 
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نیز با توجه بازخوردهای ارائه شده از سوی ذینفعان در نهایت دو تغییر در این   1399در ادامه و در سال 

 ، اعمال شدند. این تغییرات عبارتند از:1399ماده واحده قانون بودجه  9 تبصره "ح"بند تحت عنوان  بند 

بحث مربوط به انتقال مانده اعتبار مربوط به این بند به سال بعد حذف شد. استدالل سازمان برنامه  .1

و بودجه این بود که این قانون بودجه در ایران ساالنه است و بنابراین بحث بودجه باید به صورت 

 دیریت شود.ساالنه م

، عنوان شده 1397و  1398گردد در سال های مجری پژوهش بر مینکته دوم به تغییر در سازمان .2

ها و موسسات آموزش عالی دولتی منعقد بود که قراردادهای پژوهشی ذیل این بند باید با دانشگاه

آزاد مشمول  اهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی مانند دانشگ، دانشگاه1399شود اما در سال 

برنامه و  های ذیل این بند قرار گرفتند. شایان ذکر است که به تفسیر کارشناسان سازمانحمایت

ها و موسسات آموزش عالی بنیان ذیل دانشگاههای دانشدبیرخانه شورای عالی عتف، شرکت

های رداد با شرکتبه بعد امکان انعقاد قرا 1399گیرند و به همین خاطر از سال غیردولتی قرار می

 بنیان وجود داشت. دانش

های و موسسات آموزش عالی توانند با دانشگاهها مییک مورد دیگر این بود که عنوان شده شرکت“

دولتی و غیردولتی همکاری کنند. غیردولتی اضافه شد یعنی دانشگاه آزاد، علمی کاربرد و پیام نور هم 

بنیان هم جزء واجدین شرایط انجام های دانشآن شرکت جزء این طرح قرار گرفتند و به استناد

بنیان داشتیم. در های دانشپژوهش قرار گرفتند و در دو سال اخیر عملکرد باالیی در مورد شرکت

بنیان از های دانشدرصد قراردادهای را انجام دادند. شرکت 20ها بالغ بر بنیاندانش 99همان سال 

نه ساتع ثبت نام کنند و قرارداد ببندند. طی جلسه ای که با سازمان توانند در سامامی 1399سال 

بنیان جزء موسسات آموزش عالی غیردولتی به حساب آمدند و جزء های دانشبرنامه داشتیم شرکت

 .”(Intw 20قانون شدند )

 1400 ماده واحده قانون بودجه 9تبصره  "و"، این موضوع در بند 1400در نهایت در قانون بودجه سال 

های پژوهشی به عنوان مجری طرح "حوزه علمیه قم"مطرح شد. در این بین تنها تغییر مربوط به اضافه شدن 

رسد اضافه شدن حوزه های فنی هستند بنابراین به نظر میبود. البته با توجه به اینکه بخش زیادی از پروژه

 بند از قانون ندارد.  علمیه قم به عنوان مجری پژوهشی، تاثیر چندانی در اجرای این

 1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "و"بند 

( این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف 3ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره )ها، بانکشرکت -و

ماهه به میزان را در مقاطع سه ( از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست%40درصد )قانونی مربوط، حداقل چهل

کنند تا در راستای حل مسائل و مشکالت خود از کشور واریز داری کل(، به حساب خاصی نزد خزانه%25درصد )بیست و پنج

های ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزهطریق توافقنامه با دانشگاه
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های پسادکتری و های تحصیالت تکمیلی، طرح)پروژه(نامههای کاربردی، عناوین پایانقالب طرح)پروژه( علمیه در

آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واریز نشدن وجوه های تحقیقاتی دانشطرح)پروژه(

داری کل کشور اجازه نتفاعی وابسته به دولت، به خزانهها، بانکها و مؤسسات اشرکتمربوط در موعد مقرر توسط هر یک از 

حساب خاص موضوع این بند واریز کند. شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را بهداده می

شده بینیپیشاین مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی 

کشور،  داری کلآنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه

شود، کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می داری کلتوسط خزانه

ها و مؤسسات آموزشی شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها تسویه سال مالی کل مبلغ توافقنامهکه تا پایان طوریبه

های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه

آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از ادکتری، دانششود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسمی

 درصدتوانند حداکثر تا دهها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند میشرکت( است. %60درصد )مبلغ هر طرح)پروژه( شصت

دولتی و  ( هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از%40) درصد( از مبلغ چهل10%)

کنند. سازمان نامه اجرائی این بند هزینههای علمیه در چهارچوب آیینغیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه

های اجرائی را در دستگاه( این منابع، اقدام و وجوه مصرف نشده %100برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صد درصد )

 .نمایدبینی میهای سنواتی پیشبودجه

نامه اجرای این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور آیین

های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و همکاری وزارتخانه

 .رسدشود و به تصویب هیأت ویران میابالغ این قانون تهیه می و تجارت و جهاد کشاورزی پس از

 

 

سال اجرای آن با تغییراتی  4توان گفت که بند قانونی مورد بحث در طی پس با توجه به توضیحات فوق می

است. با  این حال نکته قابل توجه این  مهمترین این تغییرات ذکر شده 14-2جدول همراه بوده است که در 

اند. به عنوان مثال در سال رسد که تغییرات اعمال شده بعضاً بدون مطالعه انجام شدهاست که به نظر می

بحث قابلیت انتقال مانده اعتبار را با توجه به مشکالتی که این چالش )عدم انتقال مانده اعتبار به سال  1398

مجدداً این بند از قانون بودجه حذف  1399ه این ماده قانونی اضافه کردند. اما در سال بعد( ایجاد کرده بود ب

ها به شد. این تغییر رفت و برگشتی قاعدتاً در طول زمان منجر به سردرگمی ذینفعان و بعضاً عدم اعتماد آن

 گردد. ها میها و اعتبار ذیل آناین برنامه

 های مختلفدر سال 1400ماده واحد قانون بودجه  9تبصره  "و": تغییرات بند 14-2جدول 

 1400 1399 1398 1397 موضوع

ها و دانشگاه مجری

موسسات آموزش 

ها و دانشگاه

موسسات آموزش 

دانشگاهها و مؤسسات 

آموزش عالی و پژوهشی 

ها و مؤسسات دانشگاه

آموزش عالی و پژوهشی اعم 

از دولتی و غیردولتی و جهاد 
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عالی و پژوهشی و 

 جهاد دانشگاهی

عالی و پژوهشی و 

 جهاد دانشگاهی

اعم از دولتی و غیردولتی 

 و جهاد دانشگاهی

های دانشگاهی و حوزه

 علمیه

قابلیت انتقال مانده 

 اعتبار به سال بعد

 خیر خیر بله خیر

در صورت عدم 

پرداخت، برداشت 

مستقیم خزانه از 

 حساب شرکت

 بله بله بله خیر

 

های ، شرکت1397نیز باید توجه داشت که در سال  1400ماده واحد قانون  9تبصره  "و"از نظر عملکرد بند 

ها درصد بودجه پژوهشی این شرکت 40شرکت بودند که مجموع  230-240مشمول این بند قانونی حدود 

ها میلیارد تومانی که شرکت 400، از مجموع 1397تهای سال میلیارد تومان بود. اما در ان 400مبلغی در حدود 

میلیارد تومان به حساب خزانه  40کردند، فقط های دولتی باید ذیل این بند به حساب خزانه واریز میو بانک

ها منعقد شد و چون های دولتی و دانشگاهمیلیارد تومان قرارداد بین شرکت 3واریز شد. نکته جالب اینکه فقط 

مانده سوخت میلیارد باقی 37کان انتقال اعتبار باقیمانده ذیل این بند به سال بعد وجود نداشت، بنابراین ام

، بندی تحت عنوان اینکه منابع باقیمانده ذیل این بند در انتهای سال مالی 1398شد. به همین خاطر در سال 

درصد  40ها خود تمایل به واریز چون شرکتقابل انتقال به سال بعد است، به این برنامه اضافه شد. همچنین 

درصد اعتبار  40اعتبار پژوهشی خود به حساب خزانه نداشتند، بنابراین بندی هم اضافه شد که خزانه راساً این 

به بعد، اعتبار  1397های دولتی برداشت کند. این اقدام باعث شد که از سال پژوهشی را از حساب شرکت

ها اغلب با برداشت بودجه و انتقال آن به حساب خزانه امل محقق شد. شرکتمشمول این بند به صورت ک

کرد و این ها راساً بودجه مشمول این بند را برداشت میمخالف بودند و به همین دلیل در بیشتر موارد خزانه

جموع با در م  کنند.ها خود اقدام به واریز نمیموضوع به مرور زمان تبدیل به یک عادت شده است و شرکت

 توجه به اصالحاتی که در متن قانون صورت گرفت آمارها حاکی از بهبود عملکرد این بند قانونی دارند.

میلیارد  230به  98میلیارد  37، 97میلیارد  3ای که از روند حجم قراردادها هم افزایشی بود به گونه“

میلیارد هم ما سعی کردیم  100و  میلیارد عملکرد واقعی بود 130رسیدیم. که از این رقم  99در سال 

با ترفندهایی در قالب تفاهم نامه ای پول را منتقل کردیم به حساب دانشگاه که بتوانیم سال بعد 
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میلیارد بوده است. منظور از عملکرد  50ماهه ما باالی  6( هم عملکرد 1400استفاده کنیم.  امسال )

 .”(Intw 20یعنی بابت قرارداد پول رد و بدل شده است)

های دولتی موظف هستند در این بین باید توجه داشت که اگرچه براساس متن قانون بودجه، صرفاً شرکت

که توسط  131252 که از طریق سامانه ساتع، نیازهای پژوهشی خود را ثبت کنند؛ با این حال پیرو بخشنامه

های )اعم از دولتی و خصولتی( اهابالغ شد، تمامی دستگ 1398ماه جمهور وقت )دکتر روحانی( در دیرئیس

مکلف هستند که نیازهای پژوهشی خود را از طریق سامانه ساتع اعالم کنند. پیرو این بخشنامه استفاده از 

تواند نماینده خود های دولتی فراهم شد و هر دستگاه میها و دستگاههمه شرکتخدمات سامانه ساتع برای 

های دولتی فی کند. با این حال باید توجه داشت که صرفاً برای شرکترا به دبیرخانه شورای عالی عتف معر

شود در بقیه موارد الزم تامین می 1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "و"منابع مالی پروژه از محل بند 

ه به اینکه است که کارفرما به هر طریق ممکن اعتبار الزم برای پرداخت هزینه پروژه را تامین کند. البته با توج

های دولتی تمایلی برای مشارکت در سامانه ساتع این بخشنامه ضمانت اجرای قوی نداشت، خیلی از دستگاه

 کنند.های دولتی به واسطه اعتباری که ذیل این سامانه دارند از آن استفاده میندارند و صرفاً شرکت

 14/10/1398مصوب  131252بخشنامه  2بند 

ی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران  و فناوران مراکز علمی و پژوهشی کشور پس از انقالب همواره تکیه بر توان داخل -2

خواهد که های مشمول میدستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است. بنابراین، دولت موکداً از کلیه دستگاه

ت محصوالت داخلی، تامین قطعات، تجهیزات، مواد و سایر برای فائق آمدن بر مشکالت و رفع نیازهای خود، بهبود کیفی

بنیان و واحدهای فناور های دانشها و شرکتهای مورد نیاز، از توان پژوهشی و فناوری موجود در دانشگاه، پژوهشگاهفناوری

های مشمول دستگاههای علم و فناوری مستقرند، استفاده کنند. بنابراین، ها در پارککشور که بخش درخور توجهی از آن

 اند: موظف

های مودر نظر و نحوه تامین مشکالت و نیازهای فناورانه خود را به همراه اهداف، نتایج مورد انتظار، استانداردها، ویژگی 1.2

 منابع مالی الزم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش )ساتع( مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف، به طور عام به

 فراخوان بگذارند. 

 

 فرآیند اجرایی سامانه ساتع .2-3-3-2

کنندگان فناوری سامانه ساتع به نوعی یک بستر جهت تبادل فناوری و تسهیل فرآیند ارتباط میان عرضه

محوری، ایجاد های علمی و پژوهشی کشور به مسئلهها است که باعث تغییر رویکرد فعالیتو متقاضیان آن

بنیان، انتقال نتایج دستاوردهای پژوهشی از مراکز علمی و ی اقتصاد دانشگیرفضای مناسب برای شکل
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شود. به صورت کلی ذینفعان اصلی درگیر در بنیان داخلی به صنایع کشور میهای دانشپژوهشی و شرکت

ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و های دولتی )کارفرما(، دانشگاهسامانه ساتع شامل شرکت

 داری کل است.تی )مجری( و دبیرخانه شورای عالی عتف، خزانهغیردول

، نمایش داده شده است، در ادامه نیز به 10-2شکل فرآیند کاری سامانه ساتع به صورت شماتیک در 

تع با ثبت نیاز  و تقاضای تر مراحل کاری سامانه ساتع تشریح شده است. شروع کار سامانه ساصورت دقیق

شرکت دولتی )از این پس کارفرما( در سامانه است. با این حال در گام اول الزم است که کارفرما از طریق یک 

ها در سامانه ساتع را به دبیرخانه شورای عالی ها و پیگیری آننامه رسمی، نماینده خود برای ثبت درخواست

. پس از تایید نماینده کارفرما، نام کاربری و کلمه عبور  برای ورود به عتف )متولی سامانه ساتع( معرفی کند

شود. در ادامه کارفرما وارد سامانه و پروفایل شرکت مورد نظر در طی نامه رسمی به شرکت اطالع داده می

لیت های اول فعاکند. در سالسامانه شده و با توجه اطالعات خواسته شد، نیاز خود را در سامانه ثبت می

کردند و نیاز مذکور بالفاصله در سامانه نمایش سامانه، کارفرماها نیاز خود را در قالب یک عبارت کلی ذکر می

های دولتی مکلف شدند که با توجه به فرم موجود در سامانه، به بعد، شرکت 1400شود. اما از سال داده می

(. عالوه بر این پس از تایید فراخوان توسط 15-2جدول تری در مورد نیاز خود ذکر کند )اطالعات دقیق

 شود. کارشناس سامانه ساتع، فراخوان در سامانه بارگذاری می

 ت کنندها دولتی برای هر فراخوان در سامانه ساتع ثب: اطالعاتی که شرکت15-2جدول 

متقاضیان برای ثبت نیاز خود در سامانه ساتع باید اطالعات مشخصی را در مورد نیاز خود ثبت کنند که شامل موارد زیر 

 است:

دسته فناوری، علوم  5بندی انجام گرفته در نقشه جامع علمی کشور در ماهیت تقاضا: ماهیت تقاضا پژوهشی مطابق با تقسیم

 باشد.ی و معارف اسالمی، سالمت و هنر قابل انتخاب میپایه و کاربردی، علوم انسان

های تعیین شده در نقشه جامع حوزه تقاضا: حوزه تقاضای پژوهشی مطابق با ماهیت تقاضای انتخاب شده و براساس حوزه

 شود.علمی کشور نمایش داده می

 عنوان تقاضا

ای پروژه یا حمایت از رساله دکتری را مشخص نماید. نوع نوع تقاضا: در اینجا سازمان متقاضی باید هدف نهایی خود از اجر

 ای باشد.افزار رایانهتواند ماده، قطعه، تجهیز، فناوری، نرمتقاضا می

 اهداف اجرای پروژه

 ضرورت اجرای پروژه

 شرح کامل تقاضا

 زمان مورد انتظار اجرا )ماه(
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 هزینه مورد انتظار اجرا

 اجتماعی و... است.-فنی، فرهنگی، اقتصادی آثار اجرای پروژه: منظور آثار علمی،

 گردد.بینی اثربخشی و توجیه اقتصادی تاکید میپیامدهای اجرای پروژه: پیش

 مراحل کلی اجرای پروژه

 پیشینه مساله/ توضیحات تکمیلی

 

 ها در نظر گرفته شده است. در گذشتهدر متن فراخوان معموالً بازه زمانی مشخصی برای ارسال پروپوزال

کردند. به همین کارفرما براساس نظر خود، بازه زمانی که مجریان قادر به ارسال پروپوزال بودند را مشخص می

روز تعیین کند. با این  1خاطر این امکان وجود داشت که یک کارفرما، مدت زمان باز بودن فراخوان را مثالً 

کند. به زمینه را برای بروز فساد فراهم میحال با توجه به بازخوردهای دریافتی، مشخص شد که این موضوع 

عنوان مثال در برخی موارد کارفرما و مجری قبل از ثبت طرح در سامانه در مورد همکاری با یکدیگر به توافق 

رسیده بودند و  به خاطر جلوگیری از ارسال پروپوزال توسط سایر محققان، کارفرما در سامانه مهلت ارسال 

کرد. قاعدتاً تدوین پروپوزال مناسب در مدت یک روز غیر ممکن است و فقط عیین میپروپزوال را یک روز ت

پژوهشگری که قبالً با کارفرما به توافق رسیده بود، قادر به ارسال پروپوزال بود. به همین خاطر دبیرخانه شورای 

ل دو هفته و حداکثر ها، مقرر کرد که هر فراخوان حداقعالی عتف به منظور جلوگیری از این سوء استفاده

 شش ماه باز باشد تا مجریان بالقوه زمان کافی برای ارسال پروپوزال برای یک موضوع خاص را داشته باشند.  

ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی باید از طریق نامه رسمی نماینده خود را به از طرف دیگر دانشگاه 

ی عتف نیز در صورت تایید نماینده دانشگاه مورد نظر، در دبیرخانه شورای عتف معرفی کنند. دبیرخانه شورا

کند. عالوه قالب نامه رسمی نام کاربری و کلمه عبور مربوط به دانشگاه را برای نماینده معرفی شده ارسال می

های سامانه های آموزش عالی که قصد دارند برای فراخوانها و موسسهبر این اعضای هیات علمی د انشگاه

خواست ثبت کنند باید از طریق تماس با دبیرخانه شورای عتف، نام کاربری و کلمه عبور برای خود ساتع در

ها موظف است که در طی تعامل با دبیرخانه عتف، وابستگی عضو دریافت کنند. در این مرحله، نماینده دانشگاه

ی در قالب یک شخص حقیقی در هیات علمی به دانشگاه مورد نظر را تایید کند. به بیان ساده عضو هیات علم

 ها باید هویت و وابستگی شخص حقیقی به دانشگاه را تایید کنند.  کند و دانشگاهسامانه ثبت نام می
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در ادامه پس از نمایش فراخوان و نیاز در سامانه ساتع، اعضای هیات علمی با توجه به تخصص و توانمندی  

کنند. با این حال، اعضای هیات علمی ظر را در سامانه ثبت میخود، پروپوزال خود برای انجام پروژه مورد ن

موظف نیستند که از مسیر دانشگاه و با تایید دانشگاه پروپوزال را برای کارفرما ارسال کنند بلکه صرفاً از طریق 

جود دارد کنند. به همین خاطر این امکان ولینکی که کارفرما در فراخوان قرارداده است، پروپوزال را ارسال می

که دانشگاه هم اصالً در جریان ارسال پروپوزال توسط یکی از اعضای هیات علمی خود برای یک پروژه خاص 

های آموزش عالی ها و موسسهنباشد. این در حالی است که در زمان عقد قرارداد بین کارفرما و مجری، دانشگاه

ها نسبت به ارسال پروپوزال توسط قاعدتاً اطالع آن به عنوان یکی از طرفین قرارداد باید حضور داشته باشند و

ها در رسد. در مجموع در بازه زمانی که فراخوان باز است، پروپوزالاعضای هیات علمی ضروری به نظر می

کنند. بر اساس های میشوند و نمایندگان کارفرما اقدام به بررسی و ارزیابی پروپوزالسامانه ثبت می

ها سازوکار و ساختار مشخص و های دولتی، این شرکتا ز نماینده برخی از شرکت بازخوردهای اخذ شده

ها ممکن است نیاز به تعامل ها ندارند. با این حال در طی فرآیند ارزیابی پروپوزالمعینی برای ارزیابی پروپوزال

کارفرما و مجری بالقوه  با مجری بالقوه وجود داشته باشد، بنابراین در برخی موارد جلسات مشترک به نماینده

شود تا ابهامات موجود در طرح پیشنهادی رفع شوند. در نهایت، تیم کارفرما بر مبنای رویکرد خود برگزار می

کند. پس از توافقات صورت گرفته بین کارفرما و مجری و پروپوزال مناسب برای انجام پروژه را تعیین می

در مورد بحث مالکیت دارایی فکری، یک قرارداد بین دانشگاه و  مجری )دانشگاه و عضو هیات علمی(، به ویژه

شود. البته دانشگاه به صورت جداگانه با مجری یا شود و پروژه به صورت رسمی شروع میکارفرما منعقد می

کند. باید توجه داشت که قبل از عقد قرارداد و به واسطه همان عضو هیات علمی قرارداد داخلی منعقد می

کارفرما و مجریان بالقوه، ممکن است بنابر خواست کارفرما نیاز باشد که مجری بالقوه، اصالحاتی را  تعامالت

 در پروپوزال خود انجام دهد تا مورد پذیرش قرار گیرد.  

در این بین باید توجه داشت که در زمان انتخاب مجری نهایی، کارشناسان دبیرخانه شورای عالی عتف، 

های به بعد شدت و عمق بررسی 1398کنند. از سال ری را به صورت کلی بررسی میپروپوزال و روزمه مج

شود که سابقه کاری عضو هیئت شورای عالی عتف افزایش یافته است به عنوان مثال این موضوع بررسی می



 ریزی بخش پژوهش کشورهای نظام بودجهچالشم: سو فصل

123 

 

واقع های قبل است. در علمی با موضوع پروژه مطابقت داشته باشد. این اقدام نیز به خاطر بازخوردهای سال

مواردی وجود داشته است که سابقه کاری و تخصص عضو هیات علمی که به عنوان مجری طرح پژوهشی 

 گونه ارتباطی با موضوع پژوهشی که در فراخوان آمده است، نداشته است. انتخاب شده است، هیچ

ی داشتیم شود. چون موارداالن حداقل روزمه عضو هیئت علمی با موضوع قرارداد یک تطبیق داده می“

که حوزه )موضوع پروژه( علوم انسانی بوده و آن را به استاد مکانیک یک دانشگاه دادند. خوب سوال 

این است که ما این همه محقق در حوزه مدیریت و علوم انسانی داریم چرا باید با یک فرد در حوزه 

 .”(Intw 20فنی و مهندسی برای این موضوع قرارداد بسته شود)

دهند، کمک اقداماتی که کارشناسان سامانه ساتع در حال حاضر به صورت غیررسمی انجام مییکی دیگر از 

کنند که از اختصاص همه های مختلف کشور است. به بیان ساده سعی میبه توزیع منابع مالی در بین دانشگاه

ان استانی هدایت کنند. های مستقر در تهران ممانعت کنند و کارفرماها را به سمت مجریهای به دانشگاهپروژه

های آتی این موضوع را به عنوان یک وظیفه رسمی البته مسئوالن دبیرخانه عتف در نظر دارند که در سال

توان به صورت اجباری پیگیری کرد. اما پیگیری کنند. با این حال باید توجه داشت که این موضوع را نمی

ع مناسب منابع، بخش زیادی از منابع پژوهشی کشور به مساله مهم این است که در صورت عدم توجه به توزی

های کشور عمالً از های سایر شهرستانشود و دانشگاههای واقع در تهران و شهرهای بزرگ اعطا میدانشگاه

 ای نخواهند برد.های دولتی بهرهها و شرکتاعتبار پژوهشی دستگاه

ها توزیع شوند کند پولد این است که سعی میدهیکی دیگر از کارهای که دبیرخانه ساتع انجام می“

های شود در تهران هستند، چه شرکتهایی که رد و بدل میدرصد پول 80من می توانم بگم که تقریباً 

های تهران مثال همین تهران، امیرکبیر و شریف و مالک اشتر را جمع بزنید باالی تهران و چه دانشگاه

کنیم مثال اگر شرکت گاز ها توزیع شده است.. ما سعی میگاهدرصد پولهای بین این دانش 60-70

های تهران قرارداد ببند. به ان خواهد قراردادی ببنید اجازه ندهیم که با دانشگاهاستان قزوین می

بندید. یه کم مانع کنید که دانشگاه قزوین هم هست چرا با آن دانشگاه قرارداد نمیشرکت اعالم می

های نفتی در جایی که ممکن است سوق پیدا کنند به سمت آنها. یا مثال به شرکتکنیم تا تراشی می

گیم که دانشگاه شهید چمران اهواز یا صنعت نفت هست چرا عالقه دارید با امیرکبیر خوزستان می

کنیم و ارزیابی را هم در دستور کار داریم. های این چنینی را داریم وارد میقرارداد ببندید. یک نظارت

ها دهد که شرکتنشان می 99ها اعتماد کردند، آمار سال منتهای خیلی کار حساسی است. تازه شرکت

 ”(Intw 20آمدند. من قصد نداریم یکدفعه کار را سخت کنیم )که همه فراری شوند()

پس از عقد قرارداد بین طرفین ادامه کار منوط به تدوین گزارش توسط عضو هیئت علمی است. پژوهشگر 

ساس مراحل ارائه شده در پروپوزال گزارش خود را آماده کرده و برای معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال برا
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کند. در این مرحله اگرچه الزم است که معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان طرف قرارداد، محتوای گزارش می

ها به صورت دقیق  گزارشهای مالی معموالً های تخصصی بررسی کند اما به دلیل محدودیترا به کمک تیم

شوند. معاونت پژوهشی در صورت تایید گزارش به واسطه نماینده خود در سامانه ساتع، بررسی محتوائی نمی

کند. در صورت تایید گزارش گزارش را هم از طریق سامانه و هم به صورت فیزیکی برای کارفرما ارسال می

ای تایید گزارش را به ، دبیرخانه شورای عالی عتف، طی نامهتوسط کارفرما و ارائه بازخورد در سامانه ساتع

ماده  9تبصره  "و"برنامه و بودجه اطالع داده و دستور پرداخت هزینه پیشرفت گزارش از محل بند  سازمان

 داری نامه بزند تا مبلغ پروژه راکند. در این بین نیاز است که دانشگاه به خزانهرا صادر می 1400واحد قانون 

کشد. ماه طول می4-3به حساب دانشگاه واریز کند. در مجموع فرآیند پرداخت هزینه طوالنی است و معموالً 

شوند تا زمانی که متن نهایی گزارش در سامانه در هر یک از مراحل ارائه گزارش پیشرفت این مراحل تکرار می

 گیرد.ثبت و مورد تایید کارفرما قرار می
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 : فرآیند کاری سامانه ساتع10-2شکل 

 

 

. 

 

های متقاضی ابتدا سازمان

از طریق مکاتبه رسمی با 

دبیرخانه شورای عالی عتف، 

الختیار خود را نماینده تام

نمایند تا پس از معرفی می

تایید دبیرخانه و دریافت نام 

کاربر و رمز عبور، نماینده 

متقاضای اطالعات شرکت/ 

لب فرم سازمان خود را در قا

 سابت ثبت نماید.

شرکت/ سازمان متقاضی 

پس از شناسایی نیازمندی 

فناوری خود، نیازمندی خود را 

در قالب فرم های طراحی شده 

 نماید. در سامانه بارگزاری می

دستگاه متقاضی راه حل 

های پیشنهادی را ارزیابی 

کرده و پروپوزال ارجح را 

نماید. متقاضی باید انتخاب می

هایی که به طور کامل  راه حل

نماید نیازمندی آنها را رفع می

 انتخاب کند. 

پس از انعقاد قرارداد با 

فناور منتخب یک نسخه از 

قرارداد توسط فناور در سایت 

 شود بارگزاری می

واحدهای فناور )دانشگاه 

ها، موسسات آموزش عالی و 

شرکت های دانش بنیان( ابتدا 

م از طریق مکاتبه نماینده تا

االختیار خود را به دبیرخانه 

نمایند. پس از تایید معرفی می

دبیرخانه و دریافت نام کاربری 

و رمز عبور، می توانند اطالعات 

 واحد خود را ثبت نمایند. 

اعضای هیئت علمی 

دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی برای ثبت پیشنهاده الزم 

است ابتدا در سامانه ثبت نام 

ایید صالحیت نموده، پس از ت

آنها توسط نماینده واحد 

توانند نسبت به مربوطه می

 ثبت پیشنهاده اقدام نمایند. 

پس از تایید اعضای 

هیئت علمی توسط واحد 

پژوهشی مربوطه، می توانند از 

طریق پروفایل خود نسبت به 

 ثبت پیشنهاده اقدام نمایند. 

پس از مذاکرات با 

متقاضی، در صورت توافق 

شود. ارداد منعقد میطرفین قر

قرارداد توسط متقاضی در 

 شود. سامانه بارگزاری می

از 

دیدگاه 

 متقاضی

از 

دیدگاه 

 مجری
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 سامانه ساتع یهاچالش .2-3-3-3

ماده واحده قانون  9تبصره   "و"های مطرح شده در مورد فرآیند اجرایی بند مجموع با توجه به بحثدر 

ان و بررسی اسناد های این برنامه از طریق مصاحبه با کارشناسها و چالش، فهرست ویژگی1400بودجه 

 (.16-2جدول شناسایی شدند )

 1400ماده واحد قانون بودجه  9تبصره  "و"های  بند : نقاط قوت و چالش16-2جدول 

 کد توضیحات

 مبنای قانونی برنامه 1400ه سال ماده واحده قانون بودج 9تبصره  "و"بند 

 مجری دبیرخانه شورای عالی عتف

 سامانه  سامانه ساتع

هایی تغییراتی در برنامه اعمال شد از جمله؛ های اجرای برنامه با توجه به چالشدر طی سال

 داری.امکان انتقال بودجه ذیل این بند به سال بعد، برداشت خودکار بودجه توسط خزانه

های و موسسات آموزش توانند با دانشگاهها میدیگر این بود که عنوان شده شرکت یک تغییر

عالی دولتی و غیردولتی همکاری کنند. غیردولتی اضافه شد یعنی دانشگاه آزاد، علمی کاربرد 

بنیان هم جزء های دانشو پیام نور هم جزء این طرح قرار گرفتند و به استناد آن شرکت

 (Intw 20م پژوهش قرار گرفتند )واجدین شرایط انجا

کنیم که برخی می اندازی کردیم در این زمینه سعیراه 1400سامانه جدیدی که در سال 

های درخواست کند تا فراخوان موارد را به صورت دقیق و در قالب موارد ستاره دار از شرکت

کرد بر را ثبت می کاملتر باشد. عالوه بر این قبالً به محض اینکه نماینده شرکت درخواست

گرفت اما در سامانه جدید یک مرحله نظارت دبیرخانه اضافه شده است روی سامانه قرار می

 (Intw 20شود)که باید فراخوان را بررسی کند اگر فراخوانی ناقص باشد برگشت داده می

 پویایی سیاست

وجوه مربوط در موعد : در صورت واریز نشدن 1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "و"بند 

داری ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولتی، به خزانهها، بانکمقرر توسط هر یک از شرکت

شود راساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن کل کشور اجازه داده می

 را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند. 

مون محقق شد در واقع ما یک بندی اضافه کردیم که خزانه داری ما کلی از پولها 98در سال “

داری پول را از حساب داری واریز نکند، خود خزانهمجاز بود اگر شرکتی پول رو به حساب خزانه

بیشتر بودجه مون محقق بشه و اون بخشی  98شرکت برداشت کند. این بند باعث که در سال 

بودجه اعتبار پژوهشی سال  100حقق شد. در واقع م 1399هم که محقق نشده بود در سال 

 ”(Intw 20محقق شد) 98

 ضمانت اجرا

 ارائه گزارش عملکرد برنامه کند.دبیرخانه شورای عالی عتف ساالنه گزارش این بند را آماده می

در مورد مزیت سامانه ساتع باید توجه داشت که اینجا حرکت را یک پژوهشگر شروع می کند “

وهشگری که یا دانشگاه یا موسسه پژوهشی یا شرکت دانش بنیان، هویت و اعتبار اما یک پژ

آن پژوهشگر را تایید کرده است. در واقع ما دنبال این هستیم که رویکرد فرد حقیقی را حذف 

کنیم و می گویم اگر شما قصد دارید با یک دستگاه قرار داد ببنید مشکلی نیست اما هویت و 

 .”(Intw 20یک موسسه حقوقی تایید کند. ) اعتبار شما را باید

 احراز هویت مجری
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خواهد در سامانه ساتع پروپوزال ارسال کند ما از مسیر زمانی که یک هیات علمی ما می“

 .”(Intw 24کنیم. )دانشگاه صالحیت و وابستگی این فرد به دانشگاه را تایید می

ها و هیات علمی را ملزم کرده ا دانشگاهدرصد است که اونج 60یکی دیگر از بندها این بحث “

درصد مبلغ قرارداد باید به دانشجو داده شود. دلیل مخالفت عضو هیات علمی  60است که 

این است که من برای انجام پروژه خرید تجهیزات دارم، بیمه و مالیات دارم و سربار دانشگاه 

 Intwکنم)ارم بدون پول کار میدرصد دانشجو رو هم پرداخت کنم من عمالً د 60هم دارم اگر 

20)”. 

شود. ها محسوب میتو قانون گفته منابع مالی این طرح جزء مازاد بر درامد اختصاصی دانشگاه“

ها یک محدودیت و سقفی برای درآمدهای اختصاص دارند که بیشتر از آن در واقع دانشگاه

ها متوجه شدیم که سقف درامدهای شود به حسابشان واریز کرد. مثال طی ارتباط با دانشگاهنمی

شود پولی واریز کرد. در این موارد ما به این بند قانونی اختصاص شان پر هستند و دیگه نمی

کنیم که منابع ذیل این بند قانونی )ساتع( مازاد بر درآمد اختصاصی شون هست و اتکا می

 .”(Intw 20سقفی ندارد)

را به دانشجو بدید، من میگم آقای قانونگذار  درصد مبلغ قرارداد 60عنوان شده است که “

های ما علوم درصد از پروژه 15-10دغدغه شما را قبول دارم اما این کار عملی نیست. االن 

ها فنی مهندسی هستند، خوب وقتی طرح فنی مهندسی درصد طرح 80انسانی هستند و باالی 

ها است. خوب یه و انجام تستباشد بخش زیادی از آن مربوط به خرید تجیهزات، مواد اول

درصد هم باید به دانشجو داده شود، خوب  60درصد آن تجهیزات است و  40ای که پروژه

 .”(Intw 12ای برایش ندارد)استاد یا هیئت علمی چرا باید تعهدی را قبول کند که هیچ آورده

تدوین سیاست بدون توجه به 

 شرایط و قوانین کشور

 های تحصیالت تکمیلی و پساد دکترا بود(ن بند حمایت از پژوهش)با وجود اینکه هدف ای

بنیان جزء موسسات آموزش های دانشطی جلسه ای که با سازمان برنامه داشتیم شرکت“

ها بنیانها بیشتر تمایل دارند دانشعالی غیردولتی به حساب آمدند و جزء قانون شدند. شرکت

ل سخت است و هم اینکه با دانشگاه نهایتاً تا سطح ثبت ها یک مقدار تعامکارکنند، با دانشگاه

توانیم محصول را از آنها بگیریم. ها میگن ما میبنیانتوانند پیش بروند اما با دانشپتنت می

های دولتی با این بند هم مثبت است و هم منفی. از یک طرف تمایل به ارتباط شرکت

های این موضوع باعث کاهش ارتباط شرکت بنیان خوب است و از طرف دیگرهای دانششرکت

 .”(Intw 20شود )ها میدولتی با دانشگاه

 انحراف ابزار از اصل

ا البته بررسی عتف شکلی است و به مرور سعی می کنیم این روند را افزایش بدیم و از سال “

ی ها افزایش یافته است الن حداقل روزمه عضو هیئت علمعمق و شدت این بررسی 99و  98

شود. چون مواردی داشتیم که حوزه )موضوع پروژه( با موضوع قرارداد یک تطبیق داده می

علوم انسانی بوده و آن را به استاد مکانیک فالن دانشگاه دادند. خوب سوال این است که ما 

این همه محقق در حوزه مدیریت و علوم انسانی داریم چرا باید با یک فرد در حوزه فنی و 

 .”(Intw 20ی این موضوع قرارداد بسته شود)مهندسی برا

محدودیت کمی و کیفی 

نیروی انسانی درگیر در 

 اجرای برنامه

توضیحات در  RFPدر سامانه ساتع قبال فقط عنوان نیاز و پروژه بود اما االن در قالب یک “

د مورد نیاز باید تکمیل شود. اما مساله این است چون مطالعه ای پشت این نیازسنجی وجو

کند اما خیلی دقیق نیست. در واقع نماینده ندارد با وجود اینکه فرم را نماینده دستگاه پر می

کند اما مطالعه پشتش صرفاً برای رفع مسئولیت و امکان ثبت درخواست در سامانه فرم را پر می

 گرفته می شود RFPنیست و با کیفیت اطالعت وارد نمی شود. البته داده های براساس فرمت 

م شفافیت و دقت نیازهای عد

پژوهشی مطرح شده در 

 سامانه
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اما کامال بستگی به دانش نماینده شرکت دارد که چقدر دقیق است. برای پروپوزال هم یک 

 ”.(Intw 12) درفت کلی داریم مانند پیشینه و منابع علمی و مبانی نظری و .. داریم

ها در بود که شرکت RFPکردن بحث های خیلی گالیه مییکی از مشکالتی که دانشگاه“

دادیم که بعضا قبال شرکت هر چیزی را که می فرستاد در سامانه قرار میدادند. سامانه قرار می

کردن مثال  طراحی فالن قطعه. استاد دانشگاه زنگ ناقص بودن یا صرفًا یک عنوان اعالم می

 .”(Intw 20خواهد، مطالعه اس، ساخت هست یا ... )گفتن این تا چه مرحله ای میزد میمی

ای هستند ها به گونهاید توجه داشته باشید که متن این فراخوانها بدر مورد متن فراخوان“

که معموالً برای متخصصان قابل درک است اما این را قبول دارم که در متن فراخوان به صورت 

های پروژه مشخص نشده است و انتظارات متقاضی به صورت شفاف و دقیق انتظارات و خروجی

 .”(Intw 24اند)واضح بیان نشده

در حال حاضر مثال ما سامانه ساتع را داریم که دستگاه و فرد حقیقی از قبل با هم هماهنگی “

کردند و دستگاه اعالم می کند که من درخواست را در سامانه بارگذاری می کنم و شما هم 

سال است که  2ا را انتخاب می کنیم. البته ما زود پروپوزال خودتون رو ارسال کنید و ما شم

 .”(Intw 12دهیم )این کار را انجام می

ما در سامانه مهلت ارسال پروپوزال برای هر فراخوان را حداقل دو هفته گذاشتیم و حداکثر “

ماه. البته از امسال این حداقل دو هفته را گذاشتیم تا پارسال این محدودیت وجود نداشت.  6

عیت این است شما هر کاری بکنید افراد می توانند از قبل با هم به توافق برسند و به ولی واق

 .”(Intw 20صورت صوری از مسیر سامانه ساتع همکاری را شروع کنند. )

یکی از اعضای هیات علمی ما پروپوزالی را برای یک طرح بزرگ ارسال کردند اما ایشان انتخاب 

متوجه شدند که این قرارداد را یک سال قبل از فراخوان به نشدند. زمانی که پیگیری کردند 

اند و در حال اجرا است و صرفاً برای اینکه منابع آن را از محل این بند یک مجری دیگری داده

اند. اگرچه من برای پیگیری این موضوع تا تامین کنند، نیاز را در قالب فراخوان اعالم کرده

ول کردند که چنین مشکلی وجود دارد و گفتند که از دست تهران هم رفتم اما در نهایت قب

 .”(Intw 24ما کاری بر نمیاد)

کنیم. بعد از اینکه کار نهایی شد برای در صورت تایید عنوان ما با مجری قرارداد امضا می“

 Intwکنیم. )درصد اعتبار پژوهشی اقدام به ثبت درخواست و اولویت در سامانه می 40جذب 

25)”. 

درصد بودجه پژوهشی ما در اختیار  40یت این است که سامانه ساتع صوری است و چون واقع“

خودمون نیست، مجبور هستیم عنوان پروژه را در سامانه بارگذاری کنیم. یعنی بعد از اینکه 

پروپوزال تایید شد )از فیلتر شورای پژوهش استان و کشور عبور کرد( ما با مجری قرارداد 

کنیم. بعد از دانشگاه ه صورت الکی عنوان طرح را در سامانه ساتع بارگذاری میبندیم و بعد بمی

کنیم که پروپزوال خود را از طریق یا مجری که قبالً باهاش قرارداد منعقد کردیم درخواست می

 .”(Intw 25کنیم)سامانه ساتع بارگذاری  کند و بعد ما همان مجری را انتخاب می

کنند که شوند و اصالً به این توجه نمیهای متعددی درگیر میروژهبرخی موارد اساتید در پ“

ها را دارند. این های دیگر توانایی اجرای این پروژهبا وجود دانشجوی ارشد و دکتری و مشغله

به نوعی سودجویی استاد هست و معتقد است که من پروژه را با مجموعه دولتی یا خصوصی 

 .”(Intw 26رسد)رسد یا به نتیجه نمینتیجه می کنم، حاال یا پروژه بهشروع می

سوء استفاده ذینفعان از 

)عدم کارآمدی و  برنامه

 اثربخشی برنامه(
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 160میلیارد تومان به چیزی حدود  400البته اعتبار تکلیفی ما خیلی کاهش پیدا کرد و از “

 99و  98ین بازه میلیارد رسید. کاهش زیادی در ا 120به حدود  99میلیارد رسید و در سال 

ها عمالً اعتبار پژوهشی خود را کم کردند که داشتیم. یکی از دالیل آن این بود که شرکت

 .  ”(Intw 20کمتر در این سیستم ساتع هزینه کنند)

تواند کاری انجام بدهد. البته این یک چالش که اگر استاد دانشگاه پروژه را رها کند عتف نمی“

ست که اگر به عتف نامه بزنند که مجری را عوض کنند، عتف مجری به شرکت ها امکان داده ا

را عوض می کند. البته در این جریان دانشگاه طرف حساب شرکت است نه عضو هیات علمی 

و عمالً زورشون هم به هم نمیرسه. البته اونطرف هم هست که مجری زنگ میزنه میگه من 

من رو تایید نمی کنه که پول از خزانه به حساب  کار را انجام دادم و تحویل دادم اما شرکت کار

من واریز بشه. شرکت اصال گزارش را تایید نمی کنه و حداقل علتش عدم تایید را هم اعالم 

 .”(Intw 20نمی کنه که مجری اصالح کند)

مثال استاد کار را می گیرد و کار را زخمی می کنه و بعد پیش نمی بره و نهایتش اینکه میگه “

 .”(Intw 20عوض کنیم. دیگه نمیشه هیچ کاری باهاش کرد)من رو 

فقدان سازوکار تنبیهی و 

 محدودکننده 

ها بودجه پژوهشی شان را کاهش ندهند قاعدتاً باید در مورد نظارت بر این موضوع که دستگاه“

دیوان محاسبات ورود کند ما هر سال تو گزارشمون این را ذکر می کنم که کدام شرکت های 

 .”(Intw 20) ه پژوهشی را کاهش دادندبودج

یک کاهش قابل توجه ای مشاهده کردیم. البته بخشی از این کاهش  98به خاطر همین سال “

ها سعی کردند که بودجه پژوهشی خود را کاهش بدهند. در هم به خاطر این است که شرکت

یک مصوبه گرفتیم که  این راستا کاری که ما تا حاال انجام دادیم این بود که در شورای عتف

سازمان برنامه بر بودجه پژوهشی این شرکت های نظارت کند که نه تنها کاهشی نباید بلکه 

رویکرد افزایشی هم داشته باشد. در واقع با مصوبه شورای عتف یک تکلیف برای سازمان برنامه 

این  1400ل قرار دادیم که در این موضوع ورود کند که کاهش پیدا نکند. که خوشبختانه سا

 .”(Intw 20عدد کاهش پیدا نکرده است)

فقدان نظارت بر اجرای 

 سیاست

 کند از جمله:تغییر ساالنه محتوای قانونی این برنامه مشکالتی را برای ذینفعان ایجاد می

این بود که بودجه باقیمانده قابل انتقال به سال  97های سال با توجه به اینکه یکی از آسیب“

این آسیب رفع شده و بودجه باقیمانده قابل انتقال به سال بعد  98ابراین در سال بعد نبود بن

دوباره این بند قابلیت  99محقق شد( اما در سال  99بود )به همین خاطر باقیمانده در سال 

 .”(Intw 20انتقال بودجه به سال بعد حذف شد )

مدت در طراحی رویکرد کوتاه

 برنامه

اند. به عنوان مثال در یرات اعمال شده بعضاً بدون مطالعه انجام شدهرسد که تغیبه نظر می

بحث قابلیت انتقال مانده اعتبار را با توجه به مشکالتی که این چالش )عدم انتقال  1398سال 

 1399مانده اعتبار به سال بعد( ایجاد کرده بود به این ماده قانونی اضافه کردند. اما در سال 

 قانون بودجه حذف شد. مجدداً این بند از

اتخاذ رویکرد آزمون و خطا در 

 تدوین سیاست

 140امسال در سامانه جدید شرایطی را فراهم کردیم که عالوه بر شرکت های مشمول و “

های اجرایی مانند وزارت نیرو )که قبال براساس میلیارد آنها، دیگر شرکت ها و حتی دستگاه

دماتی هم از ساتع دریافت نمی کند( می توانند نیازهای بند قانونی شامل این بند نمیشه و خ

خود را از طریق ساتع اعالم کنند. از خدمات این سامانه استفاده می کنند اما پرداخت را خود 

 .”(Intw 12دستگاه پرداخت می کند. یعنی در مرحله پرداخت مسیرشان جدا می شود)

عدم وجود مشوق برای اجرای 

 برنامه
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ع تحت اختیار دبیرخانه است مشکلی ها چون منابالبته باید توجه داشت در مورد شرکت“

هایی چون محل تامین اعتبار مشخص نیست این رویکرد ممکن وجود ندارد اما در مورد دستگاه

توانند صرفا تا می "و"های غیرمشمول بند است به مشکل بخورد. به همین خاطر دستگاه

 Intwستم خارج شوند )مرحله عقد قرارداد از خدمات سامانه استفاده کنند و بعد از ان از سی

20)”. 

مواردی زیادی هم بودند که درخواست از سمت شرکت اومده اما مجری برای آن پیدا نشده “

است. شرکت مجبور شده است که پولش را یه جوری هزینه بکند و نیاز را در بیرون رفع کند. 

گفتیم که برای االن اگر کارگزار داشتیم به کارگزار می به همین خاطر ما دنبال کارگزار بودیم.

 40این نیاز یک مجری پیدا کند. اگر برای نیاز یک شرکت در سامانه مجری پیدا نشود، عماًل 

 .”(Intw 12شود)درصد اعتبار پژوهشی شرکت سوخت می

جام بدهد. این یک چالش که اگر استاد دانشگاه پروژه را رها کند عتف نمی تواند کاری ان“

البته به شرکت ها امکان داده است که اگر به عتف نامه بزنه که مجری را عوض کند عتف 

مجری را عوض می کند. البته در این جریان دانشگاه طرف حساب شرکت است نه عضو هیات 

علمی و عمالً زورشون هم به هم نمیرسه. البته اونطرف هم هست که مجری زنگ میزنه میگه 

انجام داد و تحویل دادم اما شرکت کار من رو تایید نمی کنه که پول از خزانه به من کار را 

حساب من واریز بشه. شرکت اصال گزارش را تایید نمی کنه و حداقل علتش عدم تایید را هم 

 .”(Intw 20اعالم نمی کنه که مجری اصالح کند)

عدم حضور نهاد واسط 

 )کارگزار(

ضاً برخی از اساتید به سامانه ساتع اعتماد ندارند و معتقد یک چالش دیگر این است که بع“

هستند که کاری که در سامانه تعریف شده است قبالً انجام شده است یا مجری مشخص شده 

است بنابراین اعضا هیات علمی برای تدوین پروپوزال وقت نیمزارن. ما مثال پارسال با برخی از 

انه ساتع پروپوزال ارسال نمی کنند جلسه داشتیم و هایی که در برای فراخوان سامدانشگاه

علت مشارکت پایین را جویا شدیم. معتقد بودند که کار انجام شده است و این فرایند سامانه 

صوری است و عضو هیات علمی حاضر نیست برای تدوین پروپزوالی که می دونه به نتیجه 

 .”(Intw 20کنیم) تونیم این چالش را ردمنجر نمیشه وقت بزاره. ما نمی

پروپوزال یک مورد انتخاب می شد دیگه هیچ اطالعاتی  4در سامانه قبلی ساتع، اگر از بین “

ها اما در ساختار فعلی ارائه نمی شد در مورد دلیل انتخاب یک پروپوزال و رد بقیه پروپوزال

 .”(Intw 12)حتما باید دلیل رد پروپوزال های دیگه و پذیرش پروپوزال مورد نظر ذکر شود 

ها را ارزیابی ما  اطالع نداریم که کارفرما بر اساس چه معیارهایی و با چه سازوکاری پروپوزال“

ای را دیدم که انجام آن تقریباً کند و این موضوع در سامانه مغفول مانده است. من پروژهمی

ه مجری نهایی یک میلیون تومان هزینه الزم داشته است اما کارفرما صرفاً به دلیل اینک 200

 .”(Intw 24کند)میلیون تومان هزینه می 50خانم بود، عنوان کرد که برای این پروژه 

کنیم یا اینکه در مجموع ما یا طرح را از طریق سامانه ساتع به صورت فراخوان منتشر می“

ه کنیم یا اینکه طرح را به کسی که موضوع را بهای شرکت واگذار میطرح را به زیرمجموعه

 .”(Intw 26کنیم )ما پیشنهاد کرده است، اعطا می

 

فقدان شفافیت فرآیند انتخاب 

 رسانی نتایج مجری و اطالع

هایی که وجود دارد عدم اعتماد طرفین همکار در طرح است که به نظر من یکی از آسیب“

مثال االن اگرچه به مرور زمان این عدم اعتماد کاهش پیدا کرده است اما همچنان وجود دارد. 

ها کار کنیم و شرکت پتروشیمی میگه با توجه به تکلیف قانونی ما مجبوریم که با دانشگاه 

ها سطح پایین اعتماد  شرکت

ها به توانمندی و تعهد دانشگاه

 های پژوهشیو موسسه
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قرارداد می بندیم اما کار طبق زمان بندی پیش نمیره، خروجی اون چیزی که میخایم نمیشه 

ش رفت بندن و اگر کار پیو یه جوری ناامیدانه به این قراردادها نگاه می کنند. قرارداد را می

پول را میدن و اگر نرفت نمیدن. خیلی حسابی روی اینکه این پروژه توسط دانشگاه داره انجام 

 .”(Intw 20می شود باز نمیکنن. نمونه هم دارند)

نکات و ابهاماتی در فرآیند کاری سامانه روبرو از همان زمان شروع به کار سامانه ساتع ما با “

های دبیرخانه شورای عالی ها  در جلسه با نمایندهبودیم و این موارد توسط نماینده دانشگاه

عتف در میان گذاشته شدند. با این حال عنوان شد که فعالً در ابتدا راه هستیم و به مرور زمان 

متاسفانه همچنان این مشکالت در فرآیند کاری کم کم این مشکالت مرتفع خواهند شد. اما 

 .”(Intw 24سامانه وجود دارد)

توانیم فرآیند پیشرفت قرارداد تایید شده را مشاهده کنیم اما مشاهده ببینید ما در سامانه می“

های مالی در سامانه فعال نشده است یعنی ما اطالع نداریم درخواست پرداخت بخش مبادله

 Intwداری لینک کنیم)ای است و نتوانستیم فرآیند کاری سامانه را با خزانههاعتبار در چه مرحل

24)”. 

 عدم شفافیت فرآیند اجرا

ما از همان ابتدا مشکالت سامانه را به مجریان آن اعالم کردیم با این حال عنوان شد که فعاًل “

د. اما متاسفانه در ابتدا راه هستیم و به مرور زمان کم کم این مشکالت مرتفع خواهند ش

 .”(Intw 24همچنان این مشکالت در فرآیند کاری سامانه وجود دارد)

پژوهی و عدم انجام سیاست

 الگوبرداری در تدوین سیاست

دهند و به نوعی در مورد قبول یا عدم قبول پروپوزال هیچ توضیحی یا بازخوردی ارائه نمی“

 Intwکنند که مهلت تمام شده است)وان میکنند، بعضاً عندالیل رد پروپوزال را اعالم نمی

24)”. 

ای است که مجریانی که پروپوزال آنها تصویب نشده است از فرآیند کاری سامانه به گونه“

شوند که طرح آنها پذیرفته نشده است اما در مورد دالیل رد کردن طریق سامانه مطلع می

کنید. تید دالیل رد را بیان نمیها اگر دوست داشتید توضیح میدید اگر هم دوست نداشطرح

البته گزینه اصالحات هم وجود دارد در صورتی که نیاز باشد یک پروپوزال اصالح شود  از 

 .”(Intw 25شود)طریق این گزینه به مجری اطالع داده می

کنیم که پروپوزال شما رد شده است و در مورد دالیل رد پروپوزال توضیح ما فقط اعالم می“

خطی نیست شما باید توضیحات بیشتری  2-1در واقع دالیل صرفًا در حد توضیح  دهیم.نمی

ارائه کنید. مثالً عنوان کنید که شما مطابق با شرح خدمات نبودید یا قیمت شما باالتر بود و.... 

(Intw 27)”. 

دیم دهیم. از قها به افراد توضیح نمیچون الزامی نبوده است ما در مورد دالیل رد پروپوزال“

ش پیگیر باشد بندند. البته اگر متقاضی خودکند را دستمال نمیگفتند سری که درد نمی

دهیم اما در سامانه سابقه نداشته است که دالیل رد را اعالم کنیم. دالیل را براش توضیح می

مورد دالیل را عنوان  13تا پروپوزال داریم که باید برای  14االن مثالً ما برای یک موضوع 

 .”(Intw 26پذیر نیست )یم که این کار خودش به زمان زیادی نیاز دارد و امکانکن

ارائه بازخورد به عدم 

 جیدر مورد نتا انیمتقاض

 یابیارز

ها همان عدم شفافیت است اینکه معیارهای ارزیابی کارفرما برای در واقع یکی از چالش“

 .”(Intw 24ها مشخص نیست )انتخاب مجری و پروپوزال

توانید ترک تشریفات بکنید یا اینکه قانون مناقصات، شما جاهایی می 29راساس بند ه ماده ب“

ها، حوزه هایی طبق اختیار خودت عمل کنید که در این میان یکی از آن حوزهدر یک حوزه

تواند خودش مجری مورد نظر را انتخاب کند و بنابراین من پژوهش است. یعنی کارفرما می

 یارهایمععدم شفافیت 

 انیها و مجرپروپوزال یابیارز
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ها را ارزیابی و گزینه نهایی کارفرما اعالم کنم باید براساس این معیارها، پروپوزالتوانم به نمی

 .”(Intw 12را انتخاب کنید)

فرآیند دریافت پول یک فرآیند طوالنی و بوروکراتیک است. در واقع مساله این است که “

های پژوهشی مسیر این سامانه بر خالف مسیر دانشگاه در زمینه پروژهدریافت منابع مالی از 

تر شده است و )خارج از سامانه ساتع(، نه تنها تسهیل و تسریع نشده است بلکه طوالنی

 .”(Intw 24رسد)متاسفانه خیلی دیرهنگام به دست مجری می

منابع مالی باید مکاتبات متاسفانه این بخش این مشکل وجود دارد که برای دریافت و پرداخت “

فیزیکی انجام شود در واقع دریافت و پرداخت باید طی نامه صورت بگیرد و این موضوع در 

بینی نشده است. این فرآیند ارسال نامه تا پرداخت پول، دو تا سه ماه طول سامانه پیش

 .”(Intw 24میکشد)

ی است و معموالً اساتید عنوان به صورت کلی فرآیند پرداخت پول از طریق این سامانه طوالن“

طول میکشد. این در  5-4الزحمه حداقل کنند که از زمان ارسال گزارش تا دریافت حقمی

کشد اما فرآیند حالی است که اگر خود من این پرداخت را پیگیری کنم نهایتاً یک ماه طول می

 .”(Intw 25سامانه خیلی زمانبر است)
 

 سیستم پرداخت بوروکراتیک

ن موضوع مشخص نیست که مسئولیت اجرای یک پروژه به چه کسی سپرده شده است و ای“

 .”(Intw 24آیا این فرد صالحیت دارد؟)

ها و به ویژه در رد ها در فرآیند ارزیابی عدم شفافیت در تایید یا رد پروپوزالیکی از شکاف“

 .”(Intw 24ها است)پروپوزال

 یابیارز جیانتشار نتاعدم 

 انیا و مجرهپروپوزال

ها خیلی خوب بود و به آنها دسترسی اوایل عملکرد نیروهای دبیرخانه عتف و ارتباط با آن“

داشتیم اما متاسفانه اعضای هیات علمی ما برای بازخوانی پسورد یا تغییر رمزعبور اگرچه به 

نشگاه( شوند و به ما )داگیرند اما موفق به ارتباط نمیهای دبیرخانه تماس میهمه شماره

کنیم. این موضوع )عملکرد کنند. ما هم متاسفانه خیلی به سخت ارتباط برقرار میمراجعه می

 .”(Intw 24مجری( تا حد مشکل ایجاد کرده است)

بعد از انتخاب مجری نهایی و ارسال اطالعات آن از طریق سامانه، کارشناس شورای عتف این “

کند. در واقع در فاصله رفرما را بررسی نمیپروپوزال و همچنین تخصص مجری منتخب با کا

بین کارفرما و مجری، یک شکاف پردازش وجود دارد و دانشگاه و دبیرخانه عتف منفعل هستند 

 .”(Intw 24کنند)و صرفاً فرایند را تسهیل می

های )بیان مشکالت و نیازهای سامانه  ایهای رسانهبله قبول دارم که ما در زمینه فعالیت“

و ساتع و نظام توزیع اعتبارات پژوهشی کشور( کم کاری کردیم مثال از طریق روزنامه سمات 

 .”(Intw 24یا مسیرهای دیگر )

ها قراردارند خیلی روی کار ها در آنهایی که سامانهکنم که مدیریت این مجموعهمن فکر می“

ها پاسخگو نیستند. تلفن ها بههای این سامانهنیروها نظارت ندارند. مثال همین اینکه کارشناس

ها صرف کنیم، ما در مواردی که مشکل داریم باید زمان زیادی برای ارتباط گرفتن با کارشناس

حاال مشخص نیست هم که در نهایت جوابگو باشند یا خیر. این نیروها اصالً پاسخگو نیستند 

توانم کار هستم نمی مثال من یک کد پیگیری برای یک پروژه گرفتم اما زمانی که پیگیر ادامه

 .”(Intw 27های سامانه ارتباط بگیریم)به کارشناس

 

 برنامه یعملکرد مجرضعف 
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زمانی که هیات علمی قصد دارد برای یک تقاضا پروپوزال ارسال کند از مسیری که در “

کند. در اینجا دانشگاه از ارسال فراخوان آن تقاضا مشخص شده است، پروپوزال را ارسال می

ای پروپوزال آن عضو هیات علمی هیچ اطالعی ندارد و به نوعی نقش دانشگاه در اینجا نهساما

تواند مشاهده کند صفر است. حاال در نهایت وضعیت نهایی پیشنهاده را دانشگاه در سامانه می

اما در فرآیند ارسال آن هیچ نقشی ندارد.  در این موارد کارفرما با اعتبار دانشگاه با یک هیات 

 .”(Intw 24رسد اما دانشگاه از این فرآیند اطالع ندارد)لمی به توافق میع

دانشگاه طرف قرارداد هست اصوالً باید معاونت پژوهشی دانشگاه گزارش را به صورت تخصصی “

بررسی و تایید کند اما چون تیم تخصصی برای هر پروژه نداریم و به کارگیری تیم مشاور و 

کند، بنابراین این هر پروژه، هزینه باالیی را به دانشگاه تحمیل می تیم تخصصی برای نظارت بر

کنیم و همان را برای ها امکان ندارد، بنابراین به گزارش مجری اکتفا میاقدام برای دانشگاه

 .”(Intw 24کنیم)کارفرما ارسال می

آفرینی محدود سازمان نقش

 متولی مجری در فرآیند

شود و فضایی امانه ساتع صرفاً عنوان تقاضاها و نیازها مطرح مییک نکته دیگر این که در س“

های اعضای هیات علمی وجود ندارد. البته شاید وزارت علوم این فهرست برای انتقال توانمندی

 .”(Intw 24را در اختیار داشته باشد اما در سامانه این موضوع مشخص نیست)

فقدان رویکرد همزمان تقاضا 

 و عرضه محور

های ها به دانشگاهها و بانکی دیگر از مشکالتی که در این برنامه وجود دارد تمرکز شرکتیک“

های سازمان تهران است. در واقع قبل از حادثه هواپیما اکراینی ما سعی کردیم با نماینده

ر دفاعی ارتباط برقرار کنیم تا از آنها پروژه بگیریم. در این زمینه تعامالت خوبی داشتیم اما د

های ها عنوان کردند که ما به دانشگاهها با یک جمله این موضوع را خاتمه دادند. آننهایت آن

 .”(Intw 24تهران دسترسی بهتری داریم و به همین خاطر دانشگاه تبریز از چرخه حذف شد)

توجه به  بدون استیس نیتدو

مختلف   نفعانیذ طیشرا

 (استی)هدفمند بودن س

ع ذیل این بند قابل انتقال به سال بعد نیست یک چالش است البته سال این موضوع که مناب“

هایی که تمایل به انتقال ( به دلیل شرایط کرونایی این امکان فراهم شد که سازمان1399قبل )

بعد را دارند با وزارت خانه هماهنگ کنند. اما در هر حال این موضع یک  منابع این بند به سال

 Intwکنند)های به صورت صوری این مشکل را حل میرخی از سازمانچالش است و بعضاً ب

24)”. 

یک کلمه که عنوان کردند که این پول به سال بعد منتقل نشود، مشکالت زیادی را ایجاد “

 .”(Intw 12کرده است)

کنند تا ما ناچار نباشیم که همه بودجه را های پژوهشی را به سال بعد منتقل نمیچرا بودجه“

امکان انتقال بودجه به سال بعد وجود  1398سال و یکباره مصرف کنیم. مثالً سال همان 

 .”(Intw 27داشت و ما زمان بیشتری داشتیم و کل بودجه را هزینه کردیم)

توانیم منابع این بند را به سال بعد منتقل کنیم مشکالت زیادی برای ما ایجاد اینکه ما نمی“

ها به دلیل بحث شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه 1400سال  کرده است. مثاًل در شش ماه اول

ای را تعریف کنیم. بنابراین همین باعث شده است که ها، ما نتوانستیم هیچ پروژهو آزمایشگاه

ها را ببندیم. ها پروژهاوج کار ما در آذر و دی ماه باشه و به دنبال این باشیم که در این ماه

طور شده که قراردادهای را به نتیجه برسانیم که تا آخر سال  یعنی فشار روی ما هست که هر

کنیم )یعنی این پول )بودجه( ما سوخت نشود. البته ما همان فرآیند عادی خودمان را دنبال می

کنیم( اما فشار مضاعف به نیروهای زیرمجموعه خودمان وارد مسیرهای خالف را پیگیری نمی

بریم بر روی کیفیت کار ما هم تاثیرگذار رعت کار را باال میکنیم. کامالً طبیعی است وقت سمی

 .”(Intw 26است)

عدم قابلیت انتقال منابع این 

 بند به سال بعد
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در طول فرآیند کار، دبیرخانه شورای عتف صرفاً تا زمانی ارسال کد تایید نهایی و اختمام “

ه پیگیری در مورد پیامدهای گونپروژه در این فرآیند حضور دارد و پس از خاتمه طرح هیچ

دهد. این در حالی است که وزارت عتف باید این برنامه را اجرای طرح را مورد توجه قرار نمی

 .”(Intw 24بعد از  چند سال به صورت کلی ارزیابی کند)

های عدم ارزیابی پروژه

حمایت شده چند سال بعد از 

 حمایت

)از طریق نام کاربری و رمز عبور( فهرست  سامانه در صفحه اصلی و قبل از ورود به آن“

ها را قرار داده است و اطالعات اصلی مربوط به فراخوان را قرارداده است اما برای فراخوان

دریافت اطالعات جزئی در مورد طرح الزم است که مجریان وارد سامانه شوند. البته وقتی وارد 

 .”(Intw 24ن ارسال شده است)بینید که چند پروپوزال برای هر عنواشوید و میمی

عدم دسترسی 

پیشنهادهندگان طرح به متن 

 هاکامل فراخوان

نگری است االن وزارت علوم در کنار های متعدد بخشیاز نظر من مهمترین دلیل این سامانه“

ها که ها و نیازنظام جامع ایدهما سامانه ساجد را دارد و در همان وزارت علوم، سامانه نان )

اندازی است. در کنار بخشی نگاری این موضوع هم هست ( هم در حال راهآن کلمه نانمخفف 

کند چرخی را که اختراع کرده است، فرد دیگری اختراع نکرده است که هر یک از ما فکر می

کنیم هیچ کس از زاویه ما به این موضوع نگاه و به ذهن فرد دیگری نرسیده است. فکر می

 .”(Intw 12احد و یکتا است)نکرده است و کار من و
 

 نگری( کاری )بخشیموازی

ما با مجموعه تاپ که همین ساتع ما )شورای عتف( است خیلی صحبت کردم که این سامانه “

کند در حالی که هیچ اهرم اجرایی اندازی میشما همین ساتع است و چرا این سامانه تاپ را راه

 .”(Intw 12هم پشت این سامانه ندارید)

های متعددی ا در کشور در حوزه پژوهش، اعم از بحث مالی یا بانک اطالعاتی پژوهش سامانهم“

 .”(Intw 12داریم)

االن بیرون از شورای عتف یک سامانه ساجد داریم که همین کار سامانه ساتع من را انجام “

 .”(Intw 12دهد، وزارت بهداشت سمات خودش را دارد)می

 کاریموازی

ای روحانی طی یک بخشنامه این موضوع را مطرح کردند اما الزام قانونی باالیی سال گذشته آق“

های باید تمایل ندارد. با این وجود ما از نظر زیرساختی شرایط را مهیا کردیم اما خود دستگاه

به مشارکت داشته باشند. این رو هم باید توجه داشت که سیستم کشور ما یک سیستم 

شود و نیاز است که یک قانون برای اجرایی خشنامه و ... اجرایی نمیبوروکراتیک است که با ب

خواهد مثالً در قانون برنامه کردن یک موضوع وجود داشته باشد. این کار هم حتما قانون می

 .”(Intw 12هفتم یا بودجه امسال بیاوریم خیلی خوب است)

 عدم ضمانت اجرا

ها دارد و در صورت نیاز ارت بر گزارشکارفرما خودش تیم تخصصی برای ارزیابی و نظ“

 .”(Intw 24کنند تا مجری انجام بدهد)ها را به ما اعالم میاصالحیه

دهد و من فقط مجاز هستم که ها را به ما نمیمتاسفانه دولت اجازه انتشار و ارائه نتایج پروژه

لی در مورد های پژوهشی منتشر کنم مانند عنوان، توضیحات کاطالعات کلی در مورد طرح

 .”(Intw 12پروژه، مجری پروژه، کارفرما و غیره)

گزارش  یابیحضور ناظر و ارز

 پروژه یینها

کند که کند و عنوان مییک حالت دیگر این است که مثال استاد دانشگاه به ما مراجعه می“

مثالً من در فالن معدن شما بررسی انجام دادم و متوجه شدم این مشکل خاص وجود دارد. 

حاال من )استاد( توانایی انجام پژوهش برای رفع این مشکل را دارم. در این موارد این کار را 

 .”(Intw 27دهیم که انجام بدهد)به همان دانشگاه و هیات علمی می

عدم توانایی و تخصص 

های در شناسایی و سازمان

 تعریف نیازهای پژوهشی
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بندی کند و مشخص اردادهای پیمانکاری، رتبهبه نظر من دانشگاه باید اساتیدش را مثل قر“ 

کند که هر استاد همزمان توانایی مدیریت چند تا پروژه و تا چه مبلغی را دارد. مثال در مورد 

تواند پروژه داشته باشد کنند که یک فرد مشخص تا چه مبلغی میپیمانکاران به ما اعالم می

ر اینکه سقف مورد نظر را تکمیل نکرده است ای مبنی بو این فرد باید از نظام مهندسی نامه

برای ما بیاورد. اگر این شرایط را نداشته باشد و بیشتر از ظرفیت پروژه داشته باشد، ما قاعدتًا 

کنیم. اما این فرآیند برای اساتید وجود ندارد و ما استاد فرد مورد نظر را از ادامه کار حذف می

در گرفته باشد. حاال این استاد ممکن است برای همه پروژه را  50داریم ممکن است همزمان 

تا  50های ها از یک آزمایشگاه مشخص استفاده کند در حالی که همزمان انجام تستپروژه

شود. به خاطر همین پروژه در این آزمایشگاه ممکن نیست و باعث تاخیر پروژه می

 .”(Intw 26. )های در این زمینه مدیریت الزم را داشته باشندبایددانشگاه

عدم تقارن اطالعات )در مورد 

های توانمندی

 پیشنهاددهندگان بالقوه(

 

 

 سامانه تامین اعتبار پژوهشی )ستاپ( وزارت عتف .2-3-3-4

های تحصیالت تکمیلی و با توجه به این بندهای قانونی متعددی که در زمینه تقاضامحور کردن دوره

باالدستی کشور مطرح شدند، ایده طرح ستاپ یا همان سامانه حمایت از دانشجویان دکتری در قوانین و اسناد 

شورای عالی  12/11/1398نامه اجرایی این طرح در  جلسه تاریخ   تامین اعتبار پژوهشی مطرح شد و آیین

 عتف تصویب شد. 

ا ، استفاده از ظرفیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران پسا دکترسامانه ستاپاندازی هدف از راه

های تحصیالت های دورهمحور کردن پروژهها و کشور، تقاضاهای فراروی دستگاهبرای کمک به رفع چالش

ها و مراکز، ایجاد شرایط مناسب های پسادکترا از طریق افزایش تعامل و همکاری میان دستگاهتکمیلی و پروژه

ظور ایجاد انگیزه و ارتقاء کیفیت برای پرداخت کمک هزینه زندگی به دانشجویان تحصیالت تکمیلی به من

های تکراری، پژوهش، ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و تجمیع نیازهای پژوهشی کشور و کاهش پژوهش

بهبود کیفیت دوره تحصیالت تکمیلی و پسا دکترا، نظارت دستگاه بر فرآیند تحقیقات و استفاده از نتایج و 

 باشد.تحقیقاتی تحصیالت تکمیلی می هایدستاوردها و کاهش زمان انجام پروژه

های تحصیالت تکمیلی دکترا و کارشناسی ارشد و همچنین نامهها و پایاندر ستاپ از اعتبار پژوهشی رساله

های مورد حمایت ستاپ دارای شود. شایان ذکر است که طرحهای پسادکترا حمایت میاعتبارپژوهشی پروژه
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گردد. ها تامین مییا بخش قابل توجهی از اعتبار طرح از جانب آن مشتری و کارفرمای مشخص است و تمام

 های زیر باشند:های مورد حمایت ستاپ باید دارای ویژگیبا این حال طرح

 یک تقاضای مشخص پاسخ دهد یا در پی پاسخگویی به چالش فناورانه و ملی باشد؛ .1

قاضی و تیم اعالم شده از جانب شرح خدمت ارائه شده مورد تایید کارفرما باشد و توانمندی مت .2

 وی برای اجرای پروژه وجود داشته باشد.

متقاضی عضو گروه، هسته یا آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقاتی باشد و پژوهش به صورت کار گروهی  .3

 در جهت ماموریت مشخص انجام گیرد.

 تامین کند. المللی باشد و طرف خارجی بخشی از بودجه راهایی که دارای همکاری بینپیشنهاده .4

همکاران متقاضی از اعضای هیات علمی و پژوهشگران درون یا برون از موسسه )با اولویت  .5

 ای( انتخاب شده باشند.های بین رشتههمکاری

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز در اختیار باشد. .6

دازی شود اما در اناگرچه در ابتدا با مطرح شدن بحث ستاپ قرار بود یک سامانه جدید برای این طرح راه

های طرح ستاپ در مسیر سامانه ساتع پیگیری شوند. به بیان ساده فرآیند نهایت تصمیم گرفته شد که فراخوان

 شود. کاری طرح ستاپ مشابه فرآیند کاری است که در سامانه ساتع طی می

طراحی کنیم اما ستاپ یا سامانه تامین اعتبار پژوهشی ما اولش قرار بود که یک سامانه برای ستاپ “

 ”(Intw 20بعدش منصرف شدیم و ستاپ را آوردیم داخل ساتع و سامانه جدیدی ایجاد نکردیم )

(. در 17-2جدول با این حال فرآیند طرح ستاپ در چند مورد با فرآیند کاری سامانه ساتع متفاوت است )

که پروژه دارای یک کارفرما )شرکت دولتی( بود  1400ماده واحد قانون  9تبصره  "و"درجه اول برخالف بند 

اجرایی که نیاز خود را اعالم کرده  در طرح ستاپ پروژه دارای دو کارفرما است. کارفرما اول شرکت یا دستگاه

معاونت است و کارفرما دوم معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. براساس طرح ستاپ، 

درصد اعتبار پروژه را  40شود که حداکثر تا سقف پژوهشی وزارت عتف در صورت تصویب پروژه متعهد می

نامه، حاضر قابل تغییر آیین 12های آینده با نظر شورای راهبردی موضوع ماده این نسبت در سالتامین کند. 

درصد ستاپ(،  10درصد دستگاه و  25درصد ) 35است. میزان اعتبار پژوهشی در سه مرحله پیش پرداخت 

 15درصد ) 25ماه پس از آغاز پروژه کارشناسی ارشد و پسادکترا  6یک سال پس از آغاز پروژه دکترا و یا 

درصد  40نامه و تحویل گزارش و مستندات نهایی، درصد ستاپ( و پس از دفاع از پایان 10درصد دستگاه و 
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درصد اعتبار پژوهشی به دانشجو پرداخت  60د توجه داشت که درصد(. البته بای 20)هر کدام از طرفین 

های اجرای پژوهش آمیز پروژه بابت هزینهدرصد باقیمانده اعتبار پژوهشی بعد از پایان موفقیت 40شود و می

در این فرآیند یک کارگروه تخصصی با حضور نماینده وزارت عتف و همچنین  گیرد.در اختیار موسسه قرار می

شود. وظیفه کارگروه بررسی موضوع پروژه مورد های تخصصی شورای عالی عتف تشکیل میمیسیوناعضای ک

ای اهمیت دارد که به گیری در مورد اینکه آیا این موضوع به اندازهتوافق بین متقاضی و پژوهشگر و تصمیم

ه بر فرآیندهای کاری مجری آن مدرک کارشناسی ارشد، دکتری یا پسادکتری بدهند. بنابراین طرح ستاپ عالو

 سامانه ساتع، یک مرحله اضافه به منظور بررسی و تایید پروپوزال و موضوع ارائه شده توسط پژوهشگر را دارد. 

 و طرح ستاپ 1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "و": تفاوت بند 17-2جدول 

 موضوع
ماده واحده  9صره تب "و"بند 

 1400قانون 
 طرح ستاپ

محل تامین منابع 

 مالی پروژه

درصد اعتبارات پژوهشی  40

 های دولتیشرکت

 درصد توسط سازمان و شرکت دولتی 60حداکثر 

 درصد توسط وزارت عتف 40حداکثر 

 شرکت دولتی کارفرمای پروژه
 سازمان و شرکت دولتی

 وزارت عتف

نقش شورای عالی 

 عتف
 کلی نظارت

تشکیل کارگروه تخصصی و ارزیابی پتانسیل پروژه برای اعطای 

 مدرک کارشناسی ارشد، دکتری یا پسادکتری

 

شود، طی یک های پژوهشی که ذیل این طرح انجام میدر این بین به منظور مدیریت صحیح پروژه

است. بنابراین هر یک  نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان مجری طرح ستاپ معرفی شدهتفاهم

های اجرای پروژه را به حساب مرکز تحقیقات سیاست از کارفرماها )متقاضی و وزارت عتف( سهم خود از هزینه

کنند. در ادامه نیز متناسب با ارائه گزارش توسط پژوهشگر و تایید شرکت یا سازمان علمی کشور واریز می

نامه اشاره شده است که هر شود. در آییناب دانشگاه واریز میدولتی )کارفرما اول( و وزارت عتف، پول به حس

یک از کارفرما باید بر مبنای برآورد خود در مورد هزینه مورد نیاز برای اجرای پروژه در هر سال، بودجه مورد 

نظر را در سال قبل از اجرای آن به حساب مرکز تحقیقات واریز کند. هدف از این کار تضمین پرداخت 

 حمه پژوهشگران در طول اجرای کار است. الزحق
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نامه اجرایی طرح ستاپ عنوان شده است آیین 6ماده  3ذکر این نکته ضروری است که بر مبنای تبصره 

های اعالم شده در سامانه، عناوین پیشنهادی خود را برای بررسی به توانند عالوه بر اولویتکه پژوهشگران می

ذیرش دستگاه از طریق سامانه ارائه شوند. بنابراین در طرح ستاپ الزماً تمرکز ها اعالم تا در صورت پدستگاه

ها و موسسات آموزش عالی های دولتی نیست بلکه در مواردی شرکتها و سازمانبر ارائه نیاز از سوی شرکت

ژوهشی را های پتوان طرحهای دولتی میها و سازمانو پژوهشی با توجه به توانمندی خود و نیازهای شرکت

 کند.محوری را هم دنبال میمعرفی نمایند، به نوعی طرح ستاپ عالوه بر رویکرد تقاضامحوری، رویکرد عرضه

زمانبندی  دهی مجری مطابق با برنامههای گزارش، دوره1400ماده واحد قانون بودجه  9تبصره  "و"در بند 

دهی به دستگاه برای دانشجویان های گزارشتعریف شده در پروپوزال است با این حال در طرح ستاپ دوره

ماه است. عالوه بر این دانشجوی تحصیالت  مقطع کارشناسی ارشد و پسادکتری سه ماه و مقطع دکترا شش

شود، مانند یکی از پژوهشگران تمام تکمیلی و یا پژوهشگر پسادکترا که از اعتبارپژوهشی کامل برخوردار می

 باشد.  ور وی در موسسه الزامی میگردد و حضوقت موسسه تلقی می

کند و هیچ تعهدی های الزم برای موسسات را پشتیبانی نمیای را در زمینه زیرساختگونه هزینهستاپ هیچ

در این زمینه ندارد. استاد راهنما در صورت نیاز به مواد اولیه و تجهیزات باید هزینه آنها را در پیشنهاده خود 

رضایت، دستگاه این بودجه را تامین کند. در مورد محل تامین منابع مالی برای  بینی کند و در صورتپیش

 ها باید توجه داشت که؛  این پروژه

  1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "و"ها از وجوه موضوع بند شرکت .1

 منابع مالی الزم برای پرداخت تعهدات ستاپ هر سال از جانب معاونت پژوهش و فناوری وزارت .2

علوم، تحقیقات و فناوری اعالم و در دو یا سه مرحله از طریق ابالغ اعتبار به مجری پرداخت 

 گردد.می

های اجرایی کشور و دستگاه اییک درصد اعتبارات هزینهتوانند از محل ها اجرایی میدستگاه .3

 .1تعهدات مالی خود را به دانشگاه پرداخت کنند 9تبصره  2بند  2یا جزء 

                                                 
 

 1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصر  "د"بند  1
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های غیردولتی از طریق انعقاد قرارداد پژوهشی با ستاپ منابع مالی الزم را تامین شرکتنهادها و  .4

 کنند.می

نامه اجرایی عنوان شده است مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی براساس نکته قابل توجه اینکه در آیین

ب مورد براساس شود و مالکیت مادی آثار و نتایج حاصله حسقوانین و مقررات جاری کشور تعیین می

قانون  64گیرد. الزم به ذکر است که مطابق بند )خ( ماده قراردادهای منعقده مابین طرفین مورد توافق قرار می

های اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، برنامه ششم توسعه، دستگاه

ها، موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و با دانشگاه دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد

 ها و موسسات یاده شده واگذار نمایند.حاصل شده است را به دانشگاه

میلیارد تومان عنوان شد که البته وزارت علوم،  3در سال اول اجرای این طرح بودجه اولیه آن حدود  

ای نامهتوافق 1400ی مختلف است و در این میان در سال هاتحقیقات و فناوری به دنبال اخذ حمایت از سازمان

پروژه مشترک در قالب طرح ستاپ تعریف شدند. عملکرد  30را با وزارت دفاع منعقد کرده است که براساس آن 

 است.  18-2جدول  مطابق 1400آذرماه  6طرح ستاپ تا تاریخ 

 (1400ستاپ, ) 1400آذرماه  6: گزارش عملکرد طرح ستاپ تا تاریخ 18-2جدول 

متقاضیان 

 فناوری

ها و دانشگاه

 نهادها

اعتبارات پژوهشی اعطا 

 شده

های تعداد پیشنهاده

 دریافتی

تعداد قراردادهای 

 شدهثبت

43 0 0 37 3 

 

 ی سامانه ستاپهاچالش .5-3-3-2

های ها و چالش، فهرست ویژگیهای مطرح شده در مورد فرآیند طرح ستاپمجموع با توجه به بحثدر 

 (.19-2جدول این برنامه از طریق مصاحبه با کارشناسان و بررسی اسناد شناسایی شدند )

 های  طرح ستاپ: نقاط قوت و چالش19-2جدول 

 کد توضیحات

 مجری حقیقات سیاست علمی کشورمرکز ت 

 سامانه  ساتع
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نامه شود که این کارگروه نماینده وزارت علوم است و براساس آیینتوی فرآیند یک کارگروه تشکیل می“

های تخصصی خود عتف انتخاب شوند. کارکارگروه این به این صورت تواند از کمیسیونکارگروه می

کند واز طرف دیگر شرکت هم متقاضی آن پژوهش یید میاست که از یک طرف استاد موضوع را تا

است حاال این کارگروه وظیفه دارد بررسی کند که آیا این موضوع در حدی است که براساس آن به 

 ”(.Intw 20دانشجو مدرک دکتری اعطا کنند یا نه در این حد نیست )

وجود داور و ناظر 

برای انتخاب و اجرای 

 هاپروژه

درصد وزارت علوم در برنامه ستاپ قاطی نشود  40درصد کارفرما و  60ن سهم بودجه برای اینکه ای“

طی یک تفاهم نامه ای با مرکز تحقیقات این مرکز را به عنوان مجری ستاپ تعیین کردیم. هر یک از 

کند و پس از تایید وزارت عتف، مرکز تحقیقات طرفین سهم خود از پروژه را به حساب مرکز واریز می

شود و با ارائه گزارش کند. در واقع پول در حساب مرکز یک کاسه میرا به حساب دانشگاه واریز می پول

شود. البته در مورد اینکه هر یک از طرفین چه زمانی سهم خود را واریز به حساب دانشگاه واریز می

 ”(.Intw 20کنند)

 ضمانت اجرا

 1400 ماده واحد قانون بودجه 9تبصره  "و"ها: بند شرکت

 وزارت عتف: بودجه معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف

 قانون برنامه ششم توسعه 64ماده  "ب"های اجرایی: بند دستگاه

 منابع مالی برنامه 

های اعالم شده در توانند عالوه بر اولویتنامه اجرایی طرح ستاپ:  متقاضیان میآیین 6ماده  3تبصره 

ها اعالم تا در صورت پذیرش دستگاه از طریق را برای بررسی به دستگاهسامانه، عناوین پیشنهادی خود 

 سامانه ارائه شوند.

ترکیب رویکرد عرضه 

 و تقاضامحوری

شود  و مالکیت آثار و مالکیت دستاوردهای پژوهشی براساس قوانین و مقررات جاری کشور تعیین می

 گیرد،رفین مورد توافق قرار مینتایج حاصل حسب مورد براساس قراردادهای منعقده مابین ط

تدوین سیاست بدون 

توجه به شرایط و 

 قوانین کشور

های در این فرآیند یک کارگروه تخصصی با حضور نماینده وزارت عتف و همچنین اعضای کمیسیون

شود. وظیفه کارگروه بررسی موضوع پروژه مورد توافق بین تخصصی شورای عالی عتف تشکیل می

ای اهمیت دارد که به مجری گیری در مورد اینکه آیا این موضوع به اندازهگر و تصمیممتقاضی و پژوهش

 آن مدرک کارشناسی ارشد، دکتری یا پسادکتری بدهند

بنابراین یک مرحله بررسی و تایید پروپوزال را اضافه بر فرآیند ساتع داریم. در واقع فرآیند به این “

کند و حاال پروپوزال برای کند پروپوزال را استاد ارسال میصورت است که اولویت را شرکت اعالم می

 .”(Intw 20)  کارگروه ارسال می شود

ابهام در معیارهای 

ارزیابی و انتخاب 

 هاپروژه

 

 سامانه توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار )تاپ(  .2-3-4

 تاریخچه .2-3-4-1

های صنعتی با مراجعه . بسیاری از شرکتگرددبر می 1397اندازی سامانه تاپ به قبل از سال موضوع راه

کردند. به معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیازهای فناورانه خود را مطرح می

از طرف دیگر با توجه به مطرح شدن بحث ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه، ایده ایجاد مسیری برای ارتباط 

اندازی سامانه تاپ مطرح شد و وزیر ایده راه 1397همین راستا در سال  صنعت و دانشگاه مطرح شد. در
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های زیرمجموعه خود درخواست کرد که از کلیه معاونت 1397.06.10تاریخ صنعت، معدن و تجارت وقت در 

در اجرای طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار نهایت همکاری را با معاونت آموزش، پژوهش 

فاز اول این طرح اجرا شد که متمرکز بر تدوین  1397ناوری وزارتخانه داشته باشند.  در مجموع سال و ف

 شروع شد.   1398فرآیندهای اجرایی و ایجاد بستر الزم برای اجرای طرح بود و فاز اجرایی آن از سال 

نجام شده است و به همین اندازی سامانه تاپ بدون پشتوانه قانونی ادر این بین باید توجه داشت که راه

همرسانی بین طرف خاطر این سامانه دارای بودجه دولتی نیست. به بیان ساده این سامانه صرفاً یک پلتفرم به

اندازی این سامانه در پی توافق بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عرضه و تقاضا است. البته با توجه به راه

 "ح")بند  1400ماده واحده قانون بودجه 9تبصره  "و"نامه اجرایی بند یینآوزارت صنعت، معدن و تجارت، در 

های دولتی تابع وزارت صمت، (، عنوان شده است که در مورد شرکت1399ماده واحد قانون بودجه  9تبصره 

 اولویت هزینه منابع از طریق سامانه تاپ است و استفاده از سامانه ساتع در این زمینه ضرورتی ندارد. 

 رکل کشو 1400ماده واحده قانون بودجه سال  9بند )و( تبصره  نامه اجرایی آیین

ها از قبیل توسعه و ارتقای ها و مؤسسهها، بانکنامه در راستای حل مسایل و مشکالت شرکتمنابع موضوع این آیین -5ماده 

و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز های تولید وری، اصالح ساختار، کاهش هزینهفناوری و نوآوری، افزایش بهره

 شود:هزینه می

  .فناوران و پژوهشگران علمی، هیئت اعضای طریق از کاربردی پژوهش هایپروژه -1

 های پسادکتری.های تحصیالت تکمیلی و پروژهنامهاجرای پایان -2

 ت نظارت یکی از مراکز.آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل تحهای تحقیقاتی دانشپروژه -3

 .دارد قرار پرداخت اولویت در( سامانه در شدهثبت) قبل سال هایتوافقنامه نشدهپرداخت تعهدات -1تبصره 

 توسعه و توانمندسازی طرح براساس منابع هزینه اولویت تجارت و معدن صنعت، وزارت تابع هایشرکت مورد در -2تبصره 

های بومی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سازی و خرید فناورییت از تجاری، برای حماتغال پایدار )تاپ(اش

 های مورد تأیید را در سامانه بارگزاری نماید.ها و پروژهنامه، طرحظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیین

 

بخشی از منابعی مسئوالن وزارت صمت و سامانه تاپ معتقد هستند که باید دبیرخانه شواری عالی عتف 

شوند را در اختیار طرح تاپ قرار بدهد. این در حالی است که منابع که که از طریق سامانه ساتع هزینه می

های دولتی است و به دبیرخانه شورای مدیریت آن در اختیار دبیرخانه شورای عتف است متعلق به شرکت

 عتف اختصاص ندارد.
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کنند که شما بخشی از منابع مالی ها عنوان میکه آن)شورای عتف( با تاپ این هست  بحث ما“

خودتون رو به ما بدید این در حالی است که پولی که در خزانه هست و مدیریتش با دبیرخانه عتف 

 ”(.Intw 20توانیم به تاپ بدیم)ها هست نه مال عتف و صاحب دارد و ما نمیاست عماًل مال شرکت

ها و های خصوصی و ایجاد ارتباط بین آناپ با هدف کمک به شرکتسامانه تالبته باید توجه داشت که 

ماده واحده قانون  9تبصره  "و"اندازی شد. با این وجود با توجه به بند های تحقیقاتی راهها و موسسهدانشگاه

های دولتی زیرمجموعه وزارت صمت در این سامانه نیز ، ایده فراهم کردن زمینه حضور شرکت1400بودجه 

 رح شد.مط

مندی از ها از  طریق بهرهبنیان بنگاهاندازی سامانه تاپ، توسعه دانشبه صورت کلی هدف از این طرح و راه

التحصیالن مشمول خدمت سربازی، تقویت ارتباط و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، ارتقاء سطح مهارت فارغ

های جدید علمی و فناوری اعضای هیئت تعامل بین صنعت و دانشگاه با هدف کاربردی شدن دانش و یافته

های صنعتی، معدنی و ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ارتقاء توان فنی و مهندسی بنگاهعلمی دانشگاه

سازی اشتغال از طریق خلق  ارزش افزوده جدید و تامین اشتغال زایشی و پایدار است. در تجاری و ظرفیت

نبال استفاده از ظرفیت پژوهشگران کشور در رفع نیازهای صنعت است. این میان طرح تاپ در سه بخش به د

 (.11-2شکل این سه بخش عبارتند از: استاد تاپ، دانشجوی تاپ و سرباز تاپ )

 

 .(1397تاپ, )های مختلف طرح تاپ: بخش11-2شکل 

 فرآیند اجرایی .2-3-4-2
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ارکان اجرایی  طرح تاپ شامل سه بخش اصلی است که عبارتند از: کمیته راهبری، دبیرخانه متمرکز و 

های آموزش و پژوهشی وزارت عتف اونین وزارت صمت، معاونتهای استانی. کمیته راهبری شامل معدبیرخانه

از جمله مهمترین وظایف کمیته راهبری عبارتند از: تعیین  (.20-2جدول و نمایندگان نهادهای مختلف است )

ها و قراردادهای ها، فرمنامهآیین های ساالنه اجرای طرح؛ هدایت و نظارت طرح در سطح کالن؛  تصویبسیاست

ها و موانع؛ تعیین محل تامین منابع مالی برای اجرای طرح؛ نظارت کلی بر نحوه اجرای طرح و رفع چالش

 .(1397تاپ. )طرح 

وزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت قرار دارد. از جمله دبیرخانه متمرکز طرح تاپ نیز در معاونت آم

ها و چارچوب ها، فرمنامهوظایف دبیرخانه شامل: هماهنگی برگزاری جلسات کمیته راهبری؛ تهیه آئین

های ها و موانع اجرای طرح و ارائه راهکارهای مناسب برای آن؛ ارتباط با دبیرخانهقراردادها؛ احصاء چالش

های شش ماهه از نحوه اجرای نیازها و مشکالت به کمیته راهبری؛ پایش طرح و تهیه گزارشاستانی و انعکاس 

 طرح برای ارائه به کمیته راهبری.

ها عبارتند از: های صمت استانی هستند و مهمرین وظایف آنهای استانی نیز همان سازماندبیرخانه

طرح در استان؛ ارتباط با دبیرخانه متمرکز و  ها و موانع اجرایبرگزاری جلسات استانی طرح؛ ارائه چالش

های ماهیانه از نحوه اجرای طرح؛ رسیدگی انعکاس نیازها و مشکالت؛ پایش طرح در سطح استان و تهیه گزارش

 به شکایات طرفین.

 .(1397تاپ, ): اعضای کمیته راهبری طرح تاپ20-2جدول 

 اعضای کمیته راهبری

 معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت

 نماینده ستاد کل نیروهای مسلح

 معاون طرح و برنامه وزارت صمت

 معاون امور صنایع وزارت صمت

 دن و صنایع معدنی وزارت صمتمعاون امورد معا

 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت

 های صنعتی ایرانرئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک

 رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته

 معاون آموزشی وزارت عتف
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 معاون پژوهشی وزارت عتق

 معاون آموزش دانشگاه آزاد اسالمی

 اسالمیمعاون پژوهشی دانشگاه آزاد 

 نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

 ها یا نمایندگان بخش خصوصی تولیدینماینده اتاق بازرگانی، انجمن

 های معتبر کشوررئیس یکی از دانشگاه

 

نامه اجرایی طرح های متقاضی یکی از بازیگران کلیدی در طرح تاپ هستند. براساس آییندر مقابل بنگاه

های فعال خصوصی، عمومی و دولتی دارای مجوز از مراجع )صنعت، گاه متقاضی کلیه بنگاهتاپ، منظور از بن

کشاورزی و خدمات(، که تقاضای نیروی انسانی و نیازهای پژوهشی و فناورانه خود را در سامانه تاپ وارد نموده 

شند و تمایل و براساس شیوه سنجش صالحیت بنگاه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته شده با

 :(1397تاپ. )دارند به حداقل یکی از سه حالت زیر اقدام نمایند

در  های تحصیالت تکمیلی و حضور دانشجویان در بنگاهنامهرفع نیاز بنگاه از طریق تعریف پایان .1

 مدت زمان معین )دانشجو تاپ(.

ها و موسسات آموزش عالی رفع نیاز بنگاه از طریق حضور اعضا یا داوطلبان هیئت علمی دانشگاه .2

 در بنگاه در مدت زمان معین )استاد تاپ(. و پژوهشی و تعریف پروژه

 تاپ(.های تخصصی و مرتبط )سرباز آموختگان مشمول خدمت سربازی در بخشکارگیری دانشبه .3

رود که فرآیند اجرایی با توجه به سه طرح زیرمجموعه طرح تاپ که با هم تفاوت دارند، بنابراین انتظار می

ها نیز متفاوت باشد. با این حال به صورت کلی در هر سه طرح در درجه اول الزم است که بنگاه متقاضی و آن

مدارک الزم را بارگذاری کنند. به عنوان مثال دانشجو نام کنند و مجری )دانشجو، استاد و سرباز( در سامانه ثبت

برای تایید وابستگی خود به دانشگاه باید گواهی اشتغال به تحصیل در سامانه بارگذاری کند یا عضو هیئت 

های استانی علمی حکم خود را بارگذاری نماید. در ادامه این اطالعات به صورت خودکار در اختیار دبیرخانه

کنندگان در نامهای استانی نیز با بررسی اطالعات و مدارک ارائه شده، احراز هویت ثبتدبیرخانه .گیردقرار می

کند و کنندگان را تایید مینامدهند. باید توجه داشت که دبیرخانه استانی صرفاً هویت ثبتسامانه را انجام می

 د.دهها انجام نمیهیچگونه ارزیابی در مورد توانمندی و صالحیت آن
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)دبیرخانه استانی(هیچ گونه ارزیابی در مورد توانمندی و شایستگی مجری انجام نمی شود بلکه بعد “

از معرفی مجریان بالقوه به متقاضی، متقاضی در جلسات مشترک با مجریان بالقوه گزینه های مختلف 

 .”(Intw 21را ارزیابی و گزینه نهایی را انتخاب می کند)

بعد مد نظر قرار  4های متقاضی استفاده از طرح تاپ، بندی بنگاهارزیابی و اولویتدر این میان به منظور 

ای وکاربردی انجام شده مرتبط با حوزه تخصصی، اندازه های توسعهها و پروژهگیرد که عبارتند از: طرحمی

 .(1400تاپ. )( 21-2جدول بنگاه،  وضعیت واحد تحقیق و توسعه و در نهایت نیروی انسانی متخصص )

 .(1400تاپ, )های متقاضی استفاده از خدمات طرح تاپبندی بنگاه: معیارهای ارزیابی و اولویت21-2جدول 

 امتیاز معیارها بعد

ای و کاربردی انجام شده های توسعههای و پروژهطرح

 امتیاز( 20مرتبط با حوزه تخصصی  )حداکثر 

های کاربردی های و پروژهطرح

 انجام شده 

 5به ازای هر طرح و پروژه 

 امتیاز

 امتیاز( 30اندازه بنگاه )حداکثر 

 امتیاز 15 نفر  10-50تعداد پرسنل بین 

 امتیاز 20 نفر 51-150تعداد پرسنل بین 

 امتیاز 30 نفر 150تعداد پرسنل بیش از 

 امتیاز( 30وضعیت واحد تحقیق و توسعه )حداکثر 

دارای واحد تحقیق و توسعه فعال 

 باشدمی
 امتیاز 30

فاقد واحد تحقیق و توسعه فعال 

 باشدمی
- 

 امتیاز( 20نیروی انسانی متخصص )حداکثر 

نیروی متخصص لیسانس و باالتر، 

 مجموع پرسنل %30بیش از 
 امتیاز 20

نیروی متخصص لیسانس و باالتر 

 مجموع پرسنل %15بیش از 
 امتیاز 10 

نیروی متخصص هیات علمی 

 دانشگاهی

امتیاز )با  2به ازای هر نفر، 

 رعایت سقف امتیاز این بند(

 

ند و پس از بررسی و تایید کنهای متقاضی نیاز و مساله خود را در سامانه ثبت میدر این مرحله بنگاه

توان در زمان بارگذاری نیاز خود شود. بنگاه متقاضی میتوسط دبیرخانه استانی، نیاز در سامانه تاپ منتشر می

در سامانه مشخص کند که به عضو هیئت علمی، دانشجو یا سرباز نیاز دارد. در ادامه مجریان نیز با توجه به 

کنند و از طریق دبیرخانه استانی با متقاضی تعامل ا انتخاب میدانش و توانمندی خود طرح مناسب ر

 (. Intw 21کنند)می
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های های سامانه تاپ این است که امکان دسترسی به همه اطالعات در مورد نیازهای بنگاهیکی از محدودیت

نام کنند تاپ ثبت متقاضی وجود ندارد. مجریان برای مشاهده اطالعات مربوط به هر نیاز باید ابتدا در سامانه

ها توسط دبیرخانه استانی تایید شود. یکی از دالیل این موضوع این است که اغلب متقاضیان در و اطالعات آن

شان در معرض ای ندارند که نیازها و مشکالتها  عالقههای خصوصی هستند و این شرکتسامانه تاپ شرکت

کارشناس این سامانه عنوان کرد که با توجه به اینکه برخی  (. در این میانIntw 21نمایش عمومی قرار بگیرند)

ای بیان کنند که برای پژوهشگران قابل درک های صنعتی قادر نیستند که به نیاز خود را به گونهاز شرکت

منظور افزایش اثربخشی طرح و به های صورت گرفته مقرر شده است که ریزیباشد، بنابراین براساس برنامه

های پروژه »RFP «های صنعتی و معدنی برای طرف عرضه، پروپوزالهای بنگاهها و نیازچوب پروژهتعیین چار

شده در سامانه تاپ را مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ثبت 

. (1400. یاریتبخ)رار دهددانشگاه صنایع و معادن استخراج و در اختیار جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور ق

اند و به ها توسط دانشگاه صنایع و معادن آماده شدهRFPهای بنابر اعالم کارشناس سامانه تاپ، اولین نمونه

(.  با این حال بررسی شواهد متفاوت از توضیحات فوق است و مشخص Intw 21زودی منتشر خواهند شد)

ستند و بعضاً به بیان یک عنوان کلی اکتفا شده های پژوهشی مطرح شده در سامانه کلی هشد که عناوین طرح

که از  1400های پژوهشی سال به چند نمونه از عناوین اولویت 22-2جدول است. در این راستا در ادامه در 

 اند، اشاره شده است.سامانه تاپ دریافت شده

 سامانه تاپ 1400های پژوهشی سال : نمونه برخی از عناوین اولویت22-2جدول 

استان/سازمان/شرکت/ 

 مرکز

زمینه  نام متقاضی

 فعالیت

عنوان پروژه پیشنهادی پژوهشی  شرح مسئله

 و فناوری

 نوع پروژه

 معاونت طرح و برنامه 

دفتر آمار و 

فرآوری داده 

 ها

 آمار

رد لزوم استاندا

سازی فرآیند های 

 آماری

مطالعه سیستم ها و رویه های 

استاندارد سازی فرآیند های 

آماری بین المللی و پیشنهاد 

استاندارد برای حوزه آمار وزارت 

 صنعت، معدن و تجارت

 مطالعاتی

 تهران 

شرکت 

سهامی 

نمایشگاه 

 -تجاری 

 صنعتی
  

ش نقش نمایشگاهها در افزای

 اشتغال مستقیم و یا غیر مستقیم

مطالعاتی 

و تجاری 

 سازی
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های بین 

المللی 

 ج.ا.ایران

 تهران

سندیکای 

صنعت برق 

 ایران

تشکل 

های 

 اقتصادی
  

های تامین مالی بررسی چالش   

های کوچک و شرکت

صنعت برق و  ( SME)متوسط

انرژی از نظام بانکی و بازار سرمایه  

و ارائه بسته سیاستی )اصالح 

ن مقررات( جهت تسهیل تامی

 مالی آنها

 مطالعاتی

 تهران

سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 آموزشی 

رسانه های 

اجتماعی واقعیت 

مجازی و افزوده 

تحلیل گری داده 

هوش مصنوعی و 

 بالک چین 

 مطالعاتی تحول دیجیتال

 معدنی خانه معدن اردبیل

بررسی اطالعات 

معادن همراه با 

بازدید و پژوهش از 

معدنکاران و 

 فعاالن معدنی

 شناسی معادن کل استان آسیب
مطالعاتی 

 و پژوهشی

 

ها تعیین شده است، در یک نکته اینکه برخالف سامانه ساتع که محدودیت زمانی برای اعالم نیاز شرکت

ها در سامانه ندارد و تا گونه محدودیتی در مورد مدت زمان فعال بودن فراخوان آنها هیچسامانه تاپ شرکت

 (.Intw 21را اصالح یا حذف نکند، در سامانه باقی خواهد ماند) زمانی که متقاضی فراخوان

 در ادامه فرآیند اجرایی هر یک از سه طرح زیرمجموعه طرح تاپ  در قالب نمودار نمایش داده شده است.

 دانشجو تاپ .1

ط نام کنند و توسدر طرح تاپ دانشجویی در گام اول الزم است که بنگاه متقاضی و دانشجو در سامانه ثبت

های پژوهشی متقاضی توسط دبیرخانه بررسی دبیرخانه استانی احراز هویت شوند. در ادامه نیز نیازها و موضوع

های مطرح شده، شود. در ادامه نیاز است که دانشجو با توجه به موضوعو در صورت تایید در سامانه منتشر می

ها متقاضی ارسال کند. سپس بنگاه متقاضی هحداکثر برای سه موضوع، پیش پروپوزال آماده کند و برای بنگا
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کند. در نهایت دانشجو با توجه به با دانشجویانی که اعالم آمادگی کردند یک جلسه مصاحبه برگزار می

کند و برای آن موضوع ها دریافت کرده است، یک بنگاه و موضوع خاص را انتخاب میبازخوردهایی که از بنگاه

صورت تایید پروپوزال توسط متقاضی، عالوه بر بارگذاری پروپوزال نهایی در سامانه،  کند. درپروپوزال آماده می

شود. در ادامه کار نیز بحث ارائه گزارش توافقنامه مشترک بین بنگاه، استاد راهنما و دانشجو تاپ منعقد می

نهایت نتیجه نهایی  شود. درپیشرفت و اخذ تایید از کارفرما، بین دانشجو تاپ و بنگاه متقاضی پیگیری می

 رسد. پروژه به اطالع دبیرخانه استانی می

 

 (1400تاپ, ): فرآیند اجرایی دانشجو تاپ12-2شکل 

 استاد تاپ .2

در طرح استاد تاپ که دو حالت فرصت مطالعاتی و طرح پسادکتری صنعتی دارد نیز فرآیند مشابه دانشجو 

وت که در صورت تایید استاد برای همکاری با بنگاه متقاضی الزم است که استاد معرفی تاپ است. با این تفا

نامه و حکم ماموریت خود را از دانشگاه دریافت کند و در سامانه بارگذاری نماید. در ادامه نیز قرارداد بین 

ه و استاد دانشگاه صالحیت بنگا شود. در این بین بررسیشود و گزارش پیشرفت ارسال میطرفین منعقد می

 شود.توسط دبیرخانه استانی انجام می
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 (1400تاپ, ): فرآیند اجرایی استاد تاپ13-2شکل 

 سرباز تاپ .3

در طرح سرباز تاپ برخالف دو طرح قبلی، ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان یک بازیگران جدید اضافه 

نام بنگاه متقاضی و تایید صالحیت آن، وزارت صمت سهمیه هر بنگاه را س از ثبتشود.  در این طرح پمی

کند. عالوه بر این وزارت صمت با کمک ستاد کل نیروهای مسلح شرایط و صالحیت سرباز را نیز تعیین می

حیت برابر ظرفیت خود با سربازهایی که توسط وزارت صمت تایید صال 5کند. هر بنگاه حداکثر با بررسی می

شوند دهد. در نهایت لیست سربازهای تایید شده  برای هر سازمان متقاضی اعالم میاند، مصاحبه انجام میشده

کند. در مرحله بعد بنگاه متقاضی با و هر سرباز براساس عالقه و معیارهای خود، بنگاه مقصد را انتخاب می

ح، سرباز انتخابی خود را به ستاد کل نیروهای تکیه بر توافقنامه بین وزارت صمت و ستاد کل نیروهای مسل

کند. پس از طی مراحل اداری مربوط به ثبت سرباز مشمول در ستاد کل نیروهای مسلح، سرباز مسلح اعالم می

شود. در ادامه نیز سرباز گزارش پیشرفت خود را در اختیار بنگاه متقاضی، وزارت در بنگاه مشغول به فعالیت می

 . (1400تاپ. )دهدیروهای مسلح قرار میصمت و ستاد کل ن

بندی سربازان متقاضی استفاده از این در این بین وزارت صمت مکانیزم مشخصی برای ارزیابی و اولویت

توان به مواردی مانند: مدرک دانشگاهی، معدل، مقاله، آشنایی با طرح دارد که از جمله این معیارهای می

. البته هر یک از معیارها وزن متفاوتی (1400تاپ. )خارجی، کتاب، رتبه کنکور، المپیاد، اختراع و غیره هایزبان
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های مشخصی دارد بنابراین به هرگزینه امتیاز مشخصی دارند و همچنین با توجه به اینکه هر معیار، گزینه

است  5درصد در نظرگرفته شدهاست و حداکثر امتیاز  7ت وزن گیرد. به عنوان مثال در مورد مقاالتعلق می

امتیاز،  4که نویسنده مسئول نباشد  ISIاست که سرباز نویسنده مسول باشد، مقاله  ISI که مربوط به مقاله

امتیاز و مقاله در ژورنال داخلی که نویسنده  3مقاله در ژورنال داخلی که سرباز نویسنده مسئول است 

 .(1400تاپ. )گیردامتیاز تعلق می  1امتیاز  و مقاله کنفرانسی نیز  2مسئولنباشد 

 

 

 (1400تاپ, ): فرآیند اجرایی سرباز تاپ14-2شکل 

 ی سامانه تاپهاچالش .2-3-4-3

های این ها و چالشح شده در مورد فرآیند طرح تاپ، فهرست ویژگیهای مطرمجموع با توجه به بحثدر 

 . (23-2جدول برنامه از طریق مصاحبه با کارشناسان و بررسی اسناد شناسایی شدند )

 طرح ستاپ های : نقاط قوت و چالش23-2جدول 

 کد توضیحات

 مجری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

 سامانه  تاپ
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معیار مورد توجه قرار  4های متقاضی استفاده از طرح تاپ، بندی بنگاهبه منظور ارزیابی و اولویت

تخصصی، اندازه بنگاه،   ای وکاربردی انجام شده مرتبط با حوزههای توسعهها و پروژهگیرند: طرحمی

 وضعیت واحد تحقیق و توسعه و تعداد نیروی انسانی متخصص.

معیارهای شفاف برای 

های ارزیابی شرکت

 متقاضی

بندی سربازان متقاضی استفاده از این بین وزارت صمت مکانیزم مشخصی برای ارزیابی و اولویت

مانند: مدرک دانشگاهی، معدل، مقاله، توان به مواردی طرح دارد که از جمله این معیارهای می

 های خارجی، کتاب، رتبه کنکور، المپیاد، اختراع و غیرهآشنایی با زبان

معیارهای شفاف برای 

ارزیابی مجریان بالقوه 

 )در طرح سرباز تاپ(

نام کنند و مدارک الزم است که بنگاه متقاضی و مجری )دانشجو، استاد و سرباز( در سامانه ثبت

ا بارگذاری کنند. به عنوان مثال دانشجو برای تایید وابستگی خود به دانشگاه باید گواهی الزم ر

 اشتغال به تحصیل در سامانه بارگذاری کند یا عضو هیئت علمی حکم خود را بارگذاری کند.

 احراز هویت مجری

یع و معادن مورد با وجود ادعای کارشناس برنامه در ادامه این تقاضا توسط یک تیم در دانشگاه صنا“

که برای دانشگاهیان قابل درک باشد را آماده می کنند و سپس  RFPبررسی قرار می گیرند و یک 

ها تهیه شده است تا چند هفته  RFPدر سامانه بارگذاری می شود. البته اولین مجموعه  RFPاین 

ده است، عناوین . همانطور که در متن گزارش آم”(Intw 21دیگر در سامانه بارگذاری می شوند)

 مطرح شده کلی و غیردقیق هستند.

فقدان شفافیت و دقت 

نیازهای پژوهشی مطرح 

 شده در سامانه

در مورد سامانه تاپ باید توجه داشته باشید که این سامانه هیچگونه مبنای قانونی ندارد و به همین “

ر بستر ارتباط صنعت و دانشگاه صرفاً د خاطر هم هیچگونه بودجه دولتی در اختیار ندارد. این سامانه

 .  ”(Intw 21شکل گرفته است)

به استفاده از این سامانه  1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "و"نامه اجرایی بند البته در آیین

 هزینه اولویت تجارت و معدن صنعت، وزارت تابع هایشرکت مورد در -2تبصره اشاره شده است )

سازی و خرید ، برای حمایت از تجاریتغال پایدار )تاپ(اش توسعه و مندسازیتوان طرح براساس منابع

 (.های بومی استفناوری

 فاقد مبنای قانونی 

باید به این نکته توجه داشت که دسترس آزاد به محتوای دقیق نیازها وجود ندارد و باید حتما در “

می توانید جزییات دقیق تقاضاها را ببینید. سامانه تبت نام کنید و اطالعات شما تایید شود بعد از آن 

-2اما تا قبل از مرحله تایید توسط کارشناس وزارت صنعت، صرفا عنوان کلی مساله و یک توضیح 

خطی در مورد آن ارائه می شود. البته بخشی از این موضوع به این خاطر است که شرکت های  3

ها در درسترس همه قرار یازهای آنصنعتی تمایل ندارد که اطالعات در مورد مشکالت و ن

 .”(Intw 21بگیرد)

عدم دسترسی به متن 

 کامل نیازها برای عموم 

سامانه تاپ غیر از به همرسانی هیچ گونه مشوق و کارکردی برای طرفین همکاری ندارد. و به “

همین خاطر بزرگترین چالش این سامانه نبود مشوقی است که شرکت های و اعضای هیات علمی 

 .”(Intw 21ا تشویق کند که از طریق آن همکاری کنند)ر

مساله اصلی این است که خیلی از اساتید و بنگاه های صنعتی از طریق سامانه با یکدیگر آشنا می “

شوند و ارتباط برقرار می کنند و مراحل بعدی را از طریق سامانه پیگیری نمی کنند. بخشی از این 

 .”(Intw 21ت)موضوع هم به خاطر نبود مشوق اس

عدم وجود مشوق برای 

 اجرای برنامه

در سامانه تاپ از کارگزار تبادل استفاده نمی شود در واقع با توجه به اینکه این برنامه هیچ گونه “

 .”(Intw 21بودجه ای در اختیار ندارد بنابراین قادر به استخدام کارگزاران تبادل نیست )

 

عدم حضور نهاد واسط 

 )کارگزار(
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نمی توانیم سامانه را به گونه ای تغییر بدهیم که اطالعات ارتباطی طرفین مخفی باشد و طرفین  ما“

را مجبور کنیم که از طریق سامانه فرایند کاری خود را پیگیری کند. در واقع اگر این کار را انجام 

باشیم که بدیم باید کارگزارها و بخش هایی برای پاسخگویی به تماس ها و پیگیری آنها داشته 

 . ”(Intw 21هزینه بردار است و وزارت خانه هم بودجه ای بابت این موضوع ندارد )

محدودیت کمی و کیفی 

نیروی انسانی درگیر در 

 اجرای برنامه

های صنعتی بارگذاری می شوند محدودیت زمانی مشخصی ندارد و های که توسط شرکتفراخوان“

 Intwآن را اصالح نکند همچنان در سامانه فعال است)تا زمانی که متقاضی خودش در کارتابلش 

21)”  . 

 باز بودن دوره فراخوان

چون منابع مالی ندارد براساس اخرین صحبتی که باهاشون داشتیم عمالً قرارداد منعقد نشده است “

ها است. البته تاپ در ابتدا قرار بود که ها و نیازهای شرکتو صرفاً بستری برای اعالم اولویت

ها وارد های دانشجویی از این مسیر تعریف شود و قرار نبود دانشگاهدانشجویی باشد و صرفًا پروژه

 .”(Intw 20تواند خیلی اتفاق خاصی بیافتد)شدند. ولی چون پولی پشتش نیست نمی

عدم ارائه گزارش 

 عملکرد برنامه

 .”(Intw 20شود )در مورد تاپ عماًل موازی کار انجام می“

یاست بدون تدوین س

توجه به شرایط و قوانین 

 کاری(کشور )موازی

نیز ادامه داشت اما به دلیل اینکه  1390شروع و تا اوایل دهه  1380از دهه  1طرح فلگ شیپ“

 .”(Intw 20) بودجه های پژوهشی به وزارت صنایع اختصاص نیافت، بنابراین این برنامه خاتمه یافت
 محدودیت منابع مالی

 

 های کاربردی تقاضامحور(برنامه ششم توسعه )پژوهش 64ده ما "ج"بند .2-3-5

قانون برنامه ششم توسعه کشور یکی دیگر از مواد قانونی است که به بحث اختصاص  64ماده  "ج"بند 

های پژوهشی اشاره دارد. براساس این بند قانونی دولت مجاز است که از پروژه پژوهشی دارای بودجه به فعالیت

ها را پرداخت نماید، حمایت نماید. به درصد از هزینه 51ه اینکه متقاضی )کارفرما( حداقل متقاضی مشروط ب

سازی و ترویج فرهنگ همکاری و تعامالت مشترک بین مراکز صورت کلی اهداف این بند عبارتند از: نهادینه

عملیه و جامعه؛ های پژوهشی و صنعت؛ تبدیل علم به ثروت و تقویت ارتباط میان صنعت، دانشگاه، حوزه

های ناظر به حل مشکالت و رفع نیازهای کشور؛ تشویق و حمایت از گسترش حمایت از پژوهش

ها ها و فعالیت بخش غیردولتی و در نهایت استفاده حداکثری از امکانات و توان پژوهشی دانشگاهگذاریسرمایه

 مشکالت کشور. های علمیه در حالو موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه

                                                 
 

درصد  40درصد هزینه پروژه و  60ه صنعتی یک نیاز داشت که نیازمند پژوهش بود، وزارت صنعت یک طرح بود که در آن وزارت صنعت اگر بنگا 1

 کرد.را نیز بنگاه صنعتی تقبل می
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ماده واحده قانون بودجه ذکر  9با این حال به منظور اجرای این ماده قانونی، هر سال یک بند ذیل تبصره 

این موضوع  1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "د"در بند  1400گردد که در قانون بودجه سال می

( قانون مدیریت خدمات کشور، مکلف 5وع ماده )های اجرایی  موضذکر شده است. بر این اساس کلیه دستگاه

های کاربردی خود را از طریق فراخوان و در زمینه شدند که حداقل معادل ده درصد از اعتبارات برنامه پژوهش

 بنیان هزینه کنند. های دانشها و مراکز پژوهشی و شرکتهای تحصیالت تکمیلی دانشگاهنامهپایان

 

 تاریخچه  .2-3-5-1

گردد. در واقع برای بر می 1379محور و پیشینه آن به سال های کاربردی تقاضاپژوهشبحث حمایت از 

قانون برنامه سوم   102های کاربردی تقاضامحور در بند الف ماده های از پژوهشاولین بار موضوع حمایت

به تصویب  1379.9.2نامه اجرایی این ماده قانونی در تاریخ توسعه کشور مطرح شد. سپس در ادامه آیین

 هیئت وزیران رسید. متن این ماده قانونی در ادامه آمده است.

 اجرائی هایها و دیگر دستگاهوزارتخانههایی که توسط منظور حمایت از پژوهشبه -الف )برنامه سوم توسعه(:  102ماده 

های آن را هزینه ( از%40) درصد حداقل چهلشود و سفارش داده میها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتیبه دانشگاه

سنواتی، اعتبارات الزم را برای ادامه عملیات  شود در لوایح بودجهداده می کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه

 .ها تأمین کندپروژه گونهاین

وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و بنیان، افزایش بهرهبه منظور تحقق اقتصاد دانش:  64ماده 

 ر مدیریت علمی و فناوری کشور:المللی و افزایش نقش مردم دتعامالت فعال بین

بنیان بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشاست به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش مجازدولت ج": "بند 

بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی های دانشهای کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتسیاست

ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و مشترک با دانشگاه های تقاضامحورپژوهشبت به حمایت مالی از نس

های آن ( از هزینه%51) حداقل پنجاه و یک درصدهای علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه حوزه

 اقدام نماید. بردار تامین و تعهد کرده باشد،را کارفرما و یا بهره

( قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر  64در راستای اجرای بند )ج( ماده ) -د: 1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصر  "د"بند 

( قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات 5های اجرائی موضوع ماده )دستگاههای تقاضامحور، کلیه حمایت از پژوهش

این اعتبارات را با اعالم فراخوان در  (%10) درصدحداقل معادل ده مکلفندکنند، اربردی( استفاده میهای کبرنامه )پژوهش

های های دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، پارکهای تحصیالت تکمیلی دانشگاهنامهموضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان

های قانونی وابسته بنیان و پژوهشکدههای دانششرکتهای علمیه، ی، حوزهعلم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسالم

 .کنندبه بسیج هزینه
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دهنده  دهند و سفارشانجام می به خود مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابستههای اجرائی از طریق هایی که دستگاهپژوهش

 .شوندنمیبینی شده در این ماده پیش هستند مشمول تسهیالتگیرنده آنها یکیو سفارش

 

های کاربردی قانون برنامه سوم توسعه، معیارهای پذیرش پروژه  102اجرائی بند الف ماده نامهبراساس آیین 

 عبارتند از:

 های پژوهشی را تامین و تعهد نماید.درصد از هزینه کارفرما موظف است که رسماً حداقل چهل .1

 پروژه با مسئولیت و تایید کارفرما دارای توجیه فنی، اقتصادی و فرهنگی باشد. .2

 سال نباشد.  2مدت اجرای پروژه بیش از  .3

نفر  5های پژوهشی، کارگروهی متشکل از عالوه بر این مقرر شده بود که به منظور انتخاب و تصویب پروژه

ریزی کشور )یک نفر از معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و یک مل نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهشا

ربط دیگر(، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفر از معاونت ذی

سی پیشنهادهای دریافتی، حداکثر گردد و پس از برردهنده( تشکیل ربط )کارفرما و سفارشدستگاه اجرایی ذی

های پژوهشی جهت تامین اعتبار اقدام نمایند. ضمناً هژتا آخر شهریور هر سال نسبت به انتخاب و تصویب پرو

های کاربردی تقاضامحور( در وزارت علوم، تحقیقات عنوان شده بود که دبیرخانه این کارگروه )دبیرخانه پژوهش

 و فناوری مستقر است. 

نامه اجرایی عنوان شده بود که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، ر این در آیینعالوه ب

مدیریت و  درمان و آموزش پزشکی موظف هستند که هر شش ماه یکبار عملکرد اجرایی برنامه را به سازمان

 ریزی و هیات دولت گزارش دهند. برنامه

قانون  45ماده  "د"های کاربردی تقاضامحور در بند پژوهشموضوع حمایت از  برنامه چهارم توسعهدر 

اجرایی تدوین شد. براساس این مطرح شده است. همچنین به منظور اجرای این بند یک دستورالعمل

های اجرایی دولتی یا غیردولتی است که تحقیق به سفارش وی انجام دستورالعمل کارفرما وزارتخانه، دستگاه

 ارت بر اجرای پروژه را برعهده دارد. شود و مدیریت و نظمی

سازی تجاری بنیان،دانش منظور گسترش بازار محصوالت دانایی محور ودولت موظف است به)برنامه چهارم توسعه(:  45ماده 

  :های ذیل را به انجام برسانددر این قلمرو، اقدام تعاونی خصوصی ودستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش
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بودجه سنواتی، مشروط به اینکه  دربینی اعتباراز طریق پیش دارای متقاضی(های سفارشی )پژوهشحمایت از کلیه  -د 

 .تأمین وتعهد کرده باشد کارفرما های آن رااز هزینه (%40حداقل چهل درصد )

 

بدهد. شایان ذکر است های پژوهشی تابعه خود پروژه توان به موسسهبراساس این بند دستگاه اجرایی می

های پیشنهادی برای استفاده از تسهیالت ذیل این بند باید پژوهشی، غیربنیادی که براساس دستورالعمل پروژه

محور نبوده و اساساً مشکلی هایی که مسالهها و پروژهو غیرتکراری باشند. عالوه بر این باید توجه داشت که طرح

ها سنجی، مطالعه و معادل این واژهکه دارای عناوینی نظیر بررسی، امکان هاییکنند، همانند طرحرا حل نمی

ها صرفاً شناسایی موضوع خاصی بوده، یا فقط مطالعه تطبیقی باشند یعنی هایی که هدف آنباشند یا پروژه

ت قید حل مساله مطرح نباشد و یا حل مساله در آن موکول به انجام طرح دیگری شده باشد، از محل تسهیال

سازی های انتقال یا بومیشوند. همچنین اشاره شده است که امکان حمایت از طرحموضوع این بند حمایت نمی

  ای( از محل تسهیالت موضوع این بند وجود دارد.فناوری )پژوهش توسعه

درصد مشارکت نقدی )نه غیرنقدی( در پروژه را تعهد کند و  40براساس فراخوان کارفرما حداقل باید 

درصد باشد. در مواردی که کارفرما غیردولتی باشد، موسسه پژوهشی  60یزان مشارکت دبیرخانه هم حداکثر م

باید دولتی و دارای ردیف بودجه مستقل باشد. در مواردی که موسسه پژوهشی و کارفرما هر دو غیردولتی 

ناسی، کارشناسی ارشد و دکتری های کارشنامهتواند از تسهیالت این بند استفاده کنند.  پایانباشند نمی

 شوند.های این طرح نمیمشمول حمایت

هایی که موسسه پژوهشی مشخصی در مورد فرآیند اجرا هم عنوان شده است که در طی فراخوان برای پروژه

شود و در صورتی که موسسه پژوهشی دارند، عنوان پروژه بر روی سایت به مدت دو هفته اطالع رسانی می

درصد کمتر از هزینه پیشنهاد شده برای اجرای پروژه، خواستار اجرای پروژه باشد به  20داقل دیگری با ح

ها و توافق کارفرما با موسسه پژوهشی جدید، پروژه به موسسه جدید واگذار شرط دارا بودن سایر صالحیت

ز مبلغ حمایت کسر شود. در غیر اینصورت معادل مبلغ کاهش یافته از هزینه پیشنهادی اجرای پروژه، امی

شود. از نظر حقوقی نیز عنوان شده است که مالکیت فکری پروژه متعلق به کارفرما است مگر اینکه موسسه می

 پژوهشی و کارفرما در انعقاد قرارداد در مورد مالکیت دارایی فکری به توافق رسیده باشند. 
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مطرح شده است.  17ماده  "الف"ند های کاربردی تقاضامحور در ببحث پژوهش برنامه پنجم توسعهدر 

های علمیه، پارک علم و نامه حوزهنامه اجرایی تدوین شد. در این آییندر راستای اجرای این بند نیز آیین

ها فناوری، مرکز رشد و واحدهای پژوهشی/فناوری دولتی یا غیردولتی با هویت حقوق مستقل در کنار دانشگاه

 پژوهشی مطرح شدند. ها به عنوان موسسه و پژوهشگاه

اقدامات  بنیانـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش)برنامه پنج توسعه( 17ادهم

 :زیر را انجام دهد

های الف ـ حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه

های آن را کارفرمای ( از هزینه%50میه در موارد ناظر به حل مشکالت موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد )عل

 .غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد

 غیردولتی نامه اجرایی پژوهش کاربردی تقاضامحور: پژوهشی است که به سفارش کارفرمایبراساس آیین 

در کشور انجام گیرد و منجر به  حل مشکل و فنی جدید با کاربرد عملی خاص و دانش علمیبه منظور کسب 

انجام شده باشد. بنابراین  برای اولین بار در ایرانشودکه  کاربردی، نوآوری یا بومی سازی دانش فنیمحصول 

مستقر در های ها و موسسات دانش بنیان از جمله شرکتشرکتکارفرما باید غیردولتی باشد و عالوه بر این 

توانند در صورت داشتن سایر شرایط این آیین نامه بعنوان کارفرما از ها و مراکز رشد علم و فناوری میپارک

ها بندی پروژهتسهیالت موضوع این بند استفاده کنند. نکته جالب توجه اینکه برخی معیارهای برای اولویت

 ذکر شدند از جمله اینکه: 

 کشور باشد. پروژه از اولویت های اساسی .1
 افزایش سهم مشارکت کارفرما. .2
 واریز سهم مشارکت کامل توسط کارفرما در اولین واریزی. .3

 هایی در مورد اینکه یک مجری همزمان چندین پروژه را نداشته باشد، تعیین شدند. عالوه بر این محدودیت

قانون برنامه  64ماده  "ج"های کاربردی تقاضامحور در بند در نهایت در برنامه ششم توسعه بحث پژوهش

اجرایی تدوین شده در برنامه پنجم توسعه استفاده شد. نامهمطرح شد. به منظور اجرای این بند نیز از آیین

درصد مشارکت مالی  51نامه کارفرما دستگاه اجرایی، موسسه یا شرکت غیردولتی است و حداقل براساس آیین

توان یک نهاد خصولتی های کارشناس دبیرخانه، کارفرما میه به صحبتنقدی در پروژه دارد. در این میان با توج

درصد سهام آن نهاد در اختیار بخش خصوصی باشد.  البته در این  51دولتی( باشد به شرط اینکه -)خصوصی
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توانند از تسهیالت موضوع بند بندی شده و محرمانه نمیهای طبقهآیین این شرط اضافه شده است که پروژه

 استفاده کنند. الف 

های مختلف در مورد این بند تغییر کرد، سهم در مجموع باید توجه داشت که یکی از مواردی که در برنامه

کارفرما و همچنین ماهیت کارفرما بود. در مورد تغییر سهم مشارکت  -پژوهشی  مشارکت مالی نقدی موسسه

کارفرما، این نهاد را به عنوان متقاضی خروجی  باید توجه داشت که دبیرخانه سعی داشت که با افزایش سهم

درصد به  40پروژه، بیشتر در فرآیند اجرای پروژه درگیر کند و به همین خاطر به مرور زمان سهم کارفرما از 

 درصد افزایش یافت.  51

خواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم باید براش رغبتی ایجاد کنیم که وی هم زمانی که می"

داد. االن یک مقدار سهم درصدش را وزارت علوم می 60ری کند. آن زمان )اوایل طرح( گذاسرمایه

کارفرما را افزایش دادیم تا ارزش حمایت ما را درک کند. سازمان خصوصی به خاطر سودی که کسب 

کشد بنابراین برای پولش ارزش قائل هست. از این رو صالح دیدم که بخش کند زحمت میمی

 ".(Intw 15رگیر پروژه شود )خصوصی بیشتر د

 های کاربردی تقاضامحور: تغییرات اصلی بند قانونی مربوط به پژوهش24-2جدول 

 کارفرما بند قانونی هابرنامه
 -سهم کارفرما

 وزارت عتف

امکان واگذاری پروژه به 

 موسسه پژوهشی زیرمجموعه؟

 برنامه سوم

 توسعه

 "الف"بند 

 102ماده 

ها و دیگر وزارتخانه

 های اجرایی )دولتی(دستگاه
 خیر 60 -40

برنامه چهارم 

 توسعه

ماده  "د"بند 

45 

های وزارتخانه، دستگاه

 اجرایی دولتی یا غیردولتی
 بله 60 -40

برنامه پنجم 

 توسعه

 "الف"بند 

 17ماده 

دستگاه اجرایی، موسسه یا 

 شرکت غیردولتی
 بله 50-50

برنامه ششم 

 توسعه

 "ج"بند 

 64ماده 

دستگاه اجرایی، موسسه یا 

 شرکت غیردولتی
 بله 49-51

 

 فرآیند اجرایی .2-3-5-2

های کاربردی تقاضامحور در طول محور به منظور حمایت از پژوهشهای کاربردی تقاضادبیرخانه پژوهش

های پژوهشی واجد شرایط ارسال و موسسه هاکند. متن فراخوان برای همه دانشگاهسال دو فراخوان برگزار می

شود. در ادامه اعضای هیات علمی )مجری( با توجه به ارتباطات خود با کارفرماهای بیرونی، کارفرما خود را می
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کنند. باید توجه داشت که مجری هر پروژه کنند و برای دریافت حمایت به دبیرخانه مراجعه میانتخاب می

ات علمی موسسه پژوهشی بوده و دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در زمینه باید عضو تمام وقت یا هی

عتف. )سال سابقه پژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهش باشد 3پروژه پژوهشی بوده و همچنین دارای حداقل 

1395). 

دهد. مجری و کارفرما به همرسانی به ذینفعان ارائه نمیگونه خدمات بهدبیرخانه به صورت رسمی هیچ

های مربوط به مشارکت در این برنامه را از دبیرخانه دریافت کرده، تکمیل منظور ثبت درخواست خود باید فرم

ها است که پروپوزال مربوط به پروژه پژوهشی و اطالعات مالی آن نیز به  همراه فرمنمایند. در این بین الزم 

تکمیل و به موسسه پژوهشی تحویل داده شود. در واقع با توجه به نقش موسسه پژوهشی در این فرآیند الزم 

موسسه  است که مجری و کارفرما در ابتدا موضوع همکاری خود را با موسسه پژوهشی مطرح کرده و تایید

پژوهشی برای همکاری را بگیرند. در ادامه نیز موسسه پژوهشی نامه تایید کارفرما و عضو هیات علمی را به 

 کند.  های  تکمیل شده به دبیرخانه ارسال میهمراه فرم

ها را بر مبنای های دبیرخانه درخواستها، کارشناسپس از پایان دوره فراخوان و ارسال همه درخواست

ای کلی از قبیل اینکه؛ مدارک کامل هستند، مجری واقعاً عضو هیات علمی موسسه پژوهشی ذکر شده معیاره

، است، تناسب موضوع پروژه با رشته مجری، توان مالی کارفرما، ارتباط موضوع پروژه با حوزه کاری کارفرما

های هند. در ادامه درخواستدو ...مورد بررسی قرار می فقدان ارتباط دوستی و فامیلی بین مجری و کارفرما

 شود. پذیرفته شده به منظور ارزیابی محتوایی برای تیم داوری ارسال می

گذاری کند آیا مرتبط حوزه فعالیت سازمان یا شرکتی که حاضر شده است در این موضوع سرمایه"

ری بر روی گذااست مثاًل ما شرکتی داشتیم که واردکننده قطعات رسیور بوده اما درخواست سرمایه

  "(Intw 15پروژه تولید ماهیان هزئینی را داده است. این چه ربطی داره؟)

شود و به صورت کلی برای هر درخواست و پروپزوال با توجه به حجم مالی پروژه چند داور تعیین می

شود یین میشود. به صورت معمول برای هر پروژه سه داور تعپروپزوال و اطالعات مرتبط برای داورها ارسال می

ها شوند. با اینکه در گذشته ناظر برای پروژهتر تا پنج داور انتخاب میهای سنگینبا این حال در مورد پروژه
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با حضور دکتر کریمیان اقبال در دبیرخانه، مقرر شد که یکی از داورها به  1393تعیین نشده بود اما از سال 

 ه و محتوای آن نظارت کند. عنوان ناظر پروژه انتخاب شود و بر اجرای پروژ

معموالً روال این هست که سه تا داور پروژه را داوری کنند اما اگر که پروژه سنگین باشه مثالً  باالی  "

-200ای کنند. پروژهمیلیون باشه،  تا پنج داور هم داور هم در فرآیند داوری مشارکت می 700-800

تر انجام ادامه از میان داورها، فردی که داوری دقیق کنند. درمیلیون را سه تا داور بررسی می 400

 "(Intw 15شود )داده است به عنوان ناظر انتخاب می

کنند. به عنوان مثال اینکه آیا موضوع پروژه دارای ها را بررسی میتیم داوری از نظر محتوایی پروپوزال 

روپوزال در طول دوره زمانی مطرح شده وجاهت علمی است؟ آیا پروژه در سطح کشور تکراری نیست؟ آیا پ

نامه های انجام پروژه معقول است؟. البته باید توجه داشت براساس آیینقابل انجام است؟، آیا برآورد هزینه

پروژه پیشنهادی باید پژوهشی، کاربردی، غیرتکراری، دارای نوآوری )اولین بار در کشور( و اجرایی 

باشد. بنابراین تیم داوری در طی ارزیابی خود نیز باید به این  حورمناظر به حل مشکالت کشور وتقاضا

موارد توجه داشته باشند. ارزیابی در مورد پژوهشی و کاربردی بودن منوط به نظر مجری و کارفرما است و 

باید  ها باید در این زمینه تعهد بدهند، البته دبیرخانه نیز مجاز به مداخله در این زمینه است. با این حالآن

توجه داشت که معیارهای مطرح شده برای ارزیابی کیفی بوده و تیم داوری براساس دیدگاه و نگرش خود 

گیرند و های مصرفی را در نظر میها صرفاً هزینهکنند. تیم داوری در بررسی هزینهها را ارزیابی میپروپزوال

شود و از های مستقیم پروژه محسوب نمیاقالم غیرمصرفی مانند خرید تجهیزات آزمایشگاهی، جزء هزینه

ری . یکی از معیارهای تایید پروپزال، غیرتکرا(1395عتف. )شوندمحل تسهیالت موضوع این بند حمایت نمی

بودن طرح است، این در حالی است که هیچ سامانه یا سازوکار مشخص و معتبری برای اطمینان از غیرتکراری 

 های پژوهشی وجود ندارد.بودن طرح

بندی کنند. کارشناس دبیرخانه نیز پس از جمعدر نهایت داورها نظرات خود را به دبیرخانه ارسال می 

، طی یک نامه نتیجه را به موسسه پژوهشی، مجری و کارفرما اطالع نظرات داورها، در صورت تایید پروژه

دهد. در ادامه الزم است که قرارداد چهارجانبه بین دبیرخانه، موسسه پژوهشی )معاونت پژوهشی(، کارفرما می

 و مجری در مورد اجرای پروژه انجام شود. هدف از این قرارداد این است که از یک طرف مجری و موسسه



 شناسی نظام توزیع اعتبار پژوهشی و طراحی الگوی مطلوبآسیب

160 

 

ی متعهد شوند که حاضر به اجرای پروژه هستند و از طرف دیگر نیز کارفرما و دبیرخانه نسبت به پژوهش

 پرداخت هزینه پروژه متعهد شوند. 

ها از ، در برخی موارد دبیرخانه با توجه به اولویت پروژه با توجه به محدودیت اعتبارات ذیل این بند قانونی

 های اولویت دارند که:هکند. در این بین پروژها حمایت میآن

 های اساسی کشور باشد.پروژه از اولویت .1

هایی افزایش سهم مشارکت کارفرما )در واقع با توجه به محدودیت اعتبارات ذیل این برنامه، پروژه .2

 گیرند(.که دارای باالترین میزان مشارکت کارفرما باشند در اولویت تصویب قرار می

 رفرما در اولین واریزی.واریز سهم مشارکت کامل توسط کا .3

اجرایی غیر از موارد نامهپس از تایید و انعقاد قرارداد پروژه رسماً شروع خواهد شد که البته براساس آیین

ماه انجام شود. البته موسسه پژوهشی و کارفرما و مجری یک  24استثنایی، هر پروژه حداکثر باید در طول 

نامه کنند. اگرچه براساس آییناید جزئیات همکاری را در آن مطرح میقرارداد سه جانبه نیز با هم دارند که ب

با این حال طرفین  (1395عتف. )اجرایی عنوان شده است که مالکیت فکری پروژه متعلق به کارفرما است

 به صورت توافقی در قالب قرارداد سه جانبه سهم خود از مالکیت دارایی فکری را مشخص کنند. تواند می

پژوهشی  شود و مجری و موسسهفاز تقسیم می 6تا  4براساس قرارداد چهارجانبه هر پروژه معموالً در قالب 

رش هر فاز را برای ملزم هستند مطابق با آن فازها، گزارش پیشرفت را ارسال کنند. موسسه پژوهشی گزا

کند و درصورت تایید کارفرما، باید کارفرما سهم مالی خود را متناسب با گزارش پیشرفت به کارفرما ارسال می

حساب موسسه پژوهشی واریز کند. در ادامه نیز موسسه پژوهشی ملزم است که گزارش پیشرفت پروژه به 

دهنده این موضوع باشد که فرما )رسیدی که نشانهمراه نامه تایید کارفرما و همچنین رسید پرداخت کار

کارفرما سهم خود را پرداخت کرده است( را به دبیرخانه ارسال کند. پس از تایید اسناد ارسالی، دبیرخانه نیز 

توان گفت که پرداخت منابع مالی از طرف کند. به نوعی میمتناسب با پیشرفت پروژه سهم خود را پرداخت می

به پرداخت سهم کارفرما است. البته با توجه به روند اخیر و تعیین ناظر برای پروژه، دبیرخانه دبیرخانه منوط 

کند تا پس از تایید گزارش  توسط ناظر، سهم قبل از دستور پرداخت گزارش هر فاز را برای ناظر ارسال می

 خود را پرداخت کند. 
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ی نداشته است و صرفاً از یک پروژه که پتانسیل هیچ فراخوان 1394های فوق دبیرخانه از سال با وجود بحث

هایی که در فرآیند اجرای این بند قانونی وجود باالیی داشته است حمایت شده است. در واقع با توجه به چالش

ها حمایت شده است، مدیران هایی که از طریق این برنامه از آنداشته است و همچین باز بودن برخی از پروژه

های م گرفتند که فراخوانی را برگزار نکنند و صرفاً بر اصالح سازوکارها و همچنین خاتمه پروژهدبیرخانه تصمی

های شناسایی شده و همچنین با توجه به نظرات کارگروه قبل متمرکز شوند. در این راستا نیز با توجه به چالش

ی این بند قانونی تهیه شده نامه اجرایی جدیدی  براسیاستگذاری )متشکل از متخصصان این حوزه(، آیین

 است که در حال حاضر تصویب نشده است. 

 های تقاضامحوری برنامه پژوهشهاچالش .2-3-5-3

برنامه ششم  قانون 64ماده  "ج"شده در مورد فرآیند اجرایی بند های مطرح مجموع با توجه به بحثدر 

شناسان و بررسی اسناد شناسایی های این برنامه از طریق مصاحبه با کارها و چالشتوسعه ، فهرست ویژگی

 (.25-2جدول شدند )

 قانون برنامه ششم توسعه 64ماده "ج"های  بند : نقاط قوت و چالش25-2جدول 

 کد توضیحات

 مبنای قانونی برنامه  قانون برنامه ششم توسعه 64ماده  "ج"بند 

 مجری هااستان یعلم فناور یهاوزارت عتف و پارک یامور فناور یزیردفتر برنامه

کنند معموال روال اما اینه معموال سه تا داور پروژه را براساس اون داورهایی که پروژه رو داوری می

شه تا پنج داور هم داوری میلیون با 800-700باید داوری کنند اگر که پروژه سنگین باشه باالی 

 (Intw 15کنند)می

وجود داور و ناظر برای 

انتخاب و اجرای 

 هاپروژه

نامه اجرایی عنوان شده است که مالکیت فکری پروژه متعلق به کارفرما اگرچه براساس آیین

های داخل دانشگاه معموالً مالکیت فکری به دانشگاه تعلق با این حال پروژه (1395عتف. )است

 گیرد و این تناقض قوانین است.  می

سال است که پروژه  12اش چون پژوهش تقاضامحور پروژه دارم برای همان بحث مالکیت معنوی

کنه و مجری داره توی دهد و دانشگاه داره استفادش رو میانشگاه اجازه خروج نمیساخته شده و د

 (Intw 15زند )سرش می

تدوین سیاست بدون 

توجه به شرایط و 

 قوانین کشور

ریزی بلندمدت براش انجام نشده بود مثالً برنامه 1397یکی از مشکالت این بود که از همون سال 

اکسل مادر داشتم که حتی این فایل اکسل نیومده بودن براش یک  گیری من یک فایلبرای گزارش

تا پروژه  2000تونستم خروجی بگیرم. حدود چارچوب  و ضوابط بزارن من از همین فایل اکسل نمی

اش در فایل اکسل میخواستن بگن هاش ممکن است اشتباه وارد شده باشه، یک مثال سادهتازه خیلی

مدت در رویکرد کوتاه

های طراحی برنامه

 پژوهشی



 شناسی نظام توزیع اعتبار پژوهشی و طراحی الگوی مطلوبآسیب

162 

 

،یکی  6-4درصد، یکی نوشته  60 -درصد 40، یکی نوشته  60- 40یکی نوشته این  60-40این 

 (.Intw 15) 0.6- 0.4نوشته 

از یه منظر دیگر اینجا یک سازمان تعریف شده یا دفتر تعریف شده یک سازوکار تعریف شده ندارد 

ای عمل کرده اگر که من یک ای که مسئولی وجود داشته سلیقهبه خاطر همین هم در هر دوره

دادم دیگه چهار دهم شش دهم یک فایل داشتم چهار تا کارشناس رو از ابتدا آموزش می چارچوب

 (Intw 15اکسل نبود)

 

اگرچه این برنامه در طول زمان تغییراتی داشته با این حال شواهد حاکی از آن است که با توجه به 

 برنامه گرفته شده است اصالحات الزم در برنامه صورت نگرفته است.  بازخوردهایی که از اجرای

ها برنامه را داشتیم من وقتی وارد شدم خیلی از چالش ما در این مدت تجارب چند دوره برگزاری این

ها را تک تک مطرح کنم و اعضای شورا با توجه به اشرافی که را متوجه شدم و قرار شد اون چالش

( Intw 15کشور و دنیا دارند کمک کنند که آیین نامه اجرایی داخلی را به روز کنیم)نسبت به مسائل 

 است اما با توجه به چالشها اصالح نشده است(. 1395)شایان ذکر است که آیین مصوب 

 فقدان پویایی سیاست

ها عبارتند قانون برنامه ششم توسعه، معیارهای پذیرش پروژه  64اجرائی بند ج ماده نامهبراساس آیین

از: پروژه باید پژوهشی، کاربردی، غیرتکراری، دارای نوآوری و ناظر به حل مسائل کشور و تقاضامحور 

 باشد. 

ابهام در معیارهای 

ارزیابی و انتخاب 

 هاپروژه

هایی که اینجا حضور داشتند اصال آموزش ندیده بودند که اصال هدف این کار چیه من کارشناس

کنی دنبال چه چیزی باید باشند. مثال رسم وقتی یک گزارش پروژه رو بررسی میخوام به کجا بمی

های مشهد است، این چه ارتباطی با فرض کنید موضوع پروژه تعیین نوع گوشت یکی از کشتارگاه

ای نداشته  تایید شده است. کارشناس آموزش فناوری دارد؟ ولی چون مدارکش درست بوده و مسئله

های گذشته عنوانشون اصال با مطالعات شروع میشه  نبال چی باشد؟ خیلی از پروژهندیده که باید د

 (.Intw 15باشند) TRL4کند که در سطح هایی را حمایت میدر حالی که دبیرخانه پروژه

االن یک نفر که فقط من هستم )در دبیرخانه مشغول فعالیت است( زمانی که شروع به کار کرده با 

 (Intw 15کار کرده ولی االن فقط من هستم) نفر شروع به 20-30

محدودیت کمی و 

کیفی نیروی انسانی 

 درگیر در اجرای برنامه

طوری نداریم چون در گذشته هیچ نامه اجرایی عنوان شده است( گزارش این)با وجود اینکه در آیین

اش اضر نشدن ارائهگزارشی نبوده چیز خاصی به اون معنا نبوده و اگر هم بوده حداقل مدیران وقت ح

کردیم متوجه که ما خودمون اون موقع که داشتیم کار میکه قابل استناد نبوده برای اینبدن برای این

 (.Intw 15ایراداتش شدیم)

عدم ارائه گزارش 

 عملکرد برنامه

کنیم که مجری کارش رو انجام میده یه گزارش به مون را پرداخت میما )وزارت عتف( زمانی سهم

شگاه میزنه میگه من فاز یکم رو انجام دادم، حاال کارفرما روی اون نامه یک نامه میزنه و میگه که  دان

کند. زمانی که سهم کارفرما به گزارش رو خوندم مورد تایید من است و سهم خودش را واریز می

هم کارفرما به های تاییدیه کارفرما و دانشگاه به همراه فیش واریز سحساب دانشگاه واریز شد، نامه

 Intwکنیم)خانه را صادر میشود، در نهایت ما هم دستور پرداخت سهم وزارتدبیرخانه ارسال می

15  .) 

عدم داوری و ارزیابی 

 گزارش نهایی پروژه

گفت مثال پرداخت من عقب باز است یکی می 86بعضی از اساتید آمدند و گفتند پرونده من از سال 

 (Intw 15جلو شده)

گفت من بخشی از پول را خوابیده و می 86اش از سال وژه داشتیم که مجری معتقد بود پروژهیک پر

 110گفت کامل پرداخت کردم، وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم که پول )گرفتم و دانشگاه می

ضعف شفافیت فرآیند 

 اجرای برنامه
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میلیون تومان( به حساب دانشگاه واریز شده است اما دانشگاه به حساب مجری واریز نکرده و پول را 

 (.Intw 15ج کرده است)خر

پذیر نبود مثال فرض کنید اش امکانشوند یه جاهایی شفاف سازیوقتی )کارفرما( وابسته به دولت می

توانست پذیر نبود، کارفرما دولتی بود یا هیچ مقامی نمیاش امکانسازیهای دفاعی شفافدر حوزه

 (.Intw 15) "ن باالترین مقام بودحریف وزارت نیرو بشه چو

ماه است(، فرض کنید  24نامه عنوان شده است مدت زمان هر پروژه حداکثر )با وجود اینکه در آیین

 (.Intw 15ها شفاف نیست)هنوز باز است یا حساب کتاب 90-89ها از سال بعضی از پرونده

توقف شده چرا؟ یا تغییر مدیریت بوده که از سمت دولت مدار به خاطر اینهای مشکلخیلی از پروژه

های آذربایجان های اصفهان من پروژهداده دیگه مثال پروژهیا بودجه نداشته دولت داشته کار انجام می

هاش متوقف شده یا تغییر مدیریت داشته یا هزینه و پول نداشته که من با وزارت نیرو خیلی از پروژه

دهند اون هم نداده و متوقف کرده گفته بیشتر ه اینها پول نمیپرداخت کنند کارفرما هم وقتی دیده ک

از این چرا هزینه کنم چون کارفرما باید اول پول پرداخت کنه بعد وزارت علوم پرداخت کنه، کارفرما 

 (.Intw 15کنند)کنه که اون   اونا هم متوقف میاش پرداخت نمیوقتی دیده که سازمان حامی

رفته مدیر اون نگ معدن استان یزد پروژه داشته خیلی خوب پیش میپروژه داشتم مال معدن س

گیره و میگه که اصال اولویت کنه جلوی پروژه را میحوزۀ معدنی عوض میشه و اولین کاری که می

 من نیست و اصال برای من ارزشی نداره پروژه وسط کار فسخ شده

 فقدان ضمانت اجرا

که این همه تمام کارهاش هم کرده بودیم با این 94رفتیم سال گمن خودم اتفاقی زمانی که پروژه می

دقت کرده بودم و چک کرده بودم پروژه انجام هم شده  بود و کارفرما سهم خودش را کامل در یک 

میلیون تومان( واریز کرد. اما اتفاقی در طی بررسی مدارک متوجه شدم که کارفرما و مجری  60فاز )

 (.Intw 15پدرزن و داماد هستند)

ها پیچیده و به قول داد در همه دانشگاهاین آوازه تقاضامحور چون در گذشته خیلی راحت پول می

دانند یکی از جاهایی که خواهند میای منبع درآمد ثابت بود. این که کسایی که میمعروف برای عده

ها رخواستدهد وزارت علوم است. من خیلی درخواست دارم در طول سال شاید بعضی دپول می

 (.Intw 15خیلی هم ابکی باشد)

سوء استفاده ذینفعان 

 از برنامه

تاش رو انجام داده یکی رو نصفه نیمه انجام داده  2تا پروژه داشته  8-7من داشتم مواردی که استاد 

ها تا را قشنگ داشتن متوجه شده بود کسی کارش نداره اومده بود در فراخوان 5-4تا نه  8-7حاال 

 (.Intw 15م درخواست داده بود)بعدی ه

افتد اگر چون دفتر ضابطه اجرایی قوی نداشته و همه هم خیالشون راحت بوده که هیچ اتفاقی نمی

سال از اجرای پروژه به این نتیجه رسیدن که این پروژه نه  3-4کار رو انجام ندیم و بعد از گذشت 

کت و مجری با هم زد و بندی اومدن جلو ناظر داشته نه پیگیری شده حتی گهگاه داریم که این شر

(Intw 15.) 

فقدان سازوکار تنبیهی 

 و محدودکننده 

ها چک کنیم. من یک پروژه ها این است که هیچ سامانه و سیتمی وجود ندارد ما پروژهیکی از چالش

اعی اش در حوزه دفدارم برای دانشگاه صنعتی شریف و خیلی اتفاقی متوجه شدم که این پروژه حامی

 (.Intw 15است و همکارهای ما در طبقه باال )دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه( از آن حمایت کردند)

پروژه داشتم که پروژه خوبی هم بوده وقتی بردم تو اون کارگروه سیاستگذاری، متوجه شدم که این 

که هیچ  پروژه قبال انجام شده از وزارت دفاع یک پول سنگین گرفته است. این همان چالش است

 Intwسامانه و سیستمی وجود نداره که بررسی کنه که من بدونم هم زمان چه کاری انجام میشه )

15.) 

فقدان سامانه یکپارچه 

 مدیریت بخش پژوهش
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ها پرداخت مالی است و هنوز هم که هنوزه اساتیدی دارم که به من مراجعه در سامانه بزاریم چون این

پروژه را به من بده یا یک گواهی به من بده که این پروژه رو انجام  کنند که به من میگن گزارشمی

تونیم اسناد را روی هوا نگه دادم تو بحث ارتقام الزم دارم به خاطر همین ما چون مراجعه داریم نمی

 (.Intw 15داریم ما باید این اسناد را در یک جایگاه مطلوبی داشته باشه)

 ضعف مدیریت دانش

هیچ فراخوانی نداشته است و صرفاً از یک پروژه که  1394ی فوق دبیرخانه از سال هابا وجود بحث

هایی که در فرآیند اجرای پتانسیل باالیی داشته است حمایت شده است. در واقع با توجه به چالش

هایی که از طریق این برنامه از این بند قانونی وجود داشته است و همچین باز بودن برخی از پروژه

ها حمایت شده است و ....، مدیران دبیرخانه تصمیم گرفتند که فراخوانی را برگزار نکنند و صرفًا آن

 (.Intw 15های قبل متمرکز شوند)بر اصالح سازوکارها و همچنین خاتمه پروژه

فقدان نظارت بر اجرای 

 سیاست

اال اگر شکستی هم خورده ها حها بدون این که بازخوردشون رو بریم چک کنیم در اون زماناین پروژه

 (.Intw 15بود ما نتیجه مثبتی بابتش در کشور ندیدیم به طور کلی)

عدم دریافت بازخورد از 

 های حمایت شدهپروژه

نظیره تا االن تو ایران انجام ای داشتم که وقتی تو جلسه بردم مجری معتقد بود کارش بیپروژه دیگه

ای که در حوزه دفاع بود صحبت کردند گفتند اساتید دیگه دو تا-نشده داور طی تماس تلفنی با یکی

اش شکست خورده چون هزینه این مواد اولیه خیلی سنگین این کار در فالن کشور انجام شده نتیجه

 (.Intw 15در  میاد)

تیم داوری 

 غیرتخصصی

 

 1موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی )نیماد(.2-3-6

 موسسه نیماد تاریخچه .1-6-3-2

زاده( با الهام گرفتن از بزرگترین ( وزیر بهداشت وقت )دکتر ملک1370های ه قبل )سالده 3در حدود 

، پیشنهاد یک مرکز ملی برای حمایت از 2موسسه سالمت آمریکا  موسسه تحقیقاتی بهداشتی جهان یعنی

ند سال اسف 16های تخصصی درحوزه بهداشت و درمان را مطرح کرد. در همین راستا در تاریخ انجام پژوهش

های علوم پزشکی کشور، پیشنهاد تاسیس مرکز پنجاه و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاهو در  1371

اندازی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی به ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور به تصویب رسید. با این حال راه

ی علوم پزشکی کشور به تاخیر هاو تصویب اساسنامه آن در شورای گسترش دانشگاه1377دالیلی تا سال 

با ردیف بودجه مستقل فعالیت جدی خود را با  1378افتاد. مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 

های گوناگون بهداشت و درمان کشور که به هر دلیل در های استراتژیک، ملی و جامع در حوزهمدیریت پروژه

                                                 
 

1 National Institute for Medical Research Development (NIMAD) 

2 National Institutes of Health (NIH) 

 

https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
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انجام نبود، آغاز نمود. با این حال با تغییر دولت و روی کارآمدن  ها و مراکز تحقیقات دانشگاهی قابلدانشگاه

های ها با ادامه فعالیت این مرکز شروع شد. مخالفان معتقد بودند که  فعالیتنژاد مخالفتدولت آقای احمدی

ن این مرکز با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همپوشانی دارد و بنابرای

ادامه فعالیت آن غیرضروی است. این در حالی بود که وظیفه معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه، 

سیاستگذاری کالن بود و مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی به دنبال مدیریت پژوهش در حوزه بهداشت و 

بر اصالح ساختاری  با تصمیم شورای عالی اداری مبنی 1383آبان سال  23درمان بود. در نهایت در تاریخ 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی در معاونت تحقیقات و فناوری 

وزارت بهداشت ادغام شد که در عمل منجر به تعطیلی این مرکز گردید. در ادامه و پس از چند سال تصمیم 

تاسیس شود. با این حال موسسه ملی گرفته شد که موسسه ملی تحقیقات سالمت ذیل دانشگاه تهران 

قادر به انجام ماموریت ملی خود در حوزه پژوهش نبود  ،تحقیقات سالمت به واسطه وابستگی به دانشگاه تهران

 و عملکرد قابل قبولی نداشت. 

افتد. موسسه در دوره آقای احمدی نژاد جز تاسیس موسسه ملی تحقیقات سالمت، اتفاق دیگری نمی"

ی نداشت. مشکل موسسه، وابستگی به یک دانشگاه خاص بود. وابستگی به دانشگاه عملکرد درست

 (.Intw 18) "خاص ماهیت ملی را از موسسه گرفته بود

زاده مطرح شده بود مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی توسط دکتر ملکبا توجه به اینکه ایده تاسیس 

تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش   بنابراین با روی کارآمدن مجدد ایشان به عنوان معاون

های حوزه بهداشت و پزشکی )در دولت آقای روحانی(، مجدداً ایده تاسیس یک نهاد برای مدیریت پژوهش

اندازی یک نهاد در پاسخ به ضرورت ملی راهزاده و های دکتر ملکدرمان را پیگیری شد. در نهایت با تالش

خرداد  19در  های ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی و سالمتپژوهشحمایت کننده از  مستقل

به تصویب شورای گسترش  ، تاسیس موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران یا همان نیماد1394

میلیارد تومانی برای آن در نظر  30. در ابتدای فعالیت این موسسه بودجه های علوم پزشکی رسیددانشگاه

 برگزار شد.  1394د. اولین فراخوان گرنت در موسسه نیماد در اسفند گرفته شده بو

 فرآیند اجرایی
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موسسه نیماد از نظر ساختار سازمانی هیئت امنایی است و رئیس هیئت امنا وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

ف بودجه مستقل بوده و زیر نظر معاونت تحقیقات و (. موسسه نیماد دارای ردی15-2شکل پزشکی است )

فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست. عالوه بر این ذکر این نکته ضروری است که مصوبه 

های ذیل وزارت بهداشت، به تصویب شورای گسترش قانونی تاسیس موسسه نیماد مانند دیگر موسسه

های پژوهشی در . این موسسه به منظور بررسی تخصصی طرحاستها در وزارت بهداشت رسیده دانشگاه

شناسی، ژنتیک و اندازی کرده است که عبارتند از: کمیته آسیبکمیته تخصصی را در ذیل خود راه 9مجموع 

های واگیر و اختالالت ایمنی؛ کمیته های غیرواگیر؛ کمیته بیماریهای بنیادی؛ کمیته بیماریسلول

های علوم پزشکی؛ کمیته ی؛ کمیته علوم اعصاب و بهداشت روان؛ کمیته فناوری و نوآورشناسی وسرطانخون

سازی. شایان ذکر است های علوم پزشکی؛ کمیته تجاریکشف و ارزیابی داروها؛ کمیته اخالق در پژوهش

 های علمی مشخص و در سامانه موسسه نیماد منتشر شدند.اسامی اعضای کمیته

 

 : ساختار سازمانی موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران15-2شکل 

های مختلف ارائه های مطالعاتی خود را به تفکیک کمیتهموسسه نیماد در سایت موسسه فهرست اولویت

ماه  8اد قرارداد بین فرایند پذیرش یک طرح پژوهشی در مؤسسه نیماد از زمان ارسال آن تا انعقکرده است. 

گرنت از طریق فراخوان  رویکرد کلی موسسه نیماد برای اعطای .(IRIMC, 1398)انجامدتا یک سال به طول می

ای است.  نکته قابل توجه اینکه موسسه نیماد در مورد هر فراخوان، شرایط و به نوعی مبتنی بر رویکرد مسابقه

هیات امنا

دفتر ریاست، روابط 
عمومی و امور بین الملل

رئیس

دبیر

اخالق در پژوهش کمیته های علمی مدیر پشتیبانی

شورای عالی موسسه
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کند. همچنین برای هر موضوع مطرح شده خاص برای حضور در فراخوان را از طریق سایت موسسه اعالم می

و در دسترس 1شودشده است که در سایت موسسه منتشر میتهیه  (RFPدر فراخوان یک درخواست پروپوزال )

دهنده و مسئول عموم قرار دارد. در درخواست پروپوزال، اطالعات الزم در مورد عنوان طرح؛ نام واحد سفارش

های مورد انتظار؛ انتظارات از مجری؛ ویژگی مجریان؛ مدت مربوطه؛ اهمیت موضوع، اهداف مورد نظر؛ خروجی

 شود.و نحوه تامین مالی و سقف بودجه آن مشخص می زمن اجرای طرح

موسسه نیماد با توجه به منطق حمایت خود و همچنین بر مبنای الگوگیری از نظام توزیع اعتبار پژوهشی 

( که بر مبنای ماهیت 26-2جدول کند )های متعددی را به محققان اعطا میدر کشورهای توسعه یافته؛ گرنت

کند. در مورد هر فراخوان نیز معموالً یک ماه قبل از شروع ها در سال یک یا چند بار فراخوان اعالم میگرنت

 گیرد.رسانی صورت میفراخوان اطالع

 های موسسه نیماد: انواع گرنت26-2جدول 

عنوان  ردیف

 گرنت

 توضیحات

 گرنت اصلی 1

های معمول دانشگاهی بوده و بر محورهای های ارائه شده در گرنت اصلی باید فراتر از طرحطرح

ها هر سال در سایت موسسه ها منطبق باشد. این اولویتهای کمیتهارایه شده در فهرست اولویت

این طرح هر فرد متقاضی  شوند. به منظور فراهم کردن زمینه مشارکت همه محققان، دراعالم می

تواند همزمان فقط در یک طرح مشارکت داشته باشد و تا زمانی که یک طرح را به صورت کامل می

مندری از مزایای این طرح نیست.  های بعدی و بهرهبه اتمام نرساند، قادر به شرکت در فراخوان

مقیم با وابستگی دانشگاهی به عالوه بر این محقق اصلی باید مقیم داخل باشد و محقق ایرانی غیر

 های علوم پزشکی در داخل کشور باشد.یکی از دانشگاه

2 
گرنت محقق 

 جوان

های مستقل و توسعه حیطه فعالیت این گرنت به منظور تشویق محققان جوان فعال در انجام طرح

علمی  باشد. متقاضی اصلی این گرنت باید سه شرط را داشته باشد؛ عضو هیاتها میتخصصی آن

یا باالتر در نمایه اسکوپوس  5سال داشته باشد و شاخص هیرش معادل  40باشد، سن کمتر از 

شود و مجری باید برای میلیون تومان  از هر طرح حمایت می 30داشته باشد. در این گرنت حداکثر 

ماد ارائه های طرح نامه رسمی مبنی بر تقبل هزینه توسط کارفرما دیگر را به موسسه نیبقیه هزینه

 کند.

3 

گرنت با 

اعتبار 

 محدود

های تحقیقاتی اعضای هیات علمی های موسسه از پروپوزالاین گرنت به منظور توسعه حمایت

اند و در راستای توسعه و تمرکز هایی که تاکنون موفق به جذب گرنت موسسه نشدهدانشگاه

های علوم پزشکی در یک حیطه هها/ دانشکدهای پژوهشی اعضای هیات علمی آن دانشگاهفعالیت

                                                 
 

 pdf2PH-RFP-files/NIMAD/1http://nimad.ac.ir/files/site.توان مشاهده کرد ها را از طریق این لینک میRFPمتن یکی از  1
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باشد. متقاضی این گرنت باید عضو هیات علمی باشد اما باید توجه داشت که این گرنت موضوعی می

ها ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی مستقر در شهر تهران و دانشگاهبه اعضای هیات علمی  دانشگاه

گیرد. حمایت بریز، کرمان و اهواز تعلق نمیو مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی شیراز، مشهد، اصفهان، ت

میلیون تومان است و مجری ملزم است که نامه رسمی مبنی بر تقبل هزینه  50این موسسه حداکثر 

 اضافی طرح را به موسسه ارائه کند.

4 

گرنت مقاله 

 برتر

 

برتر دنیا این گرنت به منظور تشویق محققانی که موفق به انتشار نتایج تحقیقات خود در مجالت 

باشد. در این میان متقاضی باید عضو ها میاند و در راستای توسعه حیطه فعالیت تخصصی آنشده

و باالتر  6معادل  IFای با هیات علمی، نویسنده اول یا مسئول مقاله باشد و مقاله باید در مجله

مایت در این مورد نیز منتشر شده باشد. امتیاز مقاله یک بار و برای یک نفر قابل استفاده است. ح

 میلیون تومان است. 50حداکثر 

5 

گرنت 

پژوهشگر 

 فرهیخته

های وابسته به های علوم پزشکی و سازماناین گرنت به منظور تشویق پژوهشگران برتر دانشگاه

وزارت بهداشت در کشور برای تربیت نسل آینده پژوهشگران کشور و استمرار مولد بودنشان، اجرا 

یا باالتر داشته باشد. حداکثر  20ایندکس  Hهشگر ارشد باید عضو هیات علمی باشد و شود.  پژومی

میلیون تومان است. در این طرح محقق اصلی باید با همکاری یک پژوهشگر جوان  25مبلغ گرنت 

های علوم پزشکی و غیر هیات علمی یک پروژه تحقیقاتی سال(  شاغل در دانشگاه 35)کمتر از 

 ف کند.مشترک را تعری

6 
گرنت 

 المللیبین

های تحقیقاتی در این گرنت، موسسه نیماد با همکاری نهادهای خارجی اقدام به حمایت از طرح

 کند.می

 

-های مطرح شده در فراخوان، یک پیشپس از اعالم فراخوان، محققان واجد شرایط باید با توجه به موضوع

( وزارت بهداشت، درمان و آموزش 2مدیریت پژوهش )کایپر از طرح خود آماده کرده و در سامانه 1پروپوزال

پزشکی بارگذاری کنند. در واقع کل فرآیند اعطای گرنت به صورت آنالین و مبتنی بر سامانه مدیریت پژوهش 

های تخصصی و بر مبنای است. هر پیش پروپوزال حداقل توسط سه داور به پیشنهاد رئیس و دبیر کمیته

ها، یک تخمین مناسب پروپوزال(. به نوعی با ارزیابی پیش16-2شکل شوند )ابی میمعیارهای مشخصی ارزی

گیر شایان ذکر است باتوجه به در مورد اینکه آیا مجریان مورد نظر پتانسیل انجام طرح را دارند، صورت می

دیگر احتمال دارد برخی از محققان در طول زمان به دلیل رد  بر است و از طرفاینکه تدوین پروپوزال زمان

ها شرکت نکنند؛ بنابراین هایشان، از فرآیند کاری موسسه نیماد ناامید شده و در دیگر فراخوانشدن پروپوزال

                                                 
 

1 Pre-proposal 
2 http://rms.nimad.ac.ir/ 
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پروپوزال که زمان کمتری الزم دارد،  بخشی از مدیران موسسه نیماد سعی کردند که با استفاده از ایده پیش

ای که نکتهشوند. ها تایید میپروپوزالدرصد پیش 50تا  40ین دغدغه را رفع کنند. در این مرحله معموالً ا

های پژوهشی اولیه یا پیش پروپوزال یک ماه پس از باید به آن توجه داشت این است که مهلت ارسال طرح

های برتر در هر ها، فهرست طرحالفراخوان است و غیرقابل تمدید است. در نهایت پس از داوری پیش پروپوز

شوند و با توجه به محدودیت های برتر در شورای عالی موسسه مطرح میشود. فهرست طرحکمیته مشخص می

 شوند.های برتر برای دریافت پروپوزال کامل تعیین میمنابع مالی، طرح

شود که در رسانی میه است، اطالعها تایید شدآن در ادامه از طریق سامانه به محققانی که پیش پروپوزال

های ارسالی به روپوزالاصلی خود را آماده و در سامانه بارگذاری کنند. پروز تا یک ماه پروپوزال  20بازه زمانی 

المللی های مؤسسات بینبایست به زبان انگلیسی و در قالبی آماده شوند که مشابه فرمت فراخوانمؤسسه می

توسعه یافته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که توانمندی های علمی حامی پژوهش در کشورهای 

های معمول در و مهارتی مورد نیاز برای شرکت در رقابت پذیرش طرح در این مؤسسه فراتر از مهارت

های کشور است. الزم به ذکر است که به منظور برطرف کردن این محدودیت، مؤسسه نیماد از بدو دانشگاه

شناسی پژوهش از جمله های گوناگون روشکارگاه مختلف در زمینه 68ل تاکنون مبادرت به برگزاری تشکی

  (IRIMC, 1398).های بالینی و فناوری نموده استنگارش پروپوزال استاندارد در پژوهش
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 هاپروپوزال: برخی از معیارهای ارزیابی پیش16-2شکل 

ها داور خارجی )محققان نهای کامل توسط سه داور به پیشنهاد کمیته علمی که معموالً یکی از آپروپوزال

ی شوند. البته در طایرانی غیرمقیم یا محققان غیرایرانی( است، مطابق با معیارهای تعیین شده ارزیابی می

های اخیر به واسطه کاهش ارزش پول ملی، استفاده از داوران خارجی کاهش یافته است و در حد امکان سال

های ها، فهرست طرحشود. پس از ارزیابی پروپوزالمقیم خارج از کشور برای داوری استفاده می از اساتید ایرانی

شوند. و نیز این فهرست مطرح و تایید میشوند و سپس در شورای عالی موسسه برتر در هر کمیته تعیین می

گیرند. های برتر از نظر هزینه و اخالق پژوهش )در صورت نیاز( مورد ارزیابی قرار میعالوه بر این فهرست طرح

شود. در قدم بعدی نیاز است که های نهایی تایید و اعالم میدر نهایت با بررسی همه جوانب فهرست طرح

محقق و موسسه نیماد منعقد شود.  شایان ذکر است که پیشرفت هر طرح تحقیقاتی قرارداد اجرای طرح بین 

ها بعد از عقد قرارداد معموالً توسط یک/دو ناظر مورد ارزیابی مداوم قرار خواهد گرفت. در مورد هر یک از گرنت

اس گزارش شود و مابقی آن براسدرصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به مجری پرداخت می 25-40

های منتخب و در حال اجرا به همراه شود. عالوه بر این نتایج مربوط به طرحپیشرفت و تایید ناظر پرداخت می

گیرد، به نوعی شفافیت اطالعات مجری، هزینه آن و همچنین میزان پیشرفت بر روی سایت موسسه قرار می

 الزم وجود دارد. 

معیارهای 
ارزیابی 

پیش پروپوزال

نوآوری

شایستگی 
علمی

پژوهشگر 
اصلی 

تیم پژوهش

دستاورد 
پروپوزال

کاربردپذیری 
پروپوزال 
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های سالمت در کشورهای توسعه سسات دولتی حامی پژوهشگیری از تجربیات مؤبا بهره موسسه نیماد

های پژوهشی در المللی مدیریت پژوهش، پروپوزالهای استاندارد و بینیافته تالش نموده تا بر اساس نظام

های آنها حمایت کند. در این راستا مدیریت زمینه علوم پزشکی و سالمت را داوری علمی کرده و از برترین

های جدی مؤسسه بوده )حال آن که تاکنون توجه به این امر مهم در سطح ملی ی از دغدغهتعارض منافع یک

 ,IRIMC)اقدام اساسی به شرح زیر را انجام شده است 4در کشور سابقه چندانی نداشته است( و بدین منظور 

1398) : 

 اصلی محقق های تخصصی مؤسسه به عنوانای کمیتهمجاز نبودن حضور رئیس، دبیر و اعض .1

های ارسالی به مؤسسه )مصوب در هیأت امنای مؤسسه( در این خصوص رئیس و دبیر مؤسسه طرح

های ارسالی به مؤسسه نبوده و از سهمیه گرنت پژوهشگر فرهیخته نیز استفاده حتی همکار طرح

 اند. ننموده

 ها های تخصصی مؤسسه در جلسات کمیتهکمیتهتکمیل اظهارنامه تعارض منافع اعضای  .2

 های تحقیقاتی تکمیل اظهارنامه تعارض منافع توسط داوران طرح .3

، نام محقق اصلی، وابستگی دانشگاهی محقق های مصوب )شامل عنوان طرحدرج مشخصات طرح .4

و گاه مؤسسه اصلی، بودجه مصوب، تاریخ شروع، تاریخ پایان و درصد پیشرفت طرح( در وب

های مصوب مؤسسه مشمول داوری اخالقی روزرسانی ماهانه آن. افزون بر آن، از آنجایی که طرحبه

شوند مشخصات آنها به محض صدور مجوز اخالق در سامانه ملی اخالق در پژوهش که از نیز می

 .شروع به کار نموده است نیز قرار گرفته و در دسترس همگان است 1396سال 

قانون احکام دائمی  1شود مطابق با ماده ه نیماد به صورت هیئت امنایی اداره میاز آنجایی که موسس

های دولتی (، مشمول قوانین عادی کشور در مورد اینکه سازمان10/11/1395های توسعه کشور )مصوب برنامه

انتقال بودجه شود. بنابراین به راحتی قادر به قادر به انتقال بودجه ساالنه خود به سال بعد نیستند، نمی

های های موسسه نیماد طرحتوانند ذیل حمایتهای بعد است. به همین دلیل محققان میباقیمانده خود به سال

 ساله را تعریف کنند. 3-5پژوهشی 

 با اصالحات و الحاقات بعدی1395/11/10های توسعه کشور مصوب  قانون احکام دائمی برنامه

ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از  ات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستاندانشگاهها، مراکز و مؤسس - 1ماده 

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه 

ویژه قانون محاسبات عمومی های دولتی به باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاهربط می قانونی ذی 
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کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات 

 های مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، نامهو آیین 

جمهور و در مورد دانشگاهها ها به تأیید رئیس تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان 

 .کنند رسد، عمل می و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می

از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه  یافتهاعتبارات اختصاص  - 1تبصره 

 .شود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه استقطعی منظور می 

 

گیری بهره های علوم پزشکی داخل کشور باهمچنین تشویق محققان ایرانی غیرمقیم به همکاری با دانشگاه 

های مشمول همکاری با تخصیص امتیاز باالتر به طرح1نامه انتخاب و انتصاب اعضای هیأت علمی وابستهآیین از

شی در راستای پاسخگویی به سؤاالت پژوه المللی از ابتکارات این مؤسسه بوده که به منظور انجام پژوهشبین

ملی و یا انتقال دانش و مهارت در علوم مرز دانش به داخل کشور بوده است. بدیهی است که بودجه تخصیص 

ها صرف ایجاد زیرساخت انجام طرح در داخل کشور با نظارت ناظر طرح خواهد شد و داده شده به این طرح

 ,IRIMC)شودتأمین اعتبار می ها توسط مؤسسات خارج از کشوردر بسیاری مواقع بخشی از بودجه این طرح

1398) . 

های پژوهشی را در زمینه نظارت بر پروژه از نظر نظارت هم باید توجه داشت که کمیته اخالق نقش مهمی

ارائه هرگونه اطالعات نادرست کند. بنابراین تخلف محققان در هر یک از مراحل پژوهش یا حوزه سالمت ایفا می

در خصوص همکاران طرح )به طور عمد( موجب ارجاع پرونده طرح به کمیته اخالق خواهد شد. در مجموع با 

توان گفت که فرآیند اعطای گرنت در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم می توجه به توضیحات ارائه شده

 است. 17-2شکل پزشکی ایران )نیماد( مطابق با 

 

                                                 
 

1 Adjunct professor 

http://nimad.ac.ir/files/site1/files/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87.pdf
http://nimad.ac.ir/files/site1/files/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87.pdf
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 یقات علوم پزشکی ایران )نیماد(های پژوهشی در موسسه ملی تحق: فرآیند ارزیابی طرح17-2شکل 
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های خود به دنبال جلب مشارکت محققان موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی در برخی از گرنت

فهرست محققان  1های تحقیقاتی داخل کشور است، از این رو بر روی سایت موسسهایرانی غیرمقیم در طرح

است. محققان ایرانی غیرمقیم  ی را دارند اعالم کردهایرانی غیرمقیم که تمایل به همکاری با محققان داخل

های مربوطه عالقمندی خود برای همکاری را ابراز نمایند. به نوعی موسسه نیماد کارکرد توانند با تکمیل فرممی

 کند.های پژوهشی مختلف را فراهم میهمرسانی محققان ایرانی مقیم و ایرانی غیرمقیم در حوزهبه

نامه مالکیت فکری است لکیت فکری نیز باید توجه داشت که موسسه نیماد دارای آییندر مورد بحث ما

ماده سه  3-2به تصویب هیات امنای موسسه رسیده است. براساس بند  1396اسفند ماه  13که در تاریخ 

 از استفاده با گروهی یا فردی فعالیت اثر بر که فکری دارایی هرگونه از حاصل مادی نتایج در نیماد"نامه، آیین

و یا اعتبارات دانشگاه انجام شود، دارای حق خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد شرایط دیگری  تجهیزات امکانات،

 ."ذکر شده باشد

 ی موسسه نیمادهاچالش .2-3-6-2

ها و های موسسه نیماد، فهرست ویژگیهای مطرح شده در مورد فعالیتدر مجموع با توجه به بحث

 . (27-2جدول مه از طریق مصاحبه با کارشناسان و بررسی اسناد شناسایی شدند )های این برناچالش

 های موسسه نیمادهای  فعالیت: نقاط قوت و چالش27-2جدول 

 کد توضیحات

 مبنای قانونی ی علوم پزشکی کشورهامصوبه شورای گسترش دانشگاه

 مجری موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران )نیماد(

 سامانه  سایت موسسه نیماد و سامانه مدیریت پژوهش کایپر

ها عبارتند های ارزیابی پروپوزالدر دستورالعمل ارزیابی موسسه نیماد عنوان شده است که شاخص

اربردپذیری پروپوزال، پژوهشگر اصلی، تیم پژوهش و دستاورد از: نوآوری، شایستگی علمی، ک

 پروپوزال

معیارهای شفاف برای 

 ارزیابی مجریان بالقوه 

های مرتبط به حوزه کمیته تخصصی فعال هستند که اقدام به ارزیابی پروپوزال 9در موسسه نیماد 

 کنند.  فعالیت خود می

نظارت و ارزیابی در 

 هاانتخاب پروژه

های حمایت شده، بودجه پروژه، درصد پیشرفت پروژه در عات کامل مربوط به محققان و پروژهاطال

 شود.سامانه موسسه نیماد منتشر می
 ارائه گزارش عملکرد

                                                 
 

1 https://b2n.ir/e81228 
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 مدل توزیع بودجه   رقابتی و مبتنی بر فرخوان 

 برنامه هدفمند بودن در موسسه نیماد با توجه به جامعه هدف گرنت های متعددی طراحی شدند. 

های تخصصی و بر مبنای هر پیش پروپوزال حداقل توسط سه داور به پیشنهاد رئیس و دبیر کمیته

 شوند.معیارهای مشخصی ارزیابی می
 فرآیند داوری منظم 

 حضور ناظر برای طرح  پیشرفت هر طرح تحقیقاتی توسط یک/دو ناظر مورد ارزیابی مداوم قرار خواهد گرفت.

اری موسسه نیماد مبتنی بر بررسی تجربه نهادهای مطرح در کشورهای توسعه طراحی فرآیند ک

یافته است و به همین خاطر در طول فرآیند مواردی مانند: دریافت پیش پروپوزال، تعیین سه داور 

های متعدد و الزام به تدوین پروپوزال و حداقل یک داور خارجی برای ارزیابی پروپوزال، ارائه گرنت

 رود.نگلیسی به کار میبه زبان ا

های گوناگون کارگاه مختلف در زمینه 68مؤسسه نیماد از بدو تشکیل تاکنون مبادرت به برگزاری 

های بالینی و فناوری نموده شناسی پژوهش از جمله نگارش پروپوزال استاندارد در پژوهشروش

 است

توجه به تجربه کشورهای 

توسعه یافته در طراحی 

 بلندمدتبرنامه و رویکرد 

های تخصصی دبیر و اعضای کمیتهبراساس دستورالعمل مربوط به فرآیند کاری موسسه نیما  

مجاز نیستند که به عنوان محقق اصلی برای دریافت گرنت به موسسه طرح ارسال کنند،  مؤسسه

 د. ها و داوران باید اظهارنامه تعارض منافع را تکمیل و امضا نماینعالوه بر این اعضای کمیته

 مدیریت تعارض منافع

، نام محقق اصلی، وابستگی دانشگاهی محقق اصلی، های مصوب )شامل عنوان طرحمشخصات طرح

نیماد موجود  گاه مؤسسهبودجه مصوب، تاریخ شروع، تاریخ پایان و درصد پیشرفت طرح( در وب

 شود.است و به صورت ماهانه به روزرسانی می

شفافیت اطالعات و اعالم 

  خوردباز

قانون احکام  1شود مطابق با ماده از آنجایی که موسسه نیماد به صورت هیئت امنایی اداره می

(، مشمول قوانین عادی کشور در مورد اینکه 10/11/1395های توسعه کشور )مصوب دائمی برنامه

ابراین به شود. بنهای دولتی قادر به انتقال بودجه ساالنه خود به سال بعد نیستند، نمیسازمان

توانند های بعد است. به همین دلیل محققان میراحتی قادر به انتقال بودجه باقیمانده خود به سال

 ساله را تعریف کنند. 3-5های پژوهشی های موسسه نیماد طرحذیل حمایت

قابلیت انتقال بودجه 

پژوهش با سال بعد  

های بلند و )تدوین طرح

 میان مدت(

کند. های پژوهشی حوزه سالمت ایفا میی را در زمینه نظارت بر پروژهکمیته اخالق نقش مهم

بنابراین تخلف محققان در هر یک از مراحل پژوهش یا ارائه هرگونه اطالعات نادرست در خصوص 

 همکاران طرح )به طور عمد( موجب ارجاع پرونده طرح به کمیته اخالق خواهد شد.

سازوکار تنبیهی و 

 محدودکننده

ها داشتند، بودجه به محقق داده اد با وجود اختالف نظرهایی که خود دانشگاهدر نیم“

شود. در ابتدا خود نیماد از طریق چک به محقق شود. یعنی قرارداد با محقق بسته میمی

پرداخت داشت، که در همان ابتدای کار مسیر عوض شد و انتقال مستقیما با شماره شبای 

ها دالیل رضایت از موسسه روند سریعی است که هزینهپذیرد. یکی از محقق صورت می

 .”(Intw 18شود)دریافت می

 سیستم پرداخت چابک

گیری موسسه به تمام فرایند از زمان وارد شدن طرح تا تسویه حساب از ابتدای شکل “

شود. یکی از مشکالتی که این موسسه دارد، علیرغم همه اقداماتی صورت آنالین انجام می

 .”(Intw 18است) م شده، تشکیالت با پست سازمانی هنوز ثبت نشدهکه انجا

محدودیت کمی و کیفی 

نیروی انسانی درگیر در 

 اجرای برنامه

ها توسط داوران خارجی )خصوصا ایرانیان مقیم( به دلیل تورم و تحریم، ارزیابی پروپوزال“

 .”(Intw 18بسیار کمرنگ شده است)

)در  محدودیت منابع مالی

 فرآیند( اجرای
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 گرنت جوانه .2-3-7

 گرنت جوانه تاریخچه .2-3-7-1

ایده اجرای این برنامه توسط رئیس وقت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران )دکتر محمد جعفر صدیق 

زاده( مطرح شد و برای اولین بار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اجرا شد. پس از اجرای این دامغانی

رئیس پارک علم و فناوری وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات انتخاب شدند. برنامه، دکتر صدیق به عنوان 

ریزی فناوری دکتر صدیق به منظور پیگیری ایده خود تصمیم گرفت که از طریق تعامل با دفتر امور برنامه

های علم و فناوری کشور اجرا کند.  در این بین  طی تعامل دکتر صدیق و دکتر وزارت عتف در سطح پارک

ریزی امور فناوری وزارت عتف( مقرر شد که این برنامه با حمایت پارک علم و کشمیری )مدیر کل دفتر برنامه

و به صورت آزمایشی در شهرک علمی تحقیقات اصفهان اجرا شود. البته در آن زمان این برنامه  ICTفناوری 

های اصفهان برای اجرای پایلوت انشگاهشد. با اعالم فراخوان در سطح دشناخته می "رستار"با عنوان برنامه 

میلیون  150طرح پذیرفته شدند و حدود  16طرح ارسال شدند که در نهایت  42برنامه رستا، در مجموع 

میلیون تومان و برای کارشناسی  6ها اعطا شد )برای دکتری تومان به صورت گرنت برای حمایت از این طرح

ریزی امور فناوری به همراه ، مدیر دفتر برنامه1398این برنامه در سال میلیون تومان(. بعد از اجرای  4ارشد 

های استان کشور برگزار کنند. استان 5، تصمیم گرفتند که این برنامه را در بین ICTرئیس پارک علم و فناوری 

 (.  18-2شکل ، سمنان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، مرکزی )منتخب عبارتند از: فارس
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 : گزارش عملکرد برنامه پایلوت گرنت جوانه در پنج استان18-2شکل 

های برنامه قبل از اجرای سراسری ای برنامه این بود که نقاط ضعف و چالشدر واقع هدف از اجرای مرحله

استان و در مرحله  14استان اجرا شد، در مرحله بعد  5ند. بنابراین در گام اول برنامه در آن مشخص و رفع شو

استان در حال اجرا است. عالوه بر این در ابتدا صرفاً وزارت فناوری اطالعات و ارتباط به عنوان   22سوم نیز در 

ان حامی در این برنامه مشارکت حامی در این برنامه مشارکت داشت اما در حال حاضر وزارت نفت نیز به عنو

 کرده است. 

 14استان و بعد  5گرنت را مرحله به مرحله افزایش داند، ابتدا برنامه را به صورت آزمایشی در بین  "

" استان اجرا شد  22های برنامه مشخص شدند سپس برنامه در بین استان اجرا کردیم و شکاف

(Intw15.) 

محور در اجرای این طرح بود. در واقع با توجه به اینکه ل رویکرد عدالتیکی از اهداف اصلی این طرح اعما

های مطرح در مرکز و شهرهای های پژوهشی معموالً به دانشگاهبخش زیادی از منابع مالی مربوط به فعالیت

 یابد، این طرح سعی داشت دسترسی برابر را برای جامعه دانشگاهی در کشور فراهمبزرگ کشور اختصاص می

شان اعطا شد، فرصت یکسانی برای ارائه طرحکننده آموزش یکسانی ارائه میکند. به نوعی به همه شرکت

شدند.  این طرح های ارزیابی میشود و براساس معیارهای یکسانی طرحشود، سواالت یکسانی پرسیده میمی

ور توزیع کند به همین خاطر های مختلف کشمحور گرنت را در بین دانشگاهسعی داشت که به صورت عدالت

 ها در نظر گرفته بود.یکسانی را برای همه دانشگاه در کل فرآیند اجرای طرح رویه
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های این طرح را برعهده گرفته بود بنابراین در طرح پرداخت بخشی از حمایت ICTاز آنجایی که وزارت 

وزه فناوری اطالعات تعریف شده باشند، حمایت هایی که در حها و رسالهنامهپایلوت مقرر شد که صرفاً از پایان

های مرتبط به فناوری اطالعات و ارتباطات، در صورت بگیرد. با این حال با توجه به محدودیت تعداد طرح

 های غیرمرتبط به فناوری اطالعات نیز حمایت شد.  برخی موارد از طرح

 12/11/1398نه ذیل آن قرار دارد در تاریخ نامه اجرایی گرنت فناوری که گرنت جواشایان ذکر است آیین

نامه اجرایی طرح گرنت جوانه هنوز تصویب به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید. با این حال شیوه

 نویس است.   نشده است و پیش

 برنامه گرنت جوانه فرآیند اجرایی .2-3-7-2

د از: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت کلی باید توجه داشت که ذینفعان طرح گرنت جوانه عبارتن

اطالعات و ارتباطات، وزارت نفت و ...(، پارک ریزی فناوری(، سازمان حامی )وزارت فناوری)دفتر امور برنامه

 علم و فناوری استان، صندوق پژوهش و فناوری استان، عضو هیات علمی دانشگاه )استاد راهنما( و دانشجو. 

های )دکتری و کارشناسی ارشد( مصوب رنت جوانه هدف حمایت از پروپوزالهمانطور که اشاره شد در گ

توان گفت که این طرح به . به نوعی میشوندها است که در نهایت منجر به توسعه نمونه اولیه میدر دانشگاه

استا شوند. در این رمی 4یا  TRL 3هایی است که در نهایت منجر به توسعه فناوری در دنبال حمایت از طرح

های حامی )مانند وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات و وزارت در گام اول وزارت عتف پس از تعامل با سازمان

های مصوب اعالم هایی را به منظور دریافت پروپوزالبار در سال( فراخوان 2نفت( در طول  سال )معموالً 

ها در دانشگاه تصویب شده است و وپوزال آنکند. در این گام دانشجو و عضو هیات علمی در صورتی که پرمی

بخشی از دوران تحصیلش باقی مانده باشد )دانشجوی ارشد حداقل دو ترم و دانشجوی دکتری حداقل یک 

کنند. ترم باقی مانده باشد(، طرح خود را در سامانه مربوطه ثبت و برای پارک علم و فناوری استان ارسال می

تحصیل دانشجویان به وسیله دانشگاه و از طریق یک نامه به دبیرخانه استانی  تعیین مدت زمان باقیمانده از

شود. البته شرط حضور در این فراخوان این است گرنت جوانه واقع در پارک علم و فناوری استان ارسال می

 که خروجی پایان نامه به یک نمونه اولیه ختم شود. 
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های دریافتی در این طرح، عضو هیات علمی مخاطب تالبته به منظور پاسخگویی بیشتر نسبت به حمای

اصلی برنامه گرنت جوانه است و دانشجو مخاطب نیست. با این حال هر عضو هیات علمی به صورت همزمان 

واحد حمایت گرنت جوانه را دریافت کند ) هر  7سال در مجموع  5واحد حمایت و در هر  3توان معادل می

 واحد است(. 2واحد و هر رساله دکتری معادل  1عادل پایان نامه کارشناسی ارشد م

ها را از های تخصصی و اساتید توانمند پروپوزالتیم اجرایی گرنت جوانه معتقدند که با توجه به اینکه تیم

شوند و صرفاً بر ابعاد ها نمیکنند بنابراین در ارزیابی خود اصالً وارد ارزیابی علمی طرحنظر علمی ارزیابی می

پذیری ها صرفاً در دو محور امکانتوان گفت که ارزیابیشوند. به نوعی میورانه و بازاری طرح متمرکز میفنا

سازی محصول انجام خواهند شد. یک نکته مهم اینکه دبیرخانه ملی گرنت جوانه به ساخت و قابلیت تجاری

تعیین کرده است. به بیان  های کشور یک نرخ پذیرش مشخصمنظور ایجاد فضای رقابتی برای همه استان

 65هایی که در هر استان پذیرش شوند، مشخص نیست بلکه هر استان مجاز است که از ساده تعداد  طرح

 های دریافتی را برای دریافت حمایت این برنامه انتخاب کند. درصد از مجموع طرح

کلی یک ارزیابی اولیه بر روی پس از پایان فراخوان، در ابتدا کارشناسان پارک علم و فناوری به صورت 

کنند )این ارزیابی معموالً کلی بود و بیشتر متمرکز بر ررسی ها را غربال میهای دریافتی انجام داده و آنطرح

های مطرح شده در فراخوان است(.  در ادامه یک جلسه پیش دفاع برای ها با حوزهنقص مدارک و ارتباط آن

شود. در این جلسه پارک علم و فناوری استان به صورت مجازی برگزار میکننده در محل هر یک از مشارکت

شود که در ارائه خود بر روی چه مواردی تمرکز کنند و چه مواردی را ها آموزش داده میکنندهبه مشارکت

بیان نکنند. در واقع جلسه پیش دفاع به نوعی یک جلسه آمادگی برای جلسه دفاع اصلی است که با حضور 

دفاع از طرح های پذیرش شده در مرحله غربالگری اولیه وارد فرآیند گردد. در ادامه تیمداوری برگزار می تیم

دقیقه برای تیم داوری )که عمدتاً  5شوند. در این مرحله هر تیم موظف است که طرح خود را در مدت خود می

ها پاسخ بدهند. در در ادامه به سواالت آنافرادی با سابقه فعالیت در فضای کسب و کار هستند( ارائه کند و 

ها انتخاب کند. تواند داورها را به صورت تخصصی و بر مبنای طرحاین بین پارک علم و فناوری هر استان می

کنند یک ها سعی میبه بیان ساده برای هر طرح از داورهای مشخصی استفاده کند. اما در عمل برخی از پارک
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ها را با کمک های مختلف فناوری آشنا هستند را انتخاب کنند و همه طرححوزه تیم داوری مشترک که بر

تیم داوری مورد نظر ارزیابی کنند. البته باید توجه داشت که یکی از شروط سازمان حامی برای حمایت از یک 

موالً سعی طرح این است که حتماً تیم داروی با هماهنگی و تایید سازمان حامی انتخاب شوند. بنابراین مع

شود که در طی تعامل با سازمان حامی، داورهای تخصصی انتخاب شوند. همچنین در مورد فرآیند داوری می

ها یکسان است. در نهایت تیم داور با توجه به توضیحات ها برای همه طرحباید توجه داشت که عنوان سوال

دهند. در های مطرح شده، به هر تیم امتیاز میلها به سواهای آنمسئول هسته )معموالً استاد راهنما( و پاسخ

ها شوند. در ادامه نتایج داوریبندی میهای دریافتی بر مبنای امتیازی که دریافت کردند اولویتنهایت نیز طرح

شوند. اعضای شورای پذیرش توسط کارگروه در شورای پذیرش پارسا )پایان نامه و رساله( استان مطرح می

های مطرح استان و ن کارگروه متشکل از رئیس پارک علم و فناوری، رئیس دو تا از دانشگاهگرنت استان )ای

شوند. با این حال شورای پذیرش استان عالوه بر توجه به نتایج چند نماینده از صنعت هستند( تعیین می

ها برای ن طرحهای پذیرش شده در شهرهای استان، مزیت بودها به عواملی دیگری مانند توزیع طرحداوری

های توجه ها صرفاً به نتایج ارزیابیکنند. به بیان ساده در انتخاب طرحهای نهایی را انتخاب میاستان و... طرح

شود و نظر شورای پذیرش که مبتنی بر برخی مالحظات خاص است، اهمیت بیشتری دارد. به عنوان نمونه نمی

ها، پتانسیل کاربرد طرح برای استان، زیع استانی طرحهای منتخب به توشورای پذیرش در پیشنهاد طرح

 کند. ها و .. توجه میآشنایی با مجریان طرح

های آخر بود اما این بود و جزء اولویت 10مثال در کهگیلویه و بویر احمر، پروژه داشتیم که امتیازش "

تواند برای استان خیلی بعداً میشد العاده بود و اگر از این پروژه حمایت میپروژه برای بوم استان  فوق

قرار گرفت و به عنوان پروژه دارای  7مفید باشد. بنابراین این پروژه با تشخیص شورای در اولویت 

 .(Intw 15) "اولویت انتخاب شد 

هایی که باید حمایت در نهایت شورای پذیرش با توجه به مالحظات خاص خود یک پیشنهاد در مورد طرح

. شودهای مورد حمایت توسط رئیس پارک صادر میند و حکم نهایی در مورد تعیین طرحکشوند آماده می

شود. البته دانشجو و عضو هیات علمی ها و اعالم نتایج به مجریان فرآیند کاری شروع میپس از تصویب طرح

ها را بر مبنای ایتتوانند کار خود را شروع کنند. از آنجایی که دبیرخانه برنامه، حمقبل از اعالم نتایج می

کند، بنابراین از همان ابتدا به تیم مجری اعالم اند، پرداخت میفاکتورهایی که در سامانه سدف بارگذاری شده
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ای را برای اجرای طرح پرداخت کردند، حتما فاکتور آن را دریافت شود که اگر قبل از اعالم نتیجه هزینهمی

ها برای هر طرح در قالب یک یا دو میان دوره جوانه، پرداخت حمایت نامه برنامه گرنتنمایند. براساس شیوه

ها در هر دوره در قالب سه سطح ضعیف )کسب امتیاز کمتر از گیرد. نتایج ارزیابیو یک پایان دوره صورت می

بندی درصد( سطح 75درصد( و خوب )کسب امتیاز بیشتر از  75تا  50درصد(، قابل قبول )کسب امتیاز  50

شوند. شایان ذکر است که در صورت کسب امتیاز ضعیف از ارزیابی پایان دوره و قصور تیم اجرایی در انجام می

ضعیف پروژه )به تشخیص داور تخصصی( و تصویب شورای پذیرش، پروژه ناتمام تلقی خواهد شد. در این 

بل بررسی نیست. الزم به های بعدی قاصورت درخواست پروژه جدید از طرف استاد راهنمای اول در فراخوان

ذکر است که ارزیابی میان دوره و پایان دوره بر مبنای ارسال گزارش کتبی پیشرفت پروژه در بازه زمانی 

 گیرد. مشخص، ارائه شفافی پیشرفت کار، دریافت نظر سازمان حامی و ابالغ نتایج صورت می

کند. در این راستا مقرر ی طرح فعالیت میصندوق پژوهش و فناوری استان در این طرح به عنوان بازوی مال

شده است که همه نهادهایی درگیر در این طرح منابع مالی خود برای حمایت از طرح را به حساب صندوق 

پژوهش و فناوری استان واریز کنند. با این حال با توجه به اینکه معاونت پژوهشی وزارت عتف و وزارت فناوری 

توانند به صورت مستقیم منابع ها نمیهای ستادی هستند بنابراین این بخشماناطالعات و ارتباطات جزء ساز

های صف )صندوق پژوهش و فناوری استان( واریز کنند. از این رو الزم است که وزارت مالی به حساب بخش

یز عتف و فاوا سهم خود را به حساب پارک علم و فناوری استان واریز کنند. براساس توافق صورت گرفته ن

پارک علم و فناوری استان موظف است که این منابع را حداکثر در فاصله یک ماهه به حساب صندوق پژوهش 

 کشد.و فناوری استان واریز کند. البته در عمل این بازه زمانی خیلی بیشتر طول می

ا به پارک هامون اقدام کنیم بنابراین ما پول ربنابراین ما )وزارت عتف( باید از طریق زیرمجموعه "

دادیم ولی باهاش یک توافق نامه بستیم که ظرف مدت یک ماه این پول را به حساب صندوق پژوهش 

 (.Intw 15) "و فناوری استان واریز کنند

اعتبارات پروژه در قالب سه سرفصل کلی تحلیل بازار و توانمندسازی هسته )اعتبار توانمندسازی(، پیشبرد 

توسعه(، پرداخت به دانشجو )اعتبار نیروی انسانی( قابل هزینه است. البته  پژوهش پروژه )اعتبار تحقیق و

درصد صرف  40درصد صرف توانمندسازی،  10توزیع اعتبارات مصوب و تامین شده به این صورت است که 
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شود. اعتبارات مصوب برای حمایت از هر طرح به صورت درصد صرف تحقیق و توسعه می 50نیروی انسانی و 

گردد. در واقع سهم هر یک از نهادهای شود مشخص می( که هر سال تعیین میAاز یک عدد پایه )مضربی 

شود مثال در اولین برنامه عدد پایه چهار کننده در این برنامه براساس مضربی از عدد پایه مشخص میمشارکت

ها در اعتبارات مصوب پروژهمیلیون تومان بود و در فراخوان دوم ده میلیون تومان بود. شایان ذکر است که 

  28-2جدول های میان دوره و پایان دوره به شرح شروع )مرحله اول( و در مراحل بعدی براساس ارزیابی

 شود. با این حال باید توجه داشت که پرداخت اعتبار حمایتی تامین شده به مجری، در ازایتخصیص داده می

گیرد. در واقع مسئول کرد قابل قبول از سوی مسئول هسته )عضو هیات علمی( صورت میارائه مدارک هزینه

هسته باید مدارک هزینه کرد را در سایت سدف بارگذاری کند، سپس این مدارک توسط کارشناس پارک 

)صندوق پژوهش و گیرد و در صورت تایید دستور پرداخت برای صندوق عامل مجری مورد بررسی قرار می

های نیروی انسانی در قالب ارائه رسید پرداخت شود. پذیرش اسناد مربوط به هزینهفناوری استان( ارسال می

کننده( و سایر به دانشجو و محقق )با درج تاریخ و نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و امضای دریافت

)یا فاکتور با درج تاریخ و نام شخص حقیقی یا حقوقی، کد ملی، ها در قالب ارائه فاکتور فروش رسمی هزینه

 گیرد.کننده( انجام میشماره موبایل و مهر و امضای دریافت

 ها در شروع و در مراحل بعدی: نحوه توزیع اعتبار مصوب پروژه28-2جدول 

 له دکتریرسا پایان نامه کارشناسی ارشد

درصد مجموع  50مرحله اول )همزمان با ابالغ پذیرش(:  

اعتبارات پارک مجری، وزارت عتف و سازمان حامی، در 

 ربطهای ذیبخش

درصد مجموع  40مرحله اول )همزمان با ابالغ پذیرش(:  

اعتبارات پارک مجری، وزارت عتف و سازمان حامی، در 

 ربطهای ذیبخش

ای(: براساس نتایج ارزیابی، ضعیف، همرحله دوم )میان دور

درصد از اعتبار  75و  50قابل قبول و خوب، به ترتیب صفر، 

حمایتی باقیمانده پارک مجری، وزارت عتف و سازمان حامی، 

 ربطهای ذیدر بخش

های اول و دوم(، براساس ایمراحل دوم و سوم )میان دوره

 40ب صفر، نتایج ارزیابی ضعیف، قابل قبول و خوب به ترتی

درصد اعتبارات باقیمانده پارک مجری، وزارت عتف و  60و 

 ربطهای ذیسازمان حامی، در بخش

مرحله سوم )پایان دوره(: براساس نتایج ارزیابی، ضعیف، قابل 

درصد اعتبار  100و  100قبول و خوب، به ترتیب صفر، 

حمایتی باقیمانده پارک مجری، وزارت عتف و سازمان حامی، 

 ربط.های ذیخشدر ب

مرحله چهارم )پایان دوره(: براساس نتایج ارزیابی، ضعیف، 

درصد اعتبار  100و  100قابل قبول و خوب، به ترتیب صفر، 

حمایتی باقیمانده پارک مجری، وزارت عتف و سازمان حامی، 

 ربط.های ذیدر بخش
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 ی برنامه گرنت جوانههاچالش .2-3-7-3

ها و ، فهرست ویژگیفرآیند اجرای گرنت جوانهشده در مورد های مطرح در مجموع با توجه به بحث

جدول 29-2جدول های این برنامه از طریق مصاحبه با کارشناسان و بررسی اسناد شناسایی شدند )چالش

2-27) . 

 های  فرآیند گرنت جوانه : نقاط قوت و چالش29-2جدول 

 کد توضیحات

 مبنای قانونی برنامه نامه اجرایی مصوب وزارت عتفآیین

 مجری هاهای علم فناوری استانریزی امور فناوری وزارت عتف و پارکدفتر برنامه

 سامانه  اجرای برنامه هستند(های سامانه آنالین سدف و دریک )سامانه

وجود داور و ناظر برای  شوند.های ارسالی توسط کمیته داوران ارزیابی میطرح

انتخاب و اجرای 

 هاپروژه

تواند در در این برنامه اگر پروژه از طرف پارک علم و فناوری خاتمه نخورد، هیات علمی دیگر نمی“

 .”(Intw 17این طرح مشارکت کند )

کسب امتیاز ضعیف از ارزیابی پایان دوره و قصور تیم اجرایی در انجام ضعیف پروژه )به در صورت 

تشخیص داور تخصصی( و تصویب شورای پذیرش، پروژه ناتمام تلقی خواهد شد. در این صورت 

 های بعدی قابل بررسی نیست.درخواست پروژه جدید از طرف استاد راهنمای اول در فراخوان

 سازوکار تنبیهی و

 محدودکننده 

 مدل توزیع بودجه   بار در سال(2رقابتی و مبتنی بر فراخوان )

در مورد بودجه برنامه و پرداخت آن باید توجه داشت که با تغییر مدیریت و در صورتی که مدیر “

شود. در واقع با توجه به بعدی در وزارتخانه به این طرح اعتقاد نداشته باشد، این برنامه متوقف می

شد امیدوار باشیم که بودجه آن ر نیازی به آن نداشت بنابراین نمیای بود که بازاکه طرح به گونهاین

با توجه به شرایط فعلی کشور تامین شود. در واقع تا زمانی که طرح وابسته به بودجه وزارت علوم 

 .”(Intw 16شود )باشد صرفاً تا زمانی که بودجه وجود دارد این طرح انجام می

با مدیر و دولت وقت توافق نامه امضا کردند، این طرح  1402های آزمایشی تا چه تا اینجا گرنتاگر“

متعهد است که  1402پشتوانه وزیر را دارد به هرحال اگر دولت جدید هم نخواد این اتفاق بیفته تا 

 .”(Intw 15این کار را انجام بده )

 فقدان ضمانت اجرا

این بود که کاش زودتر گفته بودید تا من پروپوزال را در راستای  های اصلی اساتیدیکی از گالیه

ای که مطرح سازمان حامی پیش ببرم و بتوانم از حمایت پارک فناور اطالعات استفاده کنم. این نکته

تر مشخص شود کردند، نکته درستی بود. عالوه بر این این بازخورد را داشتیم که زمان فراخوان دقیق

 (Intw 15نام دانشجوها باشد)و قبل از ثبت 

خرداد  15یک ایراد به این هست که اصال چرا فراخوان برگزار می کنند. مثالً اینکه فراخوان تا “

تواند در فراخوان شرکت کند و شود و نمیخرداد تصویب می 30فرصت دارد اما پروپوزال دانشجو 

است هر دانشجو حداقل باید یکسال در این  باید تا فراخوان بعدی منتظر بماند. از آنجایی هم که الزم

طرح حضور داشته باشد بنابراین در فراخوان بعدی ممکن است شرایط حضور را نداشته باشد. این 

نامناسب بندی زمان

 فراخوان
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ایرادی بود که همه گفتن چرا فراخوانی است چرا به صورتی نیست که هر زمان هر کسی تمایل داشت 

 .”(Intw 17) در این برنامه شرکت کند

براساس طرح جوانه اگر مجری یا همان هیات علمی خودش آورده مالی بیاورد، وزارت علوم و پارک “

دهند. البته براساس این طرح باید همه منابع مالی در اختیار هایشان را افزایش میفاوا میزان حمایت

این حال مدیر صندوق پژوهش  شد. باگرفت و پرداخت میصندوق پژوهش و فناوری استان قرار می

و فناوری استان اصفهان معتقد بود که اینکه مجری خودش پول به صندوق بدهد و دوباره از صندوق 

پول خودش را دریافت کند مصداق پولشویی است و غیرقانونی است. در صورت سازمان بازرسی بر 

 .”(Intw 16ه دادگاه بکشاند )تواند آنها را به اتهام پولشویی بروی این موضوع متمرکز شود می

تدوین سیاست بدون 

توجه به شرایط و 

 قوانین کشور

های علم و فرآیند اجرای این طرح کلی کار داره و اومدن این کار رو تو همین پرسنل فعلی )پارک“

های گرنت فناوری( پخش کردند. مثال کارشناس پارک را مجبور کردیم که کارهای مربوط به سامانه

ماه  2نفر از نیروهای پارک در طول مدت  7-6و تایید فاکتور و سند و ... را انجام بدهد. یعنی جوانه 

فراخوان کال درگیر کارهای گرنت جوانه میشیم  و اصالً به کارهای خودمون نمی رسیم. حاال ما گفتیم 

این کار رو  هادهد؟ به خاطر این مسائل پارکنیرو بگیرید اما بودجه این نیروها را چه کسی می

تونم بره کنم تایید کنم. من نمیرسد سعی میسرسری میگیرن و من خودم هرچی به دستم می

های داوریش خیلی زیاده، ماخودمون نظارت کنم ببینم این درست انجام میشه یا نه. مثال جلسه

 .”(Intw 17)پارک( اینقدر جلسه داوری نداریم که توی گرنت جوانه جلسه میزاریم )

های طرح که در پروپوزال عنوان شده است الزم است که کارشناس مورد فاکتورها و هزینه در“

فاکتورها را با هزینه های پروپوزال مقایسه کند. با این حال با توجه به اینکه این کار دردسر زیادی 

باشند سواد  کنند و حتی اگر هم تمایلی به انجام این کار داشتهدارد اغلب کارشناسان این کار را نمی

علمی ان را ندارند. مثال در پرپوزال عنوان شده است که یک ماده مشخص را الزم دارم اما در عمل 

ممکن است ماده مورد نظر یافت نشود و مجری به ناچار سراغ ماده دیگری بود که کارشناس نمی 

را آورده است Yفاکتور ماده  را الزم دارم اما Xتواند این را بفهمد. یا اینکه توی پروپوزال نوشته ماده 

 .”(Intw 16حاال کارشناس از کجا بفهمد که اینها جایگزین هم هستند)

تونیم نظارت کنیم من از ها نظارت کنند اما ما نمیاصل ماجرای گرنت اینجا بود که گفتند پارک“

رشناس من که کجا بدونم هزینه کرده یا نکرده است. مثال اومده گفته که فالن قطعات رو خریدم، کا

فهمه این قطعات الزم بوده برای این کار یا اینکه اصال این قطعه را خریده یا نخریده است اصال نمی

(Intw 17)”. 

محدودیت کمی و 

کیفی نیروی انسانی 

 درگیر در اجرای برنامه

دانشگاه  شون را در راستای اهدافنامهها پایانکنندهیکی از ایرادت به این طرح این است که شرکت“

بدن. االن مثال دور آزمایشی  MVPخواهند نوشتن و الکی میگن که در راستای این طرح است و می

حمایت اولیه را گرفتند اما در مرحله ارزیابی اولیه دیگه چیزی برای ارائه کردن ندارند. چون واقعا 

. در طول .( استMVP)کار کنند. الکی اونموقع نوشتند که دستاورد ما فالن  MVPخواهند روی نمی

دهد کند و فقط مرحله آخر را تحویل نمیدرصد حمایت را دریافت می 80فرآیند تا قبل از مرحله آخر 

 .”(Intw 17کند )درصد حمایت را دریافت نمی 20و 

مثال استادی که سرور به خودش و همکارش اجاره داده بود کارش پهباد ساز است. خوب میگیم  “

درصد سندسازی  90اجاره دادن سرور هست یا ساخت پهباد؟ به نظرم من اقا مگه کار شما 

 .”(Intw 17هست)
 

سوء استفاده ذینفعان 

 از برنامه
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یکی از اساتید گفته بود که لپ تاپ خریده، ما گفتیم که مدارک رو برام ما بفرسته بعد یک عکس “

 از یک لپ تاپ برای ما فرستاد. جالبه ما نگاه کردیم که این لپ اون لپ تاپی نیست که به ما گفته.

گفتیم آقای این یه مدل دیگه است،  اون مدلی که شما گفتی خریدم یه مدل دیگه است. گفت آره 

 .”(Intw 17اون توی شرکته من نتونستم بیارم )

دوره ما هر چی به وزارت علوم گفتیم که معیارها ارزیابی رو به ما بدید چیزی ندادند در ارزیابی میان“

هایی دادند که ناقص هستند. بعد گفتند که به داور بدید خودش نظر بده و جالبه و صرفاً یکسری فرم

گفتند که الزم نیست که داور خودش بره بازدید کنه بلکه مجری خودش یک کلیپ از کارش بگیره 

 .”(Intw 17و بفرسته برای داوری )

ت در ته جدوله آخرین امتیاز را آورده ولی هس 10گفت پروژه دارم امتیازش مثال در کهکیلویه می"

تونه در العاده است اگر االن من زیر پر و بال این رو بگیرم بعدا میاین پروژه برای بوم استان من فوق

 "کنندو با بعدی جایگزین می 7استان من خیلی    با تشخیص این گروه مثال این پروژه میاد شماره 

(Intw 15). 

گنجد اما این دانشگاه تمام استان را تا نمی 7در  9دانشگاه دارم امتیازش شده  من یک پروژه از این

دهم این با تشخیص تحت پوشش دارد اگر این را حذف کنم بعدا همراهی تمام استان را از دست می

گیرند و کنند یا براساس نمرات یا صالح استان را هم در نظر میکارگروه استانی یک لیست تهیه می

 (Intw 15دهند)کنند براین اساس یک لیست به ما میسیاست می اعمال

ها از یک شهر نباشد و هیچ طرحی ها( توزیع استانی رو رعایت کند مثاًل همه طرح)در انتخاب طرح“

از شهر دیگر نباشد. یا همه از دانشگاه دولتی نباشد و به دانشگاه آزاد هیچی نرسد. همه در حوزه 

کند. حکم نهایی را رئیس پارک پزشکی چیزی نرسد. این موارد را بررسی می کامپیوتر نباشد و به

کند با این طرح موافق است یا خیر. مثالً ما یک استاد داشتیم که زند. اینجا رئیس پارک اعالم میمی

های برتر بودند اما رئیس پارک گفت که در این دوره سه تا طرح یک استاد سه تا طرحش جزء طرح

نکنید، یک طرح کافیه.دوتاش رو بزارید دور بعدی بیارد. این دیگه تصمیم رئیس پارک  را حمایت

 .”(Intw 17هست)

پذیرد. حاال نکته این های مصوب دانشگاهی را مییکی از نقدها به این طرح این است که پروپوزال“

که میگن داوری  توان تغییر داد. درستهاست که پروپوزالی که در دانشگاه تصویب شده است را نمی

ها به صورت کامل هایی که به سمت بازار هست رو انتخاب کنید اما در واقعیت همه طرحکنید و طرح

به سمت بازار نیستند و شاید الزم باشد که تغییراتی در انها اعمال شود اما باتوجه به اینکه مصوب 

 .”(Intw 16دانشگاه هستند امکان تغییر در آنها وجود ندارد)

م در معیارهای ابها

ارزیابی و انتخاب 

 هاپروژه

رسد سعی ها این کار رو سرسری میگیرن و من خودم هرچی به دستم میبه خاطر این مسائل پارک“

های تونم بره نظارت کنم ببینم این درست انجام میشه یا نه. مثال جلسهکنم تایید کنم. من نمیمی

در جلسه داوری نداریم که توی گرنت جوانه جلسه داوریش خیلی زیاده، ماخودمون )پارک( اینق

 .”(Intw 17میزاریم)

ضعف داوری و ارزیابی 

 گزارش نهایی پروژه

دانست و به ما جوابگو نبود و عضو هیات علمی اصال خودش را در سطح ما )کارشناس پارک( نمی“

جایی بهش گیر می  اصال نمی شد به استاد چیزی بگی با مثال بگی باالی چشمت ابرو هست. اگر هم

دادیم با رئیس پارک تماس می گرفت و کارش را از مسیر دیگری پیش می برد.این موضوع در تایید 

فاکتورها و اموردیگر مصداق داشت. در واقع ما یک نهاد هم زور هیات علمی نبودیم، ما یک نهادی 

یی کارهایی را انجام بدهیم شد با ابزارهابودیم که موظف بودیم به هیات علمی پول بدیم. اگرچه می

 .”(Intw 16) اما در نهایت هیات علمی زور داشت

ضعف توان اجرایی 

 مجری برنامه
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گرفتند ها نداشت و صرفًا اساتید دانشگاهی از ما )پارک( پول میای برای پارکاین طرح هیچ آورده“

 .”(Intw 16شد نه کاالیی نه محصولی)و به هیچ چیزی هم منجر نمی

)پارک علم و فناوری( بود و ما دیگر  طرح یک کار اجرایی بسیار سنگین و بدون اورده برای مااین “

 .”(Intw 16تمایلی به مشارکت در این طرح نداشتیم)

عدم وجود مشوق برای 

 اجرای برنامه

همین موضوع )پرداخت گرنت پس از ارائه فاکتور و رسید( باعث شده است که خیلی از اعضا هیات “

ها ما خیلی بیشتر از این شوند. یکی از دالیلش هم این است که میگن گرنتوارد این طرح نمیعلمی 

ها است. یکی دیگر این است که میگه من این فرایند که اول کار کن، بعد سند بیار و دفاع کن را 

 .”(Intw 17قبول ندارم )

جذابیت پایین برنامه 

 برای واجدین شرایط
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 پژوهش کشور
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 مقدمه 3

ها دولتی و نحوه هزینه کرد آن در هر یک از تعیین، تخصیص و توزیع اعتبارات پژوهشی در بین سازمان

جموعه این ها، مستلزم طی کردن فرآیندهای مختلف و تعامل بازیگران متعدد با یکدیگر است. ماین سازمان

شوند با عنوان نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی ها و فرآیندهایی که طی میبازیگران، تعامالت آن

شوند. بررسی شواهد موجود و اظهارنظر فعاالن حوزه پژوهش حاکی از آن است که نظام تعیین، شناخته می

واجه است و به همین دلیل عملکرد مناسب های متعددی متخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی کشور با چالش

ها و مشکالت آن است از این رو در ادامه را ندارد. از آنجایی که اولین گام در اصالح یک نظام، شناسایی چالش

 های این نظام در کشور ارائه شدند.  های صورت گرفته مجموعه چالشبا توجه به بررسی

ن، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی کشور در نتیجه انجام های نظام تعییبه صورت کلی شناسایی چالش

اند. مهمترین بخش این فرآیند مربوط به مجموعه ذکر شده 1-3جدول های مختلف صورت گرفت که درفعالیت

این نظام انجام شدند. به  هایاست که به منظور دستیابی به یک بینش جامع نسبت به چالش 1هاییمصاحبه

منظور بررسی جامع فرآیندهای تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی،  سعی گردید تا حد امکان با نماینده 

توان نفعان میکنند، مصاحبه شود. از جمله این ذیآفرینان مختلف که در این نظام فعالیت مینفعان و نقشذی

های تبار پژوهشی، نهادهای مجری پژوهش، نهادهای ارزیابی فعالیتبه نهادهای متولی تعیین و تخصیص اع

 پژوهشی و ... اشاره کرد.  

 های نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی کشورهای انجام شده برای استخراج چالش: فعالیت1-3جدول 

 روجی نهاییخ خروجی اولیه فعالیت ردیف

1 

مرور مبانی نظری و ادبیات مرتبط با 

تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار 

 پژوهشی

های استخراج فهرست اولیه از برخی از چالش

 نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی

استخراج فهرست نهایی 

های نظام تعیین، چالش

تخصیص و توزیع اعتبار 

پژوهشی کشور و ارائه 

م در مورد توضیحات الز
2 

ریزی بخش بررسی نظام بودجه

 پژوهش در کشورهای منتخب

های برجسته نظام تعیین، شناسایی برخی ویژگی

تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی در کشورها 

                                                 
 

 ار دارد.ها مصاحبه شده است در پیوست گزارش قرفهرست افرادی که با آن 1
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منتخب و  تحلیل شکاف از طریق مقایسه با 

 شرایط کشور 

ها و همچنین ارائه آن

شواهد کمی و کیفی در 

راستای تایید آن 

 3 هاچالش
ها و ها، مقالهبررسی اسناد، گزارش

 های داخلیمصاحبه

های استخراج فهرست اولیه از بخشی از چالش

نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی 

 کشور 

4 
ها و بررسی فرآیندکاری برخی برنامه

 های فعال در حوزه پژوهشسازمان

ها و تحلیل فرآیندکاری و استخراج شکاف

 هاچالش

5 

مصاحبه با ذینفعان مختلف در نظام 

پژوهش کشور )مصاحبه با بیش از 

 نفر( 30

های نظام تعیین، استخراج فهرستی از چالش

 تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی کشور

 

کند بنابراین های بهتر کمک میحلها و ارائه راهها به درک بهتر آنبندی چالشبا توجه به اینکه دسته

شوند، با توجه به فرآیندهای کلی که در نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی دنبال می سعی گردید که

ها را بر مبنای اینکه ناشی از عوامل داخل یا خارج از توان چالشبندی گردند. در گام اول میها دستهچالش

ها های درونی ناشی از ویژگیهای درونی و بیرونی تقسیم کرد. چالشسازمان دولتی هستند به دو بخش چالش

ها است. در های دولتی هستند و به نوعی سازمان دولتی قادر به کنترل و تاثیرگذاری بر آنو عملکرد سازمان

های دولتی به تنهایی قادر های بیرونی ناشی از عوامل خارج از سازمان دولتی هستند و سازمانمقابل چالش

ها نیز ها نیستند. عالوه بر این در هر یک از دو بخش فوق، چالشبه کنترل و تاثیرگذاری بر آن چالش

اند. شایان های ذیل هر دسته در ادامه آمدهها به همراه چالش( که توضیحات آن1-3شکل بندی شدند )دسته

ها شواهدی از ه در مورد هر یک از چالشها سعی گردیده است کذکر است به منظور افزایش اعتبار خروجی

 شوندگان ارائه گردد. جنس آمار و اطالعات یا نقل قول مصاحبه
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 های نظام توزیع اعتبار پژوهشی کشوربندی چالش: دسته1-3شکل 

 

 های بیرونی چالش .3-1

ها های دولتی است. این چالشهای بیرونی خارج از مرزهای سازماناء چالشهمانطور که اشاره شده منش

ها های کالن سیاستگذاری و نظام پژوهش کشور هستند بنابراین رفع این چالشبه نوعی ناشی از ویژگی

مستلزم تالش و فعالیت بدنه دولت، نهادهای متولی بخش پژوهش کشور )شورای عالی عتف، وزارت عتف و 

های بیرونی با توجه به جلس شورای اسالمی و نهادهای زیرمجموعه مانند دیوان محاسبات است. چالش...(، م

 اند.شوند که در ادامه توضیح داده شدهماهیت متفاوتی که دارند به پنج دسته تقسیم می

 های دولتیتعیین بودجه پژوهشی سازمان.3-1-1

اشاره دارند که در مرحله تعیین سهم هایی های این گروه به آن دسته از مشکالت و ضعفچالش

های کشور از ها وجود دارند. اگرچه متولی اصلی تعیین سهم هر یک از سازماناعتبار)بودجه( پژوهشی سازمان

                                

      

                                

      

                               

                    

                                  

                                      

                     

                                     

                                   

           

                             

                                   

 های ودلتینها و ساختار سازماویژگی

            ل              ل 
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بودجه کلی کشور، سازمان برنامه و بودجه است اما باید توجه داشت نهادها و عوامل متعددی در این زمینه بر 

های دولتی تاثیرگذار است. بنابراین و بودجه برای تعیین اعتبار پژوهشی سازمان برنامه گیری سازمانتصمیم

کنند که در ادامه به مهمترین های متعددی در فرآیند تعیین سهم هر سازمان از بودجه کشور ظهور میچالش

 موارد اشاره شده است.

 ریزی افزایشی فقدان نظام توزیع اعتبار پژوهشی و بودجه .1

کشورهای توسعه یافته حاکی از آن است این دسته از کشورها به مرور زمان در تالش برای  بررسی تجربه

های اخیر بسیاری از این اند. در این راستا نیز در طی سالریزی خود در بخش پژوهش بودهاصالح مدل بودجه

اند. در این نظام، ریزی مبتنی بر عملکرد را در بخش پژوهش خود طراحی و اجرا کردهکشورها نظام بودجه

های مختلف )عمدتاً ها، عملکرد پژوهشی سازمانفی یا ترکیب آنهای مختلف کمی، کیابتدا براساس مدل

پژوهشی( ارزیابی شده و سپس با توجه به عملکرد هر سازمان، سهم آن سازمان از اعتبار پژوهشی کشور 

های نیز سهم اعتبار پژوهشی بر مبنای برنامههای غیرپژوهشی شود. عالوه بر این در مورد سازمانمشخص می

گردد. در مقابل در داخل کشور نظام مشخص و استانداردی برای ارزیابی ها در حوزه پژوهش تعیین میآن

ها وجود ندارد. تعیین بودجه پژوهشی در کشور از مسیرهای مختلفی ها و تعیین بودجه آنعملکرد سازمان

محوری برای تعیین بودجه پژوهشی استفاده ها از رویکرد نهاداز سازمانگیرد؛ در مورد برخی صورت می

. یمهد)شود تعیین و توزیع می« هزینه سرانه دانشجو»ها براساس مدل شود؛ به عنوان مثال، بودجه دانشگاهمی

ف بر مبنای های مختلهای پژوهشی سازمان. در برخی موارد نیز بودجه(1397. یروزآبادیف &. یداورانینیحس

 . (1396. یغالم &. درخشان. ی. آبادیزدانی)شودزنی تعیین میرانت و چانه

 و باال را بودجه آن براساس و کنند یابیارز را اهداف به یابیدست زانیم توانندینم نکهیا به توجه با »

 (Intw 12) «.آورندیم یرو یزنچانه کردیرو به نیبنابرا .کنند نییپا

 نفوذیکه ذ یافراد طرف که از یسفارشات .چالش سفارش از باال است ،که وجود دارد یگرید چالش»

 ییهایستیبا رودربا نداهدیند و زحمت کشاهبود و بودجه ها در سازمان برنامه و بودجهسال هستند و

 (Intw 14) «.گذاشت نیشان را زمحرف شودینم
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های دولتی عالوه بر این برخی از فعاالن بخش پژوهش کشور معتقد هستند که اعتبار پژوهشی سازمان

( این مدل تعیین بودجه در ادبیات با  01,02,03,04,06,08,12,14Intwاست ) 1افزایشیریزی مبتنی بر بودجه

ریزی افزایشی شود. معیار تعیین بودجه در رویکرد بودجهبنای گذشته نیز شناخته میعنوان تعیین بودجه بر م

درصد برآورد شود، اعتبار  20صرفاً بودجه سال گذشته و همچنین نرخ تورم است. به عنوان مثال اگر نرخ تورم 

، 1.2و ضریب ضرب اعتبار پژوهشی دستگاه در سال جاری پژوهشی یک سازمان در سال آینده از طریق حاصل

 آید.  به دست می

کنند ها را تعیین میمعموالً براساس روند گذشته و یک مقدار باال و پایین، اعتبارات پژوهشی دستگاه»

ها و معمواًل هم این روند جنبه افزایشی دارد و دفاتر خیلی وارد بررسی محتوائی و عملکردی دستگاه

 (Intw 01« )شوند.نمی

عموالً بر مبنای بودجه سال قبل یک ضریبی را به بودجه سال جاری دستگاه در سازمان برنامه م»

 (Intw 04« )شود.ها بودجه مشخص تعیین میدهند و فقط به صورت خاص برای برخی از پروژهمی

در مجموع که را  تانبخش جهشود که شما کل بودیگفته م یبه عنوان مثال به دفتر آموزش عال»

حداقل  شامل هم مقدار نیکه ا رشد بدهید؛ دیدرصد با 10را ن آسال است ام ودهب مقدارد النفپارسال 

 کند میها تقسدانشگاه بینبودجه را  نیا دیبا یآموزش عال دفترپس از آن  و هم درصد رشد.ها نهیهز

(Intw 14».) 

ه بودجه کشور ریزی افزایشی به این خاطر است کشوندگان معتقدند که این رویکرد بودجهبرخی از مصاحبه

زنی، درصد مشخصی کنند از طریق چانهها سعی میشود و به همین خاطر دستگاهبر مبنای برنامه تدوین نمی

های دولتی یک برنامه پژوهشی بلندمدت ها و شرکترا به بودجه سال قبل خود اضافه کنند. در واقع اگر دستگاه

توجه به نیاز برنامه مورد نظر، بودجه پژوهشی هر دستگاه  ساله( داشته باشند، بنابراین هر سال با 5)مثالً 

 شود. تعیین می

 پارسال ما ندیگویم هاسازمان نیبنابرا ،شودینم داده اختصاص بودجه برنامه یمبنا بر چون واقع در»

 سازمان مثالً  ای. تومان ونیلیم 120 بشه دیبا امسال تورم یمبنا بر که میگرفت ونیلیم 100  ًمثال

 ونیلیم 140 تا 120 نیب عدد یرو بر نیطرف نیب تعامل با و کندیم تومان ونیلیم 140 یاضاتق

 (Intw 12) «.کنندیم توافق تومان

                                                 
 

1 Increase 
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شود که به نوعی ببینید در حال حاضر یک بودجه پایه در ابتدا برای هر سازمان در نظر گرفته می»

آن بودجه پایه و با افزایش درصدی به  های بعد بر مبنایدهد و سالهای جاری را پوشش میهزینه

 (Intw 28« )ریزی افزایشی است.شود یعنی بودجهآن تعیین می

های مختلف، مکانیزم و توانمندی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد اصلی و متولی تعیین بودجه سازمان

ها و به صورت ین خاطر بودجه سازمانالزم برای تعیین بودجه پژوهشی بهینه برای هر سازمان را ندارد و به هم

شود.در این ریزی افزایشی تعیین میزنی یا مبتنی بر رویکرد بودجهها بر مبنای چانهخاص بودجه پژوهشی آن

 ها ندارد. ها تاثیر زیادی در تعیین بودجه آنشرایط عملکرد پژوهشی سازمان

زم ارزیابی و داوری ندارد. ببینید در حال بدون تعارف سازمان برنامه هم در حال حاضر چنین مکانی»

حاضر در سازمان برنامه گرفتن بودجه پژوهشی به این بستگی دارد که شما چگونه خود را پرزنت 

توان کنید. اگر مدیری فرصت طلب باشد میهای سازمان برنامه را متقاعد میکند و کارشناسمی

 (Intw 31« )اعتبار پژوهشی بیشتری بگیرد.

بیند یعنی در سازمان برنامه و بودجه عملکرد خوب و بد وجود ندارد و هر دو تا را یکسان میبرای »

های با عملکرد بد های با علمکرد خوب و سازمانها تفاوتی بین سازمانزمان تعیین بودجه سازمان

را شناسایی کننده بودجه باید عملکرد های خوب شود. در صورتی که این نهاد به عنوان تعیینقائل نمی

 (Intw 30) «کند و از آنها حمایت کند تا تقویت شوند.

گری و نکته قابل توجه اینکه در مرحله تصویب بودجه در مجلس شورای اسالمی نیز این رویکرد البی

های مختلف حاکم است. به بیان ساده نمایندگان مجلس در زمان زنی بر تعیین بودجه پژوهشی سازمانچانه

های فعال بودجه در مجلس سعی دارند با اعمال نظرهای شخصی و فارغ از عملکرد سهم سازمانبررسی الیحه 

 در حوزه انتخابیه خود را افزایش بدهند. 

ها در بدنه مجلس شورای اسالمی نیز برای تعیین سهم گریبرنامه و بودجه، البی در کنار سازمان»

های حوزه انتخابیه خود را افزایش بدهند یا سازمانها وجود دارد. مثال بودجه بودجه پژوهشی سازمان

 (Intw 30« )براساس درخواست آشنایان به دنبال افزایش بودجه یک سازمان هستند.

در این بین برخی از متخصصان معتقد هستند بخشی از چالش ناشی از این موضوع است که در کشور یک 

له آینده کشور در حوزه پژوهش وجود ندارد و بنابراین انداز مشخص در مورد مسیر چند ساتصویر کالن و چشم

زنی بخشی از بودجه کشور را به عنوان اعتبار پژوهشی گری و چانههای مختلف سعی دارند از طریق البیسازمان

 دریافت کنند. 

های مجلس یک تصویر کالن در مورد پژوهش در ذهن ندارد و صرفًا مشکل این است که نماینده» 

رهای کوچک هستند. در صورتی که در این حوزه الزم است که یک تصویر کالن از نظام دنبال کا
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ها مجلس با توجه به آن در مورد وضعیت بودجه پژوهشی پژوهش کشور وجود داشته باشد و نماینده

های مختلف اظهارنظر کنند. به عنوان مثال وجود یک نهاد متولی پژوهش مانند بنیادی ملی سازمان

« توان در ترسیم و آماده کردن این تصویر کالن در حوزه پژوهش مفید باشد.مریکا میپژوهش آ

(Intw 30) 

ریزی افزایشی برای تعیین بودجه پژوهشی نهادهای در این میان باید توجه داشت که تکیه بر رویکرد بودجه

ت که تا حد زیادی این ها اسیافته سالدولتی دارای معایب متعددی است و به همین دلیل کشورهای توسعه

ریزی کنند. بودجهریزی مبتنی بر عملکرد استفاده میریزی را کنار گذاشته و از رویکرد بودجهرویکرد بودجه

ها تأثیری ندارد. کامالً واضح ها در تعیین بودجه آنافزایشی به این معنی است که عملکرد پژوهشی دستگاه

ها ندارد بنابراین شوند که افزایش عملکرد تاثیری در بودجه آنیهای دولتی متوجه ماست زمانی که دستگاه

. از طرف (1400. یردائ)یابدها برای ارتقاء کارایی و اثربخشی خود به مرور زمان کاهش میانگیزه این سازمان

دهی به فعالیت دیگر با وجود اینکه یکی از کارکردهای مهم تامین مالی در حوزه پژوهش، هدایت و جهت

مندی بخش پژوهش کشور از این ریزی افزایشی مانع بهرهپژوهشی است، با این حال اتخاذ رویکرد بودجه

تواند با اختصاص بودجه پژوهشی بیشتر به گردد. به بیان ساده در حالی که دولت میلی میکارکرد تامین ما

دار پژوهش های مورد نیاز و اولویتکند که در حوزهدار و مورد نیاز کشور، محققان را تشویق های اولویتحوزه

أمین مالی پژوهش در راستای شود که نظام تریزی افزایشی در کشور باعث میکنند، اما اتخاذ رویکرد بودجه

 انجام این کارکرد موفق نباشد.

ها های دانشگاهریزی، بدون توجه به فعالیترویکرد افزایشی در بودجهعالوه بر این باید توجه داشت که 

ترین گیری در مورد مهمشود و آزادی این مؤسسات برای تصمیمها میمنجر به کاهش خودمختاری دانشگاه

شود کند. همچنین سیستم آموزش عالی به قدرت سیاسی دولت وابسته میانشگاهی را محدود میهای دفعالیت

. به (et al., 1396 یزدانی) و ممکن است پذیرای تصمیمات سیاسی شود که ماهیت مشکوک و گوناگونی دارند

ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. قاعدتاً های دانشگاهها، فعالیتساده با تغییر و تحول در شرایط دولتبیان 

های پژوهشی عملکرد قابل قبولی داشته ها و مؤسسهتوان انتظار داشت که دانشگاهدر چنین شرایطی نمی

ریزی افزایشی، سطح بر رویکرد بودجهنظام توزیع اعتبارات پژوهشی و تمرکز باشند. در نهایت اینکه فقدان 

، چون ( ,.1397et al یمهد)دهد ها نسبت به حل مشکالت و مسائل کشور را کاهش میپاسخگویی سازمان
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بینند و بیشتر های پژوهشی خود به مسائل و مشکالت کشور نمیاین نهادها الزامی به محدود کردن فعالیت

 (.2-3جدول شوند )های عالقه خود میمتمرکز بر پژوهش در حوزه

 ریزی افزایشی: ابعاد چالش فقدان نظام توزیع اعتبار پژوهشی و بودجه2-3جدول 

های چالش چالش

 زیرمجموعه

 پیامدهای چالش

فقدان نظام توزیع 

اعتبار پژوهشی و 

 ریزی افزایشیبودجه

زیع اعتبار فقدان نظام تو

 پژوهشی

 ریزی افزایشیبودجه

های دولتی برای افزایش عملکرد کاهش انگیزه مدیران سازمان

 شانپژوهشی

 دهیمندی از کارکرد بودجه در راستا هدایت و جهتعدم بهره

 های پژوهشی فعالیت

 هاهای پژوهشی سازمانهای پژوهشی با فعالیتعدم تناسب بودجه

 های پژوهشیکاهش استقالل سازمان

 کرد بودجه ها نسبت به هزینهکاهش پاسخگویی سازمان

 

 های پژوهشی شفافیت پایین بودجه .2

سازمان توسعه  المللی مانند گزارشهای بینشفافیت بودجه از جمله معیارهای مهمی است که در گزارش

ریزی کشورها مورد ودجهبرای مقایسه نظام ب 1المللیمشارکت بودجه بین های اقتصادی یا گزارشهمکاری

گیرد. با این وجود، براساس نظرات صاحبنظران، ساختار و محتوای بودجه عمومی کشور و به استفاده قرار می

های های پژوهشی کشور از شفافیت الزم برخوردار نیست و این موضوع به عنوان یکی از چالشتبع آن بودجه

 (. Intw 01,04,05,06, 11ست)ریزی بخش پژوهش کشور عنوان شده انظام بودجه

های دقیق و تعریف شده در قانون بودجه و تعیین بودجه به تفکیک هر یک از این طبقات بندیایجاد طبقه

های بودجه باید بندیها در قالب بودجه ساالنه، منجر به شفافیت قانون بودجه کشور خواهد شد.طبقهو برنامه

های عملیاتی نوع بندیای باشند. در طبقههای هزینهبندیطبقه بندی عملیاتی وشامل هر دو دسته طبقه

ها را ای نیز نوع هزینههای هزینهبندیشوند، مشخص خواهند شد و طبقههایی که با بودجه انجام میفعالیت

ها در قانون بودجه شرایط را برای تعیین اینکه چند درصد از بندیمشخص خواهند کرد. اعمال این طبقه

                                                 
 

1 The International Budget Partnership (IBP)  
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کند. به بیان ساده اند را فراهم میهای پژوهشی صرف دستمزد، خرید تجهیزات یا انجام پژوهش شدههبودج

های پژوهشی کرد بودجهدر قانون بودجه زمینه را برای تعیین آمار و اطالعات مربوط به هزینه بندیطبقه

گیری بهتر در مورد ری و تصمیمکند، بنابراین با تحلیل آمار و ارقام مورد نظر امکان سیاستگذافراهم می

ها بندیهای پژوهشی فراهم خواهد شد. با این حال در شرایط فعلی ساختار بودجه کشور فاقد این طبقهبودجه

است و همین مساله منجر به ابهامات متعددی در زمینه محاسبه اعتبارپژوهشی در بودجه ساالنه کشور 

 گردد. می

امور مختلف چه  یبرا یکه جهاد دانشگاه نیستو مشخص  یستندنشفاف  ادیها زیبندمیتقس نیا»

 یهاتیبه فعال افتهی صیبودجه تخص زانیکه م دیتوانینم و شما اصالً ده است.کر نهیرا هز یزانیم

در واقع  .یستتوان گفت که متاسفانه بودجه کشور ما شفاف نیم یبطور کل .دکنی نییمختلف را تع

 «.اندمخدوش شده یهایبندکنند که در بودجه کشور ما طبقهیاف مها بودجه را شفیبندطبقه

(Intw 01) 

های مرتبط به پژوهش داریم، اما به هایی تحت عنوان برنامهبه عنوان مثال در قانون بودجه ما برنامه»

ها مشخص نیست. عالوه بر این با توجه های ذیل این برنامهصورت واضح و مشخص جزئیات فعالیت

پژوهشی  هایهای پژوهشی و تحقیق و توسعه، مشخص نیست که این بودجههام در تعریف فعالیتبه اب

های پژوهشی جزء پژوهش قرار ها شوند. به عنوان مثال آیا تأمین زیرساختباید صرف کدام فعالیت

 (Intw 03)« ؟دگیرنمی

برنامه  نیا ستیاما مشخص ن یردکارب یهابا عنوان برنامه پژوهش میدار یاقانون بودجه برنامه در ما»

 (Intw 04)« است ییهاو پروژه هاتیشامل چه فعال یکاربرد یهاپژوهش

همانطور که اشاره شد شفاف نبودن بودجه کشور در حوزه پژوهش محاسبه سهم پژوهش از بودجه کشور 

مورد سهم اعتبار های مختلف آمار متفاوتی در را با چالش مواجه کرده است. به همین خاطراست سازمان

های ، سازمان1390کنند. به عنوان نمونه در براساس الیحه بودجه سال پژوهشی از بودجه کشور اعالم می

. ی. فرنودی. خالدانیطباطبائ)های پژوهشی کشور اعالم  کردند مختلف سه عدد متفاوت برای میزان بودجه

. عالوه بر این آمار اعالم شده در مورد نسبت اعتبار پژوهشی به تولید ناخالص داخلی کشور (1390. یمزارع &

های مجلس شورای اسالمی و شواری عالی عتف ، از سوی مرکز پژوهش1401و  1400های در طی سال

 (.  2-3شکل نیستند)یکسان 
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 etپاکزاد ): مقایسه نسبت اعتبار پژوهشی به تولید ناخالص داخلی براساس محاسبات نهادهای مختلف 2-3شکل 

al., 1400; 1400, شیکزراعت &, یری, نصیمهد) 

های مختلف )حقوق های پژوهشی در قانون بودجه عالوه بر اینکه محاسبه سهم بخشعدم شفافیت بودجه

کند، همچنین شرایطی را فراهم ش و ...( از اعتبار پژوهشی کشور را سخت میو دستمزد، خرید تجهیزات، پژوه

توانند اعتبارپژوهشی خود را برای اموری دیگری غیر از پژوهش هزینه های مختلف میکند که سازمانمی

شوند در ذیل های که صرف پژوهش میشود که بخشی از بودجهکنند. همچنین این موضوع باعث می

توان های پژوهشی ندارند. به عنوان نمونه میگونه ارتباطی با پژوهش و فعالیتی قرار گیرند که هیچهایبرنامه

های پژوهشی ندارند اما برخی از سازی اشاره کرد که با آنکه ارتباطی با فعالیتهای مربوط به تجاریبه برنامه

 د.کننهای پژوهشی مینهادها این بودجه را به صورت خاص صرف فعالیت

ها و مراکز رشد است. سازی در پارکآید که عنوان برنامه )در قانون بودجه(، تجاریبعضاً هم پیش می»

سازی است گویند که فقط عنوان برنامه تجاریدر صورتی که وقتی که با دوستان صحبت می کنیم می

« های پژوهشی هستند.شوند همه مربوط به فعالیتهایی که ذیل این برنامه مبادله میاما موافقتنامه

(Intw 04) 

بودجه گنگ  یهافیاز رد یو برخ ستیبودجه کشور شفاف ن کهاست  نیاز مشکالت ا گرید یکی»

 (Intw 05)« .دهستن

های شفاف و بندیهای پژوهشی که ناشی از فقدان طبقهدر مجموع باید توجه داشت، شفاف نبودن بودجه

های پژوهشی و تحقیق و توسعه است، دسترسی به آمار دقیق فعالیتدقیق در قانون بودجه و همچنین تعریف 

کند. به همین خاطر ها را غیرممکن یا سخت میهای پژوهشی و تحلیل آنو اطالعات دقیق در مورد بودجه
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نسبت اعتبار پژوهشی به تولید ناخالص داخلی
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شوند. عالوه بر این شفافیت پایین گیری درست در این حوزه محسوب میمانعی برای سیاستگذاری و تصمیم

کند که به سادگی و بدون ترس های مختلف فراهم میژوهشی این امکان را برای مدیران دستگاههای پبودجه

 (.3-3جدول های غیرپژوهشی کنند )های پژوهشی را صرف فعالیتاز بازخواست، بودجه

 های پژوهشی در قانون بودجه: ابعاد چالش شفافیت پایین بودجه3-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش اصلی

های شفافیت پایین بودجه

 پژوهشی

فقدان دسترسی به آمار و اطالعات دقیق در مورد اعتبارات پژوهشی و سیاستگذاری مناسب 

 هابراساس آن

 کردن اعتبارات پژوهشیها و مدیران نسبت به نحوه هزینهعدم پاسخگویی سازمان

 

 های پژوهشی از تحوالت سیاسی و نوسانات اقتصادیتأثیرپذیری بودجه .3

های پژوهشی متعدد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته منابع تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام فعالیت

پژوهشی است که از جمله  هایهستند. در واقع بخش پژوهشی متکی به منابع متعدد تامین مالی برای فعالیت

المللی ها و همچنین نهادهای بینها و صنایع بخش خصوصی، خیریهتوان به بودجه دولتی، شرکتاین منابع می

حامی پژوهش هستند. به همین خاطر در مواردی که بخش پژوهش به هر دلیلی در یکی از این مسیرها با 

ها و منابع را فعال کنند و به جبران کسری بودجه خود نهتوانند دیگر زمیمشکل تأمین مالی مواجه شود، می

های . با این حال در ایران برخالف کشورهای توسعه یافته بخش اعظم بودجه(1388روشن. )اقدام کنند 

. بهروز)اینکه بودجه کشور وابسته به نفت است شود. در این میان با توجه به پژوهشی توسط دولت تأمین می

به شدت تحت تأثیر تحوالت سیاسی و نوسانات اقتصادی قرار دارد. در  ،(1398. یریام &. دژپسند. پورعزت

های های پژوهشی سازمانعمومی کشور، بودجه به تبع تغییر در بودجه چنین شرایطی کامالً واضح است که

گیرند و به نوعی منجر به عدم دولتی نیز به شدت تحت تأثیر تحوالت سیاسی و نوسانات اقتصادی قرار می

 .( ,.1396et al یزدانی)دسترسی بخش پژوهش به یک منبع مالی پایدار خواهد شد 

با توجه به وابستگی بیش از حد بخش پژوهش به منابع دولتی و در نظر گرفتن این نکته که درآمدهای 

دولت ثابت نبوده و همواره با نوسانات مختلف همراه است، لذا این نوسانات اقتصادی و سیاسی، تأمین مالی 

های مختلف را با ها و مؤسسات آموزش عالی( را در طول سالشی )به ویژه دانشگاهپژوهش و نهادهای پژوه
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 زمان ورهای پژوهشی به مر. تداوم نوسان در بودجه(1396. یارمکیفرج)چالش جدی مواجه خواهد ساخت 

 دشویم شانیپژوهش یهاتیفعال یبرا یکاف یمال منابع به یابیدست یبرا محققان نانیاطم عدم شیافزا باعث

 نیا تی. اهمدارد یمنف ثیرتأ چندساله و بلندمدت یپژوهش یهاپروژه فیتعر یبرا هاآن زهیانگ بر جهینت در و

 منابع به هادانشگاه دیشد یوابستگ» کشور، یدولت یهادانشگاه یمال مشکالت شهیراست که  یموضوع به حد

 .(1388روشن. ) است شده عنوان «یدولت

خواهد شد  نییتع بودجه و برنامه سازماندر  یژوهشپ مراکز نیا یبرا یدرخواست بودجه مبلغ البته»

« .دولت دارد یابودجه یها تیکشور و محدود یاقتصاد تیبه وضع یبستگ یو مبلغ بودجه درخواست

(Intw 08) 

 .(Intw 03)« است دولت به دانشگاه وابستگی مشکالت از گرید یکی»

تاثیرپذیری اعتبار بخش پژوهش از تحوالت در راستای تایید این وابستگی بخش پژوهش به منابع دولتی و 

نسبت اعتبارهای پژوهشی به بودجه عمومی "توان آمار مربوط به شاخص سیاسی و نوسانات اقتصادی می

ات بخش شود نسبت اعتبارمشاهده می 3-3شکل های اخیر بررسی کرد. همانطور که در را در طی سال "کشور

با توجه به تشدید که  پژوهش به بودجه عمومی در طی شش سال گذشته روند نزولی را طی کرده است

توان گفت که بخشی ها میهای ظالمانه اقتصادی و مشکالت سیاسی و اقتصادی کشور در طی این سالتحریم

 است. ها از نوسانات اقتصادی و سیاسیاز این کاهش ناشی از تاثیرپذیری این بودجه

 

 etپاکزاد )سال گذشته 6: سهم اعتبارات پژوهش نسبت به بودجه عمومی و تولید ناخالص داخلی طی 3-3شکل 

al., 1400) 
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سال گذشته 6نسبت اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری دولتی به بودجه عمومی در طی 

سال گذشته6سهم پژوهش، فناوری و نوآوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی در طی 
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در مجموع وابستگی اعتبار بخش پژوهش به یک منبع یعنی دولت و تاثیرپذیری اعتبارات پژوهشی از 

ارد و همچنین با پیامدهایی همراه است که این موارد تحوالت سیاسی و نوسانات اقتصادی دالیل مشخصی د

 اند.ذکر شده 4-3جدول در 

 های پژوهشی از تحوالت سیاسی و نوسانات اقتصادی: ابعاد چالش تاثیرپذیری بودجه4-3جدول 

 پیامدهای چالش شچال دالیل

  وابستگی بیش از حد بخش پژوهش به منابع مالی

 دولتی

  نگرش اشتباه سیاستگذاران و مدیران نسبت به

 پژوهش

 های پژوهشی مشخص در فقدان برنامه

 های دولتیسازمان

تأثیرپذیری 

های بودجه

پژوهشی از 

تحوالت سیاسی و 

 نوسانات اقتصادی

 

 مالی  عدم دسترسی بخش پژوهش به یک منبع

 پایدار

  کاهش اطمینان محققان برای دریافت منابع

 مالی پایدار 

 های پژوهشی کاهش انگیزه برای انجام پروژه

 راهبردی

 

 های پژوهشیمحدودیت حجم بودجه .4

های اخیر کشورهای مختلفی با آن روبرو های مهم در حوزه تامین مالی پژوهش که در سالیکی از چالش

های اخیر به مالی مورد نیاز برای بخش پژوهش بوده است. در این بین در طی سال اند، محدودیت منابعشده

های اقتصادی بسیاری از کشورها میزان بودجه پژوهشی خود را کاهش دادند. البته از آنجایی که واسطه بحران

چالش در  های دولتی نیست بنابراین شدت اینبخش پژوهش در کشورهای توسعه یافته صرفاً متکی به بودجه

های اخیر آن کشورها کمتر است. در مجموع باید توجه داشت که محدودیت منابع مالی دولتی در طی سال

های مختلف جامعه در زمینه دستیابی به منابع مالی شکل بگیرد. باعث شده است که رقابت شدید بین بخش

اند. دودیت منابع مالی قرار گرفتههای آموزشی و پژوهشی نیز به شدت تحت تأثیر این محدر این میان بخش

های اخیر، شدت محدودیت منابع مالی در کشور با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در طی سال

بیشتر از دیگر کشورها است. به همین خاطر در منابع مختلف از محدودیت بودجه و اعتبارات پژوهشی به 

 یلیخل) شده است برده نام یوهشیص و توزیع اعتبارات پژهای اصلی نظام تعیین، تخصعنوان یکی از چالش

 ;1396فارس.  ;et al., 1399 پوریرضو ;1394. یصادق &. انیلی. وکی. جهانیخورسند ;1387. ییرجا &
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برخی از صاحبنظران معتقد هستند که . (1398. شهیپدل & یسانیو ;1394. یثمر &. می. قدیباقزادهینق

دهد و این بودجه به های مربوط به حقوق و دستمزد را پوشش میبودجه دولت در بخش پژوهش صرفاً هزینه

 ای نیست که بتوان با استفاده از آن پژوهش انجام داد. اندازه

دهد و اعتباری برای انجام وهش فقط حقوق و دستمزد را پوشش میاعتبار دولتی در حوزه پژ»  

 (Intw 32«. )ماند.  ما با محدودیت منابع مالی روبر هستیمپژوهش باقی نمی

های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در بین در این راستا مقایسه آمار مربوط به سهم هزینه

(. 4-3شکل کند )های پژوهشی کشور را تایید میبودجه کشورهای مختلف نیز به خوبی محدودیت حجم

های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص شود وضعیت ایران در شاخص نسبت هزینههمانطور که مشاهده می

وده است اما بعد از آن تر بنسبت به کشورهای ترکیه و عربستان سعودی مناسب 2009داخلی تا قبل از سال 

 آمار سه کشور رژیم اشغالگر قدس، عربستان و پاکستان از ایران بهتر است. 

 

 های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب: مقایسه نسبت هزینه4-3شکل 

 موجود بود. 2013تا سال  های مربوط به عربستانداده

 که است آن از یحاک ایدن برتر یهادانشگاه یبرخ با کشور یهادانشگاه بودجه بیترک عالوه بر این مقایسه

به  افتهیکه مجموع کل اعتبارات اختصاص  یاگونهبه ،است اندک اریبس رانیا یهادانشگاه یقاتیتحق بودجه

دهنده نشان ترقیدق یهای. بررساست یخارج یهادانشگاه از یرخب همعتبر کشور کمتر از بودج یهادانشگاه
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 است پژوهش به مربوط هادانشگاه بودجه از درصد 20حداقل  ا،یبرتر دن یهاموضوع هستند که در دانشگاه نیا

 .(1399. یمیعظ)(5-3جدول ) است درصد 20 از کمتر کشور داخل یهادانشگاه در نسبت نیا که یحال در

میلیارد  2حدود  1393عالوه بر این در حالی که بودجه کل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در سال 

ر بوده است، در همان سال بودجه دانشگاه فهد عربستان صعودی میلیون دال 23دالر و بودجه دانشگاه رازی 

برابر بودجه کل وزارت  5.5میلیارد دالر بوده است. این یعنی بودجه یک دانشگاه عربستان سعودی حدود  11

 .(1392. یخدا)علوم ایران است

 .(1399, یمیعظ)های مختلفهای پژوهشی به کل بودجه دانشگاهمقایسه نسبت بودجه: 5-3جدول 

نسبت بودجه پژوهشی به کل 

 )درصد(

میلیون بودجه پژوهشی )

 دالر(
میلیون کل بودجه ساالنه )

 دالر(
در  نشگاه   خارجیدا

 2017سال 

 تی )آمریکا(آیام 3032.8 836.9 28

 هاروارد )آمریکا( 4749.9 983.8 21

 آکسفورد )انگلستان( 5430.8 1967.5 36

 گیل )کانادا(مک 1086.2 409.8 38

 کیوشی )ژاپن( 5116.6 2323.1 41

سهم اعتبارات تحقیقات به کل 

 اعتبارات )درصد(
)برابر  اعتبارات تحقیقات

 قدرت خرید دالر(
کل اعتبارات مصوب )برابر 

 قدرت خرید(
در سال  دانشگاه  ایران

1397 

 صنعتی شریف 2466 1267 51.4

 تهران 4075 790 19.4

 تربیت مدرس 2162 461 21.3

 صنعتی امیرکبیر 2022 394 19.5

 شهید بهشتی 2755 363 13.2

 فردوسی مشهد 2606 351 13.5

19.3 334 5172  اصفهان 

 علم و صنعت 1848 332 18

 

های پژوهشی در کشور، در برخی از منابع عنوان شده است که با توجه به عدم با وجود محدودیت بودجه

رود که به مرور زمان چالش محدودیت منابع تناسب رشد بودجه عمومی و بودجه بخش پژوهش انتظار می

. در این راستا بررسی (1397. پوریمحمد & یخزل)مالی بخش پژوهش با شدت بیشتری احساس شود 

 30، روی کاغذ حدود 1400 لبودجه سا های علمی کشور در الیحهها و پژوهشکدهاعتبارات پژوهشی دانشگاه
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کنند، این میزان اعتبار طور که متولیان امر پژوهش در کشور اعالم میدرصد افزایش یافته است اما آن 59تا 

های جاری و حقوق کارکنان این واحدهای علمی باشد؛ چراکه هم تواند جوابگوی تأمین هزینهفقط و فقط می

و هم حقوق کارکنان بیشتر شده  افزایش یافتهآوری ه شکل سرسامقیمت مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز ب

های پژوهشی کشور فعالیت ها باید از محل همین افزایش بودجه تأمین شود. این یعنی احتماالًاست و همه این

خواهد بود و امکان توسعه و حمایت بیشتر از آن وجود نخواهد  1399سال در بهترین حالت ممکن، همانند 

های پژوهشی روبرو با هیچ ارتقاء در زمینه فعالیت 1400توان گفت که در سال با این تفاسیر میداشت؛ 

 .(1399. یعبداله)نخواهد شد

 لیدال به خود یپژوهش یهاتیفعال انجام ورور به منظهمچنین باید توجه داشت که جامعه پژوهشی کش

مانند حضور در  یموارد به توانیم لیدال نیا جمله از. است المللنیب جامعه با تعامل ازمندین یمتعدد

های ، همکاریهیاول مواد و شگاهیآزما هزاتیتج دیخر ،یمطالعات یهاحضور در فرصت ،یالمللنیب یهاکنفرانس

 اعتبارات تیمحدود چالش دیتشد بر منجر رنوسانات نرخ ارز در کشو انیم نیاشاره کرد. در ا ...و فناورانه

 پژوهش بخش اعتبارات تیمحدود چالشتوجه داشت که  دی. با(1397. نیاقتصادآنال)شده است  یپژوهش

 انجام یبرا زهیانگ کاهش ها،پژوهش تیفیک هشکابه  توانیکه از جمله م دارد همراه به را یمتعدد یامدهایپ

فارس.  ;et al., 1394 یخورسند) د... اشاره کر و ترارزان یهاپژوهش انجام به لیتما ی،راهبرد یهاپژوهش

 .(1396. یارمکیفرج ;1396

کرد در مقابل نیز برخی از صاحبنظران معتقدند که با توجه پتانسیل و ظرفیت کشور در زمینه هزینه

در کشور وجود دارد. از نظر این گروه، توان گفت که محدودیت اعتبارات پژوهشی های پژوهشی، نمیبودجه

های پژوهشی است. به بیان ساده این گروه معتقدند کرد بودجهمسأله اصلی عدم آگاهی نسبت به نحوه هزینه

 های کشور نیستند. شود که جزء نیازها و اولویتکه اعتبارات بخش پژوهش کشور در راستای مسائلی هزینه می

 استفاده هم منابع نیا درصد 25/0 واقعا چون ند،هست یکاف هشپژو یمال منابع من نظر از» 

 (Intw 10) «.شودینم

 ستمین بلد ار یباز قاعده ما بلکه ،است کم ما یپژوهش بودجه که هستم موضوع نیا مخالف قطعاً من»

 عنوان قرارداد در کنندیم فیتعر پروژه که هاسازمان اکثر در االن مثالً. ستا اشتباه ما یباز قاعده و

 را پروژه تیفیک و یخروج اریمع واقع در. دیکن چاپ مقاله کی ی )قرارداد(انتها در دیبا که کنندیم
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منجر  یاپروژه اگر یعنی. میکرد فیتعر بد را یاثربخش یارهایمع ی )ما(نوع به و دانندیم مقاله چاپ

 قاتیتحق به که باشد یاگونه به دیبا یباز قاعده ما نظر به. است نشده انجام خوب به چاپ مقاله نشود

 .(Intw 11) «.مهیبد اصالت یاتوسعه

های پژوهشی کشور محدودیت دارد این است که معتقدند یکی از دالیل مخالفان این موضوع که بودجه

نظام پژوهش کشور ظرفیت جذب همین بودجه فعلی را ندارد و افزایش بودجه مستلزم ارتقاء ظرفیت جذب 

ها اعتقاد دارند که اگر همین بودجه محدود درست هزینه شود کارایی باالیی خواهد است. آن بودجه مورد نظر

 داشت.

در مورد بودجه محدود پژوهش باید توجه داشت که اگر همان پول محدود هم درست هزینه شود »

 (Intw 28« )خیلی کارآمد خواهد بود.

های مربوط به چالش محدودیت حجم بودجه توان ابعادهای مطرح شده میدر مجموع با توجه به بحث

 بیان کرد.  6-3جدول پژوهشی را مطابق 

 های پژوهشی در کشور: ابعاد چالش محدودیت حجم بودجه6-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش دالیل

 قتصادی و نوسانات نرخ ارزتحوالت ا 

 تحوالت سیاسی 

  نگرش اشتباه سیاستگذاران و مدیران

 نسبت به پژوهش

محدودیت حجم 

 های پژوهشیبودجه

  محدودیت تعامالت بین المللی 

 ها و تمایل به انجام کاهش کیفیت پژوهش

 های ارزان قیمتپژوهش

 های کاهش انگیزه برای انجام پژوهش

 راهبردی

 

 ق محتوای درخواست های بودجه در سازمان برنامه و بودجهعدم بررسی دقی .5

های خود نیازمند دریافت بودجه از دولت ها و برنامهبا توجه به اینکه هر سازمان به منظور انجام فعالیت

 هایها و فعالیتبرنامه و بودجه در زمان تعیین بودجه هر سازمان، برنامهرود که سازماناست، بنابراین انتظار می

آن سازمان را بررسی کند. در این راستا نیاز است واحدهای تخصصی در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت 

های قبل های مختلف را برعهده بگیرند. در میان اگرچه در سالهای پژوهشی سازمانها و طرحبررسی برنامه

آموزشی و فرهنگی مورد بررسی ها به صورت خاص در دو دفتر اجتماعی و دفتر اعتبارهای پژوهشی دستگاه

های مختلف برای دریافت های ارسالی از سوی سازماننامههای اخیر محتوای موافقتسال گرفتند اما درقرار می

گرفتند. بودجه )به ویژه بودجه پژوهشی( به صورت دقیق توسط کارشناسان دفاتر مذکور مورد بررسی قرار نمی
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های دولتی که دارای بودجه ه چند موضوع اشاره کرد: اول اینکه تعدد سازمانتوان بدر مورد دالیل این امر می

بر شود و دوم، فقدان بر و هزینهها زمانپژوهشی هستند باعث شده که بررسی بودجه پژوهشی همه سازمان

دودیت های پژوهشی و سوم، محتخصص و توانمندی بدنه دفاتر مورد نظر برای اظهارنظر در مورد محتوای برنامه

های صرفاً تامین هزینهریزی بودجه دولت که شرایطی را فراهم کرده است که سیاست حاکم در تعیین بودجه

ها های حقوق و دستمزد و نگهداری امکان است. به همین خاطر عمدتاً برنامهناپذیر یا به عبارتی هزینهاجتناب

های قبل اشاره شده بودجه همانطور که در بخش شوند وها به صورت شکلی و نه محتوائی بررسی میو فعالیت

 شود.های دولتی بر مبنای روند گذشته تعیین میپژوهشی سازمان

ها صورت درخواست نیا یکه بر رو ییهایو حال حاضر بررس یفعل تیالزم به ذکر است که در وضع»

 یبودجه مورد بررس یهادرخواست ییهستند و از جنبه محتوا ی )نه محتوائی(شکل شتریب ،ردیگیم

 )که معموالً هارا براساس عملکرد دستگاه یارقام ی )کارشناسان سازمان برنامه(عنی .رندیگیقرار نم

مربوطه ابالغ  یهاه دستگاه. سپس این رقم را بکنندیم نییتع یدارد( و نرخ رشد خاص یجنبه صور

خودشان  یپژوهش یرا به کارها بودجه نیاز ا یدرصد زیمربوطه ن یدستگاههادر ادامه  ندینمایم

مقدار باال و  کیها را براساس روند گذشته و دستگاه یاعتبارات پژوهش معموالً دهند.یاختصاص م

 ییمحتوا یوارد بررس یلیدارد و دفاتر خ یشیروند جنبه افزا نیهم ا و معموالً  کنند.یم نییتع نییپا

 (Intw 01)« .شوندیها نمدستگاه یو عملکرد

دهند در هایی که انجام میهای پژوهشی و پژوهشهای پژوهشی محتوای برنامهورد سازماندر م»

 (Intw 28) «شود.سازمان برنامه و بودجه بررسی نمی

 (Intw 14) «.ها استهای پرسنلی و اینناپذیر است که شامل هزینههای اجتنابپایه )بودجه( هزینه»

برنامه و بودجه تغییر کرده  ، ساختار دفاتر تخصصی سازمان1401نکته جالب توجه اینکه در سال جاری 

کنند و کل است و در ساختار جدید بودجه دفاتر بودجه نهادهای مختلف را به صورت سازمانی بررسی می

شود. در این حالت شود( در یک دفتر خاص بررسی میبودجه یک سازمان )که شامل بودجه پژوهشی نیز می

پژوهشی نادیده گرفته شده است. در چنین شرایط های ها و به ویژه فعالیتعالیتموضوع تخصصی بودن ف

های زیرمجموعه خود را کامالً واضح است که دفاتر مختلف تخصص الزم برای بررسی اعتبار پژوهشی سازمان

رای دریافت های دولتی بهای پژوهشی پیشنهاد شده از سوی سازمانها و طرحندارند و در نتیجه محتوای برنامه

توان گفت این بحث به این معنی است که وظایف و گیرند. به صورت کلی میبودجه مورد بررسی قرار نمی

ها ندارد. بنابراین همانطور که قبالً اشاره شد ها نقشی در تعیین بودجه پژوهشی آنهای سازمانمسئولیت
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گردد. این ریزی افزایشی تعیین میبا بودجهزنی هایی مانند چانهها بر مبنای روشبودجه پژوهشی سازمان

موارد به نوعی نماد فقدان نظام توزیع اعتبار پژوهشی در کشور هستند. عالوه بر این بخشی از این چالش ناشی 

 ها است. از فقدان نظام نظارت و ارزیابی بر عملکرد پژوهشی سازمان

ای گرفتند اما االن ساختار به گونهقرار می قبالً اعتبارهای پژوهشی در دو دفتر تخصصی مورد بررسی»

ای یعنی هر دفتر کار سازمان های خاصی را دنبال است که تقسیم بندی دفاتر سازمانی است نه حوزه

های می کند و همه اعتبار آن سازمان را بررسی می کند. بنابراین اعتبارهای پژوهشی در سازمان

کند. جداگانه همه اعتبارهای پژوهشی را بررسی نمی مخلتف بررسی می شوند و یک دفتر مستقل و

های پژوهشی اطالعات چندانی ندارند و با هیات امنا و بحث های مرتبط دفاتر بخشی در زمینه فعالیت

 (Intw 28)«آشنا نیستند.

های مختلفی مورد ها این است بحث تعیین بودجه در سازمان برنامه در بخشیکی دیگر از چالش»

ها با هم یکپارچه نیستند. به عنوان مثال بودجه وزارت علوم و گیرد که این بخشر میبررسی قرا

گیرد اما بودجه وزارت بهداشت که شامل بودجه پژوهشی ها در یک بخش مورد بررسی قرار میدانشگاه

کند. گیرد. این عدم یکپارچگی مشکالتی را ایجاد میاست در یک بخش دیگر مورد بررسی قرار می

میلیون تومان است اما در حوزه  600ر بودجه پروژه ها پژوهشی موسسه نیماد را نگاه کنید کف آنها اگ

میلیون. یعنی این نگاه متفاوت و غیریکپارچه در سازمان برنامه و بودجه در این  100علوم انسانی 

 (.Intw 30) .« دهدبخش خودش را نشان می

های بودجه بعاد چالش عدم بررسی دقیق محتوای درخواستهای مطرح شده ادر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 7-3جدول در سازمان برنامه و بودجه در 

 سازمان برنامه و بودجههای بودجه در : ابعاد چالش عدم بررسی دقیق محتوای درخواست7-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش دالیل

  محدودیت کمی و کیفی نیروی انسانی فعال در بخش

ستادی مرتبط با پژوهش )در دفاتر مرتبط با 

 های پژوهشی سازمان برنامه و بودجه(بودجه

 های دولتی دارای بودجه ها و شرکتتعدد سازمان

 پژوهشی

 های بودجه فقدان نظام نظارت و ارزیابی عملکرد

 پژوهشی

عدم بررسی دقیق محتوای 

های بودجه در سازمان درخواست

 برنامه و بودجه

 

  فقدان نظام توزیع اعتبار

ریزی پژوهشی و بودجه

 افزایشی

  کاهش انگیزه نهادهای

پژوهشی به منظور افزایش 

 عملکرد

  

 بودجه های دولتی در دفاتر مختلف سازمان برنامه وبررسی و تعیین بودجه سازمان .6
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های مختلف در سازمان برنامه و هماهنگی و رویکرد استاندارد و مشخص در تعیین اعتبار پژوهشی سازمان

ریزی بخش پژوهش کشور باید به آن توجه شود. بودجه یکی از نکات مهمی است که نیاز است که نظام بودجه

ای بود که اعتبارهای پژوهشی به گونهدر همین راستا در گذشته، ساختار سازمان برنامه و بودجه در تعیین 

شد. این اعتبارها در یک دفتر مشخص مورد بررسی قرار گرفته و میزان اعتبار پژوهشی هر سازمان تعیین می

های اخیر با توجه به تغییراتی که در بدنه سازمان و همچنین مدیریت این مجموعه با این حال در طی سال

بودجه پژوهشی تغییر کرده است. در سازوکار جدید اگرچه یک دفتر برای صورت گرفته است، سازوکار تعیین 

های های آموزش عالی وجود دارد با این حال اعتبار پژوهشی سازمانها و موسسهبررسی اعتبار پژوهشی دانشگاه

ان دیگر شود. به بیای که وظیفه تعیین بودجه آن سازمان را برعهده دارند بررسی میمختلف در دفاتر جداگانه

یک دفتر مشخص در سازمان برنامه و بودجه مسئول بررسی یک سازمان است مثالً وزارت نفت، حال مساله 

اصلی این است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قادر به کنترل شدید نحوه توزیع بودجه وزارتخانه مذکور 

های ه توزیع منابع محدود خود بین فعالیتهای مختلف نیستند و مدیران سازمان مذکور در زمینبین فعالیت

های بودجه و همچنین نگرش منفی کند.. از طرف دیگر  با توجه به محدودیتگیری میمختلف تصمیم

رود که در اغلب موارد حجم محدودی از اعتبارات ذیل هر دستگاه سیاستگذاران نسبت به پژوهش، انتظار می

ها در بین دفاتر شود. بنابراین بررسی و تعیین اعتبار پژوهشی سازمان به عنوان اعتبار پژوهشی در نظر گرفته

ها قدرت بیشتری برای اعمال نظر در مورد تعیین سهم کند که کارشناس سازمانمختلف شرایط را فراهم می

 های دفاتر مورد نظر در سازمان برنامه نیز معموالً اعتبار پژوهشی خود داشته باشند، از طرف دیگر کارشناس

دانش، تخصص و آگاهی کافی نسبت به پژوهش و اهمیت تعیین اعتبارهای پژوهشی ندارند و قادر به توجیه 

 های مربوطه نیستند. کارشناس سازمان

این موضوع دیگر مربوط به دفتر پژوهشی در سازمان برنامه و بودجه نیست و همان جا )دفتر انرژی( » 

های کاربردی این وزارت هم پول در نظر برای برنامه پژوهشکند که بودجه وزارت نفت را تعیین می

ها با اختیار خود دستگاه شود توزیع بین برنامهگیرد. معمواًل وقتی اعتبار کل دستگاه تعیین میمی

 بخواهد رونی وزارت مثالً ند؛کنیم ییهادخالت هم البته کارشناسان سازمان برنامه و بودجهاست. 

پرسد که یم و بودجه برنامه سازمان کارشناس ، خبکنددرصد  میرا ن یبردکار یهاپژوهشبودجه 
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 )بودجه در( عیتوز در یلیما خ یول است. پارسال فالن درصد بوده در حالی که اندهدرصد کرد میچرا ن

 (Intw 14«. )میکنینم دخالت هابرنامه

به همراه دارد. به عنوان نمونه به صورت کلی بررسی و تعیین اعتبارهای پژوهش پیامدهای متعددی را 

های مختلف در زمینه کاهش همانطور که اشاره شد اتخاذ این رویکرد شرایط را برای اعمال نظر مدیران سازمان

کند کما اینکه در سال اعتبارهای پژوهش )البته تا حدی که با مفاد قانونی تعارض نداشته باشد( فراهم می

ها انتقال یافت. عالوه بر های کاربردی به دیگر بخشهای پژوهشیل برنامه، بخش زیادی از اعتبارهای ذ1398

این با توجه به فقدان تخصص و آگاهی کارشناسان دفاتر مختلف در مورد پژوهش و اهمیت این بخش، بنابراین 

پژوهش رود که کارشناسان این دفاتر تالش زیادی در راستای دفاع از افزایش سهم اعتبارهای بخش انتظار می

انجام ندهند و در این زمینه نیز توانایی بررسی و نظارت بر عملکرد کلی هر سازمان در حوزه پژوهش را ندارند. 

های مختلف است در واقع از آنجایی که اعتبار یکی دیگر از پیامدها، فقدان تعادل در اعتبار پژوهشی سازمان

راین با توجه به شدت توجه کارشناس مربوط به شود بنابپژوهشی هر سازمان در یک دفتر خاص بررسی می

 پژوهش، سهم اعتبار پژوهشی هر دستگاه تغییر خواهد کرد.

 های دولتی تخصیص بودجه پژوهشی به سازمان.3-1-2

هایی اشاره دارند که در فرآیند تخصیص بودجه مصوب ها به آن دسته از مشکالت و ضعفاین گروه از چالش

ها،  وجود دارند. باید توجه داشت که تخصیص بودجه به وسیله عوامل به آن های دولتی از طرف دولتسازمان

گیرد. در مجموع در ادامه به مهمترین متعددی از جمله شرایط اقتصادی و سیاسی تحت تاثیر قرار می

 های ذیل این بخش اشاره شده است.  چالش

 های پژوهشی مصوبعدم تخصیص کامل بودجه .1

کنند از یک طرف درآمدهای خود را در طی یک ها سعی میاست بنابراین دولت بودجه برنامه مالی دولت

های انجام وظایف خود را تخمین بزنند و براساس این سال مالی برآورد کنند و در طرف مقابل نیز هزینه

آوردهای برآوردها، در قانون بودجه سهم هر دستگاه از بودجه کشور را تعیین کنند. بنابراین دقت محاسبات و بر

تر ریزی دقیقها شرایط را برای مدیریت هر چه بهتر منابع دولتی و برنامهدولت در هر دو بعد درآمدها و هزینه

ریزی در کند. با این وجود یکی از نقاط ضعف بودجههایشان را فراهم میها در زمینه انجام فعالیتسازمان
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یحه بودجه، میزان درآمدهای کشور را فراتر از واقعیت ها معموالً در زمان تدوین الکشور این است که دولت

کنند و با توجه به آن برآوردها، بودجه فصول مختلف )از جمله فصل پژوهش( را در الیحه و بینی میپیش

های بینیکنند. اما با توجه به اینکه در واقعیت سطح درآمدهای دولت کمتر از پیشقانون بودجه تعیین می

ها سعی ت، بنابراین دولت به منظور مدیریت بودجه کشور و حفظ تعادل بین درآمدها و هزینهالیحه بودجه اس

های دولتی تخصیص بدهند. در این بین به کنند که در عمل بودجه کمتری از بودجه مصوب را به سازمانمی

ه در  قانون بینی شدهایی که همواره قربانی عدم تحقق کامل درآمدهای پیشدالیل مختلف یکی از فصل

 ;1388روشن.  ;1399. ییرضا)های پژوهشی است شود، فصل توسعه علم و فناوری و بودجهبودجه می

های دولتی همواره به صورت کامل و بنابراین بودجه پژوهشی مصوب سازمان  ( ,.1390et al انیطباطبائ

  کند.تخصیص پیدا نمی

 تاکنون یعنی ،یابدنمی تخصیص صحیح طور بهکه تصویب شده است نیز  یپژوهش بودجه میزان»

 (Intw 03)« .است یافته تخصیص بودجه درصد پنج و هفتاد به کیزدن( اسفندماه دوم)نیمه 

یکی دیگر از مشکالت این است که اعتبارهای پژوهشی مصوب در قانون بودجه به صورت کامل »

درصد این اعتبارهای تحقق پیدا  50توان گفت که به صورت متوسط کند و میتحقق پیدا نمی

 (Intw 32)« کند.می

توان به اظهار نظر های پژوهشی مصوب میربوط به چالش عدم تخصیص کامل بودجهاز دیگر شواهدی م

رییس پژوهشکده علوم ) دکتر فریدون عزیزیهای دولتی اشاره کرد. به عنوان نمونه مدیران برخی از سازمان

 40تا  30حدود  98 سال ( عنوان کرد که دروم پزشکی شهید بهشتیغدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه عل

عالوه بر این مشاور وزیر علوم، تحقیقات و  .(1399. یسوهان)ه است دنش پرداخت پژوهشی هایبودجه درصد

فناوری در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری )علی خیرالدین(، بودجه معاونت پژوهش و فناوری این وزارتخانه را 

 .(1400. ییرضا)درصد آن محقق شده است  10میلیارد تومان ذکر کرد که تنها  120مبلغ  1400در سال 

توان به های پژوهشی ناشی از دالیل مختلفی از که از جمله میص کامل بودجهبه صورت کلی عدم تخصی

بینی شده دولت در قانون بودجه یا به عبارت های پیشموارد زیر اشاره کرد: اول، عدم تناسب درآمدها و هزینه

های لیتبهتر کسری بودجه دولت؛ دوم، نگرش و دیدگاه سیاستمدارن و مدیران کشور نسبت به پژوهش و فعا

گردد بخش پژوهش باشد؛ مرتبط با آن باعث شده است که اولین بخشی که قربانی کسری بودجه کشور می

https://www.isna.ir/news/99100906192/
https://www.isna.ir/news/99100906192/
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سوم، فقدان ضمانت اجرای قوی برای قوانین کشور در حوزه پژوهش )اعم از قوانین بودجه ساالنه و قوانین 

 شی مصوب است.های پژوهبرنامه توسعه و غیره( از دیگر دالیل عدم تخصیص کامل بودجه

های پژوهشی مصوب تخصیص کامل بودجههای مطرح شده ابعاد چالش عدم در مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 8-3جدول در در قانون بودجه 

 های پژوهشی مصوب: ابعاد چالش عدم تخصیص کامل بودجه8-3جدول 

 چالش دالیل

 کسری بودجه دولت 

 نگرش اشتباه سیاستگذاران و مدیران نسبت به پژوهش 

  فقدان ضمانت اجرای قوی برای قوانین مرتبط به حوزه

 پژوهش

های پژوهشی مصوب در قانون عدم تخصیص کامل بودجه

 بودجه

 

 وهشی های پژفرآیندهای بوروکراتیک و طوالنی تخصیص و اعطای بودجه .2

های اجرایی و دستگاهقانون محاسبات عمومی،  63ریزی کشور و بر مبنای ماده با توجه به ساختار بودجه

های دولتی در ایران موظف هستند که بودجه خود را در طی سال مالی هزینه کنند. بنابراین اگر شرکت

دد، اعتبار مورد نظر به خزانه بر در طول سال مالی موفق به هزینه کردن بخشی از هزینه خود نگر 1سازمانی

گونه اختیاری نسبت به آن اعتبار ندارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه انجام گردد و سازمان مورد نظر هیچمی

بر است که شامل مراحل مخلتفی است از جمله شناسایی نیاز و مسئله، انتخاب پژوهش فرآیند طوالنی و زمان

های دولتی انتظار داشته ی و نظارت و غیره، بنابراین طبیعی است که سازمانمجری، انجام پژوهش، ارزیاب

کردن آن در طول سال باشند که اعتبار پژوهشی خود را در ابتدا سال دریافت کنند تا فرصت کافی برای هزینه

طوالنی  مالی مشخص را داشته باشند. اما برخی از صاحبنظران معتقدند که ساختار بورکراتیک دولت منجر به

وجود گردد. لذا در منابع مختلف های دولتی میشدن فرآیند تخصیص بودجه )به ویژه بودجه پژوهشی( سازمان

نظام بوروکراتیک در مراحل مختلف پژوهش اعم از پذیرش، تصویب، انعقاد قرارداد و به ویژه در مرحله 

                                                 
 

 شوند از این قاعده مستثنی هستند.هایی که به صورت هیات امنایی اداره میها و موسسهدانشگاه 1
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 ,Marimon, Guardiancich)است ها به عنوان یکی از مشکالت اساسی حوزه پژوهش معرفی شده پرداخت

Mariathasan, & Rossi, 2011; پوریرضو ;1387. ییرجا & یلیخل et al., 1399; یباقزادهینق et al., 

1394) . 

های پژوهشی از دو بُعد قابل البته باید توجه داشت که طوالنی بودن فرآیند تخصیص و اعطای بودجه

های دولتی و دوم، اعطای هزینه وب در قانون بودجه به سازمانبررسی است: اول، تخصیص اعتبار پژوهشی مص

 بر هستند.های دولتی )کارفرما( به مجری. هر دو فرآیند مذکور کُند و زمانهای پژوهشی از سوی سازمانطرح

های دولتی به ها باید توجه داشت از یک طرف مدیران سازماناز نظر تخصیص اعتبار مصوب به سازمان

های جاری هایی ابتدایی خود را صرف هزینهخود سعی دارند که تخصیصای های بودجهیتدلیل محدود

هایی که در نیمه دوم سال مالی های پژوهشی را از محل تخصیص)حقوق و دستمزد و ...( نمایند و بعضاً بودجه

قانون برنامه  64ماده  "ب"کنند. از طرف دیگر در برخی از موارد مانند بند شود، تامین میها پرداخت میبه آن

شوند های انتهایی سال مالی، متوجه میکنند که در ماههای اجرایی عنوان میهای دستگاهششم توسعه، نماینده

دهند. درصد را به پژوهش اختصاص می 1ها چقدر است و این درصد اعتبارات تخصیص یافته آن 1که سهم 

 گیرد.شی با تاخیر صورت میبنابراین طبیعی است این تخصیص اعتبار پژوه

های پژوهشی مواردی هستند که از طرف دیگر یکی از نمودهای طوالنی شدن فرآیند اعطای بودجه

کند که این فرآیند در برخی از موارد های دولتی به عنوان کارفرما هزینه طرح را به مجری پرداخت میسازمان

های دولتی براساس مواد قانونی مکلف هستند د که سازمانطوالنی است. اما مساله اصلی زمانی ظهور خواهد کر

که بخشی از بودجه خود را از مسیرهای مشخصی مانند سامانه ساتع و سمات صرف پژوهش نمایند. در واقع 

فرآیند بوروکراتیکی که برای اجرای این مواد قانونی در نظر گرفته شده است منجر به طوالنی شدن فرآیند 

توان به فرآیند گردد. به عنوان نمونه در مورد این تأخیرها میپژوهشی به مجری می پرداخت هزینه طرح

اشاره کرد که براساس فرآیند پس از  1400( ماده واحده قانون بودجه سال 9اعطای اعتبارات بند )و( تبصره )

ودجه، خزانه پرداخت ها و تأیید این وجوه توسط سازمان برنامه و بها و بانکتأیید وجه اعتبارپژوهشی شرکت
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ها منوط کرده که این موضوع، فرآیند تخصیص ها را به ارائه درخواست ارسال وجوه توسط آنوجه به دانشگاه

 . (1399. یوسفی &. ی. داوریری. نصشیکزراعت)منابع را بسیار طوالنی کرده است 

فرآیند دریافت پول یک فرآیند طوالنی و بوروکراتیک است. در واقع مساله این است که دریافت »

ز سامانه های پژوهشی )خارج امنابع مالی از مسیر این سامانه بر خالف مسیر دانشگاه در زمینه پروژه

تر شده است و متاسفانه خیلی دیرهنگام به ساتع(، نه تنها تسهیل و تسریع نشده است بلکه طوالنی

 (Intw 24« )رسد.دست مجری می

به صورت کلی فرآیند پرداخت پول از طریق این سامانه )ساتع( طوالنی است و معموالً اساتید عنوان »

کشد. این در حالی طول می 5-4الزحمه حداقل ت حقکنند که از زمان ارسال گزارش تا دریافمی

کشد اما فرآیند سامانه خیلی است که اگر خود من این پرداخت را پیگیری کنم نهایتاً یک ماه طول می

 (Intw 25« )زمانبر است.

درصد و سامانه سمات،  1ای دارند مثاًل در بحث های پژوهشی هم بعضًا سازوکار پیچیدهبودجه»

کند که باید موضوع پژوهشی را از مسیر شورای عتف تایید کنید ها اعالم میبه دستگاه شورای عتف

های دولتی ای را طی کنند که بعضی مواقع سازمانو به خاطر همین باید مسیر بوروکراتیک و پیچیده

 شوند. حاال تو شورای عتف هم یک دبیر برای هر کمیته تعیین کردندبی خیال اعتبار این بخش می

های مختلف هایی در حوزهکه خیلی سرش شلوغه. از طرف دیگر مثال دبیر کمیسیون انرژی، پروپوزال

 Intw« )شوند.مانند نفت، گاز، برق و ... برایش ارسال کنند. همه اینها باعث طوالنی شدن فرآیند می

31) 

است کامالً واضح  در چنین شرایطی که فرآیند تخصیص و اعطای بودجه پژوهشی بورکراتیک و طوالنی

ها منجر به کاهش انگیزه نهادهای پژوهشی و محققان در زمینه است که این بوروکراسی و تاخیر در پرداخت

. (Marimon et al., 2011)های پژوهشی خواهد شد تالش برای دریافت حمایت مالی به منظور انجام طرح

های پژوهشی بلندمدت های پژوهشی و به ویژه طرحن فرآیند منجر به کاهش فعالیتعالوه بر این تداوم ای

های صورت گرفته ابعاد چالش فرآیندهای طوالنی و بوروکراتیک خواهد شد. در مجموع با توجه به بحث

 شده است.ارائه  9-3جدول های پژوهشی در تخصیص و اعطای بودجه

 های پژوهشی: ابعاد چالش فرآیندهای طوالنی و بوروکراتیک تخصیص و اعطای بودجه9-3جدول 

 پیامدهای چالش های زیرمجموعهچالش چالش دالیل

  بوروکراسی

 های دولتیسازمان

  نگرش اشتباه

سیاستگذاران و مدیران 

 نسبت به پژوهش

فرآیندهای طوالنی و 

بوروکراتیک تخصیص و 

های اعطای بودجه

 پژوهشی

  فرآیندهای طوالنی و بوروکراتیک

تخصیص بودجه مصوب 

 های دولتیسازمان

  فرآیندهای طوالنی و بوروکراتیک

های پروژه توسط اعطای هزینه

  محدودیت در تعریف

های پژوهشی طرح

ت و راهبردی بلندمد

 )کاهش انگیزه(
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های دولتی )کارفرما( به سازمان

 مجری

  کاهش انگیزه محققان

برای دریافت بودجه دولتی 

های برای انجام طرح

 پژوهشی

 

 مدیریت کالن بخش پژوهش .3-1-3

ها ها، تصمیمهایی اشاره دارند که به واسطه سیاستها به آن دسته از مشکالت و ضعفاین گروه از چالش

ها عالوه بر عملکرد نهادهای آیند. این دسته از چالشد میهای حاکم بر بخش پژوهش کشور به وجوو برنامه

گیرند. در ادامه به باالدست به واسطه عملکرد نهادهای اصلی متولی بخش پژوهش کشور تحت تاثیر قرار می

 صورت مختصر توضیحاتی در مورد مهمترین چالش ذیل این بخش ارائه شده است. 

 عدم تمرکز(های پژوهشی )پراکندگی بیش از حد بودجه .1

های پژوهشی در سه قالب متمرکز، غیرمتمرکز و نیمه متمرکز براساس ساختار مدیریتی کشورها، بودجه

شوند. در قالب متمرکز مدیریت بخش اعظم بودجه پژوهشی در اختیار یک یا چند نهاد  محدود و مدیریت می

های هشی در راستای نیازها و اولویتهای پژوکرد بودجهمشخص قرار داد که وظیفه مدیریت پژوهش و هزینه

های کشور را برعهده دارد. در مقابل در حالت غیرمتمرکز، هر سازمان بودجه مشخصی برای انجام فعالیت

ریزی پژوهشی در اختیار دارد و حالت نیمه متمرکز ترکیبی از دو حالت قبلی است. در این میان نظام بودجه

رکز است و هر سازمان بودجه پژوهشی مشخصی را در اختیار دارد. کشور در بخش پژوهش به صورت غیرمتم

متمرکز های متمرکز، نیمهدر این میان اگرچه کشورهای مختلف با توجه به ساختار حکمرانی خود یکی از حالت

های پژوهشی گیرند با این حال از نظر متخصصان کشور پراکندگی بیش از حد بودجهیا غیرمتمرکز را به کار می

های نظام های پژوهشی یکی از چالشهای مختلف کشور یا به عبارتی عدم تمرکز باال بودجهر بین سازماند

عدم تجمیع مبالغ ذکر شده در به بیان ساده  .(Intw 01,09,10,11)ریزی بخش پژوهش کشور است بودجه

های نظام کی از چالشهای اجرایی یقوانین، در ردیفی مستقل و پراکندگی اعتبارات مشمول بین دستگاه

. این پراکندگی منجر به خُرد شدن بیش از اندازه اعتبارات (et al., 1398بهروز )ریزی کشور است بودجه

ها به شی برخی از سازمانای که بعضاً میزان بودجه پژوهشود به گونههای مختلف میپژوهشی در بین سازمان
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ای پایین است که امکان تعریف طرح پژوهشی با آن بودجه وجود ندارد. در این شرایط این دسته از اندازه

کنند که خروجی های پژوهشی را تعریف میکرد بودجه پژوهشی خود، طرحها صرفاً در راستای هزینهسازمان

 . گونه تاثیری در جامعه نخواهد داشتها هیچآن

در درجه اول باید توجه داشت با توجه به اینکه موضوع مدیریت پژوهش )اعم از شناسایی نیاز و مساله، 

ای تخصصی است بنابراین فراخوان برای انتخاب مجری، انتخاب مجری و نظارت بر خروجی پژوهش( وظیفه

تیم متخصص در زمینه  کند، دارای یکرود که هر سازمانی که بودجه خود را صرف پژوهش میانتظار می

های دولتی محدود است بنابراین مدیریت پژوهش باشد. اما با توجه به اینکه بودجه پژوهشی برخی از سازمان

های پژوهشی در هر سازمان معقول به نظر از نظر اقتصادی استخدام یک تیم متخصص برای مدیریت بودجه

نیروی انسانی توانمند برای مدیریت پژوهش بهره های دولتی از تخصص رسد. بنابراین اغلب سازماننمی

کند که ها شرایطی را فراهم میهای پژوهشی و تمرکز مدیریت آن بودجهبرند. در مقابل تجمیع بودجهنمی

کند. استخدام و به کارگیری یک تیم متخصص برای مدیریت پژوهش را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می

های مرتبط با آن به صورت تخصصی انجام خواهد ایط مدیریت پژوهش و بودجهکامالً واضح است در این شر

 شد.

های مختلف تقسیم ها در بین سازماناز طرف دیگر با توجه به محدودیت منابع مالی کشور زمانی که بودجه

وهشی شوند  و بعضاً بودجه پژهای خُرد تقسیم میشود )عدم تمرکز( به نوعی این منابع مالی به بخشمی

های میلیون تومان است، کامالً واضح است خُرد شدن بیش از حد بودجه 10های در حد برخی از سازمان

های پژوهشی راهبردی که نیازمند منابع ها قادر به تعریف طرحشود که برخی از سازمانپژوهشی باعث می

ه بودجه پژوهشی خود را هزینه کرده های صرفاً با هدف اینکمالی باال هستند، نباشند. به نوعی این سازمان

کنند و به نوعی های پژوهشی غیرراهبردی را تعریف میباشند و از بازگشت آن به خزانه جلوگیری کنند، طرح

 دهند.   بودجه محدود خود را هدر می

 (Intw 09« )کنند. این کارآمد نیست.در کشور ما پول پژوهش را ُخرد و تقسیم می»
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های ی در کشور با توجه به ساختار کشور در اکثر فصول در قالب برنامه پژوهشهای پژوهشبودجه»

های پژوهشی اند که خود این مسأله باعث عدم تمرکز، انسجام و پراکندگی بودجهکاربردی تعریف شده

 (Intw 01« )شود.کشور می

در بین نهادهای مختلف  های پژوهشیهای پژوهشی و تقسیم بودجهعالوه بر این ساختار غیرمتمرکز بودجه

ها های دارای منافع مشخص در برخی از سازمانهای شخصی یا به اصطالح گروهتواند منجر به ایجاد کلونیمی

های تواند به نوعی مانع از اعطای طرحها میها شود. کامالً واضح است که وجود این کلونیو به ویژه دانشگاه

 حیت شود.پژوهشی به مجریان توانمند و صاحب صال

های های پژوهشی، رفتار مناسب و مشخصی دارند و مانند کشور ما بودجهها و بودجهدر دنیا با فعالیت»

 Intw« )شوند.گیری کلونی شخصی در دانشگاه میشوند که به نوعی باعث شکلپژوهشی تقسیم نمی

09) 

ختیار یک نهاد تخصصی برای های پژوهشی باید به صورت متمرکز در ااز نظر متخصصان مدیریت بودجه

های دولتی های پژوهشی قرار بگیرد. از نظر این گروه از متخصصان، هر یک از سازمانمدیریت پژوهش و بودجه

کنند؛ وظایف مشخصی را دارند و به همین خاطر بیشتر تمرکز خود را بر انجام وظایف اصلی خود معطوف می

ها حتی کنند. این سازمانهای پژوهشی توجه میی و نظارت فعالیتلذا کمتر به مسائلی مانند پژوهش و ارزیاب

توانند. در واقع همانطور های پژوهشی خود را مدیریت کنند، در عمل نمیاگر تمایلی داشته باشند که بودجه

های پژوهشی نیازمند تخصص است و تمرکز بودجه در یک سازمان که اشاره شد مدیریت پژوهش و بودجه

پذیر ها امکاندهد اما دسترسی به این تخصص در همه سازمانفاده از این تخصص را افزایش میاحتمال است

 نیست.

های باید توجه داشته باشید که هر سازمان در یک حوزه خاص تخصص دارد، کارکرد بعضی از سازمان»

اش که دغدغهای مانند جهاد کشاورزی پژوهش است و برخی تجاری سازی و غیره. بنابراین وزارتخانه

فهمد. قاعدتًا نباید بودجه بدهیم که گوشت و مرغ و ... است خیلی دنبال پژوهش نیست و آن را نمی

پژوهش کند بلکه بودجه را باید به سازمان واسط بدهیم که پژوهش کند. یعنی نهادی که از یک طرف 

 (.Intw 11« )های ما وصل است و از طرف دیگر به بازار.به دانشگاه

توان های پژوهشی در یک سازمان مشخص، میه باید به این موضوع نیز توجه داشت که تمرکز بودجهالبت

شرایطی را فراهم کند که سازمان مورد نظر از قدرت خود سوء استفاده کند و اخذ بودجه پژوهشی از آن 

ودجه هر سازمان در توان شرایطی را فراهم کرد که اگرچه بسازمان متولی را مشکل کند. در این راستا می
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کرد بودجه در اختیار سازمان صاحب بودجه پژوهشی است اما اختیار هزینه تحت کنترل سازمان متولی بودجه

 باشد و سازمان متولی صرفاً مدیریت فرآیند را برعهده بگیرد.

ی )عدم های پژوهشهای باال، ابعاد مختلف چالش پراکندگی بیش از حد بودجهدر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 10-3جدول های مختلف در تمرکز( در بین سازمان

 های پژوهشی )عدم تمرکز(: ابعاد چالش پراکندگی بیش از حد بودجه10-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش دالیل 

 های پژوهشی ان برنامهفقد

های مشخص در سازمان

 دولتی

پراکندگی بیش از حد 

های پژوهشی )عدم بودجه

 تمرکز(

 

 های پژوهشی بلندمدت و راهبردیمحدودیت تعریف طرح 

  عدم کارایی مدیریت پژوهش )ضعف دسترسی به نیروی

انسانی متخصص و توانمند به منظور  در مدیریت پژوهش 

 های مختلف(در سازمان

 افزایی منابع محدود در راستای رفع عدم استفاده از هم

 نیازهای اساسی

  نگری نهادهای دولتی متولی بخش کاری و بخشیموازی

 پژوهش کشور

 

 عدم  قابلیت انتقال اعتبار پژوهشی باقیمانده در انتهای هر سال مالی به سال بعد .2

توان گفت که بر بودن آن است و به نوعی میهای اصلی پژوهش زمانهمانطور که اشاره شد یکی از ویژگی

گیرند. بنابراین نیاز است که منابع این دسته از های بلندمدت قرار میهای پژوهشی در دسته فعالیتفعالیت

ریزی کشور و به های زمانی بلندمدت تامین شود. با این حال با توجه به ساختار بودجههای برای بازهفعالیت

های ها و بانکهای اجرایی، شرکتقانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه 63ماده  صورت خاص بر مبنای

شوند، مکلف هستند که هایی که به صورت هیات امنایی مدیریت میها و موسسهدولتی به استثنای دانشگاه

ای سال مالی به ها در انتهبودجه خود را تا انتهای سال مالی هزینه کنند، در غیر اینصورت اعتبار باقیمانده آن

های پژوهشی که بلندمدت هستند شود. در این بین با توجه به ماهیت فعالیتحساب خزانه برگشت داده می

های دولتی یک تناقض شکل گرفته است. از نظر بسیاری از فعاالن و رویکرد ساالنه به اعتبار پژوهشی سازمان

های نظام پژوهش کشور مطرح شده است. الشبخش پژوهش کشور این تناقض به عنوان یکی از مهمترین چ
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ها اختیار مدیریت اعتبارپژوهشی باقیمانده در انتهای های دولتی معتقدند اینکه آنبه بیان ساده اغلب سازمان

 سال مالی و انتقال آن به سال بعد را ندارد به عنوان یک چالش اساسی در حوزه پژوهش مطرح کردند. 

ار پژوهشی خود را به سال بعد منتقل کنیم مشکالت زیادی برای ما ایجاد توانیم اعتباینکه ما نمی»

ها و به دلیل بحث شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه 1400کرده است. مثالً در شش ماه اول سال 

ای را تعریف کنیم. بنابراین همین باعث شده است که اوج کار ها، ما نتوانستیم هیچ پروژهآزمایشگاه

ها را ببندیم. یعنی فشار روی ما ها پروژهی ماه باشه و به دنبال این باشیم که در این ماهما در آذر و د

هست که هر طور شده که قراردادهای را به نتیجه برسانیم که تا آخر سال این پول )بودجه( ما سوخت 

گیری کنیم )یعنی مسیرهای خالف را پینشود. البته ما همان فرآیند عادی خودمان را دنبال می

کنیم. کامالً طبیعی است وقت کنیم( اما فشار مضاعف به نیروهای زیرمجموعه خودمان وارد مینمی

 (Intw 26«. )بریم بر روی کیفیت کار ما هم تاثیرگذار استسرعت کار را باال می

یک کلمه که عنوان کردند که این پول به سال بعد منتقل نشود، مشکالت زیادی را ایجاد کرده »

 (Intw 12«. )است

بر بودن فرآیند پژوهش )از تعریف موضوع تا شناسایی های دولتی معتقد هستند که با توجه به زمانسازمان

مجری مناسب و انجام پژوهش و ...(، هزینه کرد اعتبار مربوط به پژوهش در یک سال مالی که قاعدتاً پرداخت 

ها به دالیلی ت. از طرف دیگر چون این سازمانآن منوط به دریافت گزارش از مجری است، خیلی مشکل اس

که قبالً اشاره شد، تمایلی ندارند که بودجه خود را به خزانه برگردانند، بنابراین در انتهای سال مالی برخی از 

های پژوهشی غیرضروری را تعریف کنند یا اینکه از مسیرهای غیرقانونی این کنند طرحها سعی میسازمان

کنند که در مراحل ابتدایی پروژه بخشی از ها سعی مید. به عنوان نمونه برخی از سازمانمشکل را حل کنن

ها واریز کنند و در پرداخت به حساب مجری واریز کنند یا اعتبار را به حساب دانشگاههزینه را به صورت پیش

 کنند که هزینه مجری را پرداخت کنند.ها درخواست میسال بعد از دانشگاه

وضوع که منابع ذیل این بند قابل انتقال به سال بعد نیست یک چالش است البته سال قبل این م»

هایی که تمایل به انتقال منابع این ( به دلیل شرایط کرونایی این امکان فراهم شد که سازمان1399)

ست و بعد را دارند با وزارت خانه هماهنگ کنند. اما در هر حال این موضع یک چالش ا بند به سال

 (Intw 24«. )کنندهای به صورت صوری این مشکل را حل میبعضاً برخی از سازمان

میلیارد  4ای را تعریف کردند که فقط یک برگه بوده و برای آن ما مورد داشتیم که شب عید پروژه»

 (Intw 28«. )اختصاص دادند

های دهنده گرنت در بازهارائه هایها به سازمانها این است که بودجهدر بعد بیرونی یکی از چالش»

ها باید در چارچوب ساالنه پروژه تعریف کنند. اما مشکل این شود و این سازمانزمانی یکساله اعطا می

های دولتی دوست های پژوهشی در قالب یکساله قابل انجام نیستند. در مقابل سازماناست که پروژه
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کنند و به استاندارد و سطح کیفیت هایی را تعریف میزهندارند که بودجه را برگشت بزنند بنابراین پرو

 (Intw 33«. )کنندها توجه نمیآن

در مورد بودجه مرتبط به برنامه ساتع این امکان برای نهادهای  1398البته باید توجه داشت که در سال 

د و همین موضوع باعث مشمول این بند قانونی فراهم شد که اعتبار باقیمانده خود را به سال بعد منتقل کنن

 شان داشته باشند. های پژوهشیشد که مدت زمان بیشتری برای تعریف و پیگیری اجرای پروژه

کنند تا ما ناچار نباشیم که همه بودجه را همان های پژوهشی را به سال بعد منتقل نمیچرا بودجه»

ال بعد وجود داشت و ما زمان امکان انتقال بودجه به س 1398سال و یکباره مصرف کنیم. مثالً سال 

 (Intw 27«. )بیشتری داشتیم و کل بودجه را هزینه کردیم

یکی دیگر از پیامدهای این موضوع که اعتبار پژوهشی ذیل این بند قابل انتقال به سال بعد نیست، این 

ند و قاعدتاً این شوکردن کل اعتبار پژوهشی خود نمیهای دولتی قادر به هزینهاست که بعضاً برخی از سازمان

توان گفت بخشی از اعتبار پژوهشی کشور از چرخه پژوهش کشور گردد. به نوعی میبودجه به خزانه بر می

های دولتی، شود. همچنین امکان دارد که در صورت بازگشت بخشی از بودجه پژوهشی دستگاهخارج می

 یابد.  ها تحت تاثیر قرار بگیرد و کاهشهای بعد آنبودجه پژوهشی سال

میلیارد تومان در قالب برنامه ساتع جذب نشد و از چرخه بودجه  300-200در سال گذشته حدود »

پژوهشی کشور خارج شد. نکته دیگر که باید به آن توجه داشت این است که قراردادهای پژوهشی 

ها در ماه های آخر ساله هستند و عالوه بر این خیلی از این قرارداد 5یا  3-2معموالً دارای بازه زمانی 

 (Intw 09« )های بعد خیلی ساده نیست.ها به سالشوند بنابراین انتقال این بودجهسال منعقد می

 

(، نهادهایی که به صورت 10/11/1395های توسعه کشور )مصوب قانون احکام دائمی برنامه 1مطابق با ماده

شوند. پژوهشی، مشمول قوانین عادی کشور نمی هایها و موسسهشوند مانند دانشگاههیئت امنایی اداره می

بنابراین برگشت اعتبار باقیمانده نهادهای دولتی در انتهای سال مالی به خزانه، در مورد این نهادهای هیئت 

توانند  اعتبار باقیمانده خود را به سال بعد منتقل کنند. به همین ها میامنائی صادق نیست و این سازمان

ها منعقد کنند و بودجه کنند قراردادهای صوری با دانشگاههای دولتی سعی میز سازمانخاطر است برخی ا

ها استفاده کنند. پروژه را به حساب دانشگاه واریز کنند تا در سال بعد از منابع این قرارداد صوری نزد دانشگاه

وه بر اینکه منجر به مصرف در مجموع باید توجه داشت که این موضوع )عدم انتقال بودجه به سال بعد(، عال

ای ریزی هزینهشود، منجر به ترویج فرهنگ بودجههای باقیمانده در انتهای سال مالی میبدون برنامه بودجه
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های دولتی به منظور حذف اعتباری که حق شود که سازمانگردد. عالوه بر این باعث میدر سطح کشور می

های دولتی به در نهایت اینکه این رویکرد و اقداماتی که سازمان دانند، قوانین کشور را دور بزنند.خود می

های بخش پژوهشی کشور را با مشکل روبرو کنند، محاسبه هزینهمنظور دور ززدن این بند قانونی طی می

کند.در مجموع ابعاد چالش عدم قابلیت انتقال اعتبار پژوهشی باقیمانده در انتهای هر سال مالی به سال می

 نمایش داده شده است. 11-3جدول در بعد 

 : ابعاد چالش عدم قابلیت انتقال اعتبار پژوهشی باقیمانده در انتهای هر سال مالی به سال بعد11-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش

ال اعتبار پژوهشی باقیمانده در انتهای عدم  قابلیت انتق

 هر سال مالی به سال بعد

 

 های پژوهشی بدون توجه به نیازها و مسائل کشورتعریف طرح 

 ترویج اقداماتی در راستای دور زدن قوانین کشور 

  خارج شدن بخشی از اعتبار پژوهشی کشور از چرخه پژوهشی

 )به واسطه برگشت به خزانه( 

 یاریزی هزینهبودجه 

 های پژوهشی بلندمدتعدم امکان تعریف پروژه 

  

 وابستگی بیش از حد بخش پژوهش به منابع مالی دولتی .3

های پژوهشی کشور توسط دولت تأمین آمارها و شواهد موجود حاکی از آن است که بخش اعظم بودجه

اید توجه داشت شود و همین موضوع به عنوان یک چالش مهم در بخش پژوهش کشور مطرح است. البته بمی

که با وجود کاهش وابستگی بخش پژوهش در کشورهای مختلف به دولت با این وجود همچنان وابستگی 

. یعیرب)های پژوهشی به مشارکت دولت به عنوان یک چالش در نظام تأمین مالی پژوهش مطرح است فعالیت

. وابستگی بخش پژوهش به منابع دولتی پیامدهای متعددی را به برای (1396. انیآهنچ &. عمران. یزدیا

 ها اشاره شده است.این بخش به همراه دارد که در ادامه برخی از آن

شود که محققان و نهادهای پژوهشی بیش از حد بخش پژوهش به منابع رایگان دولتی باعث میوابستگی 

بهروز )های پژوهشی نداشته باشند انگیزه و عالقه باالیی به دریافت بودجه از بخش خصوصی برای انجام طرح

et al., 1398; 1399. یمیعظ) . 
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ثباتی مدیریت نهادهای دولتی و همچنین در نظر گرفتن وابستگی عالوه بر این با توجه به ناپایداری و بی

های ها و طرحفت که طراحی برنامهتوان نتیجه گربیش از حد بخش پژوهش به منابع مالی دولتی، بنابراین می

توان گفت که وابستگی . در مجموع می(et al., 1398بهروز )تری دارد پذیری پایینپژوهشی بلندمدت امکان

مهم به همراه دارد از یک طرف منجر  بین از حد بخش پژوهش به منابع مالی دولتی چالشی است که دو پیامد

شود و از طرف دیگر انجام به کاهش انگیزه بدنه پژوهشی کشور برای همکاری با صنعت و بخش خصوصی می

های صورت گرفته ابعاد کند.در مجموع با توجه به بحثهای پژوهشی بلندمدت را با ریسک همراه میطرح

 ، نمایش داده شده است.12-3جدول منابع مالی دولتی در چالش وابستگی بیش از حد حد بخش پژوهش به 

 : ابعاد چالش وابستگی بیش از حد بخش پژوهش به منابع مالی دولتی12-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش

هش به وابستگی بیش از حد بخش پژو

 منابع مالی دولتی

 

 و اخذ بودجه از صنعت با صنعت یهمکار یبرا نییپا زهیانگ ، 

 ی و دولت رانیمدثباتی به بیبلندمدت ) یراهبرد یهاپروژه فیتعر کاهش

 (های دولتینوسانات بودجه

 های پژوهشی از تحوالت سیاسی و نوسانات اقتصادیتأثیرپذیری بودجه 

 

 ن و مدیران نسبت به پژوهش نگرش اشتباه سیاستگذارا .4

دهی به علم را در های فراوانی دارد که جهتها با علم و عالمان، درسبرسی سیرتاریخی مواجهه حکومت

کنند. جنگ جهانی اول یکی از نقاط عطف تاریخی است که اذهان حاکمان را به شکل عمل توصیف می

این توجه هم، چشیدن طعم پیروزی به کمک  انگیزی به سمت پژوهش و راهبری آن معطوف کرد. علتشگفت

های اجتماعی( های کاربردی و نظامی )اعم از پژوهش برای ساخت سالح و سایر پژوهشها بود. پژوهشپژوهش

. یامام & یجواد ;Whitley, 2007)زده بود نقش بسیار مهمی را در تعیین سرنوشت آن جنگ جهانی رقم

. در همین راستا است که نگرش سیاستگذاران و مدیران کشور نسبت به پژوهش و تأثیر آن بر جامعه، (1400

 ژوهشی مطرح است. به عنوان یکی از مسائل مهم در نظام توزیع اعتبارات پ

در نظام نوآوری کشور، سیاستگذاران و مدیران کشور نگرش مثبتی نسبت به پژوهش ندارند و به نوعی به  

. (1387. ییرجا & یلیخل)بینند پژوهش اعتقادی زیادی ندارند و بعضاً آن را به عنوان یک کاالی لوکس می
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ضروری در کشور مطرح نیست. بخشی از این نگرش اشتباه سیاستگذاران  از این رو پژوهش به عنوان یک فعالیت

های پژوهشی در سطح جامعه نسبت به پژوهش ناشی از آن است که تأثیر محسوسی از خروجی فعالیت

ها های کشور قادر به رفع آنشود و جامعه همچنان با مشکالت متعددی درگیر است که پژوهشمشاهده نمی

های بنیادی ای خالصه شده است و برای پژوهشهای توسعهدیدگاه این افراد صرفاً در پژوهشنبودند. در واقع 

رویه و و کاربردی ارزش زیادی قائل نیستند. عالوه بر این ضعف فضای رقابتی در صنایع کشور و واردات بی

است. شدت این تأثیر  سوداگری بر تولید در کشور، نیز تأثیر منفی بر نگرش سیاستگذاران کشور داشته غلبه

. انیمی. رحییتوالعباسپور. )شود منفی در حدی است که نیاز به پژوهش در کشور بسیار کم احساس و ابراز می

 . (1399جهانگرد.  &

ها در های آناما باید توجه داشت که این نگرش اشتباه و منفی سیاستگذاران نسبت به پژوهش بر تصمیم

های پژوهشی تأثیرگذار است و در موارد متعددی مانع از افزایش قابل توجه زمینه اختصاص بودجه به فعالیت

شود که در صورت ظهور هر گونه بحران ن نگرش همچنین باعث میبودجه بخش پژوهش خواهد شد. ای

. از دیگر پیامدهای این ( ,.1396et al یزدانی)ها شود اقتصادی، سیاسی و .... بودجه پژوهش قربانی دیگر حوزه

شده در حوزه پژوهش برای سیاستگذاران  نگرش اشتباه این است که عدم اجرا قوانین و تحقق اهداف تعیین

 شوند.کشور اهمیت باالیی ندارد و راهکارهایی در این زمینه ارائه نمی

کردیم که بودجه پژوهش کم است و باید بودجه پژوهش را زیاد های مجلس بحث میدر کمیسیون» 

داشت؟ ما کنیم. اما نماینده مجلس عنوان کرد که این همه پول صرف پژوهش شد چه خروجی 

کرد اگر این همه مقاله چاپ شده است، گفتیم این همه مقاله منتشر شده است. نماینده عنوان میمی

توانیم یک سال هنوز نمی 50چرا مردم در سیستان و بلوچستان آب ندارند بخورند. یا چرا ما بعد از 

است معموالً نقدهایی این  بذر تولید کنیم. به صورت کلی افرادی که معتقدند که بودجه پژوهشی زیاد

های قبلی چه خروجی داشته است؟ چرا هوا آلوده است و گویند که این بودجهچنینی دارند یعنی می

 (.Intw 04« )اند.های پژوهشی را ندیدهچرا محیط زیست مشکل دارد. یعنی تأثیر فعالیت

ی مهم است؛ چه در سازی خیلهای پژوهشی مسئله فرهنگمسئله بعدی آن است که در فعالیت»

در جاهای دیگر ممکن است افرادی های نظارتی و چه سازمان برنامه و بودجه و بودجه چه در دستگاه

گویند ها، که به اهمیت و ضرورت پژوهش هنوز پی نبرده باشند. مثالً میگیریباشند در راس تصمیم

مجبور هستیم تامین کنیم، )برای که خب االن فالن جا سیل یا زلزله رخ داده است )و بودجه( آن را 

پژوهش  10گیرند که( این مرکز پژوهشی که که بتوانند بودجه الزم را تامین کنند تصمیم میاین
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دهنده آن پژوهش انجام بدهد. بارها ممکن است شما این جمله را بشنوید؛ این نشان 2دهد انجام می

 (.Intw 14« ).دگیر به ضرورت )پژوهش( پی نبرده باشاست که آن تصمیم

ها تمایل یکی دیگر از پیامدهای نگرش اشتباه سیاستگذاران و مدیران نسبت به پژوهش این است که آن

های کاربردی شود و شود صرف پژوهشدارند که بودجه محدودی که به بخش پژوهش تخصیص داده می

های صورت گرفته در ررسیشود. به عنوان نمونه بهای پایه تخصیص داده میکمتری به پژوهش بودجه

های بررسی شده از نوع تحقیقات های ثبت شده در سامانه سمات حاکی از آن است که عمده طرحطرح

های بررسی شده سمات درصدی، باالترین حجم اعتباری طرح 84کاربردی بوده است؛ به طوری که با سهم 

 .(1400. یردائ)را به خود اختصاص داده است 1397در سال 

ران و مدیران نسبت به های صورت گرفته ابعاد چالش نگرش اشتباه سیاستگذادر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 13-3جدول پژوهش در 

 : ابعاد چالش نگرش اشتباه سیاستگذاران و مدیران نسبت به پژوهش13-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش دالیل

  ملموس نبودن

ر و نتیجه تاثی

های فعالیت

پژوهشی در اقتصاد 

 کشور

نگرش اشتباه 

 رانیو مد استگذارانیس

 نسبت به پژوهش

 های پژوهشیمحدودیت حجم بودجه 

 کرد بودجه پژوهشی در امور غیرپژوهشیهزینه 

 های پژوهشی مصوبعدم تخصیص کامل بودجه 

 فقدان ضمانت اجرای قوی در تدوین قوانین 

 پژوهشی از تحوالت سیاسی و نوسانات های تاثیرپذیری بودجه

 اقتصادی

 های فرآیندهای طوالنی و بوروکراتیک تخصیص و اعطای بودجه

 پژوهشی

 های پایهمحدودیت اعتبار تخصیص یافته به پژوهش 

 

 های شفاف در بخش پژوهشفقدان اولویت .5

یافته مانند آمریکا، ریزی بخش پژوهشی کشورهای توسعه یکی از نکات قابل توجه در بررسی نظام بودجه

های پژوهشی کانادا، سنگاپور، استرالیا و آلمان وجود یک سازوکار مشخص به منظور شناسایی نیازها و اولویت

های پژوهشی خود را در راستای های دولتی نیز موظف هستند که بودجهکشور است. در همین راستا سازمان

 et انیطباطبائ)اند، هزینه کنند های متولی اعالم شدهتگاههایی که به صورت شفاف توسط دسنیازها و اولویت
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al., 1390)فقدان "های نظام توزیع اعتبار پژوهشی کشو،  .  با این حال از دیدگاه صاحبنظران یکی از چالش

عنوان شده  "های پژوهشی شفاف که با استفاده از سازوکارهای علمی و مشخص استخراج شده باشندتاولوی

 ;et al., 1398بهروز )شوند دار میهای پژوهشی صرف موضوعات غیراولویتاست و به همین خاطر بودجه

کرد اعتبارات ها و نیازهای مشخص منجر به هزینهتر فقدان اولویت. به بیان ساده(et al., 1399 پوریرضو

ی دههای اصلی در جهتشود و مشخص نبودن اولویتدار میپژوهشی در راستای نیازها و مسائل غیراولویت

. نمونه بارز این موضوع (1400. یردائ)های پژوهشی و فناورانه یک چالش اساسی در این حوزه استبه فعالیت

های دکتری مشاهده کرد که بعضاً اساتید از دانشجویان درخواست ها و رسالهنامهتوان در تعریف پایانرا می

المللی )که متمرکز بر مسائل کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای کنند با بررسی مقاالت معتبر بینمی

. به نوعی فقدان (et al., 1398بهروز ) نامه یا رساله خود را تعریف کنندنتوسعه یافته هستند(، موضوع پایا

شود که منابع و تالش محققان داخلی در راستای رفع نیازهای کشورهای خارجی صرف ها باعث میاولویت

شود. های پژوهشی در ابعاد مختلف )اقتصادی، اجتماعی و ...( جامعه مشاهده نمیشود و در نتیجه تاثیر فعالیت

های پژوهشی را در حوزه های مختلف پروژهشود که سازمانهای شفاف باعث میعالوه بر این فقدان اولویت

تمرکز شود که جامعه دانشگاهی و محققان کشور به جای مختلف حمایت کنند. در مقابل این اقدام باعث می

های مختلف باشند. به بیان بهتر های پژوهشی در حوزهبر یک حوزه پژوهشی مشخص به دنبال انجام طرح

شان های پژوهشی، محققان کشور را به سمت عدم تمرکز در حوزه پژوهشینظام تامین مالی و حمایت از طرح

 کند. هدایت می

ه اساتید را به سمت عدم تمرکز هدایت ای است کهای پژوهشی به گونهبحث تامین مالی فعالیت»

های مختلفی که کند در واقع محققان به منظور دستیابی به منابع مالی مجبور هستند در حوزهمی

« شود.کند مشغول فعالیت شوند و همین موضوع منجر به عدم تمرکز میدولت از آنها حمایت می

(Intw 33) 

های فعال در حوزه پژوهش مانند شورای عالی عتف یا ازمانالبته باید توجه داشت که اگرچه  برخی از س

ها معموالً کلی، مبهم و غیرشفاف کنند. اما این اولویتهایی را اعالم میشورای عالی انقالب فرهنگی، اولویت

. به (1398. شهیپدل & یسانیو)شود ها به صورت ساالنه به روزرسانی نمیهستند و همچنین این اولویت
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هایی غیر از نیازها و مشکالت جامعه، های پژوهشی در حوزهها و مؤسسههمین دلیل است که بعضاً دانشگاه

 .(1399. یدشت)مشغول انجام پژوهش هستند 

 یبنا به مشکالت یول ،شودیابالغ م هاتیاولو نیا یو فناور قاتیعلوم، تحق یعال یاز طرف شورا یگاه»

 «.شوند ییاجرا هایتاولو نیافتد که ایکالن بودن و ... کمتر اتفاق م ها،تیاولو تیعدم شفاف لیاز قب

(Intw 02) 

)منظور  ورت ریز تعیین نشدند. اما همین بنیاد ملی علم یا صندوق تخصصیها به صدر اینجا اولویت»

تواند یک پروژه تعریف کند که نهادهای شبیه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور است( می

 (.Intw 09« )های ذیل فناوری کوانتوم مشخص شوند و به آنها گرنت بدهد.اولویت

مبتنی بر نیازها و مسائل کشور تعیین شوند. بنابراین اعالم  های پژوهشی بایدکامالً واضح است اولویت

های کند تا بودجه پژوهشی محدود سازمانهای پژوهشی شفاف عالوه بر اینکه شرایطی را فراهم میاولویت

دولتی در راستای رفع نیازها و مسائل کشور هزینه شوند. از طرف دیگر نهادهایی که منابع مالی خود را برای 

های پژوهشی که مورد نیاز کنند یک شاخص معتبر در اختیار دارند تا براساس آن طرحهزینه میپژوهش 

 کشور هستند را انتخاب و حمایت کنند. 

های پژوهشی کشور این است در این میان باید توجه داشت یکی از دالیل این سردرگمی و ابهام در اولویت

ی پژوهشی در کشور مشخص نیست و هر نهاد براساس دیدگاه هاکه نهاد مرجع و متولی اصلی تعیین اولویت

گیری یک فضای مملو از کند. کامالً واضح است این اقدام منجر به شکلهای پژوهشی را اعالم میخود اولویت

های پژوهشی دارد. همچنین این ها برای تعریف طرحگردد و در نتیجه تأثیر منفی بر رویکرد سازمانابهام می

های که مورد نیاز کشور دار و حوزههای غیراولویتکرد منابع محدود کشور در حوزهنجر به هزینهرویکرد م

 شود.نیستند، می

دادن در کشور وجود ندارد و به نوعی هر نهادی برای خودش مشکل این است که مرجع اولویت»

 (Intw 10« )کند.اولویت را تعیین می

های شفاف در بخش پژوهش کشور رفته ابعاد چالش فقدان اولویتهای صورت گدر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 14-3جدول در 

 های شفاف در بخش پژوهش کشور: ابعاد چالش فقدان اولویت14-3جدول 

 چالشپیامدهای  چالش دالیل
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  فقدان نهاد مرجع و دارای اقتدار به

 عنوان متولی بخش پژوهش کشور 

  فقدان سازوکار علمی و مبتنی بر

های روش برای شناسایی اولویت

 بخش پژوهش

های فقدان اولویت

شفاف در بخش 

 پژوهش کشور

 کرد بودجه محدود پژوهشی در راستای مسائل و هزینه

 دارنیازهای غیراولویت

  های پژوهشی محققانفعالیتعدم تمرکز 

 های آموزش عالی کشورمحور نبودن موسسهپژوهش 

 های پژوهشی در ابعاد مختلف اثرگذاری محدود فعالیت

 جامعه

 

 کاری و بخشی نگری نهادهای دولتی متولی بخش پژوهش کشور موازی .6

ی، حاکی از آن است با جنوببررسی تجربه برخی از کشورهای توسعه یافته مانند سنگاپور، استرالیا، کره

شود، با این حال ویژگی های متعددی که در راستای حمایت از پژوهش در این کشورها اجرا میوجود برنامه

کند. به عنوان مشترک این کشورها این است که یک نهاد به عنوان متولی اصلی بخش پژوهش فعالیت می

بنیاد ملی پژوهش است که به نوعی متولی اصلی  جنوبی نهاد اصلی متولی پژوهشنمونه در سنگاپور و کره

های پژوهشی، های پژوهشی کشور، تامین مالی فعالیتهای حمایت از پژوهش، تعیین اولویتتدوین برنامه

نظارت بر عملکرد پژوهشی کشور و .... هستند. واحد و مشخص بودن متولی پژوهش در این کشورها باعث 

شود کامالً هماهنگ با هم ه در این کشورها در حوزه پژوهش انجام میهای مختلفی کشده است که فعالیت

های کنند که حمایتهای دولتی مانند وزارت صنایع یا وزارت بهداشت نیز سعی میانجام شوند و دیگر سازمان

اهد خود از پژوهش را با هماهنگی و در تعامل با بنیاد متولی پژوهش انجام دهند. به عنوان نمونه یکی از شو

های هماهنگی در راستای حمایت از پژوهش در این کشورها، وجود یک سامانه واحد برای مدیریت فعالیت

ها و ...( است. این سامانه عالوه بر اینکه شرایطی را فراهم پژوهشی )اعم از ارسال فراخوان، ثبت درخواست

ز پژوهشی خود، اجرای فراخوان، انتخاب های مختلف از یک الگوریتم یکسان برای اعالم نیاکند که سازمانمی

مجری، نظارت وارزیابی بر پروژه و... پیروی کنند، همچنین مزایای دیگری را به همراه دارد. از جمله این مزایا 

های مختلف، اجتناب از انجام توان به موارد زیر اشاره کرد:  ایجاد یک پایگاه داده از پژوهشگران در حوزهمی

های پژوهشی، به کمک به ارتقاء سطح تقارن اطالعات کار در انجام فعالیتی و موازیهای تکرارپژوهش

 )اطالعات مجریان در مورد سابقه کارفرما و بالعکس(. 
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در داخل کشور برخالف کشورهای توسعه یافته، نهاد مشخصی به عنوان متولی بخش پژوهش کشور وجود 

های گذشته علل عدم هماهنگی است. با وجود اینکه در سالندارد. پراکندگی نقاط تصمیم یکی از مهمترین 

تالش بسیاری شده است تا متولیان امور در این حوزه در سطح کالن مشخص شود اما به نظر فقدان حقانیت 

النفس افراد وانهاده شود. هر کارگزاری در تاریخی منقطع سکان هدایت یا مرجعیت این متولیان به رای

ها مجاهدت و تالش در این حوزه هنوز نظامی شکل گیرد و در نتیجه پس از ساله میای را برعهدمجموعه

شود که شورای عالی عتف نهاد اصلی و . در مجموع اگرچه این بحث مطرح می(1400. یردائ)نگرفته است

متولی بخش پژوهش کشور است با این حال شواهد موجود در فضای علم و فناوری کشور خالف این ادعا را 

جرایی ضعیف شورای به ویژه در دهد. این مساله نیز ناشی از دالیل متعددی است از جمله قدرت انشان می

های دولتی مختلف و غیره. در این شرایط هایش، توزیع اعتبار پژوهشی در بین سازمانزمینه اجرای مصوبه

کنند های مختلف سعی میایجاد هماهنگی بین ذینفعان مختلف بخش پژوهش سخت است و بنابراین سازمان

نگری بر فضا حاکم شده و افع خود را دنبال کنند. به نوعی بخشیهایی اهداف و منها و فعالیتبا اجرای برنامه

تر های مختلف یا به عبارت دقیقهای مشابه توسط سازمانها وفعالیتمتعاقب آن احتمال اجرای برنامه

شود. قاعدتاً این مساله منجر به هدررفتن منابع محدود بخش کاری در فضای پژوهش کشور حاکم میموازی

 گردد.میپژوهش کشور 

های مختلف فعال در بخش پژوهش کشور، وجود کاری سازماننگری و موازیهای بارز بخشییکی از نمونه

های سمات، توان به مواردی مانند سامانهها میهای متعدد در حوزه پژوهش کشور است که از جمله آنسامانه

ها به خودی خود شاید جه داشت که تعدد سامانهساتع، تاپ، نان، نیماد، ساجد و ... اشاره کرد. البته باید تو

چالش جدی نباشد اما از یک طرف این موضوع حاکی از فقدان همانگی بین نهادهای فعال در این حوزه و 

ها است. از طرف دیگر مشکل اصلی مربوط به عدم اتصال این نگری در بین آنبعضاً حاکم بودن رویکرد بخشی

ها به منظور شکل دادن یک پایگاه گونه ارتباطی بین این سامانهه بیان بهتر هیچها با یکدیگر است. بسامانه

کاری در حوزه پژوهش کشور داده جامع از فضای پژوهش کشور وجود ندارد. به همین خاطر است که موازی

 به عنوان یک چالش در نظام توزیع اعتبار پژوهشی کشور مطرح شده است. 
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های متعددی ، اعم از بحث مالی یا بانک اطالعاتی پژوهش سامانهما در کشور در حوزه پژوهش»

 (Intw 12«. )داریم

 (Intw 20«. )شوددر مورد تاپ عمالً موازی کار انجام می»

دهد، االن بیرون از شورای عتف یک سامانه ساجد داریم که همین کار سامانه ساتع من را انجام می»

 (Intw 12«. )وزارت بهداشت سمات خودش را دارد

های متعدد کشور جامع و یکپارچه نیستند ها این است که در حال حاضر سامانهیکی دیگر از چالش»

 (.Intw 30«. )های قابل رویت نیستندو اطالعات این سامانه

کار در حوزه پژوهش زمانی نگری و موازیشدت ناهماهنگی در بخش پژوهش یا همان حاکم بودن بخشی

شود شورای عالی عتف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اینکه دو نهاد که مشاهده می تر خواهد شدنمایان

کامالً مرتبط به هم هستند )نائب رئیس شورای عالی عتف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است( اما هر دو 

های د سامانهکنند ماننمی های متعددی در حوزه پژوهش هستند که به نوعی موازی هم عملدارای سامانه

 ساتع، سمات، ساجد، نان.

نگری ناشی از فرهنگ حاکم بر مدیران کشور کار و بخشیبرخی متخصصان معتقدند که این چالش موازی

مدیریت خود برای اثبات توانمندی های دولتی سعی دارند با توجه به دوره کوتاهاست. مدیران برخی از سازمان

های اعالم نیاز و اندازی سامانهدستی روی بیاورند. در این شرایط راهعضاً دمخود به انجام اقدامات نمایشی و ب

همرسانی یکی از اقدامات است. از طرف دیگر برخی از مدیران صرفاً به منظور افزایش قدرت خود اقدام به به

دامات است. اما ها نیز از جمله آن اقاندازی سامانهکنند که راههای خود میهای زیرمجموعهگسترش فعالیت

شوند و مساله این است که اوالً این اقدامات بدون هماهنگی با دیگر نهادها و حتی نهادهای باالدست انجام می

تر است. ها سختها حذف یا ادغام آناندازی این سامانهها باال است. ثانیاً، بعد از راهقاعدتاً همپوشانی بین آن

ها ها به منزله محدود شدن قلمرو آنور را دارند که حذف یا ادغام سامانهدر واقع مدیران این مجموعه این تص

ها نیستند. ها است، بنابراین عمالً حاضر به پذیرش درخواست حذف یا ادغام سامانهو به نوعی کاهش قدرت آن

های صنایع و خانهتوان به دو سامانه تاپ و ساتع اشاره کرد که به ترتیب زیر نظر وزارتبه عنوان نمونه می

های صورت گرفته علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت کرده و عمالً یک کارکرد مشابه دارند. اما با وجود تالش

 هیچ کدام از طرفین حاضر حذف سامانه خود نبودند. 
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نگری است االن وزارت علوم در کنار ساتع،  های متعدد بخشیاز نظر من مهمترین دلیل این سامانه»

ها که مخفف آن ها و نیازنظام جامع ایدهجد را دارد و در همان وزارت علوم، سامانه نان )سامانه سا

اندازی است. در کنار بخشی نگاری این موضوع هم هست که هر یک از ما ( هم در حال راهکلمه نان

کند چرخی را که اختراع کرده است، فرد دیگری اختراع نکرده است و به ذهن فرد دیگری فکر می

کنیم هیچ کس از زاویه ما به این موضوع نگاه نکرده است و کار من واحد و یکتا نرسیده است. فکر می

 (Intw 12«.)است

ما )شورای عتف( با مجموعه تاپ که همین ساتع است خیلی صحبت کردم که این سامانه شما همین »

چ اهرم اجرایی هم پشت این کند در حالی که هیاندازی میساتع است و چرا این سامانه تاپ را راه

 (Intw 12«. )سامانه ندارید

اندازی کار در حوزه پژوهش و به ویژه در زمینه راهنگری و موازیبه صورت کلی باید توجه داشت که بخشی

توان به موارد زیر اشاره کرد: های متعدد پیامدهای متعددی به همراه دارد از جمله این پیامدهای میسامانه

های مشابه به صورت های یکسان، انجام پژوهشمنابع محدود بخش پژوهش کشور با اجرای برنامههدر رفتن 

های های پژوهشی. در مجموع با توجه به بحثهمزمان؛ ابهام و سردرگمی ذینفعان و به ویژه مجریان فعالیت

 15-3جدول ر در نگری نهادهای دولتی متولی بخش پژوهش کشوکاری و بخشیمطرح شده ابعاد چالش موازی

 ارائه شده است.

نگری نهادهای دولتی متولی بخش پژوهش کشورکاری و بخشی: ابعاد چالش موازی15-3جدول   

 پیامدهای چالش چالش دالیل

 های پراکندگی بیش از حد بودجه

 ژوهشی )عدم تمرکز(پ

  فقدان یک نهاد متولی بخش پژوهش

 دارای قدرت اجرایی باال

نگری نهادهای دولتی کاری و بخشیموازی

 متولی بخش پژوهش کشور

  هدر رفتن منابع محدود بخش

 پژوهش کشور

 های مشابه و انجام پژوهش

 تکراری

  سردرگمی ذینفعان و مجریان

 های پژوهشیفعالیت

 

 واسطه در نظام توزیع اعتبار پژوهشی فقدان حضور نهاد .7

عملکرد مناسب نظام پژوهش عالوه بر حضور دو بازیگر اصلی یعنی طرف عرضه و تقاضای پژوهش، مستلزم 

آفرینی بازیگران متعدد دیگری است از جمله نهادهای تامین مالی، نهادهای نظارتی و غیره. انجام حضور و نقش

کننده و متقاضی پژوهشی به نوعی مشابه یک معامله است طرف عرضهیک طرح پژوهشی به واسطه حضور دو 
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های شود. در این میان باید توجه داشت که یکی از الزامات موفقیت طرحکه بین کارفرما و مجری انجام می

های طرفین درگیر در ها یکدیگر، همخوانی ویژگیپژوهشی، عالوه بر آگاه بودن طرفین از نیازها و توانمندی

مله با یکدیگر است. به بیان ساده موفقیت یک طرح پژوهشی مستلزم سازگاری و انطباق نیازها و مسائل معا

توان گفت که یکی ها و تخصص مجری است. از این رو با توجه به ادبیات نوآوری باز، میکارفرما با توانمندی

مرسان هستند. شایان ذکر است که ههای پژوهشی، نهادهای واسطه یا بههای مهم برای موفقیت طرحاز نقش

هایی که عدم تقارن اطالعات وجود دارد شدت نیاز به نهادهای واسطه بیشتر است. نهادهای واسطه از در بافت

هایی که دارای منابع مکمل یکدیگر هستند را فراهم کنند. از طرف دیگر در یک طرف زمینه آشنایی سازمان

کنند مانع بروز تعارض بین طرفین و همچنین ننده و متقاضی سعی میکحین تعامل این دو دسته نهاد عرضه

آفرینی نهادهای واسطه ها گردند. در بررسی ادبیات جهانی حضور و نقشتسهیل همکاری و تعامل بین آن

 آمریکا، SBIRتوان به مواردی مانند برنامه متعدد در حوزه پژوهش به خوبی مشهود است که از جمله می

 وسنتیو، ناین سیگما و ... اشاره کرد.نهادها این

های اخیر اقداماتی در آفرینی نهادهای واسطه در حوزه تبادل فناوری در طی سالبا توجه به اهمیت نقش

آفرینی این دسته از نهادهای در نظام نوآوری کشور صورت گرفته است. با این حال راستای حضور و نقش

های پژوهشی در کشور های حمایت از فعالیتش و همچنین برنامهبررسی فضای نهادهای اصلی متولی پژوه

آفرینی این نهادها در فضای حاکی از خالء حضور نهادهای واسطه در فضای پژوهش کشور است. حضور و نقش

ها در نظام پژوهش است  گری در راستای حمایت از حضور آنپژوهش کشور مستلزم سیاستگذاری و تسهیل

ها در نظام پژوهش کشور است که در حال حاضر خالء آن در کشور ت شناختن فعالیت آنو همچنین به رسمی

شناسند و بنابراین شرایط شود. نهادهای متولی بخش پژوهش نهادهای واسطه را به رسمیت نمیاحساس می

ع، شرایط و کنند. به عنوان نمونه در حال حاضر در سامانه ساتها در این فضا را فراهم نمیبرای فعالیت آن

آفرینی نهادهای واسطه فراهم نیست و حتی امکان دسترسی به محتوای دقیق نیازهای زمینه مناسب برای نقش

های های دولتی )کارفرما( برای نهادهای واسطه فراهم نیست. در چنین شرایط سازماناعالمی از سوی سازمان

ها آشنا تحقیقاتی که از طریق سامانه با نیاز آنهای دولتی مجبور هستند طرح پژوهشی خود را صرفاً به تیم
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های پژوهشی توانمندتری در کشور وجود داشته شدند، واگذار کنند و این در حالی است که ممکن است تیم

باشند که به هر دلیلی از این نیاز پژوهشی آگاه نشدند. در مقابل اگر نهادهای واسطه در سامانه ساتع به 

متن نیازهای اعالمی دسترسی داشته باشند، فراخوان نیاز پژوهشی در بین جامعه رسمیت شناخته شوند و 

ها توانمندتر برای انجام طرح مورد نظر را افزایش گردد که احتمال شناسایی مجریگستردگی توزیع می

 دهد. از طرف دیگر در شرایط فعلی در برخی موارد ممکن است که هیچ نهادی برای حل یک نیاز پژوهشیمی

در سامانه ساتع پیدا نشود در این شرایط احتمال دارد که اعتبار پژوهشی سازمان مورد نظر از چرخه پژوهش 

کشور خارج گردد. در همین راستا برخی از صاحبنظران معتقدند که به خاطر چالش فقدان حضور نهادهای 

ند که مجری مناسب برای انجام های دولتی موفق نشدواسطه در  نظام پژوهش کشور، در موارد متعدد سازمان

پژوهش و رفع نیاز خود پیدا کنند. در ادامه نیز به خاطر اینکه مجری مناسب برای طرح پژوهشی پیدا نشده 

است، پروژه اجرا نشده است و بودجه آن از چرخه پژوهش کشور خارج شده است. این در حالی است که با 

یابد. از دیگر پیامدهای این چالش این ای کاهش میچنین مسالهحضور نهاد واسطه در این نظام، احتمال بروز 

است که کارفرما ممکن است طرح پژوهشی خود را به مجریانی واگذار کنند که توانمندی و تخصص الزم را 

 شوند.ندارند و با وجود صرف هزینه اما موفق به رفع نیاز کارفرما نمی

شرکت آمده اما مجری برای آن پیدا نشده است.  مواردی زیادی هم بودند که درخواست از سمت»

شرکت مجبور شده است که پولش را یه جوری هزینه بکند و نیاز را در بیرون رفع کند. به همین 

گفتیم که برای این نیاز یک خاطر ما دنبال کارگزار بودیم. االن اگر کارگزار داشتیم به کارگزار می

درصد اعتبار پژوهشی  40ت در سامانه مجری پیدا نشود، عمالً مجری پیدا کند. اگر برای نیاز یک شرک

 (Intw 12«. )شودشرکت سوخت می

توان به محدودیت منابع کند که از جمله میالبته باید توجه داشت این چالش به دالیلی متعددی ظهور می

شناختن فعالیت این  آفرینی نهادهای واسطه و ضعف قوانین مرتبط برای به رسمیتمالی برای حمایت از نقش

 نهادها در نظام پژوهش کشور اشاره کرد. 

گونه شود در واقع با توجه به اینکه این برنامه هیچدر سامانه تاپ از کارگزار تبادل استفاده نمی»

 (Intw 21«. )ای در اختیار ندارد بنابراین قادر به استخدام کارگزاران تبادل نیستبودجه

فقدان حضور نهاد واسطه در نظام توزیع اعتبار  های مطرح شده ابعاد چالشدر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 16-3جدول پژوهشی کشور در 
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 اعتبار پژوهشی کشور: ابعاد چالش فقدان حضور نهاد واسطه در نظام توزیع 16-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش دالیل

 های پژوهشیمحدودیت حجم بودجه 

  نگرش اشتباه سیاستگذاران و مدیران نسبت

 به پژوهش

  عدم آگاهی سیاستگذاران و مدیران نسبت به

 کارکرد نهادهای واسطه

فقدان حضور نهاد واسطه در نظام 

 توزیع اعتبار پژوهشی کشور

 شی به های پژوهواگذاری طرح

های پژوهشی فاقد توانمندی و تیم

 تخصص

  خارج شدن بخشی از اعتبار محدود

 پژوهشی کشور از چرخه پژوهش 

  

 های پژوهشیها و موسسهاستقالل محدود دانشگاه .8

( معتقد است که در عین اینکه دانشمندان باید به طور شخصی آزادی آکادمیک داشته 1990برداهل )

ر آموزش و پژوهش برای جستجوی حقیقت بدون ترس از تنبیه یا فسخ قرارداد، به باشند )به معنای آزادی د

دلیل تخطی از برخی عقاید متعارف سیاسی، مذهبی و اجتماعی(، سطحی دیگر از همین استقالل و آزادی 

آکادمیک در سطح موسسات علمی و پژوهشی قابل طرح است یعنی موسسات علمی نیز باید استقالل و آزادی 

ه باشند و البته این آزادی آکادمیک در سطح باالتر یعنی سطح جامعه علمی تخصصی یک حوزه و در داشت

نهایت در سطح کالن یعنی کلیت نهاد علم و پژوهش نیز جاری است. در همه این سطوح به دلیل تخصص و 

مقابل حکومت،  تبحر باالی سطح خردتر، اعم از پژوهشگر، موسسه، جامعه علمی و در نهایت نهاد علم، در

ها به رسمیت شناخته بخش خصوصی و یا جامعه بیرونی به طور کلی، الزم است استقالل و آزادی آکادمیک آن

( موسسات علمی 1990شود، در غیراینصورت پژوهش واقعی و مطلوبی شکل نخواهد گرفت. به تعبیر برادهل )

گیری درباره . استقالل ذاتی یا حق تصمیم1ود: شباید استقالل سازمانی داشته باشند که دو بعد را شامل می

ای یا تخصیص ابزار، سازمان، . استقالل رویه2( امور دانشگاهی؛ 1996ها یا به قول مک دانیل )اهداف و برنامه

. یامام & یجواد)( مدیریت نهادی1996توزیع منابع برای رسیدن به استقالل ذاتی یا به قول مک دانیل )

1400). 

ها گویی موسسات علمی و پژوهش( در کنار توجه به استقالل دانشمندان، موضوع پاسخ1990البته برادهل )

عادلی نسبت به یکدیگر شناسد. بر طبق نظر او، این دو مورد باید در تبه مسائل پیرامونی را هم به رسمیت می

شود گویی دانشگاه و موسسات عملی به جامعه میتنظیم شوند؛ چرا که استقالل بیش از حد موجب عدم پاسخ
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گویی زیاد به جامعه هم صفت اصلی دانشگاه و موسسات علمی یعنی استقالل آن را و از طرف دیگر، پاسخ

 .(1400. یامام & یجواد)تخریب خواهد کرد

های پژوهشی به نوعی ها و موسسهبا این حال بررسی قوانین بودجه ساالنه کشور و همچنین بودجه دانشگاه

مطرح است که هر یک های پژوهشی زمانی ها و موسسهبیانگر عدم استقالل این نهادها است. استقالل دانشگاه

ها تعیین شود. ها در هر سال برمبنای عملکرد آناز این نهادها دارای ردیف بودجه مستقلی باشند و بودجه آن

های پژوهشی تا حد زیادی وابسته به ها و موسسههای گذشته بودجه دانشگاهدر این میان اگرچه در سال

فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( بوده ها )وزارت علوم، تحقیقات و های اصلی آندستگاه

ها و سایر های مستقل بودجه دانشگاهمبنی بر حذف ردیف 1401است اما اقدام اخیر دولت در بودجه سال 

ها در ردیف های علم و فناوری و قراردادن کل اعتبارات این دستگاهموسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک

ها، به نوعی استقالل این نهادها را از بین برده است. بر همین اساس به اذعان ی اصلی آنهااعتبارات دستگاه

های تراز اول کشور در صورت تخصیص اعتبارات براساس ردیف دستگاه اصلی، عملکرد و برخی از دانشگاه

جه نمود که ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. باید تواستقالل دانشگاه

تواند ها ذیل اعتبارات دستگاه اصلی میها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و تخصیص اعتبار آندانشگاه

تواند موجب کاهش شفافیت در نافی این استقالل تلقی شود.  همچنین این روش اختصاص اعتبارات می

 &. یری. نصشیکزراعت)لی شود تخصیص اعتبارات و کاهش مشارکت خیرین و واقفین در امور آموزش عا

 . (1400. یوسفی

ها و موسسات آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت در مقابل تجمیع اعتبارات دانشگاه 

های حکمرانی آموزش عالی توان گامی در راستای افزایش ظرفیتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی را می

ها و افزایش دهی موثرتر دانشگاهتواند به جهتگیری مناسب از آن میصورت بهره تلقی نمود که در این

 .(et al., 1400 شیکزراعت)پاسخگویی منجر شود

فقدان حضور نهاد واسطه در نظام توزیع اعتبار  های مطرح شده ابعاد چالشدر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است.17-3جدول پژوهشی کشور در 
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 های پژوهشیها و موسسه: ابعاد چالش استقالل محدود دانشگاه17-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش دالیل

 ریزی کشورساختار بودجه 
ها و استقالل محدود دانشگاه

 های پژوهشیموسسه

  کاهش مشارکت دیگر بازیگران در

 مین مالی پژوهشتا

  کاهش شفافیت در تخصیص

 اعتبارهای پژوهشی

 ها کاهش سطح پاسخگویی دانشگاه

 های پژوهشیو موسسه

  

 عدم تقارن اطالعات در حوزه پژوهش .9

در انجام هر طرح پژوهشی دو نقش کارفرما و مجری قرار دارند که از یک طرف کارفرما به دنبال شناسایی 

نظور انجام طرح پژوهشی خود است و از طرف دیگر نیز مجری به دنبال کارفرمایی و انتخاب مجری توانمند به م

است که به صورت جدی نیازمند انجام یک طرح پژوهشی باشد. در چنین شرایطی انجام پژوهش شبیه نوعی 

که در مبادله است، بنابراین بحث تقارن اطالعات در این فرایند اهمیت باالیی دارد. در مقابل نیز  همانطور 

گردد  2و کژگزینی 1تواند منجر به مشکالتی مانند کژمنشیادبیات عنوان شده است عدم تقارن اطالعات می

(Potì & Reale, 2007)های دولتی که نقش کارفرما را دارند در شناسایی . با وجود عدم تقارن اطالعات سازمان

شوند و از طرف دیگر نیز نهادهای تحقیقاتی رو میمجری مناسب برای انجام طرح پژوهشی خود با مشکل روبه

توان گفت ساده میشوند. به بیان رو میمند با مشکل روبهو محققان در شناسایی کارفرمای متعهد و دغدغه

 . (Payne, 2001) های مهم در نظام پژوهش کشور و اعطای گرنت استکه عدم تقارن اطالعات یکی از چالش

پروژه را در گرفته باشد. حاال این استاد ممکن است برای  50ما استاد داریم ممکن است همزمان » 

تا پروژه  50های ها از یک آزمایشگاه مشخص استفاده کند در حالی که همزمان انجام تستهمه پروژه

های در این اهشود. به خاطر همین باید دانشگدر این آزمایشگاه ممکن نیست و باعث تاخیر پروژه می

 .”(Intw 26«. )زمینه مدیریت الزم را داشته باشند
                                                 

 

 -وجود داشته باشد و عمل یکی از طرفین قرارداد  عدم تقارن اطالعاتی آید که بین طرفین یک قراردادزمانی پدید می )Moral hazard ( کژمنشی 1

 .اثر بگذارد. این عمل از دید کارفرما پنهان است و با عملی که برای او بهینه است تفاوت دارد -کارفرما -طرف دیگر  رفاه بر روی -کارگزار

)دسترسی به اطالعات متفاوت( بین  نامتقارن بودن اطالعات کند که در آن، بر اثربه فرایند بازاری اشاره می (Adverse selectionکژگزینی ) 2

 . آید. در این حالت احتمال انتخاب محصوالت یا مشتریان بد بیشتر استیفروشنده و خریدار، نتایج اشتباه و نادرستی در بازار به وجود م

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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های اقتصادی برای شناسایی و تشخیص ها و بنگاهها، سازماندر واقع فقدان سازوکارهای الزم در بخش

های پژوهشی و های مختلف و همچنین شناسایی نیازمندیهای پژوهشی و محققان توانمند در حوزهتوانایی

 .(et al., 1398بهروز )به عنوان یکی از چالش نظام پژوهش کشور مطرح است مدیریت آن 

شدن نیاز، حاال اطالع ندارید که بهترین مجری برای این چالش دیگر این است که بعد از مشخص»

سامانه وجود دارد اما ممکن است محققی که در زمینه مورد  کار چه کسی یا چه سازمانی است. اگرچه

نظر توانمند است اصال با سامانه آشنا نباشد و فراخوان را نبیند، یا اینکه اصالً در آن بازه زمانی سامانه 

 (Intw 12« )را نبیند و از فراخوان اطالع پیدا نکند.

شود که در فعاالن نظام پژوهشی کشور، باعث می های اطالعاتی در موردعدم تقارن اطالعات و فقدان بانک

های دولتی به عنوان کارفرما قادر به یافتن مجری مناسب برای اجرای طرح پژوهشی برخی از موارد سازمان

های دولتی، های مورد نیاز سازمانخود نباشند. از طرف دیگر برای برخی از محققان توانمند فعال در حوزه

های ته باشد یا اینکه در برخی از موارد پژوهشگران بدون اطالع از یکدیگر، طرحطرح پژوهشی وجود نداش

 .(1384. سنایا)پژوهشی مشابهی را به صورت موازی انجام بدهند 

م تقارن اطالعات صرفاً در حوزه انتخاب مجری و کارفرما اهمیت ندارد بلکه البته باید توجه داشت که عد

های مختلف نسبت به کنند که سازمانها اطالعاتی شرایطی را فراهم میتقارن اطالعات و دسترسی به پایگاه

ی تکراری و هاشوند، بنابراین احتمال انجام پژوهشاند آگاه میهای پژوهشی که قبالً در کشور انجام شدهطرح

 یابد.کار کاهش میموازی

کنید ما بررسی کنیم ببینم قبالً کارهای مشابه روی موضوع مورد نیاز ما انجام شده اینکه عنوان می»

ها است، در حال حاضر چنین قابلیتی در سامانه سمات وجود ندارد که ما ببینیم که مثالً بقیه شرکت

 (.Intw 27«. )روی چه موضوعی کار کردند

های صورت گرفته ابعاد مختلف چالش عدم تقارن اطالعات در حوزه پژوهش در مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است.  18-3جدول در 

 ژوهش: ابعاد چالش عدم تقارن اطالعات در حوزه پ18-3جدول 

 پیامدهای چالش های زیرمجموعهچالش چالش دالیل

  ضعف

های زیرساخت

 اطالعاتی

عدم تقارن اطالعات 

 در حوزه پژوهش

  مشکالت کارفرماها در پیدا کردن

 مجری توانمند در حوزه مورد نظر

 ه کژمنشی و کژگزینی در حوز

 پژوهش
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  مشکالت محققان در یافتن

های نیازمند به انجام سازمان

 های پژوهشیطرح

 های کاری و انجام طرحموازی

 پژوهشی مشابه با بودجه دولتی

 

 المعارف مفاهیم مرتبط با پژوهشفقدان دائره .10

یکی از اصول اولیه در طراحی یک نظام، ارائه تعاریف واضح و روشن در مورد مفاهیم مختلف نظام مورد 

المعارف در هر نظام به نوعی باعث ی کرد. دائرهالمعارف آن نظام نامگذارنظر است که شاید بتوان آن را دائره

کند، ها را تسهیل میگردد و از این طریق تعامل بین آنایجاد زبان مشترک بین بازیگران مختلف نظام می

گردد. در این راستا با توجه به پیچیدگی نظام عالوه بر این مانع بروز چالش و تعارض بین ذینفعان مختلف می

ها و همچنین المعارف مشخص در این حوزه نیز مفید خواهد بود. با این حال بررسیرهپژوهش، حضور دائ

المعارف جامع است که مورد نظرات صاحبنظران حاکی از آن است که نظام پژوهش کشور فاقد یک دائره

 های نظام پژوهش کشور معرفی شدهپذیرش ذینفعان این بخش باشد و همین موضوع به عنوان یکی از چالش

المعارف باعث شده است که هر سازمان با توجه به درک خود از مفاهیم این حوزه، سازوکار است. فقدان دائره

 کند.های پژوهشی پیگیری میو روش خاص خود را برای هزینه کرد اعتبارهای پژوهشی و انجام طرح

یم این حوزه نداریم به ای از مفاهیکی از مسائل مهم این است که ما تعاریف یکسان و پذیرفته شده»

عنوان مثال در مورد نظارت، از نظر یک نفر نظارت به این معنی است که شما گزارش را به موقع 

تحویل بدهید و تاخیر نداشته باشید، از نظر یک نفر دیگر نظارت اینکه شما گزارش را به صورت دقیق 

تعاریف مفاهیم مرتبط با پژوهش در  و مبتنی بر اصول عملی و با کیفیت باال نوشته باشید. به نوعی

 (.Intw 30«.  )ذهن مدیران حوزه پژوهش متفاوت است

در این راستا شواهد متعددی وجود دارد که حاکی از عدم درک مشترک بازیگران این حوزه از مفاهیم 

از های تقاضامحور عنوان شده است که مرتبط با حوزه پژوهش است. به عنوان نمونه در برنامه پژوهش

های کاربردی برای پژوهششود با این حال معیار و تعریف دقیق و مشخصی های کاربردی حمایت میپژوهش

کند که قاعدتاً وجود ندارد. بنابراین هر یک از بازیگران براساس دیدگاه خود پژوهش کاربردی را تعریف می

 تواند منجر به تعارض بین کارفرما و مجری گردد.می

شود. به عنوان مثال در برنامه هش کاربردی چه تعریفی دارد و چگونه تعیین میمثال اینکه پژو»

در قالب یک سوال در پرسشنامه از افراد سوال می شد که  40-60های تقاضامحور یا همان پژوهش
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ای یا بنیادی. به خاطر این تعریف مشخصی ها از چه نوعی است از جمله کاربردی، توسعهپژوهش آن

 (.Intw 30«.  )کردندکنندگان هر سه گزینه را انتخاب میبرخی از شرکتوجود نداشت 

های دولتی در مورد توجه به موضوع به عنوان یک نمونه دیگر، از یکی از مدیران پژوهشی یک از سازمان

ها سوال گردید. مدیر مورد نظر با این ادعا چون فرآیند داوری به صورت کور انجام تعارض منافع در داوری

شود بنابراین تعارض منافع در نظر گرفته است. این در حالی است که تعارض منافع صرفاً مبتنی بر می

های بین طرفین نیست بلکه ممکن است موضوع طرح پژوهشی منجر به ایجاد تعارض منافع گردد. البته چالش

ت به عنوان نمونه راهنمای المللی صورت گرفته اسباید توجه داشت که در این زمینه اقداماتی در سطح بین

المعارف فراسکاتی از آن جمله است. با این حال باید توجه داشت که نیاز است که در داخل کشور یک دائره

 اند( را در بر بگیرد.بومی ارائه شود که همه مفاهیم مورد نظر)حتی مواردی که در راهنمای فراسکاتی ذکر نشده

فی انجام شده است مثال همان راهنمای فراسکاتی یک نمونه است در این راستا در دنیا کارهای مختل»

کنند. در این زمینه به نظر من که تعاریف را بیان کرده است و کشورهای مختلف از آن استفاده می

بهتر است که سند مشابه فراستکاتی برای بخش پژوهش کشور تدوین کنیم که در آن این مفاهیم 

کنیم. مثال اینکه پژوهش کاربردی چه تعریفی دارد و چگونه تعیین  رابه صورت دقیق و شفاف تعریف

 (.Intw 30«.  )شودمی

المعارف مفاهیم مرتبط با های صورت گرفته ابعاد مختلف چالش فقدان دائرهدر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است.  19-3جدول پژوهش در 

 المعارف مفاهیم مرتبط با پژوهش: ابعاد چالش فقدان دائره19-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش

فقدان دائره المعارف مفاهیم مرتبط با 

 پژوهش

 تعارض بین طرفین درگیر در فرآیند پژوهش 

  عدم انجام دقیق فرآیند پژوهش و بروز مشکالتی در طول فرآیند اجرای

 وهشپژ

 

 های ملی و بخشی در راستای توزیع اعتبار پژوهشی برنامه.3-1-4

ها و هایی اشاره دارند در طراحی و اجرای برنامههای این گروه به آن دسته از مشکالت و ضعفچالش

های این دسته عالوه بر مرحله طراحی های مرتبط با توزیع اعتبار پژوهشی در کشور وجود دارند. چالشسیاست

شوند. در ادامه به صورت مختصری برخی ها نیز میهای مرتبط با محتوای برنامهها، شامل ضعفبرنامهو تدوین 

 اند.  های این گروه معرفی شدهاز مهمترین چالش
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 فقدان ضمانت اجرایی قوی برای مواد قانونی در حوزه پژوهش .1

ها های متعددی هستند که سازمانمهیکی از اجزای مهم نظام توزیع اعتبارات پژوهشی کشور، قوانین و برنا

های پژوهشی اختصاص بدهند. کنند که بخشی از بودجه خود را به فعالیتهای دولتی را مکلف میو شرکت

های کاربردی ( قانون برنامه ششم توسعه، برنامه پژوهش64توان به بند )ب(، )پ( و )ج( ماده )در این میان می

توان به مواد و بندهای ی قانون بودجه ساالنه و ... اشاره کرد. عالوه بر این میهاقانون بودجه ساالنه، تبصره

نهادهای دولتی اشاره کرد. به عنوان مثال در فصل چهارم قانون  کرد بودجهقانونی در زمینه نظارت بر هزینه

که حساب نهایی اند ها و مؤسسات دولتی مکلف شدهحسابان وزارتخانه( کلیه ذی95محاسبات عمومی ماده )

هر ماه را حداکثر تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هرسال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به دیوان 

 محاسبات تحویل دهند. 

شود که بخش زیادی از این قوانین هم در زمینه تخصیص با وجود این قوانین متعدد در عمل مشاهده می

شوند. به عنوان ر زمینه نظارت و ارائه گزارش عملکرد در عمل اجرا نمیهای پژوهشی و هم دبودجه به فعالیت

های دولتی بخشی از بودجه پژوهشی های قانون بودجه اشاره شده است که سازماننمونه با اینکه در تبصره

ان های اخیر نشها اختصاص بدهند، با این حال تجربه سالخود را به انجام فعالیت پژوهشی از طریق دانشگاه

بخشی از این  .( ,.1399et al شیکزراعت)شود داده است که این بودجه به صورت کامل تخصیص داده نمی

است، اما بخش دیگر ناشی از فقدان ضمانت اجرایی قوی برای اجرای بندهای  موضوع ناشی از ابهام در قوانین

 .(et al., 1398بهروز )قانونی است 

های ما قانون داریم اما در اجرا مشکل داریم. یکی از مشکالت اساسی ما عدم استفاده از ظرفیت»

 (Intw 10« )قانونی است.

های قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد که براساس آن شرکت 64ماده  "پ"توان به بند در مورد دیگر می

درصد از سود قابل تقسیم سال  3های وابسته مکلف هستند که دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت

سازی پژوهش هزینه کنند. با این حال این بند قابلیت یمحور و تجارهای مسئلهقبل خود را در امور پژوهش

. اگرچه بخشی از این موضوع ناشی از ابهام در متن قانون و نبود (et al., 1400 یمهد)اجرایی پیدا نکرده است 
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ند قانونی یعنی از دالیل اصلی نامه اجرایی آن است. اما بهرحال فقدان ضمانت اجرای قوی برای این بآیین

 مسکوت ماندن آن است.

 گذاریتوان به هدفاز دیگر مواردی که بیانگر فقدان ضمانت اجرای قوانین در حوزه پژوهش است، می

درصد تولید ناخالص داخلی در  4کرد انداز مبنی بر هزینهتعیین شده در برنامه ششم توسعه و سند چشم

گذاری مذکور با این حال شواهد و آمارها حاکی از ان است که کرد. با وجود هدف های پژوهشی اشارهفعالیت

 درصد است.  1سهم هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از 

های پژوهشی اما کرد بودجهاز طرف دیگر با وجود قوانینی در زمینه ارائه گزارش عملکرد و نظارت بر هزینه

گیرد که ها به صورت ناقص و با تأخیر در اختیار دیوان محاسبات قرار میهای عملکرد دستگاهشمعموالً گزار

شود. علت این امر نیز آن این موضوع منجر به تأخیر در تهیه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات می

ها و یا ها و صورتحساباست که قانونگذار مشکالت اجرایی و اداری و به عبارتی ظرفیت اداری تهیه گزارش

موقع قانون را در نظر نگرفته است؛ موضوعی که به نوبه خود موجب ضمانت اجرایی محکمی برای اجرای به

ها به دیوان محاسبات شده است. ها و ارسال آنها و صورتحسابتعلل مسئوالن در تهیه به موقع این گزارش

های دولتی بنای عملکردی برای تعیین بودجه سال بعد سازمانشود که مها باعث میاین تأخیر در ارائه گزارش

ها و صرفاً های دولتی نیز بدون توجه به عملکرد آنوجود نداشته باشد. به همین دلیل بودجه پژوهشی سازمان

 شود. زنی تعیین میبه صورت افزایشی و چانه

های مختلف و زه پژوهش در طی سالالبته باید توجه داشت که با وجود عدم اجرای قوانین مرتبط با حو

گیرد. یکی از دالیل تکرار این چالش در هر سال، اما در عمل اقدام خاصی برای رفع این چالش صورت نمی

توجهی ناشی از دیدگاه سیاستگذاران کشور نسبت به پژوهش است. به بیان ساده چون پژوهش و این بی

ها و عدم اجرای قوانین در این حوزه به صورت نابراین ضعفشود بهای پژوهشی خیلی جدی گرفته نمیفعالیت

ها که به فقدان ضمانت اجرای قولبه برخی از نقل 20-3جدول گیرد. در ادامه در جدی مورد توجه قرار نمی

 اند.قوی برای مواد قانونی اشاره دارند، ارائه شده

 : شواهد مرتبط با چالش فقدان ضمانت اجرای قوی برای مواد قانونی در زمینه توزیع اعتبار پژوهشی20-3جدول 
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 نقل قول

سال گذشته آقای روحانی طی یک بخشنامه این موضوع را مطرح کردند اما الزام قانونی باالیی ندارد. با این وجود ما از نظر »

های باید تمایل به مشارکت داشته باشند. این رو هم باید توجه داشت که زیرساختی شرایط را مهیا کردیم اما خود دستگاه

شود و نیاز است که یک قانون برای اجرایی سیستم کشور ما یک سیستم بوروکراتیک است که با بخشنامه و ... اجرایی نمی

خواهد مثاًل در قانون برنامه هفتم یا بودجه امسال بیاوریم هم حتما قانون می کردن یک موضوع وجود داشته باشد. این کار

 (Intw 12« )خیلی خوب است.

های دفاعی پذیر نبود مثال فرض کنید در حوزهاش امکانشوند یه جاهایی شفاف سازیوقتی )کارفرما( وابسته به دولت می»

توانست حریف وزارت نیرو بشه چون باالترین مقام د یا هیچ مقامی نمیپذیر نبود، کارفرما دولتی بواش امکانسازیشفاف

 (Intw 15« )بود.

ها از ماه است(، فرض کنید بعضی از پرونده 24نامه عنوان شده است مدت زمان هر پروژه حداکثر )با وجود اینکه در آیین» 

 (Intw 15« )ها شفاف نیست.هنوز باز است یا حساب کتاب 90-89سال 

شان را در سامانه های پژوهشیهای مکلف شدند که پروژهها و دستگاهق.ب.ش.ت همه سازمان 64ماده  "ت"براساس بند »

ها را بگیریم که باید توان به زور برویم و یقه آندهند و نمیها این کار را انجام نمیسمات ثبت کنند ولی برخی از دستگاه

بازرسی بررسی کنند که چرا این کار را انجام  یاز است دیوان محاسبات و سازمانهایتان را در سامانه ثبت کنید. نطرح

 (Intw 12« )دهند.نمی

. اما در عمل خیلی از 1درصد یک دستورالعمل دارد که در دستورالعمل گفتیم که در ساتع فراخوان بدهند 1ببینید این »

 (.Intw 12« )کنند.ها از این ظرفیت استفاده نمیسازمان

وجود ندارد باید توجه داشت که اوالً چون سهم هر دستگاه  64در مورد اینکه مجازات یا ضمانت اجرایی برای بند ب ماده »

 (Intw 18« )اند.هایی که اصال از این محل هزینه نکردهتوان نظارت درستی داشت مگر اینکه سازمانمشخص نیست نمی

به  99میلیارد رسید و در سال  160میلیارد تومان به چیزی حدود  400کرد و از البته اعتبار تکلیفی ما خیلی کاهش پیدا »

ها عمالً اعتبار داشتیم. یکی از دالیل آن این بود که شرکت 99و  98میلیارد رسید. کاهش زیادی در این بازه  120حدود 

 (Intw 20« )پژوهشی خود را کم کردند که کمتر در این سیستم ساتع هزینه کنند.

 

های مطرح شده، ابعاد مختلف چالش فقدان ضمانت اجرای قوی برای مواد در مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 21-3جدول قانونی در حوزه پژوهش در  

 مانت اجرای قوی برای مواد قانونی در حوزه پژوهش: ابعاد چالش فقدان ض21-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش دالیل

 هاابهام در متن قوانین و سیاست 

  عدم توجه به بحث ضمانت اجرا در

 تدوین قوانین

فقدان ضمانت اجرای قوی 

 برای مواد قانونی

 

 دان گزارش عملکرد ریزی افزایشی )فقبودجه

 با وجود تکلیف قانونی(

 عدم تخصیص کامل بودجه پژوهشی مصوب   

                                                 
 

ریزی استان( پیش از تایید ؛ سازمان استان )سازمان مدیریت و برنامه1399ماده واحده قانون بودجه  9تبصره  "ز"دستورالعمل اجرایی بند  6ماده  1

 اخوان عمومی و یا از طریق سامانه ساتع اقدام نماید.طرح پژوهشی و توسعه فناوری در کارگروه )آپفن(، نسبت به فر
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 گذاران و مدیران نگرش اشتباه سیاست

 نسبت به پژوهش

  هزینه کرد بودجه پژوهشی در امور

 غیرپژوهشی

 

 های مرتبط با توزیع اعتبار پژوهشی ها و سیاستعملکرد ضعیف در طراحی برنامه .2

های مبتنی رود که این برنامهر میهای مرتبط با توزیع اعتبارهای پژوهشی، انتظابا توجه به اهمیت برنامه

بر مطالعه عمیق و دقیق طراحی شوند. با این وجود همانطور که در فصل قبل اشاره شد، بررسی برخی از 

های های کشور در زمینه توزیع اعتبار پژوهشی حاکی از عملکرد ضعیف دولت و سازمانها و سیاستبرنامه

ها اشاره شده های مورد نظر است که در ادامه به برخی از آنرنامههای و بمربوطه در طراحی و تدوین سیاست

 است. 

های مختلف کشور در حوزه اعتبار پژوهشی حاکی از آن است که برخی از این ها و برنامهسیاست بررسی

جرای این اند. این مساله نیز در فرآیند امدت طراحی شدهها بعضاً بدون مطالعه و مبتنی بر رویکرد کوتاهبرنامه

ها ایجاد کرده است. در ادامه به شواهدی ها مشکالت متعددی را برای تیم اجرایی و ذینفعان این برنامهبرنامه

های توان به برنامه مربوط به حمایت از پژوهشدر این زمینه اشاره شده است. به عنوان اولین مورد می

ناوری قرار دارد، اشاره کرد. با وجود اهمیت این برنامه تقاضامحور که دبیرخانه آن در وزارت علوم، تحقیقات و ف

رفت که یک سازوکار و تیم مشخص برای اجرای این برنامه در نظر گرفته شود. با این حال شواهد انتظار می

حاکی از آن است که نه تنها بدنه اجرایی مشخصی برای اجرا این برنامه در نظر گرفته نشده است بلکه فرمت 

شوند در نظر مند میهای این برنامه بهرهشخصی برای ثبت اطالعات افراد و نهادهایی که از حمایتو ساختار م

ای براساس سلیقه مدیر مورد نظر عمل گرفته نشده است.  همین موضوع نیز باعث شده است که در هر دوره

های ارائه شده ذیل آن به یتشود. از این رو نیز امکان ارائه گزارش دقیق در مورد عملکرد این برنامه و حما

مدت در طراحی این برنامه است و اینکه در صورت دقیق وجود ندارد. این موضوع به نوعی بیانگر رویکرد کوتاه

 ها مطالعه عمیق و علمی صورت نگرفته است.طراحی آن

مه انجام ریزی بلندمدت برای اجرای این برنابرنامه 1397یکی از مشکالت این بود که از همان سال »

گیری من یک فایل اکسل مادر داشتم که حتی این فایل اکسل یک نشده بود مثالً برای گزارش

توانستیم از همین فایل اکسل خروجی بگیریم. حدود چارچوب  و ضوابط مشخصی نداشت و ما نمی
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فایل  اش درتا پروژه تازه خیلی از آنها ممکن است اشتباه وارد شده باشند، یک مثال ساده 2000

های مختلف استفاده شده است مثالً خواستند سهم هر یک از طرفین را اعالم کنند از فرمتاکسل می

 (.Intw 15«. )0.6- 0.4یا اینکه برخی نوشتند  6-4درصد، 60 -درصد 40، 60- 40، 40-60

به خاطر  از یک منظر اینجا یک سازمان تعریف شده یا دفتر تعریف شده با سازوکار تعریف شده ندارد»

ای عمل شده است. در حالی که اگر ما یک چارچوب همین در دوره هر مدیری به صورت سلیقه

شدند دیگر شاهد ثبت متفاوت مشخص داشتیم و چهار کارشناس برای این برنامه آموزش داده می

 (Intw 15« .)اطالعات در فایل اکسل نبودیم

شوند. به عنوان ه در قوانین بودجه هر سال مطرح میهایی است کنمونه دیگر مربوط به بندها و تبصره

های پژوهشی با وجود اینکه در قانون ای به فعالیتدرصد اعتبارات هزینه 1نمونه در مورد بحث تخصیص 

برنامه ششم توسعه مطرح شده است با این حال مدیران وقت به منظور اجرایی کردن این بند، آن را در 

 کردن بندهایکند. در این میان اتخاذ رویکرد ساالنه برای اجراییسال مطرح می های قانون بودجه هرتبصره

گردد. از جمله این مرتبط به حمایت از پژوهش بعضاً منجر به ناهماهنگی و مشکالتی در این حوزه می

شده  اشاره کرد و همین موضوع باعث 1393توان به عدم ذکر این بند در قانون بودجه سال ها میناهماهنگی

، مشکالت 1393اختصاص داده نشود. کامالً واضح این مساله در سال  1393که منابع این بخش در سال 

اند ایجاد های پژوهشی بودههایی که با توجه به منابع این بند، به دنبال تعریف پروژهمتعددی را برای سازمان

 کرده است.  

نون به صورت سالیانه بود. بعلت آنکه وقتی دچار چالش دوم در اینجا به وجود آمد و آن هم تعریف قا»

برای  93شویم. به سبب تعریف سالیانه قانون، در سال شویم از نگاه بلندمدت غافل میروزمرگی می

، هر سال در قانون بودجه در 90کار سامانه وقفه افتاد. تعریف سالیانه قانون به این معنا که از سال 

افتد و به همین دلیل وقفه ایجاد این اتفاق نمی 93شد. در سال ح میمطر %1ای قانون بند یا تبصره

ساز چنین تغییری بود. تحلیل من عدم هماهنگی مجلس و دولت شود. تغییر کابینه دولت زمینهمی

 (.Intw 18«. )است

در طراحی مدت عالوه بر این تغییر ساالنه محتوای برخی از قوانین نیز نمونه دیگری از چالش رویکرد کوتاه

های ها و سیاستهای حمایت از پژوهش است. در واقع این تغییر ساالنه و بدون برنامه در محتوای برنامهبرنامه

های تحقیقاتی های دولتی و تیمریزی را برای هر دو دسته سازمانمرتبط با اعتبار پژوهشی، شرایط برای برنامه

و موضوع  1399( ماده واحده قانون بودجه سال 9و( تبصره )توان به بند )کند. به عنوان نمونه میسخت می

ها قادر به ، عنوان شده بود که سازمان1397سامانه ساتع اشاره کرد. در ابتدای اجرا شدن این سامانه در سال 
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با انتقال منابع ذیل این بند به سال بعد نیستند و منابع باقیمانده در انتهای سال مالی باید به خزانه برگردد. 

، عنوان شده که منابع ذیل این بند قابل انتقال به سال بعد است. اما مجدداً در سال 1398این حال در سال 

عنوان شده که منابع باقیمانده ذیل این بند قابل انتقال به سال بعد نیستند. فقدان رویکرد بلندمدت و  1399

ها ایجاد خواهد کرد. شکالت متعددی برای آنتغییرات مداوم باعث سردرگمی و ابهام ذینفعان خواهد شد و م

مبنی بر اینکه  1399( ماده واحده قانون بودجه سال 9در این میان یکی از دالیل عدم تحقق بند )و( تبصره )

درصد اعتبارات پژوهشی خود را به  40ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باید های دولتی، بانکشرکت

مدت نسبت به پژوهش برای طراحی این بند قانونی عنوان ، نیز همین رویکرد کوتاهها اختصاص دهنددانشگاه

شده است. به بیان ساده فقدان حساب یا صندوقی برای ذخیره اعتبارات ذیل این بند قانونی با هدف دسترسی 

از دالیل عدم مانده آن برای سال بعد، به عنوان یکی سازی باقیها به این اعتبارات و ذخیرهراحت دانشگاه

 .(et al., 1399 شیکزراعت)تحقق این بند قانونی عنوان شده است 

بودجه باقیمانده قابل انتقال به سال بعد  این بود که 97های سال با توجه به اینکه یکی از آسیب»

این آسیب رفع شده و بودجه باقیمانده قابل انتقال به سال بعد بود )به همین  98نبود بنابراین در سال 

دوباره این بند قابلیت انتقال بودجه به سال  99محقق شد( اما در سال  99خاطر باقیمانده در سال 

 (Intw 20«.  )بعد حذف شد

های مرتبط با توزیع اعتبار ها و سیاستع باید توجه داشت چالش عملکرد ضعیف در طراحی برنامهدر مجمو

پژوهشی پیامدهای متعددی به همراه خواهد داشت از جمله اینکه؛ باعث ابهام و سردرگمی ذینفعان و مجریان 

یابد. از طرف ین قوانین کاهش میگردد و به مرور انگیزه مجریان برای استفاده از منابع ذیل اها میاین برنامه

ای که برای پژوهش در نظر گرفته شده ها موجود هر سال ممکن است بخشی از بودجهدیگر به دلیل ابهام

توانند با اتکا با های دولتی نمیاست از چرخه خارج شود و به خزانه بازگشت داده شود. عالوه بر این سازمان

 ای پژوهشی و راهبردی چند ساله را تعریف کنند.همنابع ذیل این مواد قانونی، طرح

ها و در مجموع باید توجه داشت که بحث عملکرد ضعیف نهادهای متولی در زمینه طراحی برنامه

توان به مواردی مانند مبهم بودن متن های توزیع اعتبار پژوهشی، ابعاد دیگری دارد از جمله اینکه میسیاست

نفعان مختلف، رویکرد آزمون و خطا در ون توجه به شرایط کشور و ذیهای بدها، تدوین سیاستسیاست

ها برای مشارکت ذینفعان و غیره اشاره کرد. با توجه به طوالنی بودن ها، جذابیت پایین برنامهطراحی سیاست
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های مرتبط با ابعاد مختلف عملکرد ضعیف نهادهای دولتی در قولمطالب این بخش، سعی گردید که نقل

 نمایش داده شود. 22-3جدول ها در ها و سیاستی برنامهطراح

 های اجرایی برای تعیین نیازها و مسائل خود های زیرمجموعه چالش توانمندی پایین دستگاه: مقوله22-3جدول 

 نقل قول توضیح شعنوان چال ردیف

1 

ابهام در متن 

 سیاست

 

متن برخی از قوانین به 

ای تدوین شده گونه

است که برداشت 

ها صورت یکسانی از آن

گیرد و منجر به نمی

سردرگمی ذینفعان 

 1شود مانند قانون می

درصد اعتبارت تخصیص 

 یافته

های اجرایی مشمول....، در متن قانون عنوان شده است که دستگاه»

ها کدام موارد هستند خود جای سوال ه تعیین اینکه این دستگاهک

«. ها به صورت مشخص وجود ندارددارد و هنوز لیستی از این سازمان

(Intw 18.) 

ای تخصیص یافته در متن قانون نوشته یک درصد اعتبارات هزینه»

)نه سرجمع اعتبارات( که تعیین این  6و  1به استثنای فصول 

گونه هیچای سخت است و ما تا به امروز موفق نشدیم هاعتبارات هزین

 (.Intw 18«. )آماری از سازمان برنامه در این زمینه دریافت کنیم

2 

فقدان رویکرد 

جامع و 

بلندمدت در 

طراحی سیاست 

)رویکرد 

مدت در کوتاه

ها طراحی برنامه

 ها(و سیاست

های برخی از برنامه

مرتبط به حوزه پژوهش 

ه ابعاد آن و بدون توجه ب

در نظر گرفتن بازه زمانی 

اجرای آن طراحی شدند 

به خاطر همین در اجرا با 

تغییرات متعددی روبرو 

شده یا مشکالتی 

 اند.داشته

ریزی برنامه 1397یکی از مشکالت این بود که از همون سال »

گیری من یک فایل بلندمدت براش انجام نشده بود مثالً برای گزارش

شتم که حتی این فایل اکسل نیومده بودن براش یک اکسل مادر دا

تونستم چارچوب  و ضوابط بزارن من از همین فایل اکسل نمی

هاش ممکن است تا پروژه تازه خیلی 2000خروجی بگیرم. حدود 

اش در فایل اکسل میخواستن اشتباه وارد شده باشه، یک مثال ساده

 -درصد 40وشته ، یکی ن 60- 40یکی نوشته این  60-40بگن این 

 (.Intw 15«. ) 0.6- 0.4،یکی نوشته  6-4درصد، یکی نوشته  60

از یه منظر دیگر اینجا یک سازمان تعریف شده یا دفتر تعریف شده »

ای که یک سازوکار تعریف شده ندارد به خاطر همین هم در هر دوره

ای عمل کرده اگر که من یک چارچوب مسئولی وجود داشته سلیقه

دادم دیگه چهار دهم ار تا کارشناس رو از ابتدا آموزش میداشتم چه

 (Intw 15«. )شش دهم یک فایل اکسل نبود

چالش دوم در اینجا به وجود آمد و آن هم تعریف قانون به صورت »

شویم از نگاه سالیانه بود. بعلت آنکه وقتی دچار روزمرگی می

 93در سال  شویم. به سبب تعریف سالیانه قانون،بلندمدت غافل می

برای کار سامانه وقفه افتاد. تعریف سالیانه قانون به این معنا که از 

مطرح  %1ای قانون ، هر سال در قانون بودجه در بند یا تبصره90سال 

افتد و به همین دلیل وقفه ایجاد این اتفاق نمی 93شد. در سال می

حلیل من ساز چنین تغییری بود. تشود. تغییر کابینه دولت زمینهمی

 (.Intw 18«. )عدم هماهنگی مجلس و دولت است

3 
تدوین سیاست 

توزیع اعتبار 

یکی از نکات مهم در 

ها و طراحی سیاست

براساس طرح جوانه اگر مجری یا همان هیات علمی خودش آورده »

هایشان را افزایش مالی بیاورد، وزارت علوم و پارک فاوا میزان حمایت
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بدون توجه به 

 شرایط کشور

ها توجه به شرایط برنامه

ای های زمینهو ویژگی

است که برنامه برای آن 

توسعه پیدا کرده است یا 

به عبارت بهتر سازگاری 

ست. با این حال نهادی ا

ها به در برخی از برنامه

این مسائل توجه نشده 

 است.

دهند. البته براساس این طرح باید همه منابع مالی در اختیار می

شد. با گرفت و پرداخت میو فناوری استان قرار می صندوق پژوهش

این حال مدیر صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان معتقد بود 

که اینکه مجری خودش پول به صندوق بدهد و دوباره از صندوق 

پول خودش را دریافت کند مصداق پولشویی است و غیرقانونی است. 

تواند متمرکز شود می در صورت سازمان بازرسی بر روی این موضوع

 .”(Intw 16) «.آنها را به اتهام پولشویی به دادگاه بکشاند

شود تخصیص بودجه عمدتاً در انتهای سال به صورت کامل انجام می»

شود . کاماًل واضح است یا حتی در ماه های انتهایی سال تکمیل می

آخر  هایهای اجرایی در ماهبا توجه به باال بودن حجم کاری دستگاه

های اجرایی عطا استفاده از این بودجه را به سال، بخشی از دستگاه

لقای آن می بخشند. زیرا وقت ندارد که عنوان طرح را اعالم کنند و 

 (.Intw 18«. )دنبال شناسایی مجری توانمند باشند

با توجه به فرآیندی که برای تصویب یک موضوع و تعیین مجری »

موالً ترافیک کاری دبیرخانه شورای عتف شود، بنابراین معآن طی می

های تخصصی آن در دی و بهمن ماه هر سال )سمات( و کمیسیون

شود که کیفیت کار دبیرخانه خوب است. این موضوع باعث می

 (.Intw 22«. )نباشد

ها و درصد است که اونجا دانشگاه 60یکی دیگر از بندها این بحث »

درصد مبلغ قرارداد باید به  60هیات علمی را ملزم کرده است که 

دانشجو داده شود. دلیل مخالفت عضو هیات علمی این است که من 

برای انجام پروژه خرید تجهیزات دارم، بیمه و مالیات دارم و سربار 

درصد دانشجو رو هم پرداخت کنم من عماًل  60دانشگاه هم دارم اگر 

 (Intw 20«. )کنمدارم بدون پول کار می

درصد مبلغ قرارداد را به دانشجو بدید، من  60است که عنوان شده »

میگم آقای قانونگذار دغدغه شما را قبول دارم اما این کار عملی 

های ما علوم انسانی هستند و درصد از پروژه 15-10نیست. االن 

ها فنی مهندسی هستند، خوب وقتی طرح فنی درصد طرح 80باالی 

ط به خرید تجیهزات، مواد مهندسی باشد بخش زیادی از آن مربو

درصد آن تجهیزات  40ای که ها است. خوب پروژهاولیه و انجام تست

درصد هم باید به دانشجو داده شود، خوب استاد یا هیئت  60است و 

«. ای برایش نداردعلمی چرا باید تعهدی را قبول کند که هیچ آورده

(Intw 12) 

4 

آفرینی نقش

محدود سازمان 

ر متولی مجری د

 فرآیند

ها طراحی برخی از برنامه

ای است که به به گونه

خوبی نقش بازیگران 

مختلف تعیین نشده 

است و بعضاً برخی از 

ارد برای یک تقاضا پروپوزال ارسال زمانی که هیات علمی قصد د»

کند از مسیری که در فراخوان آن تقاضا مشخص شده است، پروپوزال 

ای پروپوزال آن کند. در اینجا دانشگاه از ارسال سامانهرا ارسال می

عضو هیات علمی هیچ اطالعی ندارد و به نوعی نقش دانشگاه در 

شنهاده را دانشگاه اینجا صفر است. حاال در نهایت وضعیت نهایی پی
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بازیگران با وجود اهمیت 

شان، نقش آفرینینقش

محدودی در فرآیند 

دارند. مثاًل در بحث 

ساتع، دانشگاه صرفاً یک 

 نقش فرمالیته دارد.

تواند مشاهده کند اما در فرآیند ارسال آن هیچ نقشی در سامانه می

ندارد.  در این موارد کارفرما با اعتبار دانشگاه با یک هیات علمی به 

 (Intw 24«. )رسد اما دانشگاه از این فرآیند اطالع نداردتوافق می

هشی دانشگاه دانشگاه طرف قرارداد هست اصوالً باید معاونت پژو»

گزارش را به صورت تخصصی بررسی و تایید کند اما چون تیم 

تخصصی برای هر پروژه نداریم و به کارگیری تیم مشاور و تیم 

تخصصی برای نظارت بر هر پروژه، هزینه باالیی را به دانشگاه تحمیل 

ها امکان ندارد، بنابراین به کند، بنابراین این اقدام برای دانشگاهمی

کنیم و همان را برای کارفرما ارسال ش مجری اکتفا میگزار

 (Intw 24«. )کنیممی

5 

عدم 

پژوهشی سیاست

و الگوبرداری در 

 طراحی سیاست

ها بدون طراحی سیاست

بررسی تجربه دیگر 

کشورها و الگوبرداری از 

گیرد و ها صورت میآن

به همین خاطر بعضًا 

ها های برنامهبخش

و  جامعیت الزم را ندارد

در عمل با مشکل روبرو 

 شوند.می

ما از همان ابتدا مشکالت سامانه را به مجریان آن اعالم کردیم با »

این حال عنوان شد که فعالً در ابتدا راه هستیم و به مرور زمان کم 

کم این مشکالت مرتفع خواهند شد. چون تجربه دیگران را بررسی 

ر فرآیند کاری سامانه نکردند. اما متاسفانه همچنان این مشکالت د

 (Intw 24«. )وجود دارد

6 

رویکرد آزمون و 

خطا برای تغییر 

و اصالح 

ها و سیاست

 هابرنامه

با توجه به اینکه طراحی 

ها به صورت سیاست

جامع و مبتنی بر مطالعه 

گیرد دقیق صورت نمی

بنابراین در طول اجرای 

برنامه صرفًا با توجه به 

بازخوردهای متعدد 

ن، تغییرات کاربرا

های متعددی در بخش

مختلف برنامه صورت 

 گیرد.  می

درصد اعتبارات را  1های استانی هم ، دستگاه1396قبل از سال »

کردند و کنترل آن برعهده سازمان مدیریت و خودشان هزینه می

درصد در اختیار  1، 1385-1383های ریزی نبود. البته در سالبرنامه

در اختیار  1396ه ریزی بود اما بعد تا سال سازمان مدیریت و برنام

های استانی قرار داشت. اما دولت نهم این مدل که اعتبارات دستگاه

ریزی باشد را درصد تجمیع و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه 1

«. ، مجددا این مدل تجمیع احیا شد1396برداشتند اما در سال 

(Intw 22.) 

اعمال شده بعضاً بدون مطالعه انجام  رسد که تغییراتبه نظر می»

بحث قابلیت انتقال مانده  1398اند. به عنوان مثال در سال شده

اعتبار را با توجه به مشکالتی که این چالش )عدم انتقال مانده اعتبار 

به سال بعد( ایجاد کرده بود به این ماده قانونی اضافه کردند. اما در 

 «.ون بودجه حذف شدمجدداً این بند از قان 1399سال 

7 

استیس نیتدو

ها ها و برنامه

توجه به بدون 

 نفعانیذ طیشرا

 مختلف  

ها باید طراحی سیاست

ای باشد که به گونه

شرایط همه ذینفعان را 

در نظر بگیرد با این حال 

های حوزه برخی از برنامه

توزیع اعتبار پژوهشی 

ها یکی دیگر از مشکالتی که در این برنامه وجود دارد تمرکز شرکت»

های تهران است. در واقع قبل از حادثه هواپیما ها به دانشگاهو بانک

دفاعی ارتباط برقرار های سازمان اکراینی ما سعی کردیم با نماینده

کنیم تا از آنها پروژه بگیریم. در این زمینه تعامالت خوبی داشتیم اما 

ها عنوان ها با یک جمله این موضوع را خاتمه دادند. آندر نهایت آن

های تهران دسترسی بهتری داریم و به همین کردند که ما به دانشگاه
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اینگونه نیستند. البته 

موسسه نیماد با طراحی 

های مختلف سعی رنتگ

ها کرده است که حمایت

های را با توجه به ویژگی

جامعه هدف طراحی 

 کند. 

( )در واقع Intw 24«. )خاطر دانشگاه تبریز از چرخه حذف شد

شود و های پایتخت اختصاص داده میاعتبارها بیشتر به دانشگاه

 ها سهمی محدودی دارند(.ها دیگر استاندانشگاه

8 

پایین  تیجذاب

ها و برنامه

ها برای سیاست

مشارکت 

)فقدان  نفعانیذ

 یمشوق برا

 (استیس یاجرا

ها طراحی برخی از برنامه

ای است که به گونه

ارکت هر مشوق برای مش

چه بیشتر محققان در 

آن دیده نشده است و به 

همین خاطر مشارکت 

ذینفعان در برنامه 

 محدود است.

همین موضوع )پرداخت گرنت پس از ارائه فاکتور و رسید( باعث »

شوند. شده است که خیلی از اعضا هیات علمی وارد این طرح نمی

ی بیشتر از ها ما خیلیکی از دالیلش هم این است که میگن گرنت

این ها است. یکی دیگر این است که میگه من این فرایند که اول کار 

 (Intw 17) «.کن، بعد سند بیار و دفاع کن را قبول ندارم

امسال در سامانه جدید شرایطی را فراهم کردیم که عالوه بر شرکت »

های میلیارد آنها، دیگر شرکت ها و حتی دستگاه 140های مشمول و 

نند وزارت نیرو )که قبال براساس بند قانونی شامل این بند اجرایی ما

نمیشه و خدماتی هم از ساتع دریافت نمی کند( می توانند نیازهای 

خود را از طریق ساتع اعالم کنند. از خدمات این سامانه استفاده می 

کنند اما پرداخت را خود دستگاه پرداخت می کند. یعنی در مرحله 

( )این حالت هیچ انگیزه Intw 12«. )می شودپرداخت مسیرشان جدا 

 ها غیرمشمول وجود ندارد که در برناه مشارکت کنند(برای سازمان

سامانه تاپ غیر از به همرسانی هیچ گونه مشوق و کارکردی برای »

طرفین همکاری ندارد. و به همین خاطر بزرگترین چالش این سامانه 

ات علمی را تشویق نبود مشوقی است که شرکت های و اعضای هی

 (Intw 21«. )کند که از طریق آن همکاری کنند

مساله اصلی این است که خیلی از اساتید و بنگاه های صنعتی از »

طریق سامانه با یکدیگر آشنا می شوند و ارتباط برقرار می کنند و 

مراحل بعدی را از طریق سامانه پیگیری نمی کنند. بخشی از این 

 (Intw 21«. )ود مشوق استموضوع هم به خاطر نب

)پارک  این طرح یک کار اجرایی بسیار سنگین و بدون اورده برای ما»

علم و فناوری( بود و ما دیگر تمایلی به مشارکت در این طرح 

 (Intw 16) «.نداشتیم

 

ها و های مطرح شده ابعاد چالش عملکرد ضعیف دولت در طراحی برنامهدر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است.  23-3جدول های توزیع اعتبار پژوهشی در سیاست

 های مرتبط با توزیع اعتبار پژوهشیها و سیاست: ابعاد چالش عملکرد ضعیف در طراحی برنامه23-3جدول 

 پیامدهای چالش موعههای زیرمجچالش چالش
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عملکرد ضعیف 

در طراحی 

ها و برنامه

های سیاست

مرتبط با توزیع 

 اعتبار پژوهشی

 هاها و برنامهابهام در متن سیاست 

 ها و فقدان رویکرد جامع و بلندمدت در طراحی سیاست

 هابرنامه

 ها بدون توجه به شرایط کشور ها و برنامهتدوین سیاست 

 مان متولی مجری در فرآیندآفرینی محدود سازنقش 

 پژوهشی و الگوبرداری در طراحی سیاستعدم سیاست 

 ها و رویکرد آزمون و خطا برای تغییر و اصالح سیاست

 ها برنامه

 نفعانیذ طیتوجه به شراها بدون ها و برنامهاستیس نیتدو 

 مختلف 

 نفعانیمشارکت ذها برای ها و سیاستپایین برنامه تیجذاب 

  (استیس یاجرا یق برا)فقدان مشو

 ها ابهام و سردرگمی ذینفعان سیاست

 هاو برنامه

 های دولتی و کاهش انگیزه سازمان

محققان برای استفاده از بودجه دولتی 

 برای پژوهش

  خارج شدن بخشی از بودجه محدود

 پژوهشی کشور از چرخه پژوهش

 های بلندمدت و محدودیت طرخ

 راهبردی

 

های مرتبط با ها و برنامهوی انسانی فعال در بخش ستادی سازمانمحدودیت کمی و کیفی نیر .3

 پژوهش

های دولتی بخش اعظم اعتبار پژوهشی خود را از طریق های قبل اشاره شد سازمانهمانطور که در بخش

های دهند؛ مسیر اول، به صورت مستقیم توسط سازمانهای پژوهش اختصاص میدو مسیر اصلی به فعالیت

های دولتی از مسیر شود. مسیر دوم، بخشی از اعتبار سازمانهای پژوهشی اختصاص داده مییمدولتی به ت

ساتع شواری  شود مانند برنامههای پژوهشی هزینه میهای دولتی برای حمایت از فعالیتها و سیاستبرنامه

های پژوهشی مستلزم فعالیت ها در راستای حمایت ازها و برنامهعالی عتف. در این بین عملکرد مناسب سازمان

دسترسی کافی به نیروی انسانی توانمند و متخصص در بخش ستادی حوزه پژوهش است. به عبارت ساده 

های پژوهش در هر سازمان از جمله شناسایی نیاز، فراخوان های مختلف مربوط مدیریت فعالیتانجام فعالیت

ش، نظارت بر عملکرد مجری و ... مستلزم حضور نیروهای نیاز پژوهشی، ارزیابی متقاضیان بالقوه انجام پژوه

انسانی کافی است که توانایی و تخصص الزم در هر یک از مراحل فوق را داشته باشند. با این حال شواهد 

های مختلف حمایت از موجود و اظهانظر برخی از صاحبنظران و فعاالن این حوزه حاکی از آن است که برنامه

های مختلف از محدودیت نیروی انسانی هم از نظر کمی خش مدیریت پژوهش در سازمانپژوهش و همچنین ب

قیق برند. کامالً واضح است این محدودیت کمی نیروی انسانی مانع از انجام کامل و دو هم از نظر کیفی رنج می
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نمونه این افراد  ها خواهد شد به عنوانهای مورد نیاز برای مدیریت بخش پژوهش در آن سازمانکلیه فعالیت

های دریافتی را بدون توجه به دلیل مشغله زیاد ممکن است بحث نظارت بر عملکرد مجری یا ارزیابی پروپوزال

 به محتوا و صرفاً به صورت شکلی انجام دهند. 

های این طرح را در بین پرسنل فعلی فرآیند اجرای این طرح )گرنت جوانه( کار زیادی داره و فعالیت»

های گرنت جوانه و تایید را مجبور کردیم که کارهای مربوط به سامانه Aکردند. مثال کارشناس توزیع 

ماه فراخوان کاًل  2فعلی ما در طول مدت  نفر از نیروهای 7-6فاکتور و سند و ... را انجام بدهد. یعنی 

 (Intw 17) «.شوند  و اصالً وقت رسیدگی به کارهای خودشان را ندارنددرگیر کارهای گرنت می

ای تغییر بدهیم که اطالعات ارتباطی طرفین مخفی باشد و طرفین ما نمی توانیم سامانه را به گونه»

را مجبور کنیم که از طریق سامانه فرایند کاری خود را پیگیری کند. در واقع اگر این کار را انجام بدیم 

ری آنها داشته باشیم که هزینه بردار باید کارگزارها و بخش هایی برای پاسخگویی به تماس ها و پیگی

 ( Intw 21«. )است و وزارت خانه هم بودجه ای بابت این موضوع ندارد

ها دهد؟ به خاطر این مسائل پارکحاال ما گفتیم نیرو بگیرید اما بودجه این نیروها را چه کسی می»

ایید کنم. من کنم ترسد سعی میاین کار رو سرسری میگیرن و من خودم هرچی به دستم می

شود یاخیر. به عنوان مثال جلسات داوری این توانم نظارت کنم ببینم این کار درست انجام مینمی

«. های خود پارک به اندازه این طرح جلسات داوری نداریمها خیلی زیاد است، ما برای طرحطرح

(Intw 17) 

های مختلف حمایت از پژوهش، دارای امهها و دبیرخانه برننیروهای فعال در بخش پژوهش برخی از سازمان

های مربوط به خود را دریافت نکردند. این افراد معموالً های الزم در زمینه فعالیتتخصص کافی نبوده و آموزش

های مرتبط به های علمی مختلف را نیز ندارند. لذا این نیروها در انجام فعالیتتخصص الزم در زمینه رشته

ها دهند به عنوان مثال در زمان بررسی اولیه پروپوزالکرد مناسبی از خود ارائه نمیبخش مدیریت پژوهش عمل

 دریافتی، دانش و تخصص کافی برای اینکه بدانند باید چه مواردی را بررسی کنند، را ندارند.

هایی که اینجا حضور داشتند اصال آموزش ندیده بودند که اصال هدف این کار چیه من کارشناس»

کنی دنبال چه چیزی باید باشند. مثال به کجا برسم وقتی یک گزارش پروژه رو بررسی می خواممی

های مشهد است، این چه ارتباطی با فرض کنید موضوع پروژه تعیین نوع گوشت یکی از کشتارگاه

ای نداشته  تایید شده است. کارشناس آموزش فناوری دارد؟ ولی چون مدارکش درست بوده و مسئله

های گذشته عنوانشون اصال با مطالعات شروع میشه  که باید دنبال چی باشد؟ خیلی از پروژهندیده 

 (Intw 15«. )باشند TRL4کند که در سطح هایی را حمایت میدر حالی که دبیرخانه پروژه

یکی دیگر از نمودهای محدودیت کمی و کیفی نیروی انسانی در حوزه مدیریت پژوهش، استفاده از افرادی 

های مرتبط به حوزه پژوهش است.  در های غیرمرتبط با پژوهش مانند افراد با نگرش مالی در پستا تخصصب
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شود که در برخی از نهادهای از افراد با تخصص مالی برای جایگاه شغلی مسئول این راستا بعضاً مشاهده می

راحل اعطای گرنت صرفاً به ابعاد مالی کنند. کامالً واضح است که این افراد در همه متوزیع گرنت استفاده می

 گردد. ها و جامعه پژوهشگران میهایی بین آنتوجه دارند و همین موضوع منجر به چالش

های پژوهشی به موضوع پژوهش است. ها و موسسهیکی دیگر از مسائل رویکرد متفاوت دانشگاه»

ها یک فردی که بنابراین این سازمانها دارای رویکرد مالی نسبت به پژوهشی هستند برخی از سازمان

محور کنند در مقابل گروه دیگر پژوهشتخصص مالی دارد را به عنوان مسئول توزیع گرنت انتخاب می

کردهای کنند. در رویکرد مالی مالک عمل هزینههستند و کلیه امور را به معاونت پژوهشی واگذار می

د بحث نیست. به صورت کلی دخالت افراد متخصص مالی است و بحث پایان نامه و پژوهش زیاد مور

های پژوهشی یک مساله مهم است. ببیند افراد مالی در دانشگاه اولویت اولشان در حوزه مالی در بودجه

این است که حقوق و دستمزد از بودجه پرداخت شود، اولویت دم بحث غذای  افراد خوابگاه است و 

ست و در نهایت اولویت اخر پژوهش است و در صورتی که پول اولویت سوم محیط دانشگاه و باغبانی ا

 (.Intw 30«. )دهدباقیبمانده به این یک نفر اختصاص می

ها است بنابراین حضور ها و نظارت بر پروژهبررسی مالی و حقوقی یکی از ابعاد مهم در بررسی پروپوزال

ای های پژوهشی در هر سازمان و برنامهالیتفع ها برای مدیریت اثربخشنیروی انسانی متخصص در این حوزه

رسد. متخصصان مالی و حقوقی نیاز است که به ابعادی مانند نحوه هزینه کرد بودجه ضروری به نظر می

ها و همچنین محتوای قراردادها از نظر حقوقی را بررسی کنند. به عنوان نمونه در تجریه دریافتی در سازمان

نیروی انسانی فعال در بنیاد ملی پژوهش این کشور، به صورت دقیق فاکتورهای  کشور سنگاپور مشاهده شد که

کنند و از این طریق زمینه بروز فساد و سوء های صرف شده برای انجام پژوهش را بررسی میمربوط به هزینه

دالیل های پژوهشی مختلف در داخل کشور به ها و برنامهدهند. با این حال سازماناستفاده را کاهش می

های هایی در بدنه خود هستند، بنابراین بررسیمختلف از جمله محدودیت منابع مالی، فاقد چنین تخصص

شوند و زمینه برای فساد و سوء استفاده از منابع محدود دولتی فراهم مالی و حقوقی به صورت کلی انجام می

 گردد. می

نوان شده است الزم است که کارشناس های طرح که در پروپوزال عدر مورد فاکتورها و هزینه»

فاکتورها را با هزینه های پروپوزال مقایسه کند. با این حال با توجه به اینکه این کار دردسر زیادی 

کنند و حتی اگر هم تمایلی به انجام این کار داشته باشند سواد دارد اغلب کارشناسان این کار را نمی

عنوان شده است که یک ماده مشخص را الزم دارم اما در عمل علمی ان را ندارند. مثال در پرپوزال 

ممکن است ماده مورد نظر یافت نشود و مجری به ناچار سراغ ماده دیگری بود که کارشناس نمی 
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را آورده است Yرا الزم دارم اما فاکتور ماده  Xتواند این را بفهمد. یا اینکه توی پروپوزال نوشته ماده 

 (Intw 16«. )بفهمد که اینها جایگزین هم هستندحاال کارشناس از کجا 

در این بین باید توجه داشت که مساله محدودیت نیروی انسانی در حوزه پژوهش دالیل متعددی دارد. در 

های مالی این بخش است که درجه اول این چالش ناشی از نگاه سیاستگذاران به موضوع پژوهش و محدودیت

کند. از های مدیریت پژوهش فراهم نمیوی انسانی کافی و توانمند برای بخشکارگیری نیرشرایط را برای به

ها های مختلف و تقسیم این منابع محدود بین سازمانطرف دیگر عدم تمرکز اعتبار پژوهشی در بین سازمان

دیریت مختلف شرایطی را فراهم کرده است که به کارگیری نیروی انسانی کافی و توانمند در هر سازمان برای م

بخش پژوهش آن سازمان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در واقع به خاطر تقسیم منابع، سهم هر 

سازمان از منابع پژوهشی به حدی محدود است که اگر اقدام به بکارگیری نیروی انسانی کافی و توانمند برای 

ه نیروهای بخش مدیریت پژوهش مدیریت بخش پژوهش نماید باید بخش زیادی از منابع محدود خود را ب

 اختصاص دهد.  

محدودیت کمی و کیفی نیروی انسانی فعال در  های مطرح شده ابعاد چالشدر مجموع با توجه به بحث 

 ارائه شده است. 24-3جدول های مرتبط با پژوهش در ها و برنامهبخش ستادی سازمان

های ها و برنامه: ابعاد چالش محدودیت کمی و کیفی نیروی انسانی فعال در بخش ستادی سازمان24-3جدول 

 مرتبط با پژوهش

 پیامدهای چالش چالش دالیل

نگرش اشتباه سیاستگذاران و مدیران نسبت به 

 پژوهش

 های پژوهشیمحدودیت حجم بودجه

 های پژوهشیندگی بیش از حد بودجهپراک

محدودیت کمی و کیفی نیروی 

انسانی فعال در بخش ستادی 

های مرتبط با ها و برنامهسازمان

 پژوهش

کرد اعتبار نظارت ضعیف بر هزینه

 پژوهشی 

گسترش فساد در حوزه پژوهش و 

هایی هزینه منابع پژوهشی در حوزه

 غیر از پژوهش

  

 های دولتی های توزیع اعتبار پژوهشی و عملکرد پژوهشی سازماننظارت بر اجرای برنامه.3-1-5

هایی اشاره دارند که در فرآیندهای مربوط به نظارت های این گروه به آن دسته از مشکالت و ضعفچالش

ها و همچنین ارزیابی مرتبط با اعتبار پژوهشی، ارزیابی اثربخشی آن هایها و برنامهبر اجرای قوانین، سیاست
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های ناشی از های دولتی وجود دارند. تمرکز این بخش به صورت خاص بر چالشلکرد پژوهشی سازمانعم

ضعف رویکرد نظات و ارزیابی عملکرد در نظام پژوهش کشور است. در ادامه به صورت مختصری توضیحاتی 

 های این دسته ارائه شده است.در مورد  برخی از مهمترین چالش

 ها و قوانین مرتبط با اعتبار پژوهشی اجرای برنامه نظارت ضعیف و محدود بر .1

یکی از نکات مهم که الزم است در طراحی هر برنامه یا سیاست مدنظر قرار بگیرد، در نظر گرفتن مرحله 

ها، ها بر مبنای بازخوردهای دریافتی از ذینفعان است. برنامهنظارت بر اجرای برنامه یا سیاست و اصالح آن

ها های مرتبط به اعتبار پژوهشی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نظارت بر اجرای برنامهتقوانین و سیاس

گردد. بنابراین شوند، میهایی که در طول اجرای برنامه نمایان میمنجر به شناسایی نقاط ضعف و شکاف

کند. با وجود اهمیت نظارت م میها را فراهها و اثربخش کردن آنها زمینه را برای اصالح برنامهنظارت بر برنامه

های نظام توزیع ها، برخی از صاحبنظران نظام پژوهش کشور معتقدند که یکی از چالشها و سیاستبر برنامه

ها و قوانین ها، سیاستاعتبار پژوهشی کشور، نظارت ضعیف و محدود یا بعضاً فقدان نظارت بر  اجرای برنامه

(. به عنوان نمونه با وجود اینکه بخشی از اعتبار پژوهشی Intw 01,04,05,12مرتبط با اعتبار پژوهشی است )

های کاربردی های مرتبط با پژوهش )با عناوین مختلف مانند برنامه پژوهشهای اجرایی در قالب برنامهدستگاه

ها ی این برنامهشود، اما نظارت دقیق و شفافی بر اجراو ...( در قانون بودجه به نهادهای دولتی تخصیص داده می

ها در موافقتنامه بودجه هایی که سازمانای که برخی از کارشناسان معتقدند که برنامهگیرد، به گونهصورت نمی

دهند، عمدتاً جنبه تشریفاتی دارند. در این میان دیوان محاسبات به عنوان به سازمان برنامه و بودجه ارائه می

کند با های ذیل آن فعالیت مینهاد ناظر بر قانون بودجه و برنامه بازوی نظارت مجلس شورای اسالمی و یک

این حال نظارت دیوان محاسبات صرفاً متمرکز بر ابعاد مالی اعتبارپژوهشی است. دیوان محاسبات به دالیل 

و ها مانند محتوای متعدد مانند فقدان تخصص و توانمندی کمی و کیفی، قادر به بررسی ابعاد غیرمالی برنامه

ها توجه ها، کارایی و اثربخشی برنامهها نیست. در واقع در نظارت دیوان محاسبات به خروجیعملکرد برنامه

  .(1392. تانیا) شودنمی
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ها شود نجر به اصالح و بهبود عملکرد برنامهباید توجه داشت که نظارت زمانی کارآمد است که در عمل م

های انجام شده های مختلف حوزه پژوهش حاکی از آن است که نظارتبا این حال شواهد متعددی از برنامه

در این حوزه اثربخشی الزم را ندارند. به عنوان مثال، با اینکه در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه 

درصد برسد، اما  4و  3ه سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی باید به کشور عنوان شده است ک

های گیرد. اگرچه برخی از نهادها مانند مرکز پژوهشگونه نظارتی بر اجرای این مواد قانونی صورت نمیهیچ

را محاسبه های پژوهشی از تولید ناخالص داخلی مجلس، هر سال بعد از اجرای قانون بودجه، صرفاً سهم بودجه

شود، به گونه اقدامی برای دستیابی به اهداف تعیین شده انجام نمیکند. اما در عمل هیچکرده و منتشر می

گونه اقدامی در راستای اصالح آن صورت نوعی نظارت صرفاً محدود به بیان وضعیت موجود است و هیچ

واقعی بودجه پژوهشی از تولید ناخالص شود که همواره بین سهم گیرد. به همین دلیل نیز مشاهده مینمی

گونه اقدامی در راستای و هیچ داخلی کشور یا هدف تعیین شده برای این شاخص فاصله زیادی وجود دارد

گیرد. البته باید توجه داشت که در این مورد خاص بخشی از ضعف عملکرد ناشی از اصالح صورت نمی

 های غیرمعقول است.هدفگذاری

 در مثالً ما که است نیا دارد وجود کشور در یپژوهش یهابودجه نهیزم در که گرید مهم مسأله اما»

 درصد 5/0 دیبا ساله هر کشور یپژوهش یهابودجه زانیم که میاکرده انیب توسعه پنجم برنامه قانون

 چیه هرسال یابتدا در معموالً مااما  .برسد درصد 3 به پنجم برنامه انیپا در و ابدی شیافزا

 یهابودجه زانیو فقط در آخر هر سال م میهدف ندار نیبه ا دنیرس یبرا یمشخص یگذارستایس

 آمده بدست زانیم که مینیبیم و میکنیمکشور را محاسبه  یناخالص داخل دینسبت به تول یپژوهش

 یصخا برنامه و راهکار یکس اما .است کم زانیم نیا که کنندیم انتقاد گذاراناستیس اکثر و است کم

 (Intw 05) «.کندینم ارائه نظر مورد هدف به دنیرس یبرا را

 "ب"های مربوط به بند های حوزه پژوهش، برنامهیکی دیگر از شواهد عینی ضعف نظارت بر عملکرد برنامه

های ساتع و سمات  است. براساس مقررات مربوط قانون برنامه ششم توسعه یا همان سامانه 64ماده  "ج"و 

های ها به همراه عملکرد هر یک از سازمانها، مقرر شده است که هر سال عملکرد کلی برنامهاین برنامهبه اجرای 

ها، مورد بررسی قرار گیرد. اما در واقعیت دبیرخانه شورای عالی عتف صرفاً یک گزارش از عملکرد مشمول آن

ر اختیار نهادهای نظارتی یعنی دیوان های زیرمجموعه آماده کرده و دها و کارکرد هر یک از سازمانبرنامه

دهد. با این وجود با توجه به نظر کارشناسان دبیرخانه شورای عالی محاسبات و مجلس شورای اسالمی قرار می
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گونه بازخوردی یا اقدامی از سوی نهادهای نظارتی مربوطه در راستای عتف، تا زمان تدوین گزارش حاضر هیچ

ت نگرفته است. به نوعی نظارت صرفاً محدود به ارائه گزارش عملکرد است و ها صورگزارش عملکرد برنامه

 گیرد.   ها و مشکالت صورت نمیاقدام اصالحی در راستای ضعف

این کار)نظارت( هم باید براساس گزارش های ما به مجلس شورای اسالمی و از طرف دیوان محاسبات »

از نهادهای که ما برایشان گزارش ارسال کردیم هیچ  پیگیری شود. البته متاسفانه تا حاال هیچ کدام

بازخوردی در مورد گزارش به ما ارائه ندادند و الزم است بازخورد دریافت کنیم تا براساس نیاز آنها 

 (Intw 18«.)گزارش را تهیه کنیم

نه های دولتی در زمیها و بانکیکی دیگر از شواهد در مورد محدودیت و ضعف نظارت، عملکرد شرکت

ها و ، شرکت1401ماده واحد قانون بودجه  9تبصره  "و"شان است. براساس بند کاهش اعتبارهای پژوهشی

درصد از اعتبار پژوهشی خود را از طریق سامانه ساتع هزینه کنند. در  40های دولتی مکلف هستند که بانک

عتبار پژوهشی خود از مسیر سامانه این میان با توجه به اینکه برخی از نهادهای مذکور مخالف هزینه کرد ا

درصد اعتبار پژوهشی خود از مسیر  40ساتع بودند و از طرف دیگر با توجه به اجبار قانونی برای هزینه کرد 

سامانه ساتع، بنابراین نهادهای مذکور تصمیم گرفتند که میزان اعتبار پژوهشی خود را کاهش دهند. در واقع 

درصدی آن )که باید از طریق سامانه ساتع هزینه شود( نیز کاهش یافته  40با کاهش اعتبار پژوهشی، سهم 

های ساالنه خود این موضوع را به است. در این میان با وجود اینکه دبیرخانه شورای عالی عتف در گزارش

های مختلف به این پدیده اشاره شده است، با این نمایندگان دیوان محاسبات اعالم کرده است و در گزارش

  حال تا به امروز اقدام خاصی در راستای رفع این چالش صورت نگرفته است.

ها بودجه پژوهشی شان را کاهش ندهند قاعدتاً باید دیوان در مورد نظارت بر این موضوع که دستگاه»

محاسبات ورود کند ما هر سال تو گزارشمون این را ذکر می کنم که کدام شرکت های بودجه پژوهشی 

 (Intw 20) «.دندرا کاهش دا

ها در طول چند سال عملکرد ها در حدی است که حتی با وجود اینکه برخی از برنامهضعف این نظارت

توان به برنامه مربوط مشخصی نداشتند اما از سوی نهادهای مرتبط این موضوع بررسی نشده است. از جمله می

عملکرد خاصی نداشته است اما با وجود اینکه  ،1394های تقاضامحور اشاره کرد که عمالً از سال به پژوهش

کدام از نهادهای های تقاضامحور اشاره شده است اما در عمل هیچدر برنامه ششم توسعه به حمایت از پژوهش

 اند و اقدامی در راستای اصالح ان صورت نگرفته است.ناظر بر جریان عدم فعالیت این برنامه ورود نکرده
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هیچ فراخوانی نداشته است  1394های تقاضامحور( از سال دبیرخانه )پژوهشهای فوق با وجود بحث»

هایی و صرفاً از یک پروژه که پتانسیل باالیی داشته است حمایت شده است. در واقع با توجه به چالش

هایی که از که در فرآیند اجرای این بند قانونی وجود داشته است و همچین باز بودن برخی از پروژه

ها حمایت شده است و ....، مدیران دبیرخانه تصمیم گرفتند که فراخوانی را ین برنامه از آنطریق ا

 (Intw 15«.)های قبل متمرکز شوندبرگزار نکنند و صرفاً بر اصالح سازوکارها و همچنین خاتمه پروژه

از جنبه مالی  شوند بیشترهایی که در نظام پژوهش کشور اعمال میبرخی از متخصصان معتقدند که نظارت

ها )از اعالم نیاز های پژوهشی و فرآیند اجرای آنهای تخصصی در مورد محتوای طرحهستند و کمتر نظارت

شوند. به عنوان نمونه دیوان محاسبات به عنوان یکی از نهادهای نظارتی صرفاً تا انتخاب مجری و ...( انجام می

دهند بررسی ها ارائه میرا بر مبنای مدارکی که سازمان کرد بودجهها و نحوه هزینهعملکرد مالی سازمان

 کند.کند و سایر ابعاد موضوع را بررسی نمیمی

در مورد نظارت دیوان محاسبات باید توجه داشت که این نظارت به این صورت است که دیوان »

م مشخصی میلیون داشتی که باید با مکانیز 100محاسبات به دستگاه اعالم می کند که شما مثال 

شد. حاال شما این را به من نشون بده و شما سند می دهی که از این مکانیزم استفاده کردی. هزینه می

میلیون پرداخت کردی یا این فرد  100میلیون بود اما شما  50اما حاال اینکه این طرح هزینه اش 

 Intw«. )را هم ندارددرست انتخاب شده است را دیوان محاسبات بررسی نمی کند و توان بررسی آن 

31) 

 

های مرتبط با اعتبار پژوهشی شرایطی را به وجود کامالً واضح است که عدم نظارت اصولی بر اجرای برنامه

ای نسبت به پاسخگویی به نهادهای نظارتی و گونه دغدغههای دولتی بدون هیچخواهد آورد که سازمان

د در راستای امور مورد نظر خود )که بعضاً غیرپژوهشی هستند( کرد اعتبار پژوهشی خوباالدست، اقدام به هزینه

های پژوهشی خروجی قابل توجهی به همراه نخواهند داشت. یکی از پیامدهای خواهند کرد و متعاقب آن برنامه

های پژوهشی و تاثیرگذاری آن این موضوع ایجاد نگرش منفی سیاستگذاران و جامعه نسبت به کارایی بودجه

های در راستای اختصاص اعتبار بیشتر به بخش پژوهش صورت مردم است. در ادامه نیز مخالفت در زندگی

های مرتبط با خواهد گرفت. به صورت کلی باید توجه داشت در چنین شرایطی که نظارت مناسب بر برنامه
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هد بود و افزایش این هایی با باالترین کیفیت نیز مثمرثمر نخواگیرد، تدوین برنامهاعتبار پژوهشی صورت نمی

 . 1دهدگسترش میها صرفاً نگرش منفی نسبت به پژوهش در کشور را آن ها و بودجهبرنامه

ها و قوانین مرتبط با توزیع اعتبار پژوهشی از چند بُعد قابل بررسی چالش نظارت ضعیف و محدود بر برنامه

ها به همراه نقل قول مرتبط به آناست. در واقع این موضوع خود شامل چند چالش است که اطالعات 

 ارائه شده است. 25-3جدول شوندگان در مصاحبه

اعتبار   ها و قوانین مرتبط باهای زیرمجموعه چالش نظارت ضعیف و محدود بر اجرای برنامه: مقوله25-3جدول 

 پژوهشی

 نقل قول توضیح عنوان چالش ردیف

1 

عدم ارائه 

گزارش 

عملکرد اجرای 

برنامه یا 

 سیاست

ها و برخی از نهادهای متولی اجرای برنامه

های توزیع اعتبارپژوهشی، گزارشی سیاست

در مورد عملکرد اجرای برنامه زیرمجموعه 

خود برای نهادهای نظارتی و عموم مردم 

های هند مانند پژوهشدارائه نمی

قانون برنامه  64ماده  "ج"تقاضامحور )بند 

 ششم توسعه کشور(

های نامه اجرایی پژوهشبا وجود اینکه در آیین»)

طوری تقاضامحور عنوان شده است( گزارش این

نداریم چون در گذشته هیچ گزارشی نبوده چیز 

خاصی به اون معنا نبوده و اگر هم بوده حداقل 

که بدهند. برای این حاضر نشدن ارائه مدیران وقت

قابل استناد نبوده است و ما زمانی که کار را شروع 

 (Intw 15«. )کردیم متوجه این ایراد شدیم

2 

عدم دریافت 

بازخورد از 

های پروژه

 حمایت شده

های الزم است که به منظور اثربخشی برنامه

های زمانی چند ساله، یک بازخورد در بازه

هایی که توسط هر برنامه ت پروژهاز سرنوش

اند، اخذ شود با این حال در حمایت شده

های مرتبط با توزیع اعتبار پژوهشی برنامه

 کشور به این موضوع توجه نشده است.

هایی که حمایت گونه بازخوردی از پروژهما هیچ»

کردیم دریافت نکردیم و اصالً بررسی نشده است 

شکست خوردند یا  هایی که حمایت شدندکه پروژه

ها به چه صورت اگر موفق بودند نتایج مثبت آن

 (.Intw 15«. )بوده است

3 

فقدان نظارت 

بر اجرای 

های برنامه

توزیع اعتبار 

 پژوهشی

های توزیع اعتبار اجرای موفق برنامه

پژوهشی مستلزم نظارت بر اجرای آن است 

و اینکه اصالً برنامه مورد نظر در عمل اجرا 

یا خیر؟ با این حال نظارت دقیقی شود می

های مرتبط با توزیع بر اجرا، برخی از برنامه

 اعتبار پژوهشی در کشور وجود ندارد.

 مرتبط با این بند در متن باال آمده است.قولنقل

 

                                                 
 

شود اما عملکرد واقعی متفاوت با بودجه مصوب از آنجایی که حجم اعتبار پژوهشی کشور بر مبنای الیحه بودجه و قانون بودجه مصوب انجام می 1

کامل به پژوهش اختصاص یافته است و قاعدتاً انتظار خروجی است بنابراین ذهنیت سیاستگذاران و جامعه بر این مبنا است که بودجه مصوب به صورت 

 متناسب با آن حجم از بودجه را دارند.
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ها، های مطرح شده ابعاد چالش نظارت ضعیف و محدود بر اجرای برنامهدر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 26-3جدول وانین مرتبط با اعتبار پژوهشی در کشور در ها و قسیاست

 ها و قوانین مرتبط با اعتبار پزوهشی در کشور: ابعاد چالش نظارت ضعیف و محدود بر اجرای برنامه26-3جدول 

 پیامدهای چالش الشچ

 عدم ارائه گزارش عملکرد اجرای برنامه یا سیاست  

 های حمایت شدهعدم دریافت بازخورد از پروژه 

 های توزیع اعتبار پژوهشیفقدان نظارت بر اجرای برنامه 

 کاهش انگیزه نهادهای پژوهشی به منظور افزایش عملکرد 

 هزینه کرد بودجه پژوهشی در امور غیرپژوهشی 

 های باقیمانده در انتهای سال مالیدون برنامه بودجهمصرف ب 

 نگرش اشتباه سیاستگذاران و مدیران نسبت به پژوهش 

 

 های درونیچالش .3-2

ها و هایی است که ناشی از ضعفهای بیرونی قرار دارند و منظور چالشهای درونی در مقابل چالشچالش

ها عالوه بر اقدامات کلی که از سوی دولت و نهادهای لشها هستند. بنابراین رفع این چامشکالت درونی سازمان

کننده بودجه های دریافتگیرد به صورت خاص مستلزم تالش و فعالیت هر یک از سازمانباالدست انجام می

های این بخش به صورت کلی مرتبط به فرآیند شناسایی نیاز و مسئله در داخل یک پژوهشی است. چالش

مناسب در راستای رفع آن است. بر همین اساس چالشهای این بخش در پنج دسته سازمان و انجام پژوهش 

 ها ارائه شده است. تقسیم شدند که در ادامه توضیحات الزم در مورد آن

 

 های سازمانی نهادهای دولتیویژگی.3-2-1

خصوصیات  ها وهای نظام اعتبار پزوهشی کشور اشاره دارد که ناشی از ویژگیاین گروه به آن دسته از چالش

های این گروه اشاره های دولتی هستند. در این راستا در ادامه به برخی از مهمترین چالشحاکم بر سازمان

 شده است.

 های باقیمانده در انتهای سال مالیمصرف بدون برنامه بودجه .1

نای های دولتی )به استثهای اجرایی، بانک و شرکتهای قبل اشاره شد، دستگاههمانطور که در بخش

شوند( در کشور موظف هستند که های آموزشی و پژوهشی که به صورت هیات امنایی مدیریت میموسسه
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کردن بودجه خود در ها در هزینهبودجه خود را تا انتهای سال مالی هزینه کنند. در شرایطی که این سازمان

ال مالی باقیمانده است و هزینه طول سالی مالی موفق نباشند، براساس قانون آن بخش از بودجه در انتهای س

نشده است باید به حساب خزانه برگشت داده شود. با این حال باید توجه داشت که بازگشت اعتبار باقیمانده 

به خزانه عالوه بر اینکه از نظر مالی به ضرر نهاد دولتی مورد نظر است، از طرف دیگر این ذهنیت را در بین 

کند که نهاد مورد نظر، ظرفیت هزینه کرد اعتبار وزیع اعتبار ایجاد مینهادهای متولی تعیین، تخصیص وت

 های بعد کاهش یابد. تخصیص یافته را ندارد بنابراین ممکن است اعتبار آن نهاد در سال

ریزی در کشور پیامدهای منفی به همراه دارد. به عنوان در این بین حاکم بودن این رویکرد بر نظام بودجه

کنند ه نشده است، تالش میها هزینهای دولتی که انتهای سال مالی بخشی از بودجه آنز سازماننمونه برخی ا

که به هر طریقی که امکان دارد اعتبار باقیمانده را در همان سال هزینه کنند. اما مساله اصلی این است که 

کنند و از این طریق مانع هزینه میها معموالً بدون هدف و برنامه مشخصی اعتبار باقیمانده خود را این سازمان

های گردند. شدت این رویکرد در مورد اعتبارهای پژوهشی و تعریف طرحاز بازگشت اعتبار باقیمانده به خزانه می

مانده، نه تنها کرد اعتبار باقیکنند که با هزینهتر است. مدیران این نهادها تصور میپژوهشی غیرهدفمند رایج

شوند. این دهند بلکه مانع کاهش میزان بودجه خود در سال آینده نیز میبرگشت نمی بودجه را به خزانه

های نظام توزیع اعتبار پژوهشی مطرح است کرد اعتبار پژوهشی که به عنوان یکی از چالشرویکرد در هزینه

. منظور از (et al., 1398بهروز ) شودای نیز شناخته میریزی هزینهدر ادبیات این حوزه با عنوان بودجه

های دولتی صرفاً با هدف هزینه کردن بودجه در تالش برای دریافت ای این است که سازمانریزی هزینهبودجه

به کارآمدی و ریزی کشور و به صورت خاص بخش پژوهش بودجه از دولت هستند. در واقع در نظام بودجه

های پژوهشی در راستای رفع نیازها و مسائل جامعه هزینه ها و اینکه آیا بودجهکرد بودجهاثربخشی هزینه

شود. این مساله باعث شده است که بودجه به عنوان یک ابزار برای ابراز قدرت شوند یا خیر؟ توجه نمیمی

 ت بیشتری در اختیار داشته باشند. هایی که بودجه باالتری دارند، قدردیده شود و سازمان

 صورت رانیا در یانهیهز یزیربودجه که است نیا رانیا در یزیربودجه اشکال نیترمهم من نظر به»

 (Intw 06) «.ردیگیم
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های دولتی در انتهای سال مالی در این بین با توجه به اینکه به دالیل متعدد اعتبار پژوهشی سازمان

شود(، و با در نظر گرفتن این نکته که در بازه زمانی محدود انتهای سال یا تعیین میشود )تخصیص داده می

های دولتی های پژوهشی مناسب وجود ندارد، بنابراین بخشی از سازمانمالی فرصت کافی برای تعریف طرح

کنند. تعریف می های پژوهشی راکرد اعتبار پژوهشی، طرحبدون مطالعه و نیازسنجی دقیق، صرفاً با هدف هزینه

پرداخت و از محل اعتبار ها معموالً در شروع کار نیز بخشی از هزینه پروژه را به صورت پیشاین سازمان

های توان انتظار داشت که نتایج طرحکنند. کامالً واضح است که در چنین شرایطی نمیباقیمانده پرداخت می

های توجهی در عملکرد سازمانند، خروجی و عملکرد قابلاپژوهشی که بدون مطالعه و بررسی دقیق تعریف شده

 کارفرما و حتی سطح جامعه داشته باشد. 

های اجرایی کشور مسأله وجود ندارد اما واقعیت این است که سعی توان ادعا کرد که در دستگاهنمی»

کردن هزینهکنند برای خرج کردن بودجه پژوهشی خود مسأله ایجاد کنند یا به نوعی فقط دنبال می

تان را خرج بودجه هستند. دلیل این موضوع نیز به خاطر این قاعده است که اگر شما بودجه پژوهشی

نکنید، سازمان برنامه به عنوان یک مالک و معیار )برای تعیین بودجه(، بودجه پژوهشی سال بعد شما 

معتقد است شما پتانسیل  ها هم منطق دارد. در واقع سازمان برنامهرا کاهش می دهد. این کار آن

خرج کردن این بودجه را نداشتید و به قول معروف مسأله نداشتید لذا دستگاه معموالً به این سمت 

شود خیلی های خودش را دارد باعث میکنند که مسأله را تعریف کنند. این کار هم آسیبحرکت می

 (.Intw 04) «شوند صرفاً روی کاغذ باشند.هایی که انجام میاز این پژوهش

 نهیهز اگر و کنند نهیهز را بودجه سال آخر تا دیبا هاسازمان و است یانهیهز هابودجه کشور در»

 را یپژوهش بودجه شده که هرطور کنندیم یسع هاسازمان نیهم خاطر به. خوردیم برگشت نشود

 (Intw 09) «.بدهند صیتخص

در این زمینه تأثیرگذار هستند. به عنوان مثال براساس  در این بین نحوه اجرای برخی از قوانین کشور نیز

درصد از بودجه تخصیص یافته خود  1های اجرایی باید ( قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه64بند )ب( ماده )

های آخر سال مالی )بهمن و اسفند( های اجرای در ماهرا صرف پژوهش کنند. این در حالی است که دستگاه

درصد آن را به پژوهش  1ها تخصیص یافته است و بنابراین باید که چقدر از بودجه مصوب آن شوندمتوجه می

بر اختصاص دهند. کامالً واضح است در چنین شرایطی،  تعریف پروژه پژوهشی و انتخاب مجری فرآیندی زمان

بودجه تخصیص یافته  درصد 1(، 64ها صرفاً به منظور اجرا بند )ب( ماده )است و بنابراین برخی از دستگاه
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هایی که بدون مطالعه تعریف شده و دهند؛ پروژههای پژوهشی اختصاص میخود یا بخشی از آن را به پروژه

 ها انتخاب نشده است.مجری مناسبی نیز برای آن

ها است، به عنوان مثال در صورتی که اساتید های حاکم بر دانشگاهیک نمونه دیگر مربوط به سیاست

ها های بعد در حد امکان گرنت آنها بتوانند گرنت پژوهشی را به طور کامل دریافت کنند، در سالدانشگاه

 یابد.افزایش می

 دانشگاه استاد مثالً. هستند بودجه کردننهیهز و ییگرامصرف دنبال به ما یهادانشگاه ساختار در»

ر یک کنفرانس خارجی شرکت کنم دالر گرنت دارم و اگر د 1000 من اگر که کردیم عنوان که میدار

 (Intw 10)« .کند یم جیترو را ییگرا مصرف یعنی. کنددالر افزایش پیدا می 2000گرنت من به 

نیست، بنابراین ریسک  1ریزی کشور مبتنی بر عملکردهمچنین با در نظر گرفتن این نکته که نظام بودجه

های پژوهشی قع چون بودجه متناسب با نیازها و برنامهاتالف منابع مالی و بودجه در کشور بیشتر است. در وا

گیرد بنابراین در صورتی که بودجه پژوهش سازمان مورد نظر زیاد باشد، ها تعلق نمیها دولتی به آنسازمان

های بعد، بودجه مازاد خود را نیز صرف کند که به منظور جلوگیری از کاهش آن در سالتا حد امکان سعی می

ای است که در موارد غیرمرتبط و غیرسودمند کنند. به واسطه حاکم بودن این رویکرد هزینههای پژوهش

های کشور متمرکز های پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاهشود که فعالیتمتعدد مشاهده می

فعال در  بر موضوعاتی است که نیاز کشورهای خارجی هستند و به نوعی نظام پژوهشی کشور به یک نهاد

 کند.زمینه تحقیق وتوسعه برای کشورهای توسعه یافته عمل می

به  ،اندحل مشکالت خودشان انجام داده یغرب برا یایها قبل دنرا که سال ییهاپژوهش رانیا در»

هستند که آن  یدر خدمت پژوهشگران غرب یرانیپژوهشگران ا یدهند. به عبارتیموزش مآافراد 

  میهست یغرب یها پژوهش رو دنباله یبنوع و هستند خودشان جامعه یازهایپژوهشگران در خدمت ن

 (Intw 06)«. باشد یم یا نهیهز یزیر بودجه از ینمود مسأله نیا و

های ایجاد شده در قوانین کشور )به ویژه در زمینه در این بین باید توجه داشت که از یک طرف محدودیت

ده در انتهای سال مالی( و همچنین ضعف سیستم کنترل و نظارت بر غیرقابل انتقال بودند اعتبار باقیمان

                                                 
 

 یا سازمانی ریزی مبتنی بر عملکرد به دنبال آن است که اگر برنامهبودجه شود در واقع ها مرتبط میها به عملکرد آندر این روش بودجه سازمان 1

 .کاهش یابد یا حتی حذف شود یا سازمان منابع مالی بیشتری را دریافت کند و در غیر این صورت، بودجه آن برنامه عملکرد خوبی داشته باشد، بتواند
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های مطرح شده کرد اعتبارهای پژوهشی در بروز این پدیده تأثیرگذار هستند.در مجموع با توجه به بحثهزینه

 27-3جدول های باقیمانده در انتهای سال مالی را مطابق با توان ابعاد چالش مصرف بدون برنامه بودجهمی

 تعریف کرد.

 های باقیمانده در انتهای سال مالی: ابعاد چالش مصرف بودن برنامه بودجه27-3جدول 

های چالش چالش دالیل

 زیرمجموعه

 پیامدهای چالش

  عمومی  قانون محاسبات 63قوانین کشور )ماده

مبتنی بر بازگرداندن اعتبار باقیمانده در انتهای سال 

قانون  64ماده  "ب"مالی به حساب خزانه یا بند 

درصد اعتبار پژوهشی  1بودجه مبتنی بر اختصاص 

 تخصیص یافته به پژوهش و...(

  فقدان نظام توزیع اعتبارپژوهشی )مبتنی بر عملکرد

 نیست(

 کرد اعتبارات ضعف نظام نظارت و کنترل بر هزینه

 پژوهشی

 های های پژوهشی مشخص در سازمانفقدان برنامه

 دولتی

مصرف بدون برنامه 

های بودجه

باقیمانده در انتهای 

 سال مالی

 

  مصرف بدون برنامه

های بودجه

باقیمانده در انتهای 

 سال مالی

 ریزی بودجه

 ایهزینه

 های تعریف طرح

پژوهشی بدون 

توجه به نیازها و 

 مسائل کشور

 

 

 

 هزینه کرد بودجه پژوهشی در امور غیرپژوهشی .2

های دولتی ها و شرکتهای نظام توزیع اعتبارات پژوهشی این است که مدیران دستگاهیکی دیگر از چالش

کنند. های غیرپژوهشی و امورجاری خود میهای پژوهشی را صرف فعالیتبخشی از بودجه مربوط به فعالیت

شوند بیشتر هایی که به صورت هیات امنایی مدیریت میها و موسسهن دانشگاهالبته شدت این چالش در بی

ها برای مصارف مختلف است. کرد بودجه این سازمانگیری در مورد هزینهاست زیرا هیات امنا مجاز به تصمیم

 1394سال های اجرایی در ها، عملکرد پژوهشی دستگاههای ارسالی از دستگاهبه عنوان نمونه براساس گزارش

میلیارد تومان اعالم شده بود. با این حال بررسی دقیق نحوه هزینه کرد این اعتبارات نشان داد  4700حدود 

ها شده است. در واقع از مجموع اعتبارت که سهم قابل توجهی از این اعتبارات صرف امور داخلی دستگاه

درصد  13ها اختصاص یافته و ان دستگاهدرصد به حقوق پژوهشگران و مستخدم 42پژوهشی مذکور، تقریباً 
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های درصد از اعتبارات صرف هزینه 55نیز به حقوق ثابت پژوهشگران دستگاه اختصاص یافت. یعنی در مجموع 

ها شده درصد از این اعتبارات صرف انجام قراردادهای پژوهشی با دانشگاه 3جاری و پرسنلی شده و صرفاً 

 کارکنان دستمزد و حقوق به فناوری  و پژوهش های بودجه  اختصاصت که است. به صورت کلی باید توجه داش

های اخیر این موضوع بارها تکرار شده است و در تنگناهای مالی، همواره نیست و در طی سال ای تازه موضوع

معاون احمدی ). دکتر وحید (1387. ییرجا & یلیخل ;1395. انیحاج)است  پژوهشی اولین قربانی، بودجه

( نیز معتقد است که کمبود بودجه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرستف پژوهشی سابق وزارت ع

شود و اعتبارات پژوهشی صرف پرداخت های پژوهشی میدقیقاً متوجه هزینه های پژوهشیها و موسسهدانشگاه

 (1399. یسوهان)شود های جاری میهزینه

ریزی در فضای دانشگاهی این است که اعتبارات پژوهشی دانشگاه از نظر من بزرگترین چالش بودجه»

ه است. مثالً زمین چمن شود، در حالی که هیچ اتفاق پژوهشی خاصی نیفتادخرج خرید تجهیزات می

کنند. در مورد آن هم اعالم کنند و تحت عنوان بودجه پژوهشی مطرح میبرای دانشگاه درست می

های جاری اند. در واقع هزینهکنند که برای بهبود روحیه پژوهشگران زمین چمن ایجاد کردهمی

کنند و به نوعی ارهای جاری میها باال است و بنابراین هزینه پژوهش را صرف کها و سازماندانشگاه

 (Intw 11« )گذارند.سر دولت کاله می

کنند و بخش های اجرایی بخشی از بودجه پژوهشی خود را صرف امور غیر پژوهشی میدستگاه»

 (Intw 31« )کنند.محدودی را صرف پژوهش می

ار پژوهشی خود را در کنند که اعتبهای پژوهشی سعی میها و موسسهدر همین راستا برخی از دانشگاه

طول سال مالی هزینه نکرده و در انتهای سال مالی با اخذ مصوبه هئیت امنا، بخشی از اعتبار پژوهشی خود 

 کنند. در صرف امور غیرپژوهشی می

های مربوط درصد بودجه دانشگاه 7-6 با وجود اینکه که است نیا برنامه سازمان در هاجدل از یکی»

 یهاپروژه ایپول محدود را صرف پرداخت حقوق  نیاها شی است اما دانشگاههای پژوهبه فعالیت

امنا را  ئتیو آخر سال مصوبه ه کردندینم نهیسال هز آخرپول پژوهش را تا   . مثالً کنندیم یعمران

. در واقع همان بودجه کردندیاستفاده م یساختمان ادار لیتکم یو از پول پژوهش برا گرفتندیم

 (Intw 10) «.شودیهش هم صرف پژوهش نممحدود پژو

شوند قادر هستند که های آموزشی که به صورت هیات امنایی اداره میها و موسسهبیشتر دانشگاه»

 (Intw 28) «اعتبار پژوهشی خود را با مجوز هیات امنایی برای امور غیرپژوهشی هزینه کنند.

شی به امور غیرپژوهشی دالیل متعددی دارد که های پژوهدر مجموع باید توجه داشت که اختصاص بودجه

  .( ,.1399et al شیکزراعت)ها اشاره شده است به برخی از آن 28-3جدول در 
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 های پژوهشی در امور غیرپژوهشیکرد بودجه: ابعاد چالش هزینه28-3جدول 

 چالش دالیل

 ها محدود های آنهای دولتی در مقایسه با هزینهها و شرکتبا توجه به اینکه بودجه دستگاه

اختصاص بخشی یا کل  کنند که از طریقها سعی میاست، بنابراین مدیران این سازمان

 های جاری سازمان، این محدودیت بودجه را جبران کنند. های پژوهشی به فعالیتبودجه

 های پژوهشی قائل نیستند، بنابراین عدم تحقق سیاستگذاران اهمیت باالیی برای فعالیت

 شود.ها محسوب نمیهای پژوهشی دغدغه جدی برای آنبودجه

 بندی در بودجه کشور و ضعف نظارت ا توجه فقدان نظام طبقههمانطور که قبال اشاره شد، ب

های پژوهشی کرد بودجهها بابت هزینههای پژوهشی، مدیران دستگاهکرد بودجهدقیق بر هزینه

ها ملزم به پاسخگویی نیستند و بنابراین در امور غیرپژوهشی نگرانی ندارند. به بیان ساده سازمان

 در امور غیرپژوهشی ندارند. نگرانی از صرف بودجه پژوهشی

های کرد بودجههزینه

پژوهشی در امور 

 غیرپژوهشی

 

 شناسایی نیازها و مسائل سازمانی و ملی .3-2-2

هایی اشاره دارند که در طول فرآیند شناسایی نیازها ها به آن دسته از مشکالت و ضعفاین دسته از چالش

د. در ادامه به صورت مختصر برخی از مهمترین آینهای دولتی به وجود میو مسائل پژوهشی در سازمان

 اند. هایی که در این دسته وجود دارند، توضیح داده شدهچالش

 های پژوهشی بندی موضوعسازوکار مبهم و نامشخص برای انتخاب و اولویت .1

های مهم در حوزه پژوهش )در بسیاری از های قبل کامالً واضح است که یکی از چالشبا توجه به بحث

کنند با اعالم کشورهای دنیا( محدودیت منابع مالی است. در این راستا کشورهای توسعه یافته سعی می

های پژوهشی ها و محققان را تشویق کنند که منابع مالی را در راستای اولویتهای پژوهشی، سازماناولویت

ای است که در درجه اول ه گونههای پژوهشی بتوان گفت که تامین اعتبار فعالیتهزینه کنند. به نوعی می

ها بوده و ناظر به نیازها و مسائل جامعه های پژوهشی که همراستا با اولویتبخش اعظم بودجه به فعالیت

شود که هایی اختصاص داده میشود. سهم کمتری از اعتبارهای پژوهشی به پژوهشباشند، اختصاص داده می

به تحوالت در حوزه علم و فناوری گردند.  در همین راستا ها نیستند و ممکن است منجر جزء اولویت

ها و نیازهای پژوهشی خود کند بر مبنای سازوکارهای علمی و مشخص موضوعهای مختلف سعی میسازمان
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های هایی که در راستای موضوعبندی کنند تا منابع مالی محدود خود را در حوزه پژوهش را به پژوهشرا اولویت

 شوند، هزینه کنند. ضروری انجام می دار واولویت

های دولتی به صورت کلی از دو مسیر اقدام به حمایت از با این حال در نظام پژوهش کشور، سازمان

های دولتی  به صورت مستقیم طرح پژوهشی را تعریف کنند. در مسیر اول، سازمانهای پژوهشی میطرح

هایی هستند مورد نظر هستند. اما مسیر دوم مرتبط به برنامه کرده و به دنبال انتخاب مجری برای انجام طرح

های پژوهشی هستند و به صورت خاص به دنبال یک موضوع پژوهشی خاص که به دنبال حمایت از فعالیت

های هایی که در حوزهنامهتوان به طرح گرنت جوانه اشاره کرد که از پایانهای مینیستند. از جمله این برنامه

کند. در این موارد دانشجویان معموالً انند فناوری اطالعات و ارتباطات تعریف شوند حمایت میمنتخب م

ها های علم و فناوری استانهای مختلف مورد نظر خود آماده کرده و برای پارکپروپوزال خود را برای موضوع

های دارای اولویت برای حمایت وپوزالها و پرها، موضوعکنند. در ادامه باید تیم داوری فعال در استانارسال می

ها از را انتخاب کنند. با این حال بررسی این فرآیند حاکی از آن است که جزئیات مربوط به نحوه انتخاب طرح

بندی نتیجه در اختیار ها مبهم و غیرشفاف است. در نهایت پس از انجام اولویتجمله معیارهای ارزیابی طرح

ها مجاز هستند با توجه مرحله روسای پارک گیرد. در اینقرار می اوری هر استانهای علم و فنروسای پارک

های بندی نمایید. شدت اعمال نظر روسای پارکبه صالحدید خود و مبتنی بر مصلحت، اقدام به تغییر اولویت

ای حمایت ترین اولویت را برهایی که پایینعلم و فناوری در حدی است که بعضاً ممکن است یکی از طرح

 های منتخب برای حمایت قرار بگیرد. کرده است، به عنوان یکی از طرح کسب

ای داشتیم که بر مبنای معیارهای ارزیابی کمترین امتیاز یعنی امتیاز ها، پروژهمثال در یکی از استان»

لم و فناوری های پایین قرار گرفته بود.  ولی چون از نظر رئیس پارک عرا کسب کرده و جزء اولویت 10

این پروژه برای بوم استان مفید بود، بنابراین تصمیم گرفت که از این پروژه حمایت کند تا بعداً این 

 (Intw 15«. )پروژه در استان تاثیر مثبت داشته باشد 

کنند و سعی دارند که همه ها به موضوع توزیع استانی توجه میدر این برنامه برای انتخاب طرح»

های دولتی ها از دانشگاهدار برای حمایت از یک شهر انتخاب نباشند، یا همه طرحیتهای اولوطرح

ها ها از حوزه کامپیوتر نباشند و به دیگر حوزهنباشند و دانشگاه آزاد هم سهم داشته باشد، همه طرح

 ها دست رئیس پارک علم وهم توجه شود. با وجود بررسی این موارد، حکم نهایی انتخاب اولویت

کند با این طرح موافق است یا خیر. مثالً ما یک استاد فناوری استان است. رئیس پارک اعالم می

های برتر بودند اما رئیس پارک گفت که در این دوره سه تا طرح داشتیم که سه تا طرحش جزء طرح
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م برعهده یک استاد را حمایت نکنید، یک طرح کافیه.دو مورد رو بزارید دور بعدی بیارد. این تصمی

 (Intw 17«. )رئیس پارک است

قانون برنامه ششم توسعه است که  64ماده  "ب"های پژوهشی بند های حمایت از طرحیکی دیگر از برنامه

درصد  1های پژوهشی خود را از مسیر سامانه سمات تعریف کنند. در این بین اعتبار ها باید طرحدستگاه

شود. با ریزی استان هزینه میه و از مسیر سازمان مدیریت و برنامههای استانی به صورت تجمیع شددستگاه

های استانی مکلف هستند نیازهای این حال با توجه به محدودیت اعتبارپژوهشی ذیل این بند، بنابراین دستگاه

یت از های دارای اولویت برای حماریزی استان اعالم کنند تا طرحپژوهشی خود را به سازمان مدیریت و برنامه

ها از یک رویکرد ها حاکی از آن است در درجه اول همه استانمنابع این بند را انتخاب کند. در این بین بررسی

ریزی برخی از کنند. از طرف دیگر سازمان مدیریت و برنامهها استفاده نمیبندی طرحیکسان برای اولویت

های پیشنهادی هستند. در بندی طرحاولویتها فاقد فرآیند مشخص،معیارهای جامع و شفاف برای استان

شوند. با این حال در ادامه امکان دارد دار بر مبنای فرآیند خاص هر استان تعیین میهای اولویتمجموع طرح

ریزی استان بر مبنای که در طی جلسات کارگروه آپفن )آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری( یا شورای برنامه

های پژوهشی جدیدی مطرح شوند و جزء ها تغییر کند یا طرحلسات، اولویت طرحنظرات اعضای حاضر در ج

دار از یک الگوریتم شفاف و مشخصی های اولویتدار معرفی شوند. به عبارت ساده انتخاب طرحهای اولویتطرح

 ها وجود دارد.. کند و شرایط برای اعمال نظرهای شخصی افراد در تغییر اولویتپیروی نمی

بندی عناوین در کمیته تخصصی( در کارگروه آپفن )آموزش، پژوهش، از طی مراحل اولویت پس»)

های اجرایی حضور دارند و بر روی عناوین دارای اولویت بحث فناوری و نوآوری( نماینده دستگاه

شود یا مثاًل ممکن شود، برخی مواقع دستگاه اجرایی جابجا میشود برخی مواقع عنوان عوض میمی

تر عناوین جدیدی های پایینعنوان دارای اولویت، مواردی را حذف کنند و از اولویت 20ت از بین اس

ها ریزی یک عنوان خاص به اولویترا جایگزین کنند. یا برخی موارد پیش آمده که در شورای برنامه

 (Intw 22«. )اضافه شده است

های بندی طرحبرای انتخاب و اولویت به صورت کلی باید توجه داشت که سازوکار مبهم و نامشخص

های مهم در نظام توزیع اعتبار پژوهشی کشور است و پیامدهای متعددی را به همراه پژوهشی یکی از چالش

گری در دار شرایط را برای بروز فساد و البیهای پژوهشی اولویتدارد. ابهام و عدم شفافیت در انتخاب طرح

های با کند. بنابراین ممکن است منابع محدود کشور صرف پژوهشراهم میدار فهای اولویتانتخاب طرح
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های پژوهشی به مرور زمان منجر به تر شود. از طرف دیگر تداوم این رویکرد در انتخاب طرحپایین اولویت

 های حمایتی خواهدکاهش انگیزه و اعتماد نهادهای دولتی و محققان برای مشارکت در این دسته از برنامه

 گردد.های پژوهشی غیرضروری در کشور میها صرف انجام طرحشد و بالتبع آن اعتبارهای پژوهشی این برنامه

های مطرح شده ابعاد چالش سازوکار مبهم و نامشخص برای انتخاب و در مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است.   29-3جدول های مختلف، در های پژوهشی مورد حمایت در سازمانبندی موضوعاولویت

 

 های پژوهشیبندی موضوع: ابعاد چالش سازوکار مبهم و نامشخص برای انتخاب و اولویت29-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش دالیل

  نگرش اشتباه سیاستگذاران و

 مدیران نسبت به پژوهش

کار مبهم و نامشخص برای سازو

های بندی موضوعانتخاب و اولویت

  پژوهشی

  هزینه کرد بودجه محدود پژوهشی در راستای

 دارهای پژوهشی غیراولویتطرح

 های گری در انتخاب طرحگسترش فساد و البی

 دارپژوهشی اولویت

  کاهش انگیزه و اعتماد نهادهای دولتی و محققان

ی حمایت از پژوهش هابرای مشارکت در برنامه

 در کشور

 

 های دولتی های پژوهشی مشخص در سازمانفقدان برنامه .2

های دولتی فاقد های نظام توزیع اعتبارهای پژوهشی کشور این است که اغلب سازمانیکی دیگر از چالش

 برای های دولتی معموالًشود که سازمانیک برنامه پژوهشی مشخص و بلندمدت هستند. این مساله باعث می

کنند بدون مطالعه و بررسی دقیق مسائلی را تعریف کنند یا های پژوهشی خود سعی میکردن بودجههزینه

تر های پژوهشی را تعریف کنند. به بیان سادهاینکه صرفاً بر مبنای نیازها و مسائل بدیهی یا در دسترس، طرح

. یعیرف)توزیع اعتبارات پژوهشی کشور است  های نظامفقدان برنامه پژوهشی مشخص و بلندمدت یکی از چالش

1400) . 

گیرند و چون برنامه پژوهشی ها بودجه پژوهش را از سازمان برنامه میدر حال حاضر اغلب دستگاه»

 (Intw 12« )هایی را طرح کنند.دستی خود پروژهکنند که بر مبنای نیازهای دمارند، سعی میند

شود که میزان بودجه بخش پژوهش طی فقدان برنامه مشخص و هدفمند در حوزه پژوهش باعث می

وسعه قرار های مختلف تغییرات زیادی را تجربه کند. به عنوان مثال، با وجود اینکه براساس برنامه ششم تسال
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درصد بودجه عمومی کشور به پژوهش اختصاص داده شود اما در عمل کمتر از یک درصد آن  4بوده است که 

 تخصیص یافته است های پژوهشیبودجه به فعالیتها صفر درصد ها و وزارتخانهو حتی در بسیاری از سازمان

توان های دولتی برنامه پژوهشی مشخص ندارند بنابراین نمیهمچنین با توجه به اینکه سازمان .(1400. یعیرف)

ای که دریافت کردند به نهادهای باالدست خود پاسخگو های دولتی در قبال بودجهانتظار داشت که سازمان

کننده بودجه وجود ندارد.  این توان که امکان نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان دریافتند. به نوعی میباش

ها چون برنامه مشخصی ندارد که در قالب آن بودجه خود را هزینه کنند در زمان نظارت هر فعالیتی سازمان

 های پژوهشی خود مطرح کنند.توانند ذیل برنامهرا در می

کننده بودجه( درخواست ها )به عنوان نهاد دریافتما برنامه ندارند زمانی که از آن چون نهادهای»

کند ها را ذکر می کند و عنوان میشود که عملکردش را بیان کند یک لیست بلند باال از فعالیتمی

 (Intw 12) «این کارها را انجام داده است. چون برنامه ندارد هر فعالیتی در این لیست می گنجد.

های دولتی در زمینه برآورد نیروها، همچنین باید توجه داشت که وجود برنامه پژوهشی مشخص به سازمان

کند. این در حالی است که با شان کمک میهای پژوهشیتجهیزات و منابع مالی مورد نیاز برای انجام فعالیت

خص و صرفاً بر مبنای بودجه سال توجه به فقدان برنامه مشخص، سازمان برنامه و بودجه بدون مبنایی مش

 کند.های دولتی را تعیین میقبل، بودجه پژوهشی سازمان

تا محقق نیاز  5مشخصی نداریم که عنوان کنیم برای آن مسأله مثال به  در نظام دانشگاهی ما مسأله»

شود منِ ریزی اعالم میمحقق در سال چقدر بودجه نیاز دارند. اما در نظام بودجه 5داریم  و این 

تا دانشجوی دکتری میخام بگیرم و برآوردی در مورد بودجه مورد نیاز برای این  10دانشگاه امسال 

دانشجوها دارم که به سازمان برنامه ارسال می کنم. سازمان برنامه هم رقم نهایی را پیش بینی و 

کنند و به عنوان تعیین می کنند.  در حالی که در اروپا یک موضوع یا مسأله مشخص را تعیین می

یک پروژه در اختیار دانشگاه قرار می گیرد و دانشگاه این پروژه را به زیرپروژه هایی تقسیم می کند 

و سپس تعداد اساتیدی و دانشجویانی که الزم است درگیر اجرای پروژه مورد نظر شوند مشخص 

نشجو تحصیالت تکمیلی می شوند. در ادامه نیز دانشگاه با توجه به برآوردهای صورت گرفته دامی

گیرند. در نهایت براساس تعداد نیروی انسانی که باید درگیر پروژه شوند و همچنین تجهیزاتی که 

 (.Intw 04« )کنند.برای انجام پروژه نیاز است، مقدار بودجه یا گرنت برای انجام پروژه را مشخص می

های دولتی قادر خواهند بود ذیل این سازمانکنند که های پژوهشی همچنین شرایطی را فراهم میبرنامه

های مطرح های پژوهشی بلندمدت و چند ساله را طراحی و اجرا کنند. در مجموع با توجه به بحثبرنامه، طرح

 ارائه شده است. 30-3جدول های دولتی در های پژوهشی مشخص در سازمانشده، ابعاد چالش فقدان برنامه
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 های دولتیهای پژوهشی مشخص در سازمان: ابعاد چالش فقدان برنامه30-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش دالیل

  نگرش اشتباه سیاستگذاران و

 مدیران نسبت به پژوهش

 ها در تعریف عدم توانایی سازمان

 شی مشخصهای پژوهبرنامه

 

های پژوهشی فقدان برنامه

های مشخص در سازمان

 دولتی

  عدم امکان نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشی

کننده بودجه دولتی )عدم امکان های دریافتسازمان

 پاسخگویی(

 های پژوهشی بلندمدت و عدم امکان تعریف طرح

 راهبردی

 های باقیمانده در انتهای مصرف بدون برنامه بودجه

 الیسال م

 های پژوهشی از تحوالت سیاسی تاثیرپذیری بودجه

 و نوسانات اقتصادی

 

 شانهای اجرایی در شناسایی و بیان نیازها و مسائل پژوهشیضعف عملکرد دستگاه .3

های پژوهشی به خودی خود مفید هستند با این حال باید توجه داشت که با توجه به اگرچه انجام فعالیت

ها در راستای کرد آنهای پژوهشی منوط به هزینهمنابع پژوهشی، اثربخشی بودجه ها ومحدودیت حجم بودجه

های دولتی یکی رفع نیاز و مسائل واقعی جامعه است. از این رو تعیین نیازها و مسائل اساسی جامعه و سازمان

شونده یکی های پژوهشی است. با این حال از نظر افراد مصاحبهیی در فرآیند انجام طرحهای مهم و ابتدااز گام

های دولتی از هوشمندی الزم ها و شرکتهای نظام توزیع اعتبار پژوهشی کشور این است که سازماناز چالش

برخوردار نیستند.  ها،های پژوهشی در راستای رفع آنبرای تعریف نیازها و مسائل خود به منظور انجام طرح

های دولتی از یک طرف از نیازها و مسائل فعلی خود آگاه نیستند و از طرف دیگر به نوعی بسیاری از سازمان

 نیز، از هوشمندی الزم برای شناسایی نیاز و مسائل خود با توجه به روندها و تحوالت آینده برخوردار نیستند.

شرکت  کی نکهیا مثالً. هی ندارندآگا خودشان یازهاین از و ستندین هوشمند یلیخ ما یهاشرکت»

ها و شرکت آن رودیم یحوزه بنادر به چه سمت گریسال د 5-4فعال در حوزه بنادر اطالع ندارد که 

حالت چند  نیدر بهتر تاًینها ای یپژوهش ریحال معاون و مد نیدر ا کار کند. ییهاحوزهدر چه  دیبا

موضوع  انخودش یهایمندها با توجه به عالقهشرکت نیر اد یپژوهش یشورا کینفر در قالب 

 (Intw 12) «.دنکنیم فیتعر یپژوهش

خواهند ها دقیق نیست و نمیدانند و نیاز آنهای ما نیاز و مسأله خود را نمیالبته برخی اوقات سازمان»

 (Intw 13« )خودشان را متعهد کنند.
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های دولتی را مکلف کرده است که نیازها های مشخصی، سازماناگرچه در برخی از موارد قانون با سازوکار

های پژوهشی اعالم کنند، با این حال در بسیاری از این موارد نیز مسئوالن و مسائل خود را برای انجام طرح

کنند. در واقع در این موارد ها صرفاً بدون مطالعات نیازسنجی، اقدام به تعریف نیاز و مسأله میاین سازمان

ها صرفاً اجرای وظایف مطابق با مواد قانونی است و به دنبال شناسایی دقیق نیاز خود و رفع آن دف سازمانه

های پژوهشی در راستای کنند که انجام طرحای را مطرح مینیستند. بنابراین اغلب نیازهای غیرواقعی و اولیه

 کند.ها نمیها کمکی به بهبود عملکرد آن سازمانآن

 1ه ساتع قباًل فقط عنوان نیاز و پروژه بود، اما االن در قالب یک درخواست طرح پیشنهادیدر سامان»

ای پشت این نیازسنجی توضیحات در مورد نیاز باید تکمیل شود. اما مسأله این است چون مطالعه

براساس ها کند اما خیلی دقیق نیست. البته دادهنیست، با وجود اینکه فرم را نماینده دستگاه پُر می

گرفته می شود اما دقت آن کاماًل به دانش نماینده شرکت بستگی  فرمت درخواست طرح پیشنهادی

نویس )درفت( کلی مانند پیشینه و منابع علمی و مبانی نظری و ... دارد. برای پروپوزال هم یک پیش

 (Intw 12«. )داریم

ها از اساتید دانشگاهی درخواست انها در حدی است که این سازمشدت این چالش در برخی از سازمان

های پیشنهادی خود برای انجام پژوهش را به سازمان مذکور اعالم کنند و در نهایت از بین کنند موضوعمی

شوند و به عنوان نیازهای و مسائل های پیشنهاد شده، یک یا چند موضوع برای حمایت انتخاب میموضوع

های پژوهشی خود را صرفاً در جهها، بودتر برخی از سازمانیان سادهشوند. به بسازمان مورد نظر اعالم می

کنند. کامالً واضح است که در اند، هزینه میهایی که توسط اساتید دانشگاهی پیشنهاد شدهراستای موضوع

های هایی را به سازمانبسیاری از موارد اساتید دانشگاهی صرفاً با توجه به حوزه فعالیت و عالقه خود موضوع

 های دولتی حامی توجهی ندارند. دهند و اصالً به نیازها و مسائل سازماندولتی پیشنهاد می

کنیم های استان درخواست میکنیم از دانشگاهما وقتی برای دریافت عناوین پژوهشی استعالم می»

د دانشگاه خودش ای خارج از استان هم داریم که استاشان را بفرستند. اما ما پروژهنیازهای پژوهشی

)خارج از سیستم ساتع( با ما ارتباط گرفته و موضوع پژوهشی را پیشنهاد داده است و شرکت ما هم 

 (Intw 25«. )تایید کرده است

های شرکت دارد مثال من امسال اعالم نیاز نکردم و گفتم شاید اساتید ببیند این بستگی به تصمیم»

شان باشد که آن را به ما پیشنهاد کنند. ببینید مثال دانشگاه خودشان یک موضوع جدیدی در ذهن
                                                 

 

1 Request for Proposal 
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ایالم خیلی محروم است و چند تا دانشگاه دارد اگر من موضوع را محدود کنم شاید خیلی جالب نباشد 

 Intw«.)گذارم تا خودشان موضوع را به ما پیشنهاد بدهدبه خاطر همین من دست استاد را باز می

25) 

ت که بخشی از این چالش ناشی از عدم دسترسی به نیروی انسانی توانمند و در این میان باید توجه داش

ها است. از طرف دیگر این چالش به مرور ها سازمانمتخصص در هر سازمان برای شناسایی نیازها و اولویت

ند های کشور نیستهایی که جزء نیازها و اولویتزمان منجر به هزینه کرد اعتبارات محدود پژوهشی در حوزه

روند. البته باید توجه داشت که این چالش کلی بوده و خود شامل و به نوعی منابع محدود کشور هدر می

های زیرمجموعه اشاره شده است و به برخی از چالش 31-3جدول های متعددی است که در ادامه در چالش

 ها نیز ذکر شده است.شوندههای مصاحبهنقل قول هادر مورد هر کدام از چالش

 های اجرایی برای تعیین نیازها و مسائل خود های زیرمجموعه چالش توانمندی پایین دستگاه: مقوله31-3جدول 

عنوان  ردیف

 چالش

 نقل قول توضیح

1 

فقدان 

شفافیت و 

دقت 

نیازهای 

وهشی پژ

مطرح شده 

 در سامانه

بخشی از 

های دولتی سازمان

به واسطه اینکه 

نیازهای پژوهشی 

خود را بدون 

مطالعه مطرح 

کنند بنابراین می

نیازهای مطرح 

شده عمدتًا عناوین 

کلی، مبهم و 

 غیردقیق هستند.

های های مختلف معموالً در فراخوان صرفاً به بیان عنوان کلی طرحاستان»

کنند و جزئیات دقیقی در مورد نیاز پژوهشی خود ارائه فا میپژوهشی اکت

 (Intw 22«. )دهندنمی

شد اما االن در قالب در سامانه ساتع قبال فقط عنوان نیاز و پروژه ثبت می»

توضیحات در مورد نیاز باید تکمیل شود. اما مساله این است چون  RFPیک 

جود اینکه فرم را نماینده مطالعه ای پشت این نیازسنجی وجود ندارد با و

کند اما خیلی دقیق نیست. در واقع نماینده صرفًا برای رفع دستگاه پر می

کند اما مطالعه مسئولیت و امکان ثبت درخواست در سامانه فرم را پر می

پشتش نیست و با کیفیت اطالعت وارد نمی شود. البته داده های براساس 

ستگی به دانش نماینده شرکت دارد گرفته می شود اما کامال ب RFPفرمت 

که چقدر دقیق است. برای پروپوزال هم یک درفت کلی داریم مانند پیشینه 

 (Intw 12) «.و منابع علمی و مبانی نظری و .. داریم

بود که  RFPکردن بحث های خیلی گالیه مییکی از مشکالتی که دانشگاه»

چیزی را که می فرستاد در  دادند. قبال شرکت هرها در سامانه قرار میشرکت

کردن دادیم که بعضا ناقص بودن یا صرفًا یک عنوان اعالم میسامانه قرار می

گفتن این تا چه مرحله زد میمثال  طراحی فالن قطعه. استاد دانشگاه زنگ می

 (Intw 20«. )خواهد، مطالعه اس، ساخت هست یا ... ای می

ها به شته باشید که متن این فراخوانها باید توجه دادر مورد متن فراخوان»

ای هستند که معموالً برای متخصصان قابل درک است اما این را قبول گونه

های دارم که در متن فراخوان به صورت شفاف و دقیق انتظارات و خروجی
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«. اندپروژه مشخص نشده است و انتظارات متقاضی به صورت واضح بیان نشده

(Intw 24) 

ای کارشناس برنامه در ادامه این تقاضا توسط یک تیم در دانشگاه با وجود ادع»

که برای دانشگاهیان  RFPصنایع و معادن مورد بررسی قرار می گیرند و یک 

در سامانه بارگذاری می  RFPقابل درک باشد را آماده می کنند و سپس این 

دیگر  ها در حال تهیه هستند و تا چند هفته RFPشود. البته اولین مجموعه 

در سامانه بارگذاری می شوند. با این حال عناوین مطرح شده فعلی کلی و 

 ( Intw 21«. )غیردقیق هستند

ریزی( دستگاه اجرایی که بودجه شان را ما )سازمان مدیریت و برنامه 24به »

شان را اعالم کنند. برای این کار کنیم که نیازهای پژوهشیگیرند اعالم میمی

ی داریم که باید خالصه توضیح بدهند، اول مشکل را حد یکی هاییکسری آیتم

دو خط تبیین کنند، اجرای طرح حدوداً به چقدر اعتبار نیاز دارد؟، اگر این 

افتد؟ در واقع باید این وری آن چیست و چه اتفاقی میمشکل حل شود بهره

 Intw«.)اولیه را تهیه کنند RFPبه نوعی  موارد را در یک صفحه بنویسند و

22) 

2 

توانمندی 

پایین 

های دستگاه

اجرایی در 

شناسایی و 

بیان نیازها و 

مسائل 

 شانپژوهشی

 یهاسازمان

 ،ییتوانا ،یدولت

تخصص و منابع 

 ییشناسا یالزم برا

و  ازهاین

 یهاتیاولو

خود و  یپژوهش

درخواست  فیتعر

( RFP) شنهادهیپ

 . دارندنرا 

رد مثال من امسال اعالم نیاز نکردم های شرکت داببیند این بستگی به تصمیم»

و گفتم شاید اساتید دانشگاه خودشان یک موضوع جدیدی در ذهنشان باشد 

که آن را به ما پیشنهاد کنند. ببینید مثال ایالم خیلی محروم است و چند تا 

دانشگاه دارد اگر من موضوع را محدود کنم شاید خیلی جالب نباشد به خاطر 

گذارم تا خودشان موضوع را به ما پیشنهاد ا باز میهمین من دست استاد ر

 (Intw 25«. )بدهد

های کنیم از دانشگاهما وقتی برای دریافت عناوین پژوهشی استعالم می»

ای شان را بفرستند. اما ما پروژهکنیم نیازهای پژوهشیاستان درخواست می

ستم ساتع( با خارج از استان هم داریم که استاد دانشگاه خودش )خارج از سی

ما ارتباط گرفته و موضوع پژوهشی را پیشنهاد داده است و شرکت ما هم تایید 

 (Intw 25«. )کرده است

کند و یک حالت دیگر این است که مثال استاد دانشگاه به ما مراجعه می»

کند که مثالً من در فالن معدن شما بررسی انجام دادم و متوجه عنوان می

ود دارد. حاال من )استاد( توانایی انجام پژوهش برای شدم این مشکل خاص وج

رفع این مشکل را دارم. در این موارد این کار را به همان دانشگاه و هیات 

 (Intw 27«. )دهیم که انجام بدهدعلمی می

3 

سازوکار 

غیرعلمی و 

غیرروشمند 

انتخاب 

انتخاب عناوین 

های نیازها و طرح

وهشی بر مبنای پژ

های علمی و روش

بندی عناوین در کمیته تخصصی( در کارگروه پس از طی مراحل اولویت»)

های اجرایی حضور )آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری( نماینده دستگاه 1آپفن

شود برخی مواقع عنوان عوض بر روی عناوین دارای اولویت بحث می دارند و

شود یا مثالً ممکن است از بین شود، برخی مواقع دستگاه اجرایی جابجا میمی

                                                 
 

 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری که هر استان کارگروه خاص خودش را دارد. 1
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عناوین و 

های اولویت

 پژوهشی

قیق صورت 

گیرد و نظرات نمی

شخصی مدیران در 

انتخاب عناوین و 

های اولویت

پژوهشی تاثیر 

 دارند.

تر عناوین های پایینعنوان دارای اولویت مواردی را حذف کنند و از اولویت 20

ریزی شورای برنامهجدیدی را جایگزین کنند. یا برخی موارد پیش آمده که در 

 (.Intw 22«. )ها اضافه شده استیک عنوان خاص به اولویت

 

های اجرایی در شناسایی و های مطرح شده ابعاد چالش ضعف عملکرد دستگاهدر مجموع با توجه به بحث

 ست.ارائه شده ا  32-3جدول شان در تعیین نیازهای پژوهشی

 شانهای اجرایی در شناسایی و بیان نیازها و مسائل پژوهشی: ابعاد چالش ضعف عملکرد دستگاه32-3جدول 

 پیامدهای چالش های زیرمجموعهچالش چالش دالیل

  محدودیت کمی

و کیفی نیروی 

انسانی در حوزه 

پژوهش و 

 مدیریت آن

کرد ضعف عمل

های اجرایی دستگاه

در شناسایی و بیان 

نیازها و مسائل 

 شانپژوهشی

  فقدان شفافیت و دقت نیازهای پژوهشی مطرح شده

 در سامانه

 های اجرایی در شناسایی و توانمندی پایین دستگاه

 شانبیان نیازها و مسائل پژوهشی

  سازوکار غیرعلمی و غیرروشمند انتخاب عناوین و

 یهای پژوهشاولویت

 کرد منابع هزینه

محدود کشور در 

راستای انجام 

های پژوهش

 دارغیراولویت

 

 های پژوهشیبرگزاری فراخوان و انتخاب مجری برای پروژه.3-2-3

هایی اشاره دارند که در طول فرآیند انتخاب مجری های این گروه به آن دسته مشکالت و ضعفچالش

آیند. در ادامه به های اعطای گرنت به وجود میفراخوانهای پژوهشی یا برگزاری مناسب برای انجام پروژه

ها شونده های مصاحبهقولهای این دسته اشاره شده است و در هر مورد شواهد و نقلبرخی از مهمترین چالش

 اضافه شده است.  

 

 های پژوهشیبرای طرح سازوکار مبهم و غیرعلمی انتخاب مجری .1

اعتبارات پژوهشی انتخاب مجری مناسب برای انجام طرح پژوهشی  یکی از مراحل مهم در فرآیند توزیع

مند و براساس مجموعه معیارهای است. عمدتاً در یک نظام کارآمد انتخاب مجری مبتنی بر فرآیند نظام

گیری در مورد تخصیص بودجه پژوهشی به یک شود. در کشورهای توسعه یافته تصمیممشخص انجام می
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گیرد بلکه توانمندی و عملکرد مجری ای کیفیت پیشنهاده پژوهش انجام نمیمجری خاص صرفاً بر مبن

های گذشته محقق در انتخاب وی به عنوان مجری گیرد. به بیان ساده فعالیتپیشنهاده نیز مد نظر قرار می

. در این میان (Mongeon, Brodeur, Beaudry, & Larivière, 2016)های پژوهشی تاثیرگذار استطرح

های پژوهشی انجام شده است. از جمله برای طرح مطالعات مختلفی در زمینه معیارهای انتخاب مجری

های کنفرانسی تیم توان به مواردی مانند: سوابق تحصیلی تیم پروژه، جوایز و ارائهمعیارهای مطرح شده می

. با این (Clarke, Herbert, Graves, & Barnett, 2016)اعضای تیم پروژه اشاره کرد H-Indexپروژه، شاخص 

های دولتی تقدند که در نظام توزیع اعتبارات پژوهشی کشور، برخی از سازمانحال برخی از صاحبنظران مع

های پژوهشی ندارند. این مساله باعث شده است که سازوکار علمی مشخص و شفافی برای انتخاب مجری طرح

شوند و های پژوهشی بر مبنای رابطه )نه ضابطه( انتخاب میبعضاً این ادعا هم مطرح شود که مجری طرح

 .(1397. یرزائیم)های پژوهشی به عنوان یک چالش مطرح شده استبازی در واگذاری طرحمین رانت و رابطهه

 سراغ و شناسندیم را یدانشگاه یعلم هیئت ای استاد کدام نظر مورد حوزه در که کنندیم نگاه بعد»

 اختصاص و پروژه یمجر نییتع بحث یعنی. دهندیم اختصاص دستگاه آن به را پروژه و روندیم یو

 (Intw 12)« .است محورشخص کامالً  پروژه

شان از جنس مسائلی زمینی است و حتی اگر مسائل واقعی )غیرزمینی( داشته باشند ر مسائلبیشت»

 (Intw 31« )دهند ان را به دوستان و آشنایان خود واگذار کنند.بیشتر ترجیح می

توان گفت که در حوزه پژوهش، ارزیابی و انتخاب مجری دارای فرآیند مشخص و استانداردی به طور کلی می

کند که در بسیاری از موارد این رویکرد هر سازمان دولتی بر مبنای رویکرد خود مجری را انتخاب مینیست و 

 مبتنی بر روابط دوستی و ارتباطات قبلی است. 

در حوزه پژوهش ارزیابی و انتخاب مجری بر مبنای معیارهای داخلی مثل توانمندی شخص انجام »

های ها روالداردی در این زمینه نداریم. بعضی از دستگاهشود و در واقع معیارهای دقیق و استانمی

 (Intw 12« )سختگیرانه دارند و برخی معیار خاصی ندارند.

های پژوهشی ناشی از عدم در این میان باید توجه داشت که بخشی از این ابهام در انتخاب مجری طرح

 اند.ین موضوع اشاره کردهشفافیت در فرآیند انتخاب مجری است و صاحبنظران مختلف نیز به ا

کند ها را ارزیابی میما  اطالع نداریم که کارفرما بر اساس چه معیارهایی و با چه سازوکاری پروپوزال»

میلیون  200ای را دیدم که انجام آن تقریبًا و این موضوع در سامانه مغفول مانده است. من پروژه
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به دلیل اینکه مجری نهایی یک خانم بود، عنوان کرد  تومان هزینه الزم داشته است اما کارفرما صرفاً 

 (Intw 24«. )کندمیلیون تومان هزینه می 50که برای این پروژه 

ها همان عدم شفافیت است اینکه معیارهای ارزیابی کارفرما برای انتخاب در واقع یکی از چالش»

 (Intw 24«. )ها مشخص نیستمجری و پروپوزال

ها قرار ندارند و دلیل خاصی هم برای این کار نداریم. معیارهای ارزیابی پروپوزالمتقاضیان در جریان » 

 (.Intw 22«. )از نظر ما نیازی به این کار نیست

های حمایت از پژوهش مانند برنامه تاپ وزارت صنعت )مدرک البته باید توجه داشت در برخی از برنامه

های خارجی، کتاب، رتبه کنکور، المپیاد، اختراع( یا حمایتهای دانشگاهی، معدل، مقاله، آشنایی با زبان

موسسه نیماد وزارت بهداشت )معیارهای مانند نوآوری، شایستگی علمی، کاربردپذیری پروپوزال، پژوهشگر 

ها و مجریان به صورت عمومی اصلی، تیم پژوهش و دستاورد پروپوزال(، معیارهای ارزیابی و انتخاب پروپوزال

اند. با این حال در اکثر نهادها این فرآیند و معیارهای زیرمجموعه آن به صورت شفاف و عمومی منتشر شده

 منتشر نشده و فرآیند انتخاب مجری مبهم است.

کنیم یا اینکه طرح را به در مجموع ما یا طرح را از طریق سامانه ساتع به صورت فراخوان منتشر می»

ا اینکه طرح را به کسی که موضوع را به ما پیشنهاد کرده کنیم یهای شرکت واگذار میزیرمجموعه

 (Intw 26«. )کنیماست، اعطا می

های مهم این است که مدیران برخی از های پژوهشی یکی از چالشدر مورد فرآیند انتخاب مجری طرح

متر از خرد ها ککنند. در واقع در این سازمانگیری میهای دولتی صرفاً براساس نظر شخصی تصمیمسازمان

شود. با این حال در صورت استفاده از خرد جمعی ها و انتخاب مجری استفاده میجمعی برای ارزیابی طرح

مانند پانل برای ارزیابی، الزم است حتما از ترکیب مناسبی از متخصصان استفاده شود و همچنین به منظور 

ای تغییر کنند. با حال شواهد حاکی از آن ت دورههای ارزیابی به صورخودداری از بروز فساد، اعضای این پانل

کنند، رعایت های دولتی که از خرد جمعی برای ارزیابی استفاده میاست که این اصول در برخی از سازمان

 شوند.نمی

اعضای شواری پژوهش و فناوری استان شامل: مدیرعامل رئیس شورای، رئیس واحد پژوهش و »

های قبل به ما برداری، معاون مهندسی، مدیرمالی هستند. البته سالهرهفناوری دبیر شورای، معاون ب

ها را بگیریم دادند که از اساتید دانشگاهی هم در جلسات شورای استفاده کنیم و نظرات آنمجوز می

الزحمه استاد در راستای این کار در نظر گرفته نشده است، ای برای حقاما از پارسال چون بودجه

 (Intw 25«. )شودیگر از اساتید دانشگاهی استفاده نمیبنابراین د
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گیرد و الزم است که سابقه و  همانطور که اشاره شد انتخاب مجری صرفاً بر مبنای پروپوزال صورت نمی

های عملکرد مجری نیز مورد برسی قرار گیرد و در همین راستا در کشورهای مختلف برای انتخاب مجری طرح

شود. با این حال برخی مان به هر دو بعد )محتوای پروپوزال و سابقه مجری( توجه میپژوهشی به صورت همز

 کنند. های دولتی در کشور در زمان انتخاب مجری، عمدتاً بر یکی از ابعاد مذکور توجه میاز سازمان

هید. داش چند امتیاز میمعیارهای ما بیشتر نظر در مورد بندهای پروپوزال است مثال بیان مساله» 

ها ارزیابی البته متقاضی در جریان معیارهای ارزیابی نیست اما در کل اطالع دارد که پروپوزال

 (Intw 22«. )شوندمی

های پژوهشی شده است این است که هایی که منجر به ابهام در فرآیند انتخاب مجری طرحاز دیگر چالش

شود یا به پذیرش دیگر متقاضیان ارائه نمی گونه بازخوردی در مورد دالیل انتخاب یک مجری و عدمهیچ

شود. در حالی که انتشار نتایج ارزیابی متقاضیان های به صورت عمومی منتشر نمیتر نتایج ارزیابیعبارت ساده

گردد، همچنین شرایط را برای اعمال نظرهای شخصی در انتخاب مختلف، عالوه بر اینکه منجر به شفافیت می

 .کندمجری را سخت می

شد دیگر در مورد دلیل انتخاب پروپوزال یک مورد انتخاب می 4در سامانه قبلی ساتع، اگر از بین »

ها هیچ اطالعاتی ارائه نمی شد اما در ساختار فعلی حتما باید دلیل یک پروپوزال و رد بقیه پروپوزال

 (Intw 12«. )رد پروپوزال های دیگر و پذیرش پروپوزال مورد نظر ذکر شود

ن موضوع مشخص نیست که مسئولیت اجرای یک پروژه به چه کسی سپرده شده است و آیا این ای»

 (Intw 24«. )فرد صالحیت دارد؟

ها ها و به ویژه در رد پروپوزالارزیابی عدم شفافیت در تایید یا رد پروپوزال فرآیندها در یکی از شکاف»

 (Intw 24«. )است

نتخاب مجری وجود دارد این است که در حال حاضر بسیاری از یکی دیگر از مشکالتی که در زمینه ا

های اجرایی دولتی یک پژوهشکده یا پژوهشگاه در زیرمجموعه خود تاسیس کردند. بنابراین ها و دستگاهسازمان

کنند که بدون طی کردن فرآیند خاصی یا بررسی دقیق برای های اجرایی در اغلب موارد سعی میدستگاه

نیاز پژوهشی خود را در قالب پروژه به موسسه پژوهشی زیرمجموعه خود واگذار کند. به بیان  انتخاب مجری،

ها قادر نیستند از نظرات محققان برجسته ساده این موضوع شرایط را فراهم کرده است که بسیاری از سازمان

پژوهشی خود تعامل  در حوزه نیاز خود استفاده کنند و از روی ناچاری باید با اعضای هیات علمی موسسه
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های های پژوهشی خود، پروژههای اجرایی در راستای حفظ بقای موسسهداشته باشند. به نوعی دستگاه

 کنند.ها واگذار میشان را به آنپژوهشی

ها هم برای خودشان دانشگاه و پژوهشگاه تاسیس کردند. این اتفاق در عموماً این دستگاه»

داده مثال وزارت کشاورزی موسسه تات را دارد، وزارت نیرو پژوهشگاه های مختلف هم رخ خانهوزارت

های شود پروژهنیرو را دارد. نفت پژوهشگاه نفت را دارد. به نوعی شرایطی فراهم شده است که باعث می

ها خارج نشود و در سیستم نچرخد یا به نوعی وارد یک فضای ها از داخل آنپژوهشی این دستگاه

عیین مجری نشوند. اصوالً هم اگر وزارت نیرو به پژوهشگاه نیرو پروژه ندهد این پژوشگاه رقابتی برای ت

ها وابسته به این باید از کجا پروژه پژوهشی بگیرد؟ به بیان ساده یکسری نهاد داریم که اصوالً بقای آن

 (Intw 31«. )سیستم واگذاری پروژه پژوهشی هستند

قانون  29ماده  "ه"ید به این موضوع توجه داشت که براساس بند با وجود همه توضیحات ارائه شده با

های مجاز به ترک تشریفات اداری هستند که یکی از آن های دولتی در برخی از حوزهمناقصات، سازمان

های دولتی را مکلف کند که حتماً بر مبنای تواند سازمانها، حوزه پژوهش است. از همین رو دولت نمیحوزه

ای از معیارهای مشخص، یک مجری را انتخاب کند و همین موضوع به عنوان یک چالش مجموعه سازوکار و

 در نظام پژوهش کشور برجسته شده است.

توانید ترک تشریفات بکنید یا اینکه در یک قانون مناقصات، شما جاهایی می 29براساس بند ه ماده »

ها، حوزه پژوهش است. یکی از آن حوزه هایی طبق اختیار خودت عمل کنید که در این میانحوزه

توانم به کارفرما اعالم تواند خودش مجری مورد نظر را انتخاب کند و بنابراین من نمییعنی کارفرما می

 (Intw 12«. )ها را ارزیابی و گزینه نهایی را انتخاب کنیدکنم باید براساس این معیارها، پروپوزال

بهام در فرآیند انتخاب مجری، پیامدهای متعددی را به همراه دارد. در با این وجود باید توجه داشت که ا

تواند منجر به حاکم شدن رابطه به جای ضابطه در انتخاب مجری و متعاقب آن انتخاب درجه اول، می

هایی گردد که توانایی و تخصص الزم برای انجام طرح پژوهشی را ندارند. قاعدتاً این اقدام منجر به هدر مجری

گردد. از طرف دیگر تداوم این فرآیند منجر به یک فضای بی اعتماد در جامعه علمی فتن منابع ملی میر

های پژوهشی گردد و بنابراین این گروه از افراد متخصص و توانمند، رغبتی به ارسال پروپوزال برای طرحمی

اتع مشاهده کرد که این ابهام وجود های سامانه ستوان در طرحنخواهند داشت. نمونه واقعی این موضوع را می

ای که برخی از دارد و منجر به و بی اعتمادی برخی از محققان کشور نسبت به این سامانه شده است به گونه

های پژوهشی ذیل این سامانه ندارند. از دیگر پیامدهای این ای برای مشارکت در طرحاساتید توانمند عالقه
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های پژوهشی به مجریانی واگذار شود که واقعاً ظرفیت و برخی از طرح شودموضوع این است که باعث می

 توانایی انجام پژوهش مورد نظر را ندارند.

یک چالش دیگر این است که بعضاً برخی از اساتید به سامانه ساتع اعتماد ندارند و معتقد هستند »

مشخص شده است بنابراین که کاری که در سامانه تعریف شده است قبالً انجام شده است یا مجری 

هایی که گذارند. ما مثالً پارسال با برخی از دانشگاهاعضا هیات علمی برای تدوین پروپوزال وقت نمی

در برای فراخوان سامانه ساتع پروپوزال ارسال نمی کنند جلسه داشتیم و علت مشارکت پایین را جویا 

ند سامانه صوری است و عضو هیات علمی حاضر شدیم. معتقد بودند که کار انجام شده است و این فرای

تونیم این چالش نیست برای تدوین پروپوزالی که می دونه به نتیجه منجر نمیشه وقت بزاره. ما نمی

 (Intw 20«. )را رد کنیم

های کالن ملی که در شورای عالی عتف حمایت شدند توجه کنید که غالباً به نتیجه در مورد طرح»

ساله بزرگ و ملی را به یک دانشگاه و متعاقب آن به یک عضو هیات علمی واگذار نرسیدند چون یک م

کرده بودند در حالی که استاد دانشگاه قابلیت مدیر پروژه و تقسیم کار متوازن ندارد مثال در افق 

های ها را برعهده دارد و در دورهیک ساختار مشخص دارد و یک تیم مسئولیت مدیریت پروژه 2020

کند و بر مشخص به اتحادیه اروپا در مورد میزان پیشرفت هر تیم  و پروژه گزارش ارائه میزمانی 

 (Intw 33«.  )کندها نیز نظارت میفعالیت آن

های مطرح شده ابعاد چالش سازوکار مبهم و غیرعلمی انتخاب مجری برای در مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است.   33-3جدول های پژوهشی در طرح

 های پژوهشی: ابعاد چالش سازوکار مبهم و غیرعلمی انتخاب مجری برای طرح33-3جدول 

 پیامدهای چالش های زیرمجموعهچالش چالش دالیل

  قوانین کشور ) بند

قانون  29ماده  "ه"

ات مبنی بر مناقص

های اینکه سازمان

دولتی در بخش 

پژوهش مجاز به 

ترک تشریفات الزم 

)مانند برگزاری 

مناقصه و انتخاب 

مجری( در مورد 

انتخاب مجری 

 هستند(.  

سازوکار مبهم و 

غیرعلمی 

 انتخاب مجری

های برای طرح

 پژوهشی

 

  انتخاب مجری طرح پژوهشی بر مبنای رابطه

 )به جای ضابطه(

 هافیت معیارهای ارزیابی پیشنهادهعدم شفا 

  تمرکز صرف بر محتوای پروپوزال و نادیده

 گرفتن سابقه مجری

  عدم انتشار نتایج ارزیابی و ارائه بازخورد به

 متقاضیان

  عدم استفاده از خرد جمعی )پانل( برای ارزیابی

 هاطرح

 های ای نبودن عضویت اعضا در  پانلدوره

 تخصصی ارزیابی

 ن اعطای پروژه و انتخاب محور بودشخص

 مجری

 های انتخاب مجری

غیرمتخصص و 

غیرتوانمند برای 

های پژوهشی و طرح

هدررفت منابع محدود 

 دولتی

  حاکم شدن فضای

اعتمادی در بین بی

محققان نسبت به 

لت و های دوسازمان

کاهش انگیزه برای انجام 

های پژوهشی طرح

 های دولتیسازمان
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 های پژوهشی وابستگی بقای موسسه

های اجرایی به دریافت زیرمجموعه دستگاه

 هاپروژه از آن

 

 انتخاب فرد حقیقی به عنوان مجری طرح پژوهشی .2

بررسی تجربه کشورهای توسعه یافته مانند سنگاپور و استرالیا و همچنین ادبیات حوزه تأمین مالی پژوهش 

ها و مؤسسات آموزش عالی، اههای پژوهشی شامل سه نهاد؛ دانشگحاکی از آن است که مجری طرح

محور هستند. هر کدام از این نهادها داری بنیان یا فناوریهای دانشها و شرکتها و پژوهشگاهپژوهشکده

شخصیت حقوقی هستند که قابل ارزیابی و اعتبارسنجی هستند. با این حال در ایران گروه چهارمی نیز به 

که با عنوان افراد حقیقی )بدون وابستگی به نهاد خاصی( های پژوهشی مطرح هستند عنوان مجریان طرح

های درصد از طرح 80شوندگان معتقد است که در بالغ بر شوند. در این میان یکی از مصاحبهشناخته می

 پژوهشی کشور، گروه چهارم یعنی افراد حقیقی مجری انجام طرح پژوهشی هستند.  

بنیان هستند های دانشها یا شرکت ها، پژوهشکدهانشگاهدر ادبیات این حوزه مجری پروژه پژوهشی د»

درصد از  80اما در ایران یک موجود چهارم با عنوان پژوهشگر حقیقی وجود دارد که شاید بیش از 

 (Intw 12« )های ما از این دسته هستند. در واقع عالقه دارند با فرد قرارداد ببندند.پژوهش

ها عمدتاً بر مبنای رابطه مجری کند که سازمانایطی را فراهم میرایج بودن انتخاب مجری حقیقی شر

 ها و عملکرد مجری در انتخاب وی نقشی موثری ندارد. کنند و توانمندیهای پژوهشی را انتخاب میطرح

مورد این موضوع که در کشور ما یک موجود چهارمی به عنوان فرد حقیقی برای انجام پژوهش وجود »

ن دلیل است که افراد در کشور ما شخصاً و براساس روابط شخصی اقدام به گرفتن دارد شاید به ای

های پژوهشی براساس تخصص کنند در حالی که مسیر درست این است که پروژهپروژه پژوهشی می

ها خودشان با توجه به اعضای هیات علمی خود به موسسه های واجد شرایط واگذار شود و آن موسسه

 (Intw 04« )متخصص واگذار کنند. پروژه را به فرد

های متعددی را برای کارفرما به همراه دارد. در انتخاب افراد حقیقی به عنوان مجری طرح پژوهشی چالش

تر از تعامل با مجری حقیقی است. به عنوان مثال دستیابی به درجه اول تعامل با یک مجری حقوقی ساده

تر از مجری حقیقی است. عالوه بر این احتمال عملکرد آن سادهاطالعات در مورد مجری حقوقی  و ارزیابی 

اجرای موفق پروژه توسط یک نهاد حقوقی بیشتر از اجرای پروژه توسط یک فرد حقیقی است. مجری حقوقی 
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تری از متخصصان موضوع پروژه دسترسی دارد، از در مقایسه با مجری حقیقی در درجه اول به شبکه گسترده

های کارفرما ها و تجهیزات بیشتری دسترسی دارد. در نهایت اینکه پیگیری خواستهه زیرساختطرف دیگر نیز ب

 تر از فرد حقیقی است. از مجری حقوقی ساده

های اخیر سعی کرده است که با تدوین قواعد مشخصی این مشکل را البته شورای عالی عتف، در طی سال

ساتع به منظور رفع این چالش، صرفاً افراد حقیقی قادر به انجام  در سامانه ساتع رفع کند. در واقع در سامانه

 ها توسط یک نهاد حقوقی تأیید شده باشد. طرح پژوهشی هستند که هویت و اعتبار آن

 کی اما کندیم شروع پژوهشگر کی را حرکت نجایا که داشت توجه دیبا ساتع سامانه تیمز مورد در»

 تأیید را پژوهشگر آن اعتبار و تیهو ان،یبندانش شرکت ای یهشپژو مؤسسه ای دانشگاه که پژوهشگر

 شما اگر مییگویم و میکن حذف را یقیحق فرد کردیرو که میهست نیا دنبال ما واقع در. است کرده

 مؤسسه کی دیبا را شما اعتبار و تیهو اما ،ستین یمشکل ددیببن قرارداد دستگاه کی با دیدار قصد

 (Intw 12)« .کند تأیید یحقوق

لتی بر عقد قرارداد با نهادهای حقوقی )و نه های دوالبته باید توجه داشت که تأکید بیش از حد سازمان

شود. در این موارد اعضای تواند منجر به گسترش فرهنگ استفاده ابزاری از دانشگاه میفرد حقیقی( بعضاً می

های دولتی در زمینه عقد قرارداد با نهادهای ها صرفاً به منظور رعایت قوانین سازمانهیئت علمی دانشگاه

کنند که قرارداد طرح پژوهشی را با دانشگاه منعقد کنند. در این میان حقوقی، از سازمان دولتی درخواست می

ای در تعامل بین فرد حقیقی )عضو هیئت گونه مداخلهکنند و هیچها صرفاً به عنوان واسطه عمل میدانشگاه

کنند. به بیان ارفرما ندارند و درصدی از مبلغ قرارداد را به عنوان هزینه سربار دریافت میعلمی( و سازمان ک

 کنند.ساده اعضای هیئت علمی از دانشگاه به عنوان یک ابزار برای اخذ طرح پژوهشی استفاده می

الت بندد یا در حدر ادامه فرآیند به این صورت است که شخص هیئت علمی با دستگاه قرارداد می»

کند. در واقع دانشگاه از ابتدا دوم بنابر درخواست هیئت علمی، دستگاه با دانشگاه قرارداد منعقد می

در جریان اختصاص پروژه نیست بلکه در انتهای کار که همه کارهای نهایی شد، دانشگاه صرفاً برای 

ری از برند دانشگاه است و در شود. در واقع این رویکرد نهایت استفاده ابزابحث قرارداد وارد فرآیند می

 (Intw 12« )دارد.درصد مبلغ قرارداد را به عنوان باالسری برمی 20-10نهایت دانشگاه 

های پژوهشی توسط یک نهاد حقوقی تایید در این راستا نیاز است که در درجه اول هویت مجریان طرح

شود که نهادها اشد. این اقدام باعث میشود و نهاد مورد نظر نیز در قبال عملکرد مجری مسئولیت داشته ب
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حقوقی صرفاً به منظور دریافت باالسری خود اقدام به تایید مجریان حقیقی نکنند بلکه با توجه سابقه و عملکرد 

 ها نمایند.ها اقدام به تایید هویت آنآن

 ضعف مدیریت دانش در حوزه پژوهش .3

م پژوهش کشور که نیازمند توجه است، مستندسازی فرآیندهای مختلف نظا در طول های مهمیکی از اقدام

های مختلف نظام ها و اطالعات مختلف است. به صورت کلی با توجه به اینکه فعالیتو مدیریت دانش فعالیت

ها و انتخاب مجری، انجام ها تا شناسایی نیاز و مساله در سازمانپژوهشی از تعیین بودجه پژوهشی دستگاه

ها در طول زمان گردد، بنابراین گردآوری این دادهها و اسناد متعددی میه تولید دادهپژوهش و غیره منجر ب

های نظام و همچنین تدوین گردد که به شناسایی چالشها منجر به تولید اطالعات با ارزشی میو تحلیل آن

مرتبط به  هایهای مناسب برای ارتقاء نظام کمک خواهد کرد. عالوه بر این مستندسازی دادهسیاست

های مختلف این حوزه  زمینه را برای افزایش شفافیت و همچنین پاسخگویی بهتر ذینفعان فراهم فعالیت

های فعال در نظام ها در برخی از سازمانکند. با این حال بحث مدیریت دانش و همچنین مستندسازی دادهمی

نمونه به برخی شواهد در این حوزه اشاره  گیرد. در ادامه به صورتپژوهشی کشور کمتر مورد توجه قرار می

 شده است. 

قانون برنامه  64های تقاضامحور )بند ج ماده یکی از شواهد ضعف مدیریت دانش مربوط به برنامه پژوهش

ها فعالیت اما سیستم مشخصی برای ثبت اطالعات مرتبط به ششم توسعه( است. در این برنامه با وجود سال

ی که حمایت شدند، وجود ندارد. در همین راستا برخی از اساتیدی که به عنوان های پژوهشی مختلفطرح

های پژوهشی ذیل این برنامه فعالیت کردند بعد از چند سال از انجام پروژه برای دریافت گواهی مجری طرح

کنند، اما به یهای تقاضامحور مراجعه مانجام پروژه و استفاده از آن در راستای ارتقاء خود به دبیرخانه پژوهش

 پذیر نیست.دلیل ضعف در مستندسازی این مساله به سادگی امکان

ها پرداخت مالی است و هنوز هم که هنوزه اساتیدی دارم که به من در سامانه بزاریم چون این»

کنند که به من میگن گزارش پروژه را به من بده یا یک گواهی به من بده که این پروژه مراجعه می

تونیم اسناد را روی دادم تو بحث ارتقام الزم دارم به خاطر همین ما چون مراجعه داریم نمی رو انجام

هوا نگه داریم ما باید این اسناد را در یک جایگاه مطلوبی داشته باشیم. اما تا به امروز این اسناد 

 (.Intw 15«. )اندنگهداری نشده
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هایی پژوهشی دهد بحث ارزیابی و انتخاب طرحمییکی دیگر از مسائلی که اهمیت مستندسازی را نشان 

های مختلف و های مختلف اطالعات مربوط به نتایج ارزیابی طرحبرای حمایت است. در این زمینه اگر سازمان

ای ثبت کنند. در این صورت اگر هر یک از ها را در یک پایگاه دادهنظرات داوران در مورد هر یک از طرح

توان به استناد ی به هر دلیل مدعی شود که در فرآیند ارزیابی ابهامی رخ داده است، میمتقاضیان بعد از مدت

های ها و نظرات داوران در مورد طرح وی این ابهام را رفع کرد. با این حال در برخی از موارد سازمانبه داده

کنند.  در مجموع با توجه ری نمیها را نگهداداخلی صرفاً از این اطالعات برای اعالم نتایج استفاده کرده و آن

 ارائه شده است. 34-3جدول ضعف مدیریت دانش در حوزه پژوهش در  های مطرح شده ابعاد چالشبه بحث

 پژوهش: ابعاد چالش ضعف مدیریت دانش در حوزه 34-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش دالیل

 ها و عملکرد ضعیف در طراحی برنامه

 های مرتبط با توزیع اعتبار پژوهشیسیاست

ضعف مدیریت دانش 

 در حوزه پژوهش

  کاهش شفافیت و گسترش ابهام در مراحل

 مختلف به ویژه انتخاب مجری

 های کاهش پاسخگویی نسبت به درخواست

 ذینفعان

  برای سیاستگذاری و ضعف دسترسی به داده

 گیری بهتر در حوزه پژوهش تصمیم

  

 های تخصصیهای اطالعاتی در مورد داوران بالقوه در حوزهفقدان بانک .4

های های پژوهشی یک کار تخصصی و یکی از مراحل مهم در فرآیند انجام طرحداوری و ارزیابی طرح

خب مشاهده گردید که  این کشورها سعی پژوهشی است. در همین راستا  در بررسی تجربه کشورهای منت

های داوری متخصص و های پژوهشی مختلف از تیمها و طرحبندی پروپوزالدارند که برای ارزیابی و اولویت

تواند توانمند در حوزه مطرح شده در پروپوزال استفاده کنند. به نوعی داوری دقیق و درست عالوه بر اینکه می

گردد همچنین شرایط را برای واگذاری پروژه به افراد  انجام پژوهش با کیفیت منجر به اصالح پروپوزال و

های مهم در طول فرآیند ارزیابی دسترسی به افراد کند. با این حال یکی از چالشتوانمند را نیز مهیا می

رای انجام ها( است. به بیان ساده دسترسی به افراد توانمند بمتخصص در هر حوزه موضوعی )برای داوری طرح

های پژوهشی، یک مساله مهم در زمان تعیین مجری است. در این راستا وجود یک پایگاه داده از داوری طرح



 شناسی نظام توزیع اعتبار پژوهشی و طراحی الگوی مطلوبآسیب

282 

 

تواند های تخصصی مختلف میهای پژوهشی به تفکیک حوزهمجموعه افراد توانمند و متعهد برای داوری طرح

وهشی کشور معتقد هستند که نظام پژوهش ما مفید باشد. با این حال برخی از فعاالن نظام توزیع اعتبار پژ

ها های پژوهشی و پروپوزالهای متولی پژوهش پس از دریافت طرحای است. لذا سازمانفاقد چنین پایگاه داده

کنند از طریق نظرخواهی از اطرافیان خود، تیم داوری را انتخاب کنند. کامالً واضح است این مسیر سعی می

گردد، از طرف دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که افرادی والنی شدن فرآیند داوری میدر درجه اول منجر به ط

شوند تخصص و تعهد الزم را داشته باشند. در برخی از شرایط حتی ممکن است که با این روش شناسایی می

یرمتخصص به دلیل طوالنی شدن فرآیند شناسایی داور، سازمان متولی تصمیم بگیرد که داوری را به افراد غ

توان با ثبت تر کرده و از طرف دیگری میواگذار کند. در صورتی که وجود پایگاه داده این فرآیند را کوتاه

 ها گردآوری کرد.  تری در مورد توانمندی و تخصص آنها مختلف، اطالعات دقیقعملکرد داورها در طول دوره

کنیم افراد را براساس پرس و جو سعی می ما بانک اطالعاتی از متخصصان نداریم و صرفاً هر سال »

پس از ارسال پروپوزال، ما براساس موضوع پروژه و از طریق نظرسنجی فعاالن انتخاب کنیم. در واقع 

های مورد نظر را دارند شناسایی آن حوزه، افرادی که صالحیت و تخصص الزم برای داوری پروپوزال

 (Intw 22«. )کنیمیها ارسال مکنیم و پروپوزال را برای آنمی

های اطالعاتی در مورد داوران بالقوه فقدان بانک های مطرح شده ابعاد چالشدر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 35-3جدول های تخصصی در در حوزه

 های تخصصیهای اطالعاتی در مورد داوران بالقوه در حوزه: ابعاد چالش فقدان بانک35-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش

های های اطالعاتی در مورد داوران بالقوه در حوزهفقدان بانک

 تخصصی

 انتخاب افراد غیرمتخصص و غیرمتعهد برای داوری 

 تر توسط داوران غیرمتخصص و های ضعیفانتخاب طرح

 متعهدغیر

 های های و پروپوزالشدن زمان ارزیابی و داوری طرحطوالنی

 پژوهشی 

  

 نیازهای پژوهشی  عملکرد ضعیف در اعالم فراخوان .5

انتخاب مجری توانمند و متخصص برای انجام طرح پژوهشی و حل و مسائل مشکالت، یکی از مراحل مهم 

تواند مجری مناسب برای انجام طرح پژوهشی فی میدر فرآیند انجام پژوهش است. کارفرما از مسیرهای مختل
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های فعال در اغلب کشورهای خود را شناسایی کنند. در این میان یکی از مسیرهای مرسوم در بین سازمان

های واحد و یکپارچه مورد بررسی از جمله سنگاپور و استرالیا، انتشار فراخوان نیازهای پژوهشی از طریق سامانه

تری از محققان نسبت به نیازهای پژوهشی مورد نظر آگاه شود که جامعه گستردهاعث میاست. این مسیر ب

هایشان با آن نیازها، اقدام به ارسال پروپوزال نمایند. در مقابل اگر هر سازمان شده و در صورت انطباق توانمندی

د دارد که برخی از محققان نیازهای پژوهشی خود را از طریق یک سامانه جداگانه منتشر کند، این امکان وجو

به دلیل اینکه از سامانه مورد نظر بازدید نکردند نسبت به نیازهای پژوهشی سازمان مورد نظر آگاه نشوند. در 

این شرایط فرصت استفاده از توانمندی بخشی از افراد توانمند که ممکن است پتانسیل رفع نیاز مورد نظر را 

 وجود اهمیت وجود یک سامانه یکپارچه و واحد برای انتشار فراخوان داشته باشند از دست خواهد رفت. با

های مختلف، با این حال نظام پژوهش کشور فاقد چنین سامانه واحدی است و نیازهای پژوهشی سازمان

ها نیازها را کنند. بعضاً برخی از سازمانها نیازهای پژوهشی خود را در سایت خود اعالم میبسیاری از سازمان

 کنند. رسانی میکنند و فقط از طریق نامه به برخی از نهادهای پژوهشی اطالعتی در سایت خود اعالم نمیح

ریزی ها را از طریق سایت سازمان و مدیریت و برنامهخوب در ادامه ما فراخوان داریم و عناوین طرح»

و تحقیقاتی استان هم کنید و همچنین به صورت رسمی به همه مراکز علمی و استانداری اعالم می

کنیم. ما سامانه مشخصی برای ها اعالم مینویسم و عناوین مصوب و دارای اولویت را به آننامه می

 (.Intw 22«. )ها نداریماعالم فراخوان

تعدد مسیرهای اعالم نیازهای پژوهشی و فقدان یک سامانه واحد برای اعالم نیازهای پژوهشی، منجر به 

گردد. در این شرایط محققان بالقوه مجبور هستند که به منظور اطالع از همه نیازهای یسردرگمی محققان م

بر بوده های مختلف را رصد کنند که این امر زمانها و سازمانپژوهشی کشور به صورت مداوم سایت موسسه

ز انگیزه خود را و با توجه به محدودیت زمانی محققان عمالً غیرممکن است. البته به مرور زمان محققان نی

رود که برخی از متقاضیان دهند. بنابراین احتمال میهای مختلف را از دست میبرای رصد مداوم سایت موسسه

ها برای یک نیازهای پژوهشی مشخص مطلع نشوند و پروپوزالی برای با وجود شایستگی، از وجود فراخوان

ان سامانه واحد برای اعالم نیازهای پژوهشی به سادگی مشارکت در آن فراخوان ارسال نکنند. به بیان ساده فقد

گردد. عالوه بر این منجر به از دست رفتن فرصت استفاده از پتانسیل بخشی از محققان توانمند کشور می



 شناسی نظام توزیع اعتبار پژوهشی و طراحی الگوی مطلوبآسیب

284 

 

گردد. بنابراین این موضوع به عنوان یک های پژوهشی نیز فراهم میگری و فساد در واگذاری طرحشرایط البی

 وزیع اعتبار پژوهشی کشور مطرح است.  چالش در نظام ت

نیازهای پژوهشی این است که برخی  های نظام اعتبار پژوهشی کشور در مورد فراخوانیکی دیگر از ضعف 

گیرند. به عنوان نمونه با توجه به اینکه ها خود در نظر نمیبندی مناسب برای اعالم فراخوانها زماناز سازمان

ها رود زمان اعالم فراخوانهای پژوهشی هستند بنابراین انتظار میامعه هدف فراخواناغلب، افراد دانشگاهی ج

ها اعالم شوند تا این گروه از محققان زمان کافی ها متناسب با زمان فعالیت دانشگاهو مهلت ارسال پروپوزال

ها اسب در اعالم فراخوانبندی منبرای تهیه پروپوزال و شرکت در فراخوان را داشته باشند. به نوعی با زمان

زمینه برای حضور حداکثری افراد دارای پتانسیل مشارکت در فراخوان فراهم شود.  با این حال از نظر 

شود. به عنوان های پژوهشی به این مساله توجه نمیهای حمایت از فعالیتصاحبنظران در مورد برخی از برنامه

ها نیست. در این میان تعیین ناسب با زمان فعالیت دانشگاهبندی متنمونه در طرح گرنت جوانه این زمان

تواند تا حدی به بندی نیز میبندی مشخص برای اعالم فراخوان نیازهای پژوهشی و پایبندی به آن زمانزمان

بندی مشخصی برای بهبود شرایط کمک کند با این حال در این زمینه نیز ضعف وجود دارد و از قبل زمان

 شود. در نظر گرفته نمیها فراخوان

های اصلی اساتید این بود که کاش زودتر گفته بودید تا من پروپوزال را در راستای یکی از گالیه»

ای که مطرح سازمان حامی پیش ببرم و بتوانم از حمایت پارک فناور اطالعات استفاده کنم. این نکته

تر مشخص شود اشتیم که زمان فراخوان دقیقکردند، نکته درستی بود. عالوه بر این این بازخورد را د

 (Intw 15«. )و قبل از ثبت نام دانشجوها باشد

خرداد فرصت  15یک ایراد به این هست که اصال چرا فراخوان برگزار می کنند. مثالً اینکه فراخوان تا »

باید تا  تواند در فراخوان شرکت کند وشود و نمیخرداد تصویب می 30دارد اما پروپوزال دانشجو 

فراخوان بعدی منتظر بماند. از آنجایی هم که الزم است هر دانشجو حداقل باید یکسال در این طرح 

حضور داشته باشد بنابراین در فراخوان بعدی ممکن است شرایط حضور را نداشته باشد. این ایرادی 

مایل داشت در بود که همه گفتن چرا فراخوانی است چرا به صورتی نیست که هر زمان هر کسی ت

 ( Intw 17) «.این برنامه شرکت کند

عملکرد ضعیف در اعالم فراخوان نیازهای پژوهشی  های مطرح شده ابعاد چالشدر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 36-3جدول در 

 چالش عملکرد ضعیف در اعالم فراخوان نیازهای پژوهشی : ابعاد36-3جدول 
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 پیامدهای چالش های زیرمجموعهچالش چالش

عملکرد ضعیف در اعالم 

 فراخوان نیازهای پژوهشی

  فقدان سامانه واحد و یکپارچه برای

 انتشار فراخوان نیازهای پژوهشی

 بندی مشخص و ثابت برای فقدان زمان

 فراخوان نیازهای پژوهشی

 نبردن از  پتانسیل بخشی از محققان  بهره

 توانمند برای رفع نیازها و مشکالت پژوهشی
 

  

  

 های پژوهشی(ها و طرحعدم توجه به تعارض منافع در فرآیند ارزیابی )مجری .6

های پژوهشی، انتخاب مجری توانمند است. همانطور که اشاره شد در یکی از مراحل مهم در انجام طرح

ی برای انجام یک طرح پژوهشی عالوه بر پروپوزال پیشنهادی متقاضیان بالقوه انجام طرح، فرآیند انتخاب مجر

های گیرد. با این حال از آنجایی که ارزیابی پروپوزالها نیز مورد بررسی قرار میسوابق تحصیلی و پژوهشی آن

حوزه تخصص دارند، بنابراین شود که بعضاً در آن پیشنهادی و سابقه کاری متقاضیان توسط داورهایی انجام می

در برخی از موارد امکان بروز تعارض منافع تیم داوری و برخی از متقاضیان بالقوه وجود دارد که این موضوع 

دار شدن فرآیند داوری گردد. تجربه کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که در این تواند باعث خدشهمی

رض منافع در فرآیند داوری سازوکارهای مشخصی را طراحی کردند. به کشورها به منظور جلوگیری از بروز تعا

آفرینی های پژوهشی نقشعنوان نمونه در کشور استرالیا افرادی که به عنوان داور در فرآیندهای ارزیابی طرح

به های مربوط به رعایت موضوع تعارض منافع را امضا کنند. کنند موظف هستند قبل از شروع ارزیابی، فرممی

دهندکه در صورتی که در هر مرحله از فرآیند ارزیابی متوجه تعارض منافع خود )یا نوعی داورها تعهد می

مجموعه خود( با یکی از متقاضیان )یا مجموعه وی( شدند، به سرعت این موضوع را به مدیران باالدست خود 

 اطالع داده و از ادامه فرآیند داوری خودداری کنند. 

های پژوهشی، این موضوع در نظام پژوهش بحث تعارض منافع در داوری و انتخاب طرح با وجود اهمیت

های دولتی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته و در مورد آن بحث شده است. این در حالی است که در سازمان

ند، اشاره ادر موارد مختلف به بروز مشکالتی که ناشی از بحث تعارض منافع در فرآیند داوری ظهور کرده

اند. البته محدود نهادهایی مانند موسسه نیماد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بحث تعارض کرده

 های خود توجه کرده است.منافع در ارزیابی
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بله تجربه تعارض منافع داشتیم. ما یک طرح داشتیم که دو تا مجری متقاضی انجام آن بودند یکی »

ها را برای دو تا داور از اد و دیگری استاد دانشگاه دولتی بود. بعد پروپوزالاز آن استاد دانشگاه آز

ها مربوط به چه های آزاد و دولتی ارسال کردیم. بعد ظاهراً داورها متوجه شده بودن پروپوزالدانشگاه

د دانشگاه کسی است، بنابراین استاد دانشگاه آزاد به پروپوزال دانشگاه آزاد امتیاز باالیی دارد و استا

دولتی به پروپوزال دانشگاه دولتی امتیاز باالیی داده بود. البته ما در طی بررسی متوجه این موضوع 

 (.Intw 22«. )شدیم و هر دو داور را کنار گذاشتیم

های این نظام، خیلی به بحث تعارض در طول فرآیند اخذ نظرات فعاالن نظام پژوهش کشور در مورد چالش

شود، ها در این مورد سوال میشوندهآن اشاره نشد. با این حال در برخی از موارد که از مصاحبهمنافع و اهمیت 

کنند. اما نکته جالب اینکه زمانی که فرآیند ارزیابی و ها به موضوع تعارض منافع توجه میمدعی بودند که آن

عمالً به بحث تعارض منافع ها به صورت دقیق بررسی شد، مشخص گردید که سازمان انتخاب مجری در آن

ها مدعی بود که ما فایل پروپوزال و روزمه متقاضیان را با توجه نشده است. به عنوان نمونه یکی از سازمان

کنیم، بنابراین متقاضی برای داور ناشناخته است و احتمال حذف مشخصات افراد برای تیم داوری ارسال می

لی است که صرفاً با جستجو یکی از مقاالت مطرح شده در فایل بروز تعارض منافع پایین است. این در حا

 توان به هویت متقاضی پی برد.  روزمه می

کنیم. البته به نوعی روزمه تیم پروژه ما پروپوزال  را به صورت کور )بدون نام( برای داور ارسال می»

کنیم از روزمه حذف می شود. فقط نکته اینجاست که ما مشخصات متقاضی راهم برای داور ارسال می

های هایی که انجام داده است، موقعیت شغلی فعلی، مقاالت و تخصصو صرفاً اطالعات مربوط به طرح

کنیم و فقط نام های مجری را حذف نمیکنیم. در واقع ما تخصصمتقاضی را برای داور ارسال می

ان مقاله را سرچ کند و مجری را کنیم. در اینجا اگر داور بخواهد می توانند عنومجری را حذف می

شناسایی کند اما معموالً داورها برای اینکه از نظر وجدانی مشکل پیدا نکنند تمایل ندارند که 

 (Intw 22«. )مشخصات مجری را بدانند و به همین خاطر پیگیری این موضوع نیستند

و انتخاب مجری مناسب برای های پیشنهادی عدم توجه به موضوع تعارض منافع در فرآیند ارزیابی طرح

ها مهم در نظام توزیع اعتبار پژوهشی است که پیامدهای متعددی به همراه هر طرح پژوهشی یکی از چالش

های پژوهشی به افراد فاقد گری در انتخاب مجریان و واگذاری طرحدارد از جمله؛ گسترش فساد و البی

های پژوهشی و غیره حوزه پژوهش، ناکارآمدی فعالیتاعتماد و خصومت در بین فعاالن صالحیت، گسترش بی

 اشاره کرد.
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های مطرح شده ابعاد چالش عدم توجه به تعارض منافع در فرآیند ارزیابی در مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 37-3جدول های پژوهشی( در ها و طرح)مجری

 های پژوهشی(ها و طرح: ابعاد چالش عدم توجه به تعارض منافع در فرآیند ارزیابی )مجری37-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش

ها و عدم توجه به تعارض منافع در فرآیند ارزیابی )مجری

 های پژوهشی(طرح

 حیت های پژوهشی به افراد فاقد صالواگذاری طرح 

 اعتماد و خصومت در بین فعاالن حوزه گسترش بی

 پژوهش 

 های گری در انتخاب مجریان طرحگسترش فساد و البی

 پژوهشی 

 

 های پژوهشیفرآیند انجام پروژه .3-2-4

هایی اشاره دارند که در طول فرآیند انجام پروژه پژوهشی های این گروه به آن دسته مشکالت و ضعفچالش

آیند. به صورت کلی این بخش دارای پژوهشگر( و کارفرما )سازمان دولتی( به وجود میو طی تعامل مجری )

 یک چالش اصلی است که در ادامه توضیحات الزم در مورد این چالش ارائه شده است. 

 های محدودکننده برای مجریان و کارفرمایانفقدان سازوکار .1

ی است و هر یک از طرفین در طول فرآیند هر طرح پژوهشی دارای دو نقش اصلی یعنی کارفرما و مجر

ها عمل کنند. تعهد مجری و کارفرما به انجام طرح پژوهشی دارای وظایف و تعهداتی هستند که باید به آن

انجام درست و به موقع وظایف خود یکی از الزامات اصلی موفقیت طرح پژوهشی است. در این میان کارفرماها 

شود و در صورت عدم انجام ها رصد میبر قوانین مشخصی عملکرد آن نهادهای دولتی هستند که مبتنی

های تعهداتشان در این حوزه ملزم به پاسخگویی به نهادهای مربوطه هستند. در مقابل مجری اغلب طرح

های پژوهشی ها و موسسهشود، اعضای هیات علمی دانشگاهها توسط دولت تامین میپژوهشی که منابع آن

های پژوهشی الزام باالیی برای اجرای تعهدات خود در طول انجام ین گروه از مجریان فعالیتهستند، اما ا

پژوهش ندارند. به بیان ساده در نظام پژوهشی کشور قوانین و مقررات الزم در راستای ملزم کردن این افراد 

های نظام توزیع اعتبار ز چالشبه انجام تعهداتشان وجود ندارد و این موضوع از جانب کارفرماها به عنوان یکی ا

های آموزش تر با توجه به اینکه اعضای هیات علمی موسسهپژوهشی کشور مطرح شده است. به عبارت ساده
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های پژوهشی( در صورت عمل نکردن به تعهدات خود در قبال انجام عالی کشور )به عنوان مجریان اصلی طرح

ای از ها در صورت تمایل در هر مرحلهند شد، بنابراین آنیک طرح پژوهشی با محدودیت خاصی روبرو نخواه

توانند از ادامه کار انصراف بدهند. این عدم تمایل به ادامه همکاری در انجام طرح انجام طرح پژوهشی می

تواند به دالیل متعددی مانند تعارض با کارفرما، مسائل مالی و یا مشکالت تخصصی باشد. این پژوهشی می

از دو موضوع است در درجه اول در بسیاری از موارد قراردادهای پژوهشی بین نهادهای دولتی به چالش ناشی 

شود و در این موارد عضو هیات علمی به های آموزش عالی به عنوان مجری منعقد میعنوان کارفرما و موسسه

رت داخلی قراردادهایی را های آموزش عالی به صوعنوان مجری قراردادی با کارفرما ندارد بلکه صرفاً موسسه

ای است که امکان کند. از طرف دیگر جایگاه اعضای هیات علمی به گونهبا عضو هیات علمی خود منعقد می

عنوان در قبال اعمال فشار برای انجام تعهداتشان وجود ندارد و بعضاً برخی از اعضای هیات علمی به هیچ

 خگویی به هیچ نهادی نیستند.  کوتاهی خود در انجام تعهداتشان، حاضر به پاس

مثال استاد کار را می گیرد و کار را زخمی می کنه و بعد پیش نمی بره و نهایتش اینکه میگه من رو »

 (Intw 20«. )عوض کنیم. دیگه نمیشه هیچ کاری باهاش کرد

نجام بدهد. تواند کاری ااین یک چالش که اگر استاد دانشگاه پروژه را رها کند، شورای عالی عتف نمی»

البته به شرکت ها امکان داده است که اگر به عتف نامه بزنند که مجری را عوض کنند، عتف مجری 

را عوض می کند. البته در این جریان دانشگاه طرف حساب شرکت است نه عضو هیات علمی و عمالً 

 (Intw 20«. )زورشون هم به هم نمیرسد

تاش رو انجام داده یکی رو نصفه نیمه انجام داده  2داشته  تا پروژه 8-7من داشتم مواردی که استاد »

ها تا را قشنگ داشتن متوجه شده بود کسی کارش نداره اومده بود در فراخوان 5-4تا نه  8-7حاال 

 (Intw 15«. )بعدی هم درخواست داده بود

ها اما در مورد دانشگاه توانید تضامینی بگیریدها و واگذاری پژوهش به آنها میشما در تعامل با شرکت» 

 (Intw 33«. )و اساتید گرفتن تضامین سخت است و عماًل هم امکان استفاده از تضامین وجود ندارد

ها اشاره شده است. یکی از دالیل این چالش پیامدهایی را نیز به همراه دارد که در ادامه به برخی از آن

های پژوهشی خود به اعضای هیات اعطای پروژه های دولتی و حتی بخش خصوصی بهعدم استقبال سازمان

گونه ضمانتی برای اینکه عضو هیات علمی به تعهدات خود علمی و دانشگاهیان همین موضوع است که هیچ

اعتمادی نسبت به اعضای هیات علمی شکل گرفته است. از طرف عمل کند وجود ندارد. به نوعی فضای بی

ک طرح پژوهشی را که هزینه باالیی برای انجام آن صرف شده است دیگر، زمانی که یک عضو هیات علمی ی
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کند، حاال کارفرما باید با صرف زمان و هزینه اضافی اقدام به شناسایی یک را به صورت نیمه کاره رها می

مجری جدید برای اجرای طرح خود کند، اما مساله این است که در برخی از موارد محققان حاضر به تقبل 

های باال برای انجام طرح کاره نیستند. بنابراین ممکن است که با وجود صرف هزینهژوهشی نیمههای پطرح

 پژوهشی مورد نظر، آن طرح به نتیجه منجر نگردد.

فقدان سازوکارهای محدودکننده برای مجریان  های مطرح شده ابعاد چالشدر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 38-3جدول های پژوهشی در طرح

 های پژوهشی: ابعاد چالش فقدان سازوکارهای محدودکننده برای مجریان طرح38-3جدول 

 پیامدهای چالش چالش

فقدان سازوکارهای محدودکننده برای مجریان 

 های پژوهشیطرح

 های پژوهشی نیمه کارهن منابع محدود پژوهشی در راستای طرحهدر رفت 

 های کاهش اعتماد و انگیزه نهادهای دولتی و خصوص برای اعطای طرح

 های آموزش عالیپژوهشی به موسسه

  

 1های پژوهشینظارت و ارزیابی بر پروژه.3-2-5

فرآیند نظارت بر انجام  هایی اشاره دارند که در طولهای این گروه به آن دسته مشکالت و ضعفچالش

آیند. در این میان مهمترین پروژه پژوهشی و همچنین ارزیابی خروجی نهایی پروژه پژوهشی به وجود می

های پژوهشی در کشور است که در ادامه توضیحات الزم در مورد این گروه محدودیت نظارت بر طرح چالش

 آن ارائه شده است. 

 )ناظر و انتشار نتایج( های پژوهشیمحدویت نظارت بر طرح -1

ها در سراسر دنیا است. های پژوهشی یکی از مراحل مهم فرآیند انجام این طرحنظارت بر اجرای طرح

منظور از نظارت این است که هر طرح پژوهشی باید دارای حداقل یک ناظر تخصصی )در حوزه مورد پژوهش( 

کند. با این ارائه بازخورد به بهبود پروژه کمک می باشد که به صورت مداوم پیشرفت پروژه را رصد کرده و با

 حال نظام  پژوهش کشور در این زمینه دارای خالء است. به صورت کلی این خالء شامل موارد زیر است:

                                                 
 

 ها متفاوت است.ها و سازمانت و با نظارت بر عملکرد برنامههای پژوهشی اسدر اینجا منظور نظارت بر پروژه 1
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 پژوهشی عدم تعیین ناظر برای طرح 

 تعیین افراد غیرمتخصص به عنوان ناظر پروژه 

 شیعملکرد ضعیف ناظر در زمینه نظارت بر طرح پژوه 

های های پژوهشی که ذیل برنامه پژوهشتوان به طرحهای پژوهشی میبه عنوان نمونه ضعف نظارت بر طرح

قانون برنامه ششم توسعه( تعریف شدند اشاره کرد. با وجود اهمیت قابل توجه  64تقاضامحور )بند ج ماده 

های پژوهشی، با این جام طرحهای پژوهشی این برنامه، از نظر حمایت مشترک دولت و صنعت برای انطرح

های اخیر با های پژوهشی تعریف شده ذیل این برنامه فاقد ناظر بودند. البته در سالحال بخش اعظم طرح

های پژوهشی ناظر تخصصی اصالحاتی که تیم مدیریتی جدید انجام داده است مقرر گردید که برای طرح

های ها برای طرحباً مشابه است و صرفاً برخی از سازمانها شرایط تقری. در مورد دیگر سازمان1تعیین شود

 کنند و برخی دیگری در این زمینه ضعف اساسی دارند.  پژوهشی خود ناظر تعریف می

های پژوهشی دالیل متعددی دارد. یکی از به صورت کلی باید توجه داشت که این ضعف نظارت بر طرح

اجرایی بخش پژوهش کشور است. برخی از متخصصان معتقدند دالیل محدودیت منابع انسانی فعال در بدنه 

که کمبود نیروهای انسانی فعال در بخش پژوهش نهادهای دولتی اعطاکننده اعتبار پژوهشی یکی از دالیل 

های پژوهشی است. به عنوان مثال در برنامه گرنت جوانه، نظارت بر محدودیت و ضعف نظارت بر اجرای طرح

های علم ها است. اما در واقعیت پرسنل پارکهای علم و فناوری استانشی بر عهده پارکهای پژوهاجرای طرح

های پیشنهادی که ذیل برنامه و فناوری با توجه به گستردگی وظایف خود و همچنین قابل توجه بودن طرح

پیشنهادی های شود؛ قادر به اختصاص زمان کافی برای نظارت بر طرحها ارسال میگرنت جوانه برای آن

ها توجه دهند و بیشتر بر ابعاد شکلی و ظاهری طرحها را به صورت دقیق انجام نمینیستند. بنابراین نظارت

  کنند.می

رسد سعی ها این کار رو سرسری میگیرن و من خودم هرچی به دستم میبه خاطر این مسائل پارک»

های درست انجام میشه یا نه. مثال جلسه تونم برم نظارت کنم ببینم اینکنم تایید کنم. من نمیمی

                                                 
 

تا زمان تدوین گزارش حاضر فقط یک طرح پژوهشی از طریق این برنامه تعریف  1394با این حال با توجه به نقل قول کارشناس این برنامه، از سال  1

 و حمایت شده است.
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داوریش خیلی زیاده، ماخودمون )پارک( اینقدر جلسه داوری نداریم که توی گرنت جوانه جلسه 

 (Intw 17«. )میزاریم

های کارگیری افراد متخصص به عنوان ناظر طرحهای پژوهشی برای بهمحدودیت منابع مالی سازمان

های های پژوهشی و خروجیای ضابطه در تعیین ناظر، اهمیت نداشتن طرحپژوهشی، حاکم بودن رابطه به ج

های پژوهشی با توجه مقیاس خُرد ها برای کارفرماها و همچنین اقتصادی نبودن تعیین ناظر برای طرحآن

 های پژوهشی است.های پژوهشی از جمله دیگر دالیل ضعف نظارت بر طرحطرح

های های دولتی به اهمیت تعیین ناظر برای طرحزیادی از سازمانهای اخیر بخش با این حال در سال

کنند. های پژوهشی جدید خود ناظر تعیین میبرده و در همین راستا برای طرحپژوهشی مورد حمایت خود پی

های پژوهشی های پژوهشی نیز تاکید شده است که طرحهای مختلف حمایت از فعالیتهمچنین در برنامه

 ها و شرایط مشخص نیز برای ناظرها تعیین شده است شته باشند و بعضاً ویژگیباید ناظر دا

ها گفتیم که عالوه بر خودش یک ناظر علمی خارج از دستگاه رو هم برای بررسی ما به دستگاه»

گزارش نهایی و فرآیند انجام طرح انتخاب کنند. البته ما یکسری شرایط برای ناظر تعیین کردیم که 

توجه به آن شرایط باید ناظر را انتخاب کند مثال این حداقل عضو هیات علمی دانشگاه دستگاه با 

 (.Intw 22«. )باشد، در حوزه مورد نظر تخصص و تجربه داشته باشد

ها را ها دارد و در صورت نیاز اصالحیهکارفرما خودش تیم تخصصی برای ارزیابی و نظارت بر گزارش»

 (Intw 24«. )انجام بدهد کنند تا مجریبه ما اعالم می

های نظارت های پژوهشی اقدام مناسبی است با این حال در برخی از موارد تیماگرچه تعیین ناظر برای طرح

به واسطه ارتباط و دوستی با مجری یا عدم تخصص در حوزه مورد پژوهش و دالیل دیگر، نظارت درستی بر 

شود این اقداماتی که در کشورهای توسعه یافته دنبال می اجرای طرح پژوهشی ندارند. در این راستا یکی از

شود. البته در این زمینه های پژوهشی انجام شده به صورت عمومی منتشر میاست که نتایج حاصل از طرح

شود و مطالبی که منجر ها در نظر گرفته میمالحظات امنیتی و همچنین بحث مالکیت فکری افراد و سازمان

کند شوند. انتشار عمومی نتایج طرح پژوهشی شرایطی را فراهم میران نشود، منتشر میبه نقض حقوق دیگ

تواند به صورت کامالً رایگان بازخورد متخصصان مختلف را در مورد طرح پژوهشی مورد نظر و که کارفرما می

جام دهد. از طرف همچنین نتایج حاصل از آن را دریافت کند و به نوعی اعتبارسنجی نتایج طرح پژوهشی را ان

شود و به خاطر اعتبار خودش هم که دیگر مجری نیز به واسطه اینکه نتایج پروژه به صورت عمومی منتشر می
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کند طرح پژوهشی را با باالترین کیفیت به اتمام برساند. ناظر طرح پژوهشی نیز با توجه به شده، سعی می

انجام هر چه بهتر طرح پژوهشی انجام دهد. با این کند بیشترین تالش را در راستای جایگاه خود سعی می

های گردد. در واقع سازمانحال این موضوع در حال حاضر در نظام پژوهش کشور پذیرفته نشده و اجرا نمی

های پژوهشی حاضر به دولتی به دالیل متعددی از جمله نگرش بخشی و حس مالکیت نسبت به نتایج طرح

 ها انجام شده است، نیستند.  که با حمایت آن های پژوهشیانتشار نتایج طرح

دهد و من فقط مجاز هستم که اطالعات ها را به ما نمیمتاسفانه دولت اجازه انتشار و ارائه نتایج پروژه»

های پژوهشی منتشر کنم مانند عنوان، توضیحات کلی در مورد پروژه، مجری پروژه، کلی در مورد طرح

 (Intw 12«. )کارفرما و غیره

های پژوهشی و در مجموع باید توجه داشت که محدودیت و ضعف نظارت منجر به کاهش کیفیت طرح

 هدر رفتن منابع محدود کشور  در حوزه پژوهش خواهد بود.

جدول در های پژوهشی های مطرح شده ابعاد چالش محدودیت نظارت بر طرحدر مجموع با توجه به بحث

 ارائه شده است. 3-39

های پژوهشی: ابعاد چالش محدویت نظارت بر طرح39-3جدول   

 پیامدهای چالش چالش دالیل

 های محدودیت بودجه سازمان

 پژوهشی برای استخدام ناظر

  محدودیت کمی و کیفی نیروی

های انسانی فعال در سازمان

 کارفرما

 میت بودن طرح پژوهشی کم اه

و نتایج حاصل از آن برای 

 کارفرما

  اقتصادی نبودن تعیین ناظر

برای طرح پژوهش با توجه به 

 حجم آن

های پژوهشی )فقدان ناظر، محدودیت نظارت بر طرح

 نظارت ضعیف(

های پژوهشی عدم انتشار عمومی نتایج حاصل از طرح

 انجام شده با حمایت دولت )با توجه به مالحظات

 امنیتی و بحث مالکیت فکری(

  هدر رفتن منابع محدود در

های با راستای انجام طرح

 کیفیت پایین

 های کاهش کیفیت طرح

 پژوهشی انجام شده

 

 بندی جمع .3-3
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های نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی در راستای هدف اصلی پژوهشی که شناسایی چالش

د ثانویه و همچنین مصاحبه با ذینفعان مختلف نظام پژوهش کشور، است، در این فصل بر مبنای بررسی اسنا

های شناسایی شده به صورت های نظام شناسایی شدند. با توجه به ماهیت چالشای از مهمترین چالشمجموعه

ها ذیل هر یک از  دو گروه با های درونی و بیرونی تقسیم شدند. در ادامه نیز چالشکلی به دو دسته چالش

های شناسایی شده و به ماهیت چالش به چند دسته تقسیم شدند. به صورت کلی مجموعه چالشتوجه 

 ارائه شده است.  5-3شکل ها در های آنبندیدسته

 

 وهشی کشورهای نظام توزیع اعتبار پژ: چالش5-3شکل 
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 کشور. یعلم
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 مقدمه 4

ترین ای یافتن ابتداییمسیر دانایی و عقالنیت محور شدن جهان بر پایه پژوهش شکل گرفته و پاسخ بر

های علمی بوده است. بر ترین معادالت انسانی و اجتماعی بر پایه انجام پژوهشسواالت بشر تا حل پیچیده

ای است که این مفهوم به عنوان یک نهاد همین اساس اهمیت تحقیق و پژوهش در دنیای امروزی به گونه

ال دارد. نهادمند شدن پژوهش فراتر از نظام دانشگاهی مستقل در همه ارکان جهان اجتماعی حضوری پویا و فع

های مختلف جامعه در قالب مراکز پژوهشی، دفاتر تحقیقاتی، دفاتر تحقیق شده و امروزه همه نهادها و سازمان

کنند و بر پایه پژوهش نه تنها به تحلیل گذشته گذاری میو توسعه روندها و کالن روندهای خود را سیاست

 کنند. پردازند، بلکه برای آینده نا معلوم و مبهم نیز نقشه راه تدوین مییرادات آن میخود و رفع ا

های یابی علمی در قالب پژوهشدر بسیاری از کشورهای توسعه یافته مسایل اصلی کشورها بر پایه مساله

اند و نموده رو خود را حلهای پیشهای درست، بسیاری از چالشعلمی حل و فصل شده و با انجام پژوهش

بینی پیشرفت جامعه بوده است. اند. پژوهش در بسیاری از کشورها علت رشد اقتصادی و پیشتوسعه پیدا کرده

های اجتماعی و تهدیدات محیطی بوده است. در در برخی کشورهای دیگر پژوهش کلید اصلی حل آسیب

چ و خم رشد و توسعه بوده است و هنوز بیشتر کشورهای توسعه یافته پژوهش چراغ راه گذشتن از مسیر پر پی

های احتمالی و مسایل حال حاضر است. امروزه دانش بشری بر هم قابل اعتمادترین ابزار برای گذار از بحران

نیافتنی را برای بسیاری از کشورها خاطره پایه پژوهش مرزهای تصور را درنوردیده و بسیاری از رویاهای دست

شود، بلکه که پژوهش برای جوامع دارد، این مفهوم نه تنها مفهومی منسوخ نمی کرده است. بر پایه اهمیتی

شود. تجربه اعتماد به تر میشود و دایره کاربرد آنها گسترده و گستردهتر میهر روز ساختارمندتر و کاربردی

مسایل فرهنگی روند پژوهش در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان داده که حل همه مسایل یک کشور، از 

محیطی نیز در قالب پژوهش قابل حل شدن هستند. بر همین و اجتماعی گرفته تا مسایل فنی و حتی زیست

ای قابل تکرار برای اغلب تواند تجربهمی هاکشور یاعتبار پژوهشهای علمی و نظاماساس روند تمرکز بر 

ام پژوهش در بسیاری از کشورهای موفق کشورهای درحال توسعه باشد. از این رو تجارب نشان داده که نظ
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مند بوده که در یک چارچوب پذیرفته شده در همه ارکان یک نظام ساری دارای ساختاری حساب شده و قانون

های جهان اجتماعی وارد شده و و جاری است. بنابراین پژوهش از حالت یک تکلیف دانشگاهی به همه عرصه

 ی،ابه طور گستردهمیتی است که در آن فرایند سیاستگذاری بخشی از نظام کارکردی یک ساختار حاک

کند. در این راستا در ادامه این فصل، نظام پژوهش را تدوین، اجرا و ارزیابی می کشورها یعموم هاییاستس

سه کشور آلمان، سنگاپور و استرالیا به صورت مختصر بررسی شده است. در بررسی تجربه هر کشور سعی 

ها ارائه شود. شایان ها بررسی شده و اطالع کامل در مورد آنیگران اصلی، فرآیندهای کاری آنشده است که باز

هایی برای اصالح نظام آموختهذکر است در بررسی نظام پژوهش کشورهای مختلف تمرکز بر استخراج درس

 پژوهش کشور بوده است.

 

 سنگاپور .1-4

 پیشینه سنگاپور .1-1-4

زیر سلطه کشور انگلیس خارج شد و عنوان یک کشور مستقل  از 1965کشور سنگاپور در اگوست سال 

دیت منابع . با توجه به اینکه سنگاپور یک کشور کوچک با محدو(Lee & Gopinathan, 2008)شناخته شد

پذیری این کشور، ظرفیت و طبیعی است، بنابراین سیاستگذاران تصمیم گرفتند که به منظور افزایش رقابت

توانمندی تحقیق و توسعه ملی را در سنگاپور افزایش دهند. در این راستا دولت سنگاپور اقدامات مختلفی را 

اد. به صورت کلی باید توجه داشت که نظام به منظور ارتقاء ظرفیت و توانمندی تحقیق و توسعه انجام د

محور و موفق دنیا متفاوت است. در حالی که نظام پژوهش پژوهش و نوآوری سنگاپور با دیگر کشورهای پژوهش

ها و صنایع و نوآوری کشورهای توسعه یافته مانند سوئد و آلمان به صورت ارگانیک از مسیر دانشگاه

ه است اما در سنگاپور فشار تحقیق و توسعه عمدتاً یک تالش هدایت محور شکل گرفته و رشد کردپژوهش

 ,Hooi & Wang)پذیری اقتصادی این کشور بوده استشده توسط دولت بوده است که به دنبال ارتقاء رقابت

2020). 
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گذاران خارجی بود و در همین راستا ، اولویت اصلی دولت سنگاپور جذب سرمایه1990و  1980در دهه 

ها در سنگاپور اندازی مراکز تحقیق و توسعه آنهای چندملیتی و راهای به منظور جذب شرکتتالش فزاینده

های بومی بود. با این های چندملیتی تسهیل انتقال دانش و فناوری به شرکتشرکتانجام شد. هدف از جذب 

های ، سیاستگذاران این کشور متوجه وابستگی بیش از حد به شرکت1990حال با تداوم این روند در اواخر دهه 

ین کشور های داخلی در زمینه توسعه فناوری شدند. لذا سیاستگذاران اچندملیتی و ضعف توانمندی شرکت

گذاران خارجی و فقدان روحیه پذیری ناشی از وابستگی بیش از حد به سرمایهبه منظور غلبه بر آسیب

های تحقیق و توسعه و گذاری در فعالیتکارآفرینی و توانمندی خلق نوآوری بومی، تصمیم گرفتند که سرمایه

. در این راستا یکی از اقدامات (Wang, 2018)های راهبردی را مورد توجه قرار دهندبه صورت خاص پژوهش

های پنج ساله در حوزه علم و فناوری بود. اولین برنامه پنج ساله علم و فناوری دولت طراحی و اجرای برنامه

های پنج ساله بعدی نیز در ادامه برنامه اجرا شد. 1991-1995و برای بازه زمانی  1991سنگاپور در سال 

، فهرست 1-4جدول در مجموع شش برنامه پنج ساله تدوین شدند. در  2020تدوین و اجرا شدند و تا سال 

 ها نمایش داده شده است.های مختلف و بودجه هر یک از آنبرنامه

های پنج ساله علم و فناوری تعهد خود به پژوهش و نوآوری را نشان امهدولت سنگاپور از طریق برن

برنامه پنج ساله سوم علم و  در پنج ساله اول و دوم، . پس از اجرای موفق برنامه(Hooi & Wang, 2020)داد

( بحث تحقیق و توسعه در سنگاپور وارد مرحله جدیدی شد زیرا در این برنامه به نقش 2001-2005فناوری )

های در چند حوزه راهبردی در افق های پژوهشی سنگاپور در انجام پژوهشها و موسسهحیاتی دانشگاه

میلیارد دالری )سنگاپور( برنامه سوم به  6اکید شده بود. در این میان نصف بودجه مدت تبلندمدت و کوتاه

درصد از این بودجه نیز در راستای  30توسعه اختصاص یافت و وهای تحقیقتوسعه فناوری و انجام آزمایش

های ههای شرکتی در موسساندازی آزمایشگاههای چندملیتی( برای راهها )به ویژه شرکتتشویق شرکت

های پژوهشی هزینه گردید. باقیمانده بودجه نیز به توسعه نیروی انسانی اختصاص یافت که شامل ارائه برنامه

 13.55میلیارد دالری ) 9های تحصیالت تکمیلی بود. برنامه پنج ساله چهارم نیز با بودجه آموزشی و بورسیه

های کوچک و متوسط، ل تقویت حمایت از شرکتبه دنبا 2006-2010میلیارد دالر سنگاپور( در بازه زمانی 
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هایی به منظور جذب نیروی با استعداد های فکری و ایجاد مشوقترویج انتقال فناوری، مدیریت دارایی

. در ادامه تعهد دولت سنگاپور به تحقیق و (K. H. Mok, 2015)المللی با مشارکت بخش خصوصی بود بین

میلیارد دالر سنگاپور( و ششم ادامه یافت.  16.1میلیارد دالر معادل  12.4های پنج ساله پنجم )توسعه با برنامه

ای روبرو شد و این زایش قابل توجههای پنج ساله با افالزم به ذکر است که از برنامه سوم به بعد بودجه برنامه

 .(Research & Secretariat, 2016; Wang, 2018)بودجه تقریباً دو برابر شد

 (Research & Secretariat, 2016):بودجه برنامه های مختلف علم و فناوری سنگاپور1-4جدول 

 طرح
 یفناور طرح

 1995 یمل

 و علم طرح

 یمل یفناور

2000 

 و علم طرح

 یفناور

2005 

 و علم طرح

 یفناور

2010 

 پژوهش، طرح

 بنگاه و ینوآور

2015 

 پژوهش، طرح

 بنگاه و ینوآور

2020 

 بودجه

 اردیلیم

 دالر

2 4 6 13.5 16 19 

 

ای به ارتباط بین صنعت و های خود برای حمایت از تحقیق و توسعه، توجه ویژهدولت سنگاپور در سیاست

های صنعتی یا اعطای گرنت، شرکت هایی مانند معافیت مالیاتیدانشگاه داشت. در این راستا با اعطای مشوق

ها تحقیق و توسعه انجام دهند. عالوه بر این دولت سعی کرد که به صورت مشترک با دانشگاهرا تشویق می

های تحقیق و توسعه المللی را تشویق کند که آزمایشگاههای بینهای مختلف شرکتکرد با ارائه مشوقمی

ها به دنبال تسهیل انتقال کارآمد پژوهش از اندازی کنند. این طرحراهها مطرح این کشور خود را در دانشگاه

های پیشرفته برای حلها قادر به توسعه راهآزمایشگاه به بازار و همچنین اطمینان از این موضوع که دانشگاه

استای ارتقاء شود، است. از دیگر از اقدامات اخیر دولت سنگاپور در رها مواجه میرفع مشکالتی که صنعت با آن

های پژوهشی اشاره کرد که در آن متقاضیان مشارکت در توان به فراخوانهمکاری صنعت و دانشگاه می

فراخوان ملزم شده بودند که حتما باید دارای یک شریک صنعتی باشند. در مجموع با اقدامات دولت سطح 

های هم دولت در تامین مالی فعالیتهمکاری دانشگاه و صنعت در سنگاپور افزایش یافت و به مروز زمان س

ه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش یافت. به همین خاطر این نگرانی به وجود آمد که تداوم پژوهشی دانشگاه

ها به بودجه صنعتی شود. قاعدتاً این وابستگی گسترده به این رویکرد ممکن است منجر به وابستگی دانشگاه
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های پایه و افزایش توجه به نست منجر به کاهش توجه محققان به پژوهشتواهای صنعتی و تجاری میفعالیت

های کاربردی شود. در این میان دولت سنگاپور به منظور رفع این مشکل، با اعطای بودجه پژوهشی پژوهش

ام های پایه فعالیت کنند و به نوعی با این اقدها را تشویق کند که در حوزه پژوهشها سعی کرد آنبه دانشگاه

 .(Hooi & Wang, 2020)های پایه و کاربردی بودبه دنبال ایجاد تعادل و موازنه بین توجه به پژوهش

های این کشور به منابع دولتی و به منظور کاهش وابستگی دانشگاه 1990ایل دهه دولت سنگاپور در او

را با  1های این کشور، صندوق وقف دانشگاهیهمچنین شناسایی منابع مالی جدید  برای تامین مالی دانشگاه

های وری کمکآها برای جمعاندازی کرد. هدف دولت از این اقدام تشویق دانشگاهمیلیارد دالر راه 1سرمایه 

های صنعتی و تجاری بود. دولت در ابتدا التحصیالن و شرکتمالی از بخش غیردولتی و خصوصی، به ویژه فارغ

دالر  1گذاری کرد و متعهد شد که به ازای دریافت هر میلیون دالر سنگاپور در این صندوق سرمایه 500مبلغ 

 که رفتیمکند. در مجموع انتظار صندوق کمک می پول از بخش غیردولتی، دولت هم به اندازه یک دالر به

 یردولتیغ یدالر منابع مال ونیلیم 250 حداقل خود، تیفعال اول سال 5 یط در سنگاپور یاصل دانشگاه دو

 مقابل در. بود یاتیعمل یهانهیهز کلدرصد60 به یدولت یهاگرنت کاهش طرح نیا یینها هدفجذب کنند. 

 نی. البته اشدیم نیتام صندوق منابع از زین  درصد 10 و افتی شیافزا درصد 25 به زین انیدانشجو هیشهر

بودجه  نیتام یبرا یدیجد ، دولت سنگاپور برنامه1996حال در اواخر سال  نیصندوق بعداً منحنل شد. با ا

 یبه ازاکرد که بر اساس آن دولت متعهد شد که  اجرا را ناگینا فناورانه دانش و سنگاپور یمل دانشگاه دو

اختصاص  هادانشگاه آن یمال نیتام یهاصندوق بودجه به دالر دو دولت ،یردولتیغ منابع از دالر 1 هر جذب

 .(J. K. Mok & Lee, 2003)دهدمی

های تحقیق ، وزراء این کشور یک کمیته تشکیل دادند و در آن کمیته مسیرها و استراتژی2004در سال 

محور راهبردی برای برنامه کار ملی تحقیق و توسعه  5و توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفتند. در این کمیته 

های سطح باال به ریاست ای تحقیقات، نوآوری و سازمانسنگاپور تعیین شدند و همچنین پیشنهاد تاسیس شور

                                                 
 

1 Universities Endowment Fund (UEF) 
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گذاری مطرح شد. پنج محور نخست وزیر به منظور پیشبرد تالش ملی برای ترویج پژوهش، نوآوری و سرمایه

 :(Chua, 2007)راهبردی برنامه کار ملی تحقیق و توسعه سنگاپور عبارتند از

  ارتقا و افزایش هزینه تحقیق و توسعه ملی برای دستیابی به سه درصد تولید ناخالص ملی تا سال

2010، 

 های راهبردی تحقیق و توسعه،گذاری در حوزهشناسایی و سرمایه 

 های راهبردی،های کاربردی و پایه در حوزهتامین بودجه متوازن پژوهش 

 ابع و حمایت برای تشویق بخش خصوصی به تحقیق و توسعه،ارائه من 

 .تقویت ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی در تحقیق و توسعه 

 1های صنعت و تجارتخانهدر مورد تقسیم کار در حوزه علم و فناوری سنگاپور باید توجه داشت که وزارت

های صنعتی و تحقیق و توسعه را بر ستمسئولیت سازماندهی و سیاستگذاری در زمینه سیا 2و وزارت آموزش

و  EDB ،A*STARهای عهده دارند. وزارت صنعت و تجارت از یک طرف به واسطه تالش مشترک سازمان

SPRING محور را برعهده دارد. از طرف دیگر نیز وزارت آموزش مسئولیت پیشبرد تحقیق و توسعه ماموریت

انشگاهی را برعهده دارد. با این وجود دولت سنگاپور به منظور های علم و فناوری دمسئولیت نظارت بر پژوهش

 ریزرا  3پژوهش یمل ادیبن 2006 سال درهای تحقیق و توسعه در سطح ملی، هماهنگی هر چه بیشتر فعالیت

های ملی کرد. البته باید توجه داشت که بنیاد ملی پژوهش توسعه طرح سیتاسکشور  نیا ریوزنظر نخست

 و دارد برعهده را مختلف یهاسازمان یپژوهش یهاتیفعال یهماهنگکند، را تسهیل می تحقیق و توسعه

 .(K. H. Mok, 2015)دارد  برعهده زین را وتوسعه قیتحق یهابودجه عیتوز و صیتخص تیریمد نیهمچن

 

                                                 
 

1 The Ministry of Trade and Industry (MTI) 

2 The Ministry of Education (MOE) 

3 National Research Foundation (NRF) 
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 (Wang, 2018): اقدامات نوآوری در سنگاپور1-4شکل 

 

های ت سنگاپور در فعالیتگذاری دولتوان گفت که سرمایهدر مجموع با توجه به اقدامات انجام شده می

این کشور در  1های تحقیق و و توسعهای که هزینه ناخالص فعالیتتحقیق و توسعه قابل توجه است به گونه

درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این در حالی  2.2میلیارد دالر  معادل  7حدود  2016سال 

است. مقایسه  2015میلیارد دالری در سال  7.1گذاری هدرصد کمتر از سرمای 0.4است که این رقم حدود 

آمار مربوط به هزینه ناخالص تحقیق و توسعه سنگاپور با دیگر کشورهای توسعه یافته به خوبی حجم قابل 

دهد. سهم هزینه ناخالص تحقیق و توسعه گذاری این کشور در زمینه تحقیق و توسعه را نشان میتوجه سرمایه

درصد،  1.9برابر  2015درصد، استرالیا در سال  1.7برای انگلیس  2016داخلی در سال  به تولید ناخالص

توان گفت درصد است. به بیان ساده می 4.2جنوبی درصد و کره 3.3درصد، ژاپن  2.8درصد، آمریکا  2.1چین 

اپور از که از نظر شاخص سهم هزینه ناخالص تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی وضعیت دولت سنگ

جنوبی و آمریکا است. با این حال کشورهای انگلیس، استرالیا و چین بهتر است و کمتر از کشورهای ژاپن، کره

به  2016های تحقیق و توسعه در سال باید توجه داشت که میزان مشارکت دولت و بخش خصوصی در هزینه

 (Hooi & Wang, 2020)درصد بوده است  1.3درصد و  0.9ترتیب 

 علت انتخاب سنگاپور.2-1-4

                                                 
 

1 Gross Expenditure on R&D (GERD) 
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میلیون نفری یک کشور کوچک محسوب  4.7کیلومتر و جمعیت نزدیک به  687کشور سنگاپور با مساحت 

های استقالل یافته است. با این حال بررسی نتایج گزارش 1965که در سال  (Australia, 2012)شودمی

های مختلف علم، فناوری ل گذشته در عرصهسا 60المللی حاکی از عملکرد قابل توجه این کشور در طی بین

، سنگاپور در طی چند سال اخیر، همواره المللی مختلفهای بینای که  براساس گزارشو اقتصاد است. به گونه

پذیری جهانی مجمع به عنوان یکی از کشورهای پیشرو دنیا مطرح بوده است؛به عنوان نمونه در گزارش رقابت

رتبه اول و همچنین براساس شاخص جهانی نوآوری نیز در رتبه هشتم جهان  2019جهانی اقتصاد در سال 

است. برخالف بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا، سنگاپور فاقد منابع طبیعی است و به همین  قرار گرفته

. در خاطر از نظر سیاستگذاران این کشور تنها راه پیشرفت سنگاپور توجه به علم، فناوری و نوآوری است

مجموع براساس دالیل مطرح شده در ادامه، کشور سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای مناسب برای مطالعه 

 تطبیقی انتخاب شده است. 

محور دنیا متفاوت است. یافته و پژوهشسیستم پژوهش و نوآوری سنگاپور با دیگر کشورهای توسعه .1

د سوئد و آلمان به صورت ارگانیک و از سمت در حالی که سیستم پژوهش و نوآوری در کشورهای مانن

محور شکل گرفته و رشد کرده است، اما فشار تحقیق و توسعه در سنگاپور ها یا صنایع پژوهشدانشگاه

پذیری عمدتاً یک تالش مستقیم و هدایت شده از سوی دولت این کشور برای ارتقاء و تقویت رقابت

. پس برجسته بودن (Hooi & Wang, 2020; Lee & Gopinathan, 2008; Wang, 2018)بوده ست

 توان آموزنده باشد.علمکرد بخش پژوهش این کشور می نقش دولت در زمینه ارتقاء

حمایت قابل توجه دولت سنگاپور از پژوهش و در نظر گرفتن این نکته که دولت این کشور در طی  .2

های اقتصادی، بودجه بخش پژوهش را افزایش داده است، بررسی های اخیر و با وجود بحرانسال

 .(Hooi & Wang, 2020)تجریه سنگاپور را جذاب کرده است

بنیان است که محرک اصلی رشد اقتصادی محور و دانشدر حال حاضر سنگاپور یک اقتصاد نوآوری .3

 .(Chua, 2007)ه در حوزه علم و فناوری عنوان شده استآن تحقیق و توسع

های بازسازی و اصالح نظام آموزش دانشگاهی در سنگاپور به عنوان یکی از مهمترین موضوع .4

 .(Lee & Gopinathan, 2008)سیاستگذاری عمومی در طی دهه گذشته مطرح بوده است

های متنوع، امکان بررسی جامع و یکپارچه های مختلف با برنامهکوچک بودن سنگاپور و فقدان ایالت .5

 .(Wang, 2018)کندلی پژوهش در این کشور را فراهم میهای تامین مابرنامه
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 اکوسیستم تحقیقات، نوآوری و بنگاه.3-1-4

های تامین مالی های مختلف،سازماناکوسیستم تحقیقات، نوآوری و بنگاه در سنگاپور شامل وزارتخانه

مجریان تحقیق و توسعه است. در باالترین سطح شورای تحقیقات، نوآوری و بنگاه قرار دارد  تحقیق و توسعه و

که ریاست آن برعهده نخست وزیر سنگاپور است. شورای تحقیقات، نوآوری و بنگاه به وسیله شورای بنیاد ملی 

گاپور، حمایت از های پنج ساله برای رشد قابلیت پژوهشی سنپژوهش که مسئولیت تدوین برنامه و سیاست

. به (NRF, 2021c)شودهای ملی آینده این کشور را برعهده دارد، حمایت میرشد اقتصادی و رفع چالش

 اند.نمایش داده شده 2-4شکل بوم تحقیقات، نوآوری و بنگاه سنگاپور در صورت کلی بازیگران درگیر در زیست

 

 .(NRF, 2021c)  : اکوسیستم تحقیقات، نوآوری و بنگاه2-4شکل 

ها که تکنیکبه صورت کلی سنگاپور دارای چهار بازیگر متفاوت در حوزه پژوهش است اول دانشگاه و پلی

ها ایفا شده به وسیله دانشگاه های توسعه دادهسازی فناوریها نقش مهم و واضحی در تجاریتکنیکپلی

کاری و تکرار نقش های پژوهشی هستند که به صورت واضح به جای موازیکنند. گروه دوم موسسهمی
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دهند و نتایجی که به آن دست هایی که انجام میها در زمینه نوع پژوهشها، به عنوان مکمل نقش آندانشگاه

 گرید و کارها و کسب نیب روابط بر شتریب تمرکز هانقش زیتما و حوضو نیا البتهکنند. کنند، عمل میپیدا می

ها هستند که . دسته سوم، نهادهای دولتی و بیمارستانکندیم لیتسه را ینوآور ستمیس در گرانیباز

های علوم دفاعی هستند های ملی سازماندهند و گروه چهارم آزمایشگاههای حوزه سالمت را انجام میپژوهش

 (Australia, 2012)دهند.های نظامی را انجام میکه پژوهش

 1شورای تحقیقات، نوآوری و بنگاه .1-3-1-4

کند. ریاست شورای تحقیقات، نوآوری بنیاد ملی پژوهش از شورای تحقیقات، نوآوری و سازمان حمایت می

کند. شورای و بنگاه سنگاپور بر عهده نخست وزیر این کشور است که اعضا را برای دوره دو ساله تعیین می

تحقیقات، نوآوری و بنگاه شامل وزرای کابینه و اعضای برجسته داخلی و خارجی از جوامع تجاری، علمی و 

، مسیر راهبردی برای تحقیق و توسعه ملی 2006ی با تاسیس در سال این شورا .(NRF, 2021c)فناوری است

 : (NRF, 2021c)را تعیین کرد. این شورای دارای دو هدف اصلی است

 های ملی تحقیق و توسعه برای پیشبرد ها و استراتژیمشاوره به کابینه سنگاپور در مورد سیاست

 های قوی در تحقیق و توسعه.بنیان، با قابلیتتبدیل سنگاپور به یک جامعه دانش

  هدایت پیشبرد ملی برای ارتقاء پژوهش، نوآوری و بنگاه از طریق تشویق ابتکارات جدید در خلق

 های جدید رشد اقتصادی بلندمدت.دانش علمی و فناوری و تحریک زمینه

 نهادهای تامین مالی پژوهش سنگاپور.4-1-4

رات پژوهشی، شناسایی نهادهای اصلی درگیر در یکی از مسائل مهم در زمینه بررسی نظام توزیع اعتبا

زمینه تامین مالی پژوهش است. در این راستا در ادامه به صورت مختصر نهادهای درگیر در زمینه تامین مالی 

 (. 3-4شکل پژوهش سنگاپور معرفی شدند )

 

                                                 
 

1 Research, Innovation and Enterprise Council (RIEC) 
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 (Australia, 2012): نهادهای تامین مالی پژوهش سنگاپور3-4شکل 

 های دانشگاهیشورای پژوهش .1-4-1-4

به منظور حمایت از  1ا عنوان صندوق پژوهش دانشگاهیو ب 1994 های دانشگاهی در سالشورای پژوهش

های پژوهشی ها و سیاستهای دانشگاهی در  سنگاپور تاسیس شد. این شورای مسیر و جهت استراتژیپژوهش

 های این شورای در راستای دستیابی به اهداف زیر است:کند. در مجموع حمایتها را پیشنهاد میدانشگاه

 های آینده باشد. ای برای اکتشافات و نوآورییهخلق دانش جدیدی که پا .1

ها برای محققان، دانشگاهیان و دانشجوها و افزایش تر کردن دانشگاهها، جذابافزایش شهرت دانشگاه .2

 جذابیت سنگاپور به عنوان هاب استعداد.

ر ها برای مشارکت دبهبود کیفیت کلی آموزش به دانشجویان از طریق تشویق کارکنان دانشگاه .3

 اکتشافات  و تفکرات در رشته خود. 

التحصیل به منظور پرورش استعدادهای بومی برای های با کیفیت به نیروی انسانی فارغارائه آموزش .4

 پاسخگویی به نیازهای دانشگاهی و اقتصادی.

 :(MOE, 2006)های دانشگاهی شامل موارد زیر استخدمات شورای پژوهش

های دانشگاهی و پیشنهاد نقاط تمرکز پژوهش استراتژیک به شناسایی روندهای جهانی در پژوهش .1

 ، 2انجمن پژوهش دانشگاهی

                                                 
 

1 The Academic Research Fund (AcRF) 

2 Academic Research Board 

های شورای پژوهش
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 پیشنهاد تخصیص بودجه به انجمن پژوهش دانشگاهی،  .2

های پژوهشی به بنیاد ملی پژوهش برای جذب حمایت مالی از هایی برای برنامهپروپوزالپیشنهاد  .3

 بنیاد ملی پژوهش،

 ها.های دانشگاههای و عملکرد پژوهشنظارت و ارزیابی خروجی .4

میلیون دالر بود. بعد از آن تا سال  96، 1994-1996بودجه شورای تحقیقات دانشگاهی در بازه زمانی 

میلیون دالر برای  550میلیون دالر در هر سال بوده است )در مجموع  110این سازمان ثابت و ، بودجه 2005

های دانشگاهی را افزایش داد و برای دوره ، دولت بودجه شورای پژوهش2005دوره پنج ساله(. در آگوست 

 .(Australia, 2012)میلیارد دالر تعیین کرد 1.05پنج ساله  

 سازمان علم، فناوری و پژوهش .2-4-1-4

سازمان علم، فناوری و پژوهش، سازمان تحقیق و توسعه بخش دولتی سنگاپور است. این نهاد با اتخاذ 

ی و اجتماعی با دیگر بازیگران حوزه پژوهش در بخش خصوصی رویکرد نوآوری باز و در راستای منافع اقتصاد

به عنوان یک نهاد علم و فناوری است که به دنبال پُر کردن شکاف بین  A*STARکند. و دولتی همکاری می

های صنعت و دانشگاه است. سازمان علم، فناوری و پژوهش منابع مالی الزم برای حمایت از پژوهش

1Extramural المللی انجام ها، مراکز پژوهشی و با مشارکت همکاران بومی و بینها، بیمارستانگاهکه در دانش

 . (Australia, 2012)کندشود را تامین میمی

های پژوهشی به مزایای قابل لمس وری و پژوهش به منظور تسریع فرآیند تبدیل یافتهسازمان علم، فنا

اقتصادی، به صورت فعال دنبال ارتقاء تعامل بین بخش پژوهش و صنعت است. در این راستا به منظور کمک 

دهد از یهای مختلف را به محققان ارائه مشان انوع حمایتهای فکریسازی داراییبه محققان برای تجاری

های های فنی، حمایت مالی ، اعزام دانشمندان پژوهشی به شرکتتوان به ارائه مشاورهها میجمله این حمایت

 .(Australia, 2012)صنعتی و اشتراک منابع موجود و ... اشاره کرد

                                                 
 

 شود.های پژوهشی انجام میهایی است که توسط افراد خارج از دانشگاه و موسسهشپژوه 1
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های های متعددی را در حوزه فعالیتالتحصیالن سازمان، علم، فناوری و پژوهش حمایتآکادمی فارغ

 یکارشناس مقطع در لیتحصتوان به فراهم کردن زمینه دهد که ازجمله میپژوهشی به مردم سنگاپور ارائه می

 یبرا یجوان دوره دکتر النیالتحصفارغ ازاشاره کرد. حمایت مالی  ی برتر جهانهادانشگاه در یدکتر و ارشد

نقطه از جهان از دیگر  هر در یو شرکت یدانشگاه یهاشگاهیآزما نیدر بهتر یپسادکتر قیکسب تجربه از طر

. به عنوان نمونه بورسیه ملی علوم، هزینه تحصیالت دکتری (Australia, 2012)ها است موارد این حمایت

در مقطع  لیقبل از تحص دیبا منتخب داوطلبانکند. افراد واجد شرایط را برای یک دوره پنج ساله تامین می

مشارکت در  انی. متقاضکنند شرکت A*STAR یتقایساله در موسسه تحق کی یدوره پژوهش کی یدکتر

 :از عبارتندها از آن یبرخداشته باشند که  یخاص طیشرا دیبادوره  نیا

 شوند سنگاپور شهروند که باشند نیا دنبال به ای باشند سنگاپور تیتابع. 

 باشد یپژوهش مشاغل به عالقمند. 

 باشد مرتبط یهارشته در برجسته عملکرد یدارا. 

 باشد کرده ارسال درخواست یجهان برتر دانشگاه کی در یدکتر دوره یبرا. 

 1شورای ملی تحقیقات پزشکی .4-1-4-3

تاسیس شده است و مسئولیت نظارت بر توسعه و پیشرفت  1994شورای ملی تحقیقات پژشکی در سال 

را  حوزه سالمت یهاموسسه یپژوهش  یهاتیفعال یمال منابع یشوراتحقیقات پزشکی را برعهده دارد. این 

کند و همچنین از طریق اعطای جوایز های رقابتی در حوزه سالمت را تامین می، بودجه پژوهشکندیم نیتام

 ,Australia)کندها و محققان حوزه سالمت را فراهم میهای تحصیلی زمینه توسعه توانمندی پزشکو بورسیه

2012). 

 2انجمن توسعه اقتصادی .4-1-4-4

وکار چابک های اشتغال خوب و کسبماموریت انجمن توسعه اقتصادی ایجاد رشد اقتصادی پایدار با فرصت

های عتی در بخشگذاری و توسعه صنانجمن توسعه اقتصادی مسئولیت ارتقاء سرمایهبرای سنگاپور است. 
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اندازی صنایع موفق و راه الملل را برعهده دارد. انجمن توسعه اقتصادی به منظورتولیدی و خدمات تجارت بین

را  1EDBI، 1991کند. انجمن در سال گذاری میوکارهای رقابتی در سطح جهانی سرمایهپایدار بر روی کسب

 یمانند فناور باال رشد با فناورانه یهابخش درطریق آن  گذاری خود تاسیس کرد و ازبه عنوان بازوی سرمایه

گذاری صنایع راهبردی سرمایه ریسانوظهور، بخش سالمت و  یهایاطالعات و ارتباطات، فناور

صنایع ذیل این انجمن بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی ساالنه سنگاپور را .(Australia, 2012)کندمی

دهند. این انجمن از طریق ارائه اطالعات، ایجاد ارتباط با شرکاء مختلف و تسهیل دسترسی به شکل می

های مختلف ها، با شرکتآنگذاران و همچنین اقدامات برای رشد و تحول دولتی برای سرمایه هایمشوق

 کند.همکاری می

 بنیاد ملی پژوهش .5-1-4

زیر نظر نخست وزیر این کشور فعالیت خود را شروع کرد. این  2006ژانویه سال  1بنیاد ملی پژوهش در 

های خود در زمینه پژوهش، نوآوری و بنگاه، مسیر کشور در ها و استراتژیها، برنامهنهاد از طریق سیاست

 یمال تیحما یراهبرد یهاطرح ازپژوهش  یملکند. عالوه بر این بنیاد و توسعه را تعیین می زمینه تحقیق

های تحقیق و همچنین از طریق مشارکت در پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه پژوهش، قابلیت کندیم

ور به هاب تحقیق دهد. به صورت کلی هدف بنیاد ملی پژوهش تبدیل سنگاپو توسعه در سنگاپور را ارتقاء می

ربا بنیان، نوآور و کارآفرین و تبدیل سنگاپور به آهنو توسعه، کمک به حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش

 رخانهیدبالبته باید توجه داشت که بنیاد ملی پژوهش نقش  .(NRF, 2021c)تعالی در حوزه علم و نوآوری است

هیئت مدیره بنیاد ملی  .شودیم تیریمد ریوز نخست لهیوس به که دارد را بنگاه و ینوآور قات،یتحق یشورا

 A*STARها و مدیر انجمن توسعه اقتصادی و های مرتبط، روسای دانشگاهپژوهش شامل نماینده وزارتخانه

.به نوعی نماینده همه نهادهای اصلی متولی تامین مالی و انجام پژوهش در هیئت مدیره (Seng, 2015)است

 بنیاد ملی پژوهش حضور دارند.
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اشاره شد از نظر جایگاه بنیاد ملی پژوهش زیر نظر دفتر نخست وزیر این کشور قرار دارد و  همانطور که

معاون نخست وزیر و وزیر دارایی)آقای هنگ سوئی کیت(، ریاست هیئت مدیره بنیاد ملی پژوهش را برعهده 

 جه آن است. وزیری بیانگر اهمیت قابل تو. قرارگرفتن این نهاد ذیل دفتر نخست(NRF, 2021c)دارد 

 کندیم فایرا ا 1یمل استیس نیتدو سازمانبنیاد ملی پژوهش هم نقش یک سازمان تامین مالی و هم یک 

 و قیتحق یهاشگاهیاو آزم A*STAR، CREATE ها،دانشگاه مانند بومستیز در پژوهش مختلف انیمجر با و

 ,Seng) کندیم یهماهنگ پژوهش وزهح با مرتبط یهاتیاز فعال یعیوس فیانجام ط یبرا ها،شرکت توسعه

 :(NRF, 2021c)به صورت کلی ماموریت بنیاد ملی پژوهشی شامل چهار مورد زیر هستند. (2015

 .بنگاهو  یپژوهش، نوآور یبرا ییهایها و استراتژطرح ها،استیس نیتدو .1

 کنندیم تیتقو را یپژوهش و یعلم یهاتیقابل که یاقدامات و هاطرح از یمال تیحما و بودجه نیتام .2

 .شوندیم یو مل یمنجر به اثرات اقتصاد و

 دانشمندان و محققان جذب و سنگاپور مردم تیترب قیو توسعه از طر قیتحق تیو ظرف تیقابل جادیا .3

 .یخارج

 ان،یبندانش اقتصاد کی به سنگاپور لیتبد یبرا مختلف یهاسازمان یپژوهش یهابرنامه یهماهنگ .4

 .نیکارآفر و نوآور

های محور)ما به عنوان یک تیم داخلی با بخش(.تیم1بنیاد ملی پژوهش عبارتند از:  هایبا این حال ارزش

هایی هستیم (.تاثیرگذار)ما به دنبال انجام پروژه2دهیم(، بُرد شکل می-کنیم و روابط بُردخارجی همکاری می

حور )ما از بهترین اقدامات م(.اصل3گردند(، که منجر به ایجاد مزایایی پایدار بلندمدت و ارزش افزوده باال می

محور)ما از (.سیستم4کنیم و در به کارگیری چنین اصولی ثابت قدم هستیم( و در سراسر جهان پیروی می

 .(NRF, 2021c)کنیم(های مختلف استفاده میکنیم و از ارتباط موجودیتیک تصویر بزرگ استفاده می

 یهاتیفعال تیتقو یبه باال برا نییو پا نییباال به پا کردیرو دو هرالزم به ذکر است که بنیاد ملی پژوهش از 

البته باید توجه داشت که بنیاد ملی پژوهش پنج محور راهبردیِ برنامه کار  .کندیم استفادهو توسعه  قیتحق

ها افزایش دهد. در مجموع هدف همه برنامههای خود مورد توجه قرار میملی تحقیق و توسعه را در برنامه
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برداری اجتماعی ت و قابلیت تحقیق و توسعه در سنگاپور و ترویج انتشار نتایج تحقیق و توسعه برای بهرهظرفی

 .(Chua, 2007)و اقتصادی است

هایی یک مرور بر برخی از برنامه 4-4شکل های بنیاد ملی پژوهش در به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت

. در رویکرد باال (Chua, 2007)که بنیاد ملی پژوهشی تا به امروز تدوین و اجرا کرده است، صورت گرفته است

های پژوهشی در چند حوزه راهبردی که برای پایین، بنیاد ملی پژوهش از ابتدای فعالیت خود بر فعالیتبه 

های ملی و ارتقاء توسعه اقتصادی سنگاپور ضروری بودند، تمرکز کرد. در رویکرد باال به پاسخگویی به چالش

در رویکرد پایین به باال، دولت صرفاً های راهبردی برعهده دارد اما پایین دولت نقش اصلی را در تعیین حوزه

های حمایتی را به منظور مشارکت کند و برنامهها را فراهم میدهد، زیرساختهای مالی را ارائه میمشوق

 .(K. H. Mok, 2015)کندهای تحقیق و توسعه اجرا میذینفعان مختلف در فعالیت



 شناسی نظام توزیع اعتبار پژوهشی و طراحی الگوی مطلوبآسیب

 

314 

 

 

 (Chua, 2007)یپژوهش یمل ادیبن یهابرنامه بر یمرور: 4-4شکل 

 

 (نییپا به باال کردی)رو1یراهبرد توسعه و قیقتح یهاحوزه .1-5-1-4

ها دارای مزیت رقابتی حوزه اند که سنگاپور در آنهای راهبردی با این فرض انتخاب شدههای پژوهشحوزه 

آمیز برای توسعه ها را به صورت موفقیتاست و این کشور قادر است که نتایج تحقیق و توسعه در آن حوزه

استفاده قرار دهد. هر حوزه تحت عنوان یک برنامه پژوهشی مشخص مورد حمایت های صنعتی مورد خوشه

 برنامه هرگیرد. ها از پژوهش تا نوآوری و بنگاه را در بر میگیرد که هر برنامه طیف متنوعی از فعالیتقرار می

                                                 
 

1 Strategic R&D Areas 

سیستم نوآوری مبتنی بر تحقیق و توسعه چاالک 

 برای اقتصاد دانش بنیان

CREATE  مرکز پژوهشی تعالی 
طرح تامین مالی برنامه 

 پژوهش رقابتی

های پژوهشیبورسیه  

های دیجیتال و رسانه لوم زیستیع

 تعاملی

های آب و محیط فناوری

 زیست، آب تمیز و انرژی

 پایین به باال

 باال به پایین

های استراتژیکحوزه  صنایع جدید 

 افزایش قابلیت و ظرفیت پژوهش اقدامات بنیاد ملی پژوهش
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وزه مورد نظر با ح مرتبط یدولت یهاسازمان و یپژوهش جوامع ندگانینما از متشکل ییاجرا تهیکم کی توسط

برداری . این کمیته مسئولیت نظارت و اطمینان از توسعه و اجرای کامل برنامه و همچنین  بهرهشودیم تیریمد

و همزمان با شروع فعالیت خود سه حوزه  2006ها را برعهده دارد. بنیاد ملی پژوهش در سال از نتایج پژوهش

های آب و ها را تامین کند که عبارتند از: فناوریراهبردی را شناسایی کرد و متعهد شد که بودجه آن

های دیجیتال و تعاملی با تمرکز بر طراحی و توسعه زیست با تاکید بر آب تمیز و انرژی پاک، رسانهمحیط

های بالینی و ها در آموزش و در نهایت علوم زیستی با تمرکز بر پژوهشها و کاربرد این رسانهبازی

 .(Chua, 2007)کاربردی

 )رویکرد پایین به باال( 1برنامه پژوهش رقابتی .2-5-1-4

های پژوهش راهبردی برنامه پژوهش رقابتی به نوعی مکمل رویکرد باال به پایین است که در آن حوزه 

های پژوهشی با رویکرد ای از ایدهامین مالی طیف گستردهشناسایی شده بودند. هدف برنامه پژوهش رقابتی ت

ای از شود که شامل مجموعههایی ارائه میپایین به باال است. جایزه و برنامه پژوهش رقابتی به پیشنهاد برنامه

پردازند. پیشنهادهای منتخب براساس های پژوهشی کوچک هستند که با یکدیگر به یک موضوع کالن میپروژه

 برنامه هدفشوند. المللی داوری انتخاب میهای پذیرفته شده بینو از طریق داوری با استفاده از نرم رقابت

 باال، به نییپا کردیرو از استفاده با و کشور یپژوهش جامعه با تعامل قیطر از که است نیا یرقابت پژوهش

. کند ییشناسا دارند،را  ندهیر آد یراهبرد یحوزه پژوهش کیشدن به  لیتبد لیپتانسکه  یپژوهش یهادهیا

های علم پژوهشی در همه حوزه ها و پیشنهادهابراساس این برنامه در طول هر سال دو فراخوان برای اخذ ایده

های پژوهشی که مبتنی بر مطالعات شود. در این میان باید توجه داشت که در این برنامه ایدهو فناوری اعالم می

 یمبنا بر هاپروپوزالحال در هر فراخوان  نیا با. علوم زیستی، اولویت باالتری دارند ای هستند مانندبین رشته

های که به صورت کلی مرتبط به هر موضوعی وند. پروپوزالشیم افتیدر ویسنار بر یمبتن ای آزاد یبنددسته

هایی که مربوط پروپوزال گیرند. در حالی کههای آزاد قرار میدر حوزه علم و فناوری هستند در دسته پروپوزال
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گیرند. در های ارائه شده در یک سناریو خاص هستند در دسته دوم قرار میبه یک چالش مشخص یا فرصت

های جدیدی شدن ایده بندی آزاد ممکن است منجر به مطرحهای دستهاین میان باید توجه داشت که پروپوزال

 .(Chua, 2007)اندبه آن ایده فکر نکرده ریزان کشور قبالشوند که سیاستگذاران و برنامه

 یاچندرشته یهامیت یریگشکل عیتسر دنبال به پژوهش یمل ادیبن یرقابت پژوهش برنامه یمال نیتام طرح

. موضوع دارند تیاهم جامعه و سنگاپور یبرااست که  یمرزلبه یپژوهش یهاانجام پروژه یبرا یارشتهنیو ب

پروژه پیشنهادی در این برنامه باید همراستا با مشکالت و نیازهای مهم سنگاپور باشد و در راستای رفع آن 

 شودیم تیحما سال 5حداکثر تا  یپژوهش پروژه کها باشد. شایان ذکر است که براساس این برنامه از یچالش

(NRF, 2021a)کشور حاکم است. نیا یهایاستگذاریبلندمدت نسبت به پژوهش در س کردیرو ی. به نوع 

 یهاموسسه ،(یعال)آموزش  یعال یریادگی یهاموسسه ندگانینماتوجه داشت که  دیبا انیم نیادر 

 یهاحضور در فراخوان طیهستند، واجد شرا یبودجه دولت یسنگاپور که دارا یپزشک یهاموسسه و یپژوهش

 نیبه شرکت در اقادر  یینهادها به تنها گریو د یبخش خصوص ندگانیهستند. در مقابل نما یبرنامه رقابت نیا

 یهاوانقادر به مشارکت در فراخ طیواجد شرا یدولت یاز نهادها یکیبا  یهمکار قیو فقط از طر ستیفراخوان ن

. عالوه بر این مجری اصلی و همکار آن در زمان ارسال پیشنهاد برای فراخوان باید شرایط زیر هستند یرقابت

 :(NRF, 2021a)را داشته باشند

 یبودجه دولت یسنگاپور که دارا یداخل یهاموسسهدر  یشغل گاهیجا یدارا دیبالقوه با یمتقاض 

 کار باشد(. بهسنگاپور مشغول  یداخل یهاماه در موسسه 9اقل ) حد باشد هستند،

 دهدیم انجام پژوهش سنگاپور در که باشد  یپژوهش برنامه ای شگاهیآزما یدارا دیبالقوه با یمتقاض. 

 یپژوهش یهامیبه ت ییو ارائه راهنما یپژوهش یهابرنامه یدر رهبر ییتوانا سابقه با مستقل نهاد کی 

 برجسته و مولد باشد. یپژوهش جیو نتا هایخروج یدارا نیو همچن بوده

 باشد نداشته وجود یمتقاض توسط گرید یمل یهاگرنت افتیدر مورد در یگزارش چیه. 

کنند و سپس پروپوزال ارسال میبا این حال باید توجه داشت که متقاضیان یک پیشنهاد در قالب پیش

یک پانل از متخصصان بنیاد ملی پژوهشی  ارزیابی و غربال پیشنهادهای دریافتی از طریق فراخوان، توسط 

های شوند. البته باید توجه داشت که پروپوزالدار برای ارائه پروپوزال کامل انتخاب میهای آیندهشوند و ایدهمی
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د. گیرنالمللی برنامه مورد ارزیابی قرار میالمللی و پانل ارزیابی بینکامل توسط داورها و متخصصان بین

 های به شرح زیر هستند:معیارهای ارزیابی پروپوزال

 یموضوع پژوهش تیاهم، 

 یعلم یهاشرفتیپ  ای 1یبیتخر یخلق نوآور یراموضوع پژوهش ب لیپتانس، 

 برنامه، تیریمد و بودجه زانیم 

 پژوهش، میت یفن یهایستگیشا و هاتیمز 

 سنگاپور. یپژوهش برا جینتا تیاهم و یاحتمال ریتاث 

که پروپوزال خود را در  دارند فرصت روز 40 محققان که استای های ذیل این برنامه به گونهوانفراخ

سامانه ارسال کنند. البته معموالً چند روز قبل از شروع زمان فراخوان، اطالعات آن در سایت بارگذاری 

ها . ذکر این نکته ضروری است که دولت سنگاپور به منظور مدیریت صحیح فراخوان( ,a2021NRF)2شودمی

اندازی کرده است. این سیستم راه را "3گرنت کپارچهی تیریمد ستمیس"های اعطای گرنت خود سامانه و برنامه

های بنیاد ملی پژوهشی، وزارت برای کمک به محققان و مدیران نهادهای اعطاکننده گرنت که در برنامه

بهداشت، وزارت آموزش و سازمان علم، فناوری و پژوهشی درگیر هستند، طراحی شده است. در این سامانه 

شود. دسترسی به متن فراخوان برای همه افراد بارگذاری می هاشوند و اطالعات آنها اعالم میفراخوان

 سامانه در زین برنده اطالعات ابدییم خاتمه که فراخوان هر یبرا نکهیا توجه قابل نکته اماپذیر است. امکان

 .(IGMS, 2021)شودمی داده قرار

 4های پژوهشی بنیاد ملی پژوهشبورسیه .3-5-1-4

با توجه به جمعیت کم کشور سنگاپور، کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه پژوهش همواره به عنوان 

این کشور در راستای رفع این چالش ایده جذب نیروی یک چالش اساسی مطرح بوده است. سیاستگذاران 

های مختلف خود پژوهشی توانمند از خارج از کشور را مطرح کردند. به همین خاطر دولت سنگاپور در برنامه

                                                 
 

1  Disruptive Innovation 

2 https://researchgrant.gov.sg/Pages/GrantCallDetail.aspx?AXID=CRP27-2021&CompanyCode=nrf 

3 the Integrated Grant Management System 

4 NRF Research Fellowships 
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توان به ها میدر حوزه علم و فناوری به جذب نیروی توانمند خارجی توجه کرده است از جمله این برنامه

 ها اشاره کرد. RCEو  CREATEهای برنامه

های پژوهشی بنیاد ملی پژوهش در فرآیند شناسایی محققان توانمند با این حال تیم مجریان برنامه بورسیه

 معموالً خارجی به این موضوع توجه دارند که در برخی از مواقع محققان مشهور و مطرح در هر حوزه پژوهشی، 

انجام پژوهش در  رشیبه پذ یلیظ شهرت و اعتبار خود تمامنظور حف به و خود زیگرسکیواسطه فرهنگ ر به

. در مقابل محققان جوان معموالً آمادگی و انگیزه باالتری برای پذیرش ریسک و ندارندناشناخته  یهاحوزه

گذاری های ناشناخته دارند. به همین خاطر مجریان این برنامه به این نتیجه رسیدند که با سرمایهورود به حوزه

های سنگاپور در حوزه پژوهش ها در کشور، احتمال پیشرفت قابلیتی جذب محققان جوان و جذب آنبر رو

 را یژوهشپ هیبورس برنامه فوق، هدف به یابیدست یراستا در پژوهش یمل ادیبن نینابرا. ب1دهدرا افزایش می

 تیهدا لیپتانس که را اردندهیآ و جوان محققان حفظ و جذب نهیزم در کشور یپژوهش ینهادها به کمک یبرا

 . (Chua, 2007)ی کرداندازراه دارند، را مستقل یهاپژوهش یهابرنامه

کند. های مستقل در سنگاپور را برای محققان جوان فراهم میهای پژوهشی فرصت انجام پژوهشبورسیه

. شایان ذکر است که متقاضیان مجاز به شودیماجرا  کباریدر هر سال  یپژوهش یهاهیبورسراخوان اعطای ف

های مختلف علم و فناوری هستند. عالوه بر های پژوهشی در همه حوزهارسال درخواست برای جذب بورسیه

 یپژوهش یهاهیبورس نامهبرتوانند در این طرح مشارکت کنند. در های مختلف میاین متقاضیان از ملیت

. محققان ها باال استدر آن تیبه موفق یابیکه احتمال دست شودیم تیحما یپژوهش یهاپروژه از معموالً

های نیروی انسانی، تجهیزات و مواد مصرف هزینه توانند گرنت دریافتی را در راستای تامین هزینهمنتخب می

 .(NRF, 2021b)کنند

                                                 
 

های ناشناخته، این پیشنهاد مطرح شد که به جای اعطای گرنت به برای فعالیت در حوزه گریزی محققان با سابقه و مشهوردر آمریکا با توجه به ریسک 1

روی  اساتید با سابقه به منظور راهنمایی دانشجویان پسادکتری، گرنت پژوهشی به صورت مستقیم به محققان جوان اعطا کنند تا به صورت مستقل بر

   های پژوهشی فعالیت کنند.پروژه
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کند از طریق تعامل و های مختلف علم و فناوری، بنیاد ملی پژوهش سعی میبا توجه به گستردگی حوزه

توانمند برای حضور در این برنامه را شناسایی کند.  های پژوهشی محلی، محققانمشورت با نمایندگان سازمان

های برنامه مندی از حمایتهای نهایی برای بهرهدر این میان باید توجه داشت که فرآیند انتخاب گزینه

که در  یانیمتقاض یرحضوریغهای پژوهشی، شامل دو مرحله است. در مرحله اول با ارزیابی و بررسی بورسیه

توسط  یحضور یابیارز دوم مرحله در. شودیم انتخاب انیمتقاض از کوتاه ستیل کیردند، سامانه ثبت نام ک

تر در مرحله دوم از محققان منتخب مرحله قبل ساده انی. به بگرددیپژوهش انجام م یمل ادیبن یابیارز یپانل

مربوط به  یهانهیز. الزم به ذکر است که هشوند حاضر سنگاپوردر  یحضور یابیارز یکه برا شودیدعوت م

شود. در نهایت پس از ارزیابی ی پژوهش تامین میمل ادیمسافرت و سکونت محققان در سنگاپور توسط بن

های پژوهشی سنگاپور ها و موسسههای نهایی وارد فرآیند جذب هیئت علمی در دانشگاهتوسط پانل، گزینه

میلیون دالر  2.15اعالم شده یک گرنت پنج ساله تا سقف  2021در فراخوان سال .(NRF, 2021b)شوندمی

 ریز یهایژگیو دیبا طیشرا نیواجد فراخوان نیا درشود. های سربار( به برندگان اعطا میآمریکا )شامل هزینه

 :(NRF, 2019)باشند داشته را

 ایی مسیر حرفه پژوهشی خود باشند و آماده انجام محققان برجسته با هر ملیتی که در مراحل ابتد

 های مستقل باشند،پژوهش

 ای از علم و فناوری،دارندگان مدرک دکتری و دارای تجربه پژوهش در هر رشته 

 های پژوهشی محلی به عنوان متقاضیان نباید در زمان ارسال درخواست بیشتر از یک سال در موسسه

 عالیت کنند.  دستیار استاد یا جایگاه معادل ف

 .متقاضیان نباید در مسیر شغلی مشابه در سنگاپور جایزه دریافت کرده باشند 

  متقاضی باید متعهد شود در صورت انتخاب شدن توسط تیم بنیاد ملی پژوهش،  یک جایگاه پژوهشی

 مستقل به صورت تمام وقت در سنگاپور داشته باشد.

 انجام سنگاپور در که ییهاپژوهش بودجه نیتام یبراصرفاً های پژوهشی گرنت پژوهشی ذیل برنامه بورسیه

 گرید لهیوس به درخواستهای پژوهشی که در زمان ارسال خواهد شد. همچنین پیشنهاد پروژه نهیهز شوندیم

قرار دارد، مشمول  ندیگرنت در فرا افتیدر یها براپرونده آن ای کنندیم افتیسنگاپور گرنت در یهاسازمان

های . بنیاد ملی پژوهش به منظور اطمینان  از اینکه بورسیه(NRF, 2019)طرح نیست نیا بودجه افتیدر
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 نظر مد را سوال چهارهر طرح  یابیارز دری به محققان شایسته و توانمند اختصاص داده شده است، پژوهش

 :(NRF, 2019)از عبارتند یهاسوال نیا. دهدیم قرار

 نیا چگونهپژوهش کدامند و  یهاهیدر سنگاپور انجام دهد؟ فرض یقصد دارد چه پژوهش یمتقاض .1

 کند؟یم اضافه ارزش سنگاپور پژوهش ستمیاکوس به پژوهش

 دارد؟ یمتقاض یفعل شگاهیآزما گروه با یتفاوت چه پژوهش نیا .2

 خود را دارد؟ یپژوهش میت تیو هدا یهبرر یآمادگ یمتقاض ایآ .3

 را دارد؟ 1شگامانهیپ یهاپژوهش انجام در استقالل ییتوانا محقق ایآ .4

در مجموع متقاضی باید با ارائه توضیحات الزم مشخص کند که چه دلیل وی شایستگی دریافت گرنت 

متقاضیان ایده اصلی خود را در  برای انجام پروژه پژوهشی مورد نظر خود را دارد. در این میان الزم است که

قالب یک پرپوزال کوتاه )در قالب پنج صفحه( بیان کنند و در صورتی که حجم پروپوزال بیشتر از پنج صفحه 

 تیریمد ستمیس"سامانه  قیخود را از طر شنهادیپ دیبا انیمتقاضباشد، پروپوزال مورد نظر پذیرفته نخواهد شد. 

ته باید توجه داشت که معموالً فراخوان اعطای گرنت در قالب برنامه بورسیه الب .کنند ارسال "گرنت کپارچهی

 همهها، پژوهشی به مدت سه ماه برای مشارکت محققان آزاد است. در نهایت بعد از پایان مهلت دریافت طرح

 ات شودیم ارسال محققان نیا زبانیم یهاموسسه یبرا پژوهش یمل ادیبن توسط شده افتیدر هادرخواست

های میزبان تایید شود. در واقع با توجه به اینکه هر محقق متقاضی استفاده وابستگی این محققان به موسسه

های پژوهشی باید پژوهش خود را در سنگاپور انجام بدهد بنابراین نیاز است که هر یک از از گرنت بورسیه

های پژوهشی خود را انجام بدهند. یتهای پژوهشی سنگاپور، فعالها و موسسهمحققان در یکی از دانشگاه

های های پژوهشی باید با یکی از موسسهبنابراین متقاضی قبل از ارسال درخواست مشارکت در فراخوان بورسیه

ها برای اینکه به عنوان موسسه میزبان وی عمل کنند را پژوهشی سنگاپور تعامل داشته باشد و رضایت آن

کننده مشارکت ینهادها همه با خود زبانیم موسسه انتخاب از قبل که ندشویم قیتشو انیمتقاضجلب کند.  

                                                 
 

1 Ground-breaking research 
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ها خود با موسسه میزبان با تا در صورت برنده شدن در زمینه اجرای فعالیت طرح مالقات داشته باشند نیدر ا

 چالش روبرو نشود.

های یابی بورسیههای دریافتی با کمک پانل ارزهای میزبان، طرحپس از تایید متقاضیان توسط موسسه

المللی است، مورد ارزیابی قرار ملی و بین برجسته دانشمندان شامل کهپژوهشی بنیاد ملی پژوهش شامل 

شوند. در مرحله دوم از همه گیرد. در نهایت فهرست کوتاه متقاضیان شرکت در فراخوان شناسایی میمی

باید در سنگاپور حاضر شوند. البته شود که برای مصاحبه حضوری اعضای منتخب مرحله اول دعوت می

ارزیابی در طی   اعضای پانل. های مربوط به سفر و اقامت محققان برعهده بنیاد ملی پژوهش استهزینه

های مستقل و دارایی شایستگی مصاحبه به دنبال شناسایی افراد با سابقه، بالغ و آماده برای هدایت پژوهش

 از یبانیپشت نامه افتیدرانتخاب شده ملزم به  انیهمه متقاض تیادر نه. علمی برای انجام پژوهش هستند

در نامه پشتیبانی مشخص خواهد  .هستندخود  زبانیم موسسه از آن معادل ای گروه ای دانشکده استیرطرف 

شد که در صورت موفقیت متقاضی در انجام طرح خود، موسسه میزبان تا چه اندازه از اجرای این طرح حمایت 

د. با این حال باید توجه داشت محققان منتخبی که قادر نباشند که در مهلت تعیین شده در متن خواهد کر

ها توسط سیستم فراخوان، نامه پشتیبانی موسسه میزبان خود را به بنیاد ملی پژوهش ارائه کند، درخواست آن

 کوتاه فهرست جزء قبلره در این میان باید توجه داشت متقاضیانی که در دواز ادامه کار حذف خواهد شد. 

 آنها به قبل دوره در نکهیا مگر ستندین بعد دور در مشارکت به مجاز است شده رد هاآن درخواست و بودند

 ثبت کنند. را خود درخواست دوباره که باشد شده داده اطالع

 ساختار سازمانی بنیاد ملی پژوهش .4-5-1-4

شت که جدای از مدیریت ارشد و معاون آن دارای در مورد ساختار سازمانی بنیاد ملی پزوهش باید توجه دا

 (.  2-4شکل پنج بخش است  که در ادامه به صورت مختصر توضیح داده )

های حکمرانی ها و چارچوبهای تحقیق و توسعه، نوآوری و بنگاه، سیاست، استراتژیاداره استراتژی .1

کند.  اکوسیستم چاالک تحقیق و توسعه، نوآوری و بنگاه، تدوین و ارزیابی میرا برای رشد و حفظ 

 .(NRF, 2021c)رسانی استواحد ارتباطات شرکتی مسئول روابط عمومی و اطالع
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 .(NRF, 2021c): ساختار سازمانی بنیاد ملی پژوهش 5-4شکل 

های تحقیق و توسعه را با مشارکت ذینفعان در دولت، دانشگاه و صنعت توسعه ، برنامههااداره برنامه .2

 کند.داده و مدیریت می

های پژوهشی گسترده های کلیدی بنیاد ملی پژوهش برای ایجاد قابلیت، برنامهواحد مدیریت گرنت .3

اند، ه صورت کارآمد هزینه شدهکند.  این واحد به منظور اطمینان از اینکه منابع مالی برا مدیریت می

 کند.ها را پایش و ارزیابی مینتایج برنامه

شامل منابع انسانی، امور مالی و اداری، فناوری اطالعات و همچنین امکانات  اداره خدمات شرکتی .4

های شرکت را برای کمک به دستیابی به اهداف بنیاد و مدیریت زیرساخت است. این واحد سیاست

 دهد.می ملی پژوهش شکل

های مختلف ذیل این بخش شامل واحدهایی است که برای پیگیری و اجرای برنامهها؛ دفاتر برنامه .5

 :(NRF, 2021c)توان به موارد زیر اشاره کرد اند. از جمله این دفاتر میبنیاد ملی پژوهش تاسیس شده

زی، توسعه و اجرای ری(، برنامه1CREATEاداره کمپ برای برتری پژوهشی و بنگاه فناورانه ) .1

برای دستیابی به اهداف ملی  CREATEکند و با شرکای را هماهنگ می CREATEهای برنامه

 کند.همکاری می

                                                 
 

1 Campus for Technological Excellence and Technological Enterprise 

اداره استراتژی و 

واحد ارتباطات  

احد مدیریت و هااداره برنامه

 گرنت

ادارده خدمات 

 شرکتی

 هادفاتر برنامه

دبیرخانه دائمی بنیاد ملی 

 پژوهش

 مدیر ارشد اجرایی

معاون مدیر ارشد 

 اجرایی
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، 2های دیجیتال تعاملیو دفتر برنامه تحقیق و توسعه رسانه 1اداره خدمات و اقتصاد دیجیتال .2

درحوزه دیجیتال توسعه داده های پژوهشی و علمی های حکمرانی کارآمد را برای برنامهچارچوب

کنند. این موسسه به دنبال تقویت ارتباط بین صنعت و علم و و اجرای کارآمد آن را تضمین می

 تحریک نوآوری و کارآفرینی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات است.

در های تحقیق و توسعه سنگاپور ،  توسعه و تقویت قابلیت3های شهری و پایداریحلاداره راه .3

ها برای تقویت رشد و نوآوری کند و از این قابلیتهای انرژی و محیط زیست را هدایت میبخش

 کند.های ملی را رفع کند، استفاده میتواند چالشجدیدکه می

انداز بنگاه و نوآوری در سنگاپور از طریق تدوین و به دنبال توسعه چشم4اداره نوآوری و بنگاه .4

سازند تا برای سنگاپور تاثیر سازی فناوری را ممکن میه تبدیل و تجاریهایی است کاجرای برنامه

 و ارزش ایجاد کند. 

های ها و اقداماتی را برای ایجاد تخصص و قابلیتطرح 5اداره تحقیق و توسعه امنیت سایبری ملی .5

اد کند. هدف این نهتحقیق و توسعه در امنیت سایبری برای سنگاپور را توسعه داده و اجرا می

هاا، موسسات پژوهشی و بخش خصوصی در راستای ارتقاء ها، دانشگاهارتقاء همکاری بین سازمان

 های سایبری سنگاپور است.قابلیت اطمینان زیرساخت

، رویکرد هماهنگ کل دولت برای رشد بخش بهداشت و علوم 6اداره بهداشت و علوم پزشکی .6

 کند.پزشکی در سنگاپور را تضمین می

 بنیاد ملی پژوهش هایبرنامه .5-5-1-4

های متعددی در زمینه حمایت از پژوهش و تحقیق و توسعه است که از بنیاد ملی پژوهش دارای برنامه

هایی مانند هوش مصنوعی سنگاپور،  برنامه تحقیق و توسعه امنیت سایبری ملی، برنامه توان به برنامهجمله می

های پژوهش راهبردی، شناسی مصنوعی، برنامهزیستتحقیق و توسعه علوم دریایی، برنامه تحقیق و توسعه 

المللی، کنسرسیوم فناوری، های بینهای نوآوری ملی، طرح بازگشت دانشمندان سنگاپوری، همکاریچالش

ها، سنگاپور مجازی، کمپ برای برتری پژوهشی و بنگاه فناورانه های شرکتی در دانشگاهآزمایشگاه

                                                 
 

1 Services & Digital Economy Directorate 

2 Interactive Digital Media R&D Programme Office 

3 Urban Solutions & Sustainability Directorate 

4 Innovation & Enterprise Directorate 

5 National Cybersecurity R&D Directorate 

6 Health & Biomedical Sciences Directorate 
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(CREATE،)  و برنامه کمک هزینه  2های پژوهشی ملی، مرکز اندازه متوسط، زیرساخت1مراکز پژوهشی تعالی

های تحقیق و توسعه ها صرفاً به دنبال حمایت از فعالیتاشاره کرد. در این میان برخی از برنامه 3نوآوری و بنگاه

خاصی  ها نیز به حوزهفناوری و امنیت سایبری و برخی از برنامهدر یک حوزه مشخص هستند مانند زیست

کنند. در ادامه سعی شده است که های پژوهشی حمایت میمتمرکز نیستند و به صورت کلی از همه فعالیت

کند به صورت مختصر بررسی شوند. البته با توجه به هدف های که بنیاد ملی پژوهش دنبال میبرخی از برنامه

های پژوهشی هستند به به فعالیتهایی که متمرکز بر اعطای گرنت پژوهش سعی گردیده است که برنامه

 تر مورد بررسی قرار بگیرند. صورت دقیق

 4های پژوهش راهبردیبرنامه .1

های پژوهشی است که گذاری در برخی از حوزههای راهبردی به دنبال حمایت از سرمایهبرنامه پژوهش

ی که در این برنامه مورد هایپتانسیل خلق صنایع جدید و با رشد باال را دارند، است. به صورت کلی حوزه

های آب و ، فناوری5های بالینی و کاربردسازی علوم پزشکیگیرند عبارتند از:  پژوهشحمایت قرار می

ها با توجه به نیازها و های دیجیتال و تعاملی، فضا و ماهواره، دریایی است. این حوزهمحیطی، رسانهزیست

 اند.های کشور سنگاپور تعیین شدهچالش

 6های نوآوری ملیچالش .2

 یطراح سنگاپور کشور در دهیچیپ و بزرگ یهاچالش و مشکالت به پاسخ یبرا یابرنامه یمل ینوآور چالش

ای برجسته و مهم در سنگاپور برای ارائه رشتههای بین. این برنامه به نوعی دنبال استفاده از قابلیتاست شده

های مهم در سنگاپور که ای ملی سنگاپور است. از جمله چالشههای کارآمد و اثربخش در مورد چالشحلراه

توان به مسائلی مانند پایداری شود میها حمایت میهای پژوهش در مورد آنبراساس این برنامه از پروژه

                                                 
 

1 Research Centres of Excellence 

2 Medium-Sized Centre 

3 The Innovation & Enterprise Fellowship Programme (IFP) 

4 Strategic Research Programmes 

5 Biomedical Sciences Translational & Clinical Research 

6 National Innovation Challenges 
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های پژوهشی در راستای رفع آوری انرژی  اشاره کرد. اگرچه پروژههای شهری و تابمحیطی، سیستمزیست

های ارائه شده را در حلها و راهتوان نتایج پروژهشوند اما در برخی از موارد میاپور انجام میهای سنگچالش

 خارج از کشور نیز استفاده کرد. 

براساس برنامه چالش نوآوری ملی، با حمایت بنیاد ملی پژوهش یک نهاد به عنوان متولی هر چالش اصلی 

سازمان برای چالش نوآوری در حوزه انرژی تاسیس گردید.  یک 2011شود به عنوان مثال در سال تاسیس می

در همین ها بلندمدت است، رفع آن یدولت برا کردیروهای مطرح شده در این برنامه، با توجه به اهمیت چالش

در سنگاپور  یمصرف انرژ ییساله به منظور بهبود کارا 20 یبازه زمان کی یانرژ یمل یچالش نوآور یبرا راستا

شده است. در همین راستا بنیاد ملی پژوهش سنگاپور به منظور تقویت پایه تحقیق و توسعه  گرفتهدر نظر 

های مورد استفاده برای تولید انرژی، سنگاپور در راستا ارتقاء کارایی انرژی، کاهش انتشار کربن و افزایش گزینه

. البته باید (NRF, 2017)داده استمیلیون دالر به این نهاد اختصاص  300حدود  2011-2015در بازه زمانی 

های زمانی های متعددی با دورهها فراخوانهای مطرح شده کالن هستند و ذیل آنتوجه داشت که چالش

 1های چالش در سنگاپور بحث پیری جمعیتشود. عالوه بر بحث انرژی یکی دیگر از حوزهمی مشخص اعالم

است. با این حال باید توجه داشت جزئیات مربوط به فرآیند هر چالش، افراد واجد شرایط، اهداف چالش، 

ر اختیار متقاضیان فرآیند ارزیابی و تصویب گرنت و ... به صورت دقیق در یک فایل راهنما آماده شده است و د

ها نوآورانه و پژوهشی است که در بلندمدت گیرد. هدف از چالش مربوط به پیری، برانگیختن ایدهقرار می

این چالش شامل سه محور پژوهشی اصلی است: افزایش طول  تجربه پیری را دارند. 2قابلیت انتقال و تغییر

دوران پیری( و پیری در خانه و اجتماع )چگونه افراد  عمر، طول عمر مولد )مثال یادگیری و یادگیری مجدد در

 .(NRF, 2017) توانند با وجود مشکالت سالمتی در جامعه به صورت مستقل زندگی کنند(مسن می

 مجاز اند،شده ثبت سنگاپور در که مختلف یهاموسسه و هاسازمان یاعضا و کارمندانبه صورت کلی همه 

های نوآوری به دنبال تقویت های نوآوری هستند. با توجه به اینکه چالشبه شرکت در فراخوان چالش

                                                 
 

1 National Innovation Challenge on Active and Confident Ageing G 

2 Transform 
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های خود را ای درخواستشتههای چند رای هستند بنابراین متقاضیان باید در قالب تیمرشتههای بینپژوهش

 در کنندیم ارسال را درخواست آن طرف از که یاموسسه که شرط نیا با زین یخارج افرادارسال کنند. 

هستند. عالوه بر این اگر متقاضی خارجی مدیر ارشد  چالش در شرکت به مجاز باشد، شده ثبت سنگاپور

 وژه، حداقل شش ماه در سنگاپور اقامت داشته باشد. پژوهش باشد الزم است که در طول دوره تامین مالی پر

وابسته به یک موسسه باشد که به عنوان موسسه میزبان  دیبا استهر محققی که متقاضی شرکت در چالش 

شود. محقق در زمان ارسال درخواست شرکت در فراخوان باید موافقت و حمایت موسسه میزبان شناخته می

های متعددی . موسسه میزبان با توجه به جایگاه خود مسئولیت(NRF, 2017)دو تیم پروژه را اخذ کرده باش

ه میزبان مسئولیت مدیریت و را در طول فرآیند چالش و اجرای پروزه برعهده دارد. به صورت کلی موسس

پژوهشی، تعامل با نهاد حامی چالش، نحوه هزینه کردن گرنت، ارسال  هماهنگی همه مسائل مرتبط به پروژه

. موسسه میزبان عالوه بر نظارت بر (MOH, 2017)های پیشرفت پروژه به نهاد حامی را برعهده داردگزارش

ی مالی پروژه هاپیشرفت پروژه، وظیفه نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع مالی پروژه را برعهده دارد و گزارش

صرفاً با تایید موسسه میزبان قابل ارسال در سامانه چالش هستند. در مواردی که گرنت پژوهشی مطابق با 

شود، موسسه میزبان موظف است که بالفاصله این موضوع را به نهاد شرایط منعقد شده در قرارداد هزینه نمی

تیار نهاد حامی قرار دهد. از دیگر وظایف موسسه حامی چالش اطالع دهد و جزئیات مربوط به تخلف را در اخ

ماه بعد از خاتمه پژوهش  6های انجام پروژه را حداکثر میزبان این است که صورتحساب مالی مربوط به هزینه

. عالوه بر این در مواردی که مشخص شود که محقق (NRF, 2017)در سامانه چالش نوآوری ملی ثبت کند 

اعطاکننده  یموافقت کتب در بازه زمانی معقول با موظف است زبانیم موسسهاصلی قادر به انجام پژوهش نیست، 

بتواند اعطاکننده  دیبا زبانیموسسه م ،ینیگزیجا ندی. البته در فرآکندیم نییرا تع محقق قبلی نیگرنت، جانش

 یاست. در موارد قاتیادامه تحق یو مهارت الزم برا تیصالح یدارا یشنهادیگرنت را متقاعد کند که محقق پ

، اعطاکننده گرنت در زمان معقول نباشد دییو مورد تا ستهیشا نیگزیجا نییقادر به تع زبانیکه موسسه م

 .(MOH, 2017)رارداد و خاتمه فرایند اعطای بودجه را دارداعطاکننده گرنت حق فسخ ق
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متن هر فراخوان چالش باید به موارد خاصی اشاره  در مورد متن فراخوان چالش نیز باید توجه داشت که در

 :(NMRC, 2021; NRF, 2017)شود که از جمله این موارد عبارتند از

 تعریف دامنه، اهداف و نتایج مورد انتظار از فراخوان، .1

 های مورد عالقه،های پژوهشی و زمینهموضوع .2

 و بودجه برآورد شده برای فراخوان،دوره زمانی  .3

 معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی متقاضیان، .4

 ،هادرخواست یابیارز ندیفرآ .5

 تاریخ ارسال خالصه پروژه و پروپوزال پروژه و اطالعات در مودر جوایز چالش، .6

 سازی متقاضیان مفید است.ریزی و آمادههرگونه اطالعات مرتبط دیگر که برای برنامه .7

شامل دو مرحله است، در مرحله اول الزم است که موسسه  ینوآور یهاچالشدر  درخواستآیند ثبت فر

 اسال و آماده ،فراخوان تیرا متناسب با ساختار مشخص شده در سا )پروپوزال خالصه( خالصه پروژه یمتقاض

شناسی، نتایج مورد . محتوای خالصه پروژه شامل عنوان پژوهش، خالصه، اهداف و پیشینه پژوهش، روشکند

انتظار، پتانسیل کاربرد نتایج پژوهش و برنامه اجرایی پژوهش. در ادامه نهاد اعطاکننده گرنت، لیست خالصه 

ها تایید شده است اطالع داده هایی که خالصه طرح آنکند. نتایج از طریق ایمیل به تیمهای را غربال میپروژه

تر برای موسسه ارسال روپوزال کامل پروژه را همراه با اطالعات جزئیشود که پشود و از آنها درخواست میمی

کنند. این موارد جزئی عبارتند از: عنوان پژوهش، تاریخ شروع پروژه، توضیحات جزئی پژوهش، طرح اجرایی، 

های بالقوه و توضیحات در مورد مالکیت ، چالشبودجه ینیبشیپ ،رزیابی پروژها یارهایمعنتایج کلیدی و 

هایی تایید شده در مرحله اول به وسیله مربوط به تیم تر پروژههای جزئی و مبسوطارایی فکری. پروپوزالد

گیرند. نکته جالب توجه همه پانلی از متخصصان تعیین شده توسط اعطاکننده گرنت مورد ارزیابی قرار می

د.  همه تقاضاها باید انگلیسی باشند. کل را امضا کنن 1افشاء منع قرارداد دیبا هاپانل در نیحاضرارزیابان و 

ماه طول بکشید. عالوه بر  9فرآیند ارزیابی از زمان بسته شدن فراخوان تا اعالن اعطای جایزه نباید بیشتر از 

                                                 
 

1 Non-Disclosure Agreement 
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 مورد در یاطالعات استها توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار نگرفته این برای متقاضیانی که پروپوزال آن

 .(NRF, 2017)شودها ارائه میآن پروپوزال دییتا و تیموفق عدم لیدال

تخب در قالب پس از انجام ارزیابی و تعیین برندگان نهایی، نیاز است که اطالعات جزئی در مورد پروژه من

 : ( ,2017NRF)شود. این نامه شامل موارد زیر استی میزبان و تیم پروژه ارسال میهاموسسه یبرا 1نامه جایزه

 2فرم پذیرش .1

 دجه و برنامه زمانی اجرای پروزه جزئیات بو .2

 ها پروژهمحصوالت قابل تحویل و نقاط عطف .3

 بندها و مواد مالکیت فکری برای سازمان حامی چالش .4

 شرایط و ضوابط اجرای پروژه .5

 راهنما و دستورالعمل مدیریت گرنت. .6

 در ریدرگ رانگیباز همه توسط نامه نیا که است الزم نیبنابرا رشیپذ نامهبا توجه به اهمیت محتوای 

 به( پروژه میت و یحام نهاد ژهیو)به  ریدرگ نیطرف نیب یتعامالت ازین صورت در البته. شود امضا پروژه ندیفرآ

های )برنامه زمانبندی، نقاط عطف، شاخص رشیپذ نامه یمحتواجزئیات  مورد در توافق به یابیدست منظور

د. بعد از تایید نامه پذیرش توسط بازیگران مختلف، ش خواهد انجام ،عملکردی، زمان شروع و خاتمه پروژه(

هیچ یک از بازیگران به تنهایی و بدون هماهنگی دیگر بازیگران مجاز به اعمال تغییرات در فرآیند و محتوای 

پروژه نیستند. عالوه بر این غیر از موارد خاص، موسسه میزبان موظف است که درخواست خود برای افزایش 

 .(NRF, 2017)سه ماه قبل از اتمام فرآیند اعطای بودجه برای پروژه مورد نظر، اعالم کندهزینه پروژه را 

 نیرا تدو یمشخص ینامه کتبتوافق دیبا زبانیماز دیگر نکات مهم در فراخوان چالش این است که موسسه 

ها همکار و ... به سازمان و نهادها پژوهش، میت ،یاصل یمجرجمله از  گرانیهمه باز فیکند که در آن وظا

 دیبرعهده دارد و با زینظارت بر پروژه را ن فهیوظ نیهمچن زبانیم موسسهصورت دقیق مشخص شده باشد. 

گزارش پیشرفت پروژه را برای  پروپوزال،مشخص شده در  یبندبراساس زمان ای یلماه بعد از سال ما 2 حداکثر
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کننده گرنت ارسال کند. البته باید توجه داشت که فارغ از برنامه زمانبندی، مجری موظف است که نهاد اعطا

 حالاین در هر زمان که حامی چالش نیاز داشت، گزارش پیشرفت پروزه را برای حامی چالش ارسال کند. با 

 ست،یچالش قابل قبول ن یکه عملکرد مجر دیرس جهینت نیچالش مجاز است که در هر زمان که به ا یحام

 تواندیچالش، م یدر ارائه گزارش به نهاد حام یمجر ریتاخ نی. عالوه بر ادهد انیپاگرنت  یاعطا ندیفرآ به

. موسسه میزبان مجاز نیست که (NRF, 2017) شودگرنت  یخاتمه اعطا ایاختصاص بودجه و  قیمنجر به تعل

ها منابع مالی بیشتر برای انجام پروژه بدون هماهنگی و رضایت نهاد حامی چالش، از دیگر نهادها و سازمان

 (MOH, 2017)د دریافت کندخو

ها نوآوری این است که بدون توجه به اینکه پروژه خاتمه یافته ه در فرآیند چالشاز دیگر نکات قابل توج

است یا خیر؟ تیم پروژه موظف است در صورتی که نتایج پروژه را در هر قالبی اعم از کتاب، مقاله و ... منتشر 

 چالش برنامه قالب در و پژوهش یمل یادیبن یمال تیحما با پروژه که کندکند، حتما باید در متن آن اذعان 

 . (NRF, 2017)نوآوری ملی انجام شده است

 یی، گزارش نهاقرارداد در شده مشخص یزمان بازه در که یمحققان ،ینوآور چالش برنامه ندیفرا براساس

 یبراشده  قیخواهند شد. محققان تعل قیآن را در سامانه چالش ثبت نکنند، تعل یپروژه و صورتحساب مال

 کی از بعدعالوه بر این محققان تعلیق شده . نخواهند بود دیسال مجاز به استفاده از گرنت جد کیحداقل 

آن را  یو صورتحساب مال پروژه یینها گزارش هک بود خواهند دیجد گرنت از استفاده به مجاز یصورت در سال

 .(NRF, 2017). کرده باشنددر سامانه چالش ثبت 

وجه به شرایط متفاوت است، به عنوان مثال در یکی از های پروژه با تمیزان حمایت نهادها حامی از هزینه

 یمجر یدارا که ییهاپروژه به مربوط میمستق یهانهیهز درصد 100 یحام نهاد که شدها عنوان فراخوان

 70 فقط شوند،یم انجام یخصوص انیمجر توسطهایی که کند اما در مورد پروژهرا تامین می هستند یدولت

درصد  20های غیرمستقیم نیز تا سقف کند. در مورد هزینهواجد شرایط را تامین می میمستق یهانهیهز درصد

 .(NMRC, 2021)شودهای غیرمستقیم حمایت میهای مستقیم واجد شرایط، از هزینههزینه
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یکی دیگر از نکات جالب توجه در فراخوان چالش این است که متقاضیان باید براساس فرمت نهاد حامی 

قه کاری و عالئق روزمه خود را ارسال کنند و مواردی مانند اطالعات شخصی و ارتباطی، مدارک تحصیلی و ساب

در حوزه موضوع  ژهیو)به  اندشده چاپ ریاخ سال ده یطپژوهشی محقق ، ده مقاله یا کتاب برتر محقق که در 

های علمی  را در روزمه خود ذکر کند. عالوه بر این نیاز است که محقق در حد ها، جایزهمورد پژوهش(، پتنت

 بحث، توضیح دهد. پروژه مورد  جینتا و هایخروج مورد در صفحه کی

 1کنسرسیوم فناوری .3

های های بنیاد ملی پژوهش، محققان مختلف به صورت انفرادی پروژهدر طول زمان و بر مبنای حمایت

هایی در این نیروهای انفرادی دهند و تخصص و توانمندیهای نوظهور انجام میپژوهشی را در حوزه فناوری

شده  انجام یانفراد یپژوهش یهاپروژه جینتا ادغام منظور به وهشپژ یمل ادیبن انیم نیاگیرد. در شکل می

 یهاومیکنسرس یریگشکل از ،2(یعال)آموزش  یعال یریادگی موسسه یخاص، با همکار یفناور کیدر حوزه 

ها به واسطه تعامالت و همکاری بین اعضای خود زمینه را برای اشتراک . کنسرسیومکندیم تیحما یفناور

توانند از طریق استفاده از دانش به دست آمده در های میدهند. شرکتقال فناوری افزایش میدانش و انت

ها، حضور در سمینارهای فناوری که توسط محققان مختلف به منظور یادگیری در مورد آخرین دانشگاه

و توسعه  های تحقیقها سازماندهی شدند و همچنین استخدام محققان توانمند در راستای فعالیتپژوهش

های آموزش عالی نیز ها موسسههای فناورانه خود را تقویت کنند. از طرف دیگر در این کنسرسیومخود، مزیت

 .(NRF, 2021c)کنندهای خود را مبتنی بر نیازهای و الزامات صنعت تدوین میخدمات و آموزش

یوم با یکدیگر و  در ایجاد کنسرسیوم فرصت مشارکت و همکاری اعضای صنعتی و دانشگاهی کنسرس

سازی کند. تعامل صنعت و دانشگاه از این منظر اهمیت دارد که تجاریهای پژوهشی مشترک را فراهم میپروژه

دهد از این رو ارتباط بین نوآوری و رشد های مرتبط به صنعت را ارتقا مینتایج پژوهش و توسعه فناوری

اندازی یازده کنسرسیوم ش حاضر، بنیاد ملی پژوهش از راهکند. تا زمان تدوین گزاراقتصادی را تقویت می
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توان به مواردی مانند؛ کنسرسیوم امنیت سایبری سنگاپور، مختلف حمایت کرده است که از جمله می

های شناسی مصنوعی، کنسرسیوم علوم داده سنگاپور، کسنرسیوم فناوریکنسرسیوم سنگاپور برای زیست

شوند مثال ها توسط نهادهایی خارج از بنیاد ملی پژوهش مدیریت مییومسالمت اشاره کرد. این کنسرس

شود. بنیاد کنسرسیوم سالمت توسط موسسه نوآوری و فناوری سالمت در دانشگاه ملی سنگاپور مدیریت می

دالر به این  ونیلیم 1.5در طول سه سال  مذکورهای کنسرسیوم ملی پژوهش برای حمایت از فعالیت

صاص داده است. کنسرسیوم امنیت سایبری سنگاپور نیز به وسیله دانشگاه ملی سنگاپور کنسرسیوم اخت

میلیون دالر برای انجام هفت پروژه پژوهشی بزرگ به  42شود. در همین راستا بنیاد ملی پژوهش مدیریت می

ست. کنسرسیوم های پژوهشی ذیل برنامه تحقیق و توسعه امنیت سایبری ملی اعطا کرده اها و موسسهدانشگاه

کند و به دنبال استفاده ها استفاده میهای پژوهشی انجام شده در این پروژهامنیت سایبری از خروجی فعالیت

برداری از این نتایج است. کنسرسیوم همچنین از زیرساخت آزمایشگاه امنیت سایبری ملی که توسط و بهره

نگاپور مستقر است، برای انتقال مهارت و تخصص در بنیاد ملی پژوهش تامین مالی شده و در دانشگاه ملی س

 .(NRF, 2021c)کندهای امنیت سایبری به پرسنل صنعتی استفاده میآزمایش

 هاهای شرکتی در دانشگاهآزمایشگاه .4

 توسعه، و قیتحق در یدولت و یخصوص بخش مشارکت قیتشو پژوهش، یمل ادیبن یهااز برنامه گریدیکی 

توانند . بر اساس این برنامه، همکاران صنعتی میاستها در دانشگاه یشرکت یهاشگاهیآزما جادیا قیطر از

ها را برای توسعه محصوالت و خدمات جدید به کار های فناورانه و علمی به دست آمده در دانشگاهقابلیت

ها روبرو است، به آنهای پیشرفته برای مشکالتی که صنعت با حلها با توسعه راهببرند، عالوه بر این دانشگاه

وکارها، های پژوهشی ذیل این برنامه در راستای حمایت از رشد کسبکنند. زمینهتوسعه صنایع کمک می

محققان  ،یعلم اتیه یبه اعضا یشرکت یهاشگاهیآزمااند. ایجاد مزایای اقتصادی و اشتغالزایی سازماندهی شده

که  یقاتیتحق یهانهیها در زمتا در کنار شرکت دهدیرا مامکان  نیارشد ا یو کارشناس یدکتر انیو دانشجو

کنند و برای اشتغال در . دانشجویان تجربه صنعتی کسب میکنند تیفعالبا صنعت دارند،  میارتباط مستق
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و دانشگاه فناورانه  1آزمایشگاه شرکتی رولزرویس شوند. به عنوان نمونههای با ارزش افزوده باال آماده میبخش

ی تمرکز بر سه حوزه برا سال 5 مدت یبرا را دالر ونیلیم 75 معادلبودجه  2013گ سنگاپور در سال نانیان

های ساخت و تعمیر و مهندسی محاسبات دریافت کرده های کنترل قدرت و برق، فناوریپژوهشی: سیستم

رکت رولزرویس در تامین است. آزمایشگاه مورد نظر در محل کمپ دانشگاه فناورانه نانیانگ قرار دارد. البته ش

مالی آزمایشگاه مشارکت کرده و راهنمایی صنعتی به محققان دانشگاه فناورانه نانیانگ که در برنامه شرکت 

پروژه پژوهشی در سه حوزه مذکور تعریف و اجرا شدند. در حال حاضر با  53دهد. در فاز اول کردند، ارائه می

گذاری مشترک شرکت رولزرویس و بنیاد ملی پژوهش بعدی با سرمایهتوجه به تجربه موفق این آزمایشگاه، فاز 

 .(NRF, 2021c)شروع به کار کرده است 2018میلیون دالر در سال  88سنگاپور به ارزش 

 2کمپ برتری پژوهشی و بنگاه فناورانه .5

CREATE های یک کمپ یا محوطه فیزیکی در برگیرنده مراکز تحقیقاتی است که توسط برترین دانشگاه

های پژوهشی ها و پروژهاندازی شدند. مراکز تحقیقاتی مورد نظر میزبان برنامهتحقیقاتی جهان در سنگاپور راه

هایی های معتبر جهان و در حوزهای هستند که در همکاری مشترک با اعضای هیات علمی دانشگاهچند رشته

ها و . در کمپ محققان با رشته(Chua, 2007)که مورد نیاز صنعت هستند، مشغول انجام پژوهش هستند

های پژوهشی را انجام های راهبردی مورد عالقه خود پروژههای متفاوت به صورت مشترک در حوزهپیشینه

 .(NRF, 2021c)برای سنگاپور را دارنددهند که پتانسیل ایجاد اثرات اجتماعی و اقتصادی مثبت می

های پژوهشی سنگاپور از طریق همکاری با ، ارتقاء قابلیتCREATEهدف بنیاد ملی پژوهش از برنامه 

انداز پژوهش های برتر جهان است.  عالوه بر این اجرای این برنامه به افزایش شادابی و چاالکی چشمدانشگاه

باعث جذب دانشجویان و استعدادهای پژوهشی برتر دنیا در سنگاپور کند و همچنین در سنگاپور کمک می

 .(Chua, 2007)شوندمی
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نوامبر  16کمپ برتری پژوهشی و بنگاه فناورانه به صورت رسمی به وسیله نخست وزیر وقت سنگاپور در 

یس شد. محل این نهاد در دانشگاه ملی سنگاپور قرار دارد. این موسسه در دانشگاه ملی سنگاپور تاس 2012

های تحقیقاتی، در جهان ریزی و ساخت آزمایشگاهمستقر است. این موسسه به دلیل برتری در طراحی، برنامه

ن مرکز در شرق آسیا است مطرح است و به عنوان سومین مرکز تحقیق و توسعه خارج از ایاالت متحده  و اولی

 .(NRF, 2021c)که این افتخار را به دست آورده است

بر چهار حوزه موضوعی بین  CREATEای در در این میان باید توجه داشت که مراکز پژوهشی بین رشته

 یهاستمیس ،یانرژ یهاستمیس ،یانسان یهاستمیس: از عبارتندکنند که ای برای پژوهش تمرکز میرشته

با   CREATEی. دانشگاه و نهادهایی که طی تعامل با مراکز پژوهشی شهر یهاستمیس و یطیمحتسیز

توان به موسسه فناوری ماساچوست، موسسه کنند متعدد هستند از جمله میمحققان سنگاپوری همکاری می

نگ، دانشگاه کمبریج فناوری فدرال سوئیس، دانشگاه فنی مونیخ، دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه شانگهای جیاو تا

 .(NRF, 2021c)و غیره اشاره کرد

 1زیرساخت پژوهش ملی .6

های ای از زیرساختهای تحقیق و توسعه خود نیازمند دامنه گستردهسنگاپور به منظورتقویت توسعه قابلیت

 گذاری برپژوهشی است. در این میان بنیاد ملی پژوهش به منظور هماهنگی و حداکثر کردن ارزش سرمایه

چارچوب زیرساخت پژوهشی ملی را برای هدایت توسعه  2015های پژوهشی در آوریل سال روی زیرساخت

های پژوهشی منتخب که باید به عنوان منابع ملی فعالیت کنند و در دسترس محققان فعال در زیرساخت

 .(NRF, 2021c)سنگاپور باشد، را معرفی کرد

کند، به پذیر میها را امکانری مداوم در ارتقاء زیرساختگذاچارچوب زیرساخت پژوهشی ملی، سرمایه

کند. چارچوب مورد طوری که امکان پیشبرد توسعه پژوهش و فناوری در مسیر مقرون به صرفه را فراهم می

ها و های پیشرفته خود به زیرساختدهد که محققان در سنگاپور برای انجام پژوهشنظر این اطمینان را می
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های تحقیق و توسعه را در سنگاپور ارتقاء داده و مهم دسترسی دارند که به نوبه خود قابلیت خدمات پژوهشی

کند. زیرساخت پژوهشی ملی بالقوه براساس ارزش استراتژیک، هزینه، مقیاس و یا پایگاه کاربر بالقوه حفظ می

ای که از طرف ت. بودجهسال اس 5شود. طول دوره هر جایزه زیرساخت پژوهشی ملی حداکثر تا شناسایی می

شود ممکن است به منظور خرید و ارتقاء امکانات زیرساخت پژوهشی ملی، بنیاد ملی پژوهش پرداخت می

های عملیاتی های جاری نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، تعویض تجهیزات و هزینهیارانه تامین بخشی از هزینه

شی ملی برای هر دو دسته تجهیزات موجود و جدید صرف شود. حمایت مالی ذیل چارچوب زیرساخت پژوه

بوم پژوهشی به دنبال شناسایی رایگان است. البته بنیاد ملی پژوهش طی تعامل با ذینفعان مختلف در زیست

های های پژوهشی ملی هستند. در این میان زیرساختها به عنوان زیرساختتجهیزات مناسب و تعیین آن

 ,NRF)کند. این اصول عبارتند ازاساسی هستند که به تعریف آنها کمک میپژوهشی ملی دارای سه اصلی 

2021c): 

های پژوهشی ملی که دارای یک موسسه میزبان هستند باید در دسترس دسترسی آزاد: زیرساخت .1

 .(NRF, 2021c)همه نهادهای پژوهشی خصوصی و دولتی سنگاپور باشند

های مشترک ملی باید به عنوان یک پلتفرم برای پژوهشهای پژوهشی های همکاری:  زیرساختپلتفرم .2

افزایی ای بین محققان داخلی و خارجی و خصوصی و دولتی خدمات ارائه دهند. این کار همو بین رشته

تواند توسعه رویکردهای نوین و کند که میای را تشویق میرشتههای مشترک و بیناز طریق پژوهش

 .(NRF, 2021c)داشته باشد های جدید را به همراهفناوری

های پژوهش ملی با توجه به میزان استفاده و نوع خدمات مورد نیازشان : کاربران زیرساخت1مدل شارژ .3

رود که کاربران نتایج ، انتظار می2های غیراختصاصیباید هزینه پرداخت کنند. در مورد پژوهش

واند کمتر از سرریز دانش باشد. در مقابل در تها را در ادبیات آزاد منتشر کنند و نرخ شارژ میپژوهش

ها تواند باالتر باشد. هزینهها قابل انتشار نیستند، نرخ شارژ میهای اختصاصی که نتایج آنمورد پژوهش

های پژوهشی ملی مورد استفاده قرار های عملیاتی زیرساختیا شارژها به منظور پوشش هزینه

 .(NRF, 2021c)گیرندمی

                                                 
 

1 Charging Model 

2  Non-proprietary 
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 1شی تعالیمراکز پژوه .7

به منظور پیگیری برتری در پژوهش در  2007بنیاد ملی پژوهش و وزارت آموزش سنگاپور در سال 

مرکز پژوهشی در داخل  5براساس این برنامه  های محلی، مراکز پژوهشی تعالی را تاسیس کردند.دانشگاه

شی مورد نظر تحت هدایت محققان دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه فناورانه نانیانگ تاسیس شدند. مراکز پژوه

دهند. هدف این هایی همراستا با منافع راهبردی بلندمدت سنگاپور انجام میبا کالس جهانی پژوهش

 :(NRF, 2021c)برنامه

 ،جذب، حفظ و حمایت از پژوهشگران دانشگاهی در کالس جهانی 

 ی انسانی پژوهشی با کیفیت،ها و تربیت نیروالتحصیالن تحصیالت تکمیلی در دانشگاهافزایش فارغ 

 های ویژه تمرکز هر مرکز.خلق دانش جدید در حوزه 

 یهاتیاهداف و مامور یریگیتوجه در پ قابل استقالل یمستقر است و دارا یدانشگاه محل کی در RCE هر

 یو سرپرست دهدیرا نشان م یراهبرد ریکه مس یحکمران ئتیه لهیبه وس RCEخود است. هر  یپژوهش

 کیکه توسط  شودیاداره م ریدانشمند برجسته به عنوان مد کیتوسط  RCE. هر شودیم تیهدا ،کندیم

از  کیاست که هر  یمحقق اصل 25تا  15 یدارا RCE. هر شودیمشاوره داده م یبه و یمشاوره علم ئتیه

ی را رهبری بانیپشتو کارمندان  یپژوهش انیپسادکترا، دانشجو انیمتشکل از دانشجو یپژوهش یهامیت زیآنها ن

های ، قرارهای مالقات مشترک را در دانشگاه میزبان یا یکی از دانشگاهRCEکنند. همه محققان اصلی می

 .(NRF, 2021c)کنندمحلی دیگر برگزار می

سنگاپور دارای دو دانشگاه جامع با عنوان دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه فناورانه نانیانگ است که هدفش 

های پژوهشی برتر جهان باشند. بنابراین بنیاد بندی جهانی جزء دانشگاهکه این دو دانشگاه در رتبهآن است 

های بومی ملی پژوهش همراه با وزارت آموزش، بودجه تعداد محدودی از مراکز پژوهشی تعالی را در دانشگاه

های منتخب  و ارتقاء در زمینه های تعالی پژوهشیبه منظور توانمند ساختن آنها در زمینه دستیابی به قله

شدند و  جادیا یرقابت یمبنا کیها بر  RCEاندازی کردند. های میزبان، راهجایگاه بین المللی دانشگاه

                                                 
 

1 Research Centers of Excellence (RCE) 
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 لیتبد ندیفرآ و کنند حفظ و جذب برتر را یپژوهش یتا استعدادها دهندیها ارائه مرا به دانشگاه ییهافرصت

در دانشگاه ملی سنگاپور تاسیس شده و متمرکز   RCE. اولین کنند عیرمحور را تسشدن به دانشگاه پژوهش

 است. 1بر پژوهش در زمینه علوم و فناوری اطالعات کوانتوم

 RCE، در مجموع پنج 2010تا  2007های البته باید توجه داشت که در طی فرآیند رقابتی بین سال

برای ارزیابی به وسیله شورای پژوهشی  2املانتخاب شدند. پیشنهادات اولیه و متعاقب آن پیشنهادات ک

 RCEالمللی ارزیابی شدند. در این میان پیشرفت ای از دانشمندان و دانشگاهیان برجسته بین، کمیته3دانشگاه

توان به رصدخانه ها میRCEشود. از جمله این المللی بررسی میها هر سه سال یکبار توسط یک پنل بین

مینه زلزله، تغییر سطح دریا، تغییرات آب و هوایی، فوران آتشفشان و سونامی فعالیت )فعال درز 4زمین سنگاپور

 .(NRF, 2021c)های کوانتوم، موسسه علوم سرطان سنگاپور اشاره کردکند(، مرکز فناوریمی

 

 آلمان .4-2

است. مساحت آن  نیبرل تختیدر قاره اروپا با پا یفدرال آلمان، کشور یجمهور یآلمان با نام رسم

دوم، کشور آلمان، به  یجنگ جهان ازنفر است. پس  ونیلیم 7/83آن  تیمربع است و جمع لومتریک 357386

 یمتحد شده و جمهور یو آلمان شرق یآلمان غرب 1990در سال  تاشد،  میتقس یو غرب یدو قسمت شرق

 التیا 16است و  یلمانپار کیفدرال دموکرات یجمهور یاسینظام س یدادند. آلمان دارا لیآلمان را تشک فدرال

است. در رأس  یقانون اساس هیبر پا یدولت یمستقل عمل کنند. سازمانده لیمسا یدر برخ توانندیدارد، که م

حکومت  سی. رئشودیفدرال انتخاب م اجالساست و توسط  نینماد یقرار دارد که نقش و جمهورسیدولت رئ

 یحکومت استیس کنندهنییتع ی. وگرددیانتخاب مفدرال آلمان  یصدراعظم است که توسط پارلمان مرکز

 .شودیمردم انتخاب م یفدرال آلمان با را یاست. پارلمان مرکز

                                                 
 

1 Quantum information science and technology 

2 white papers and subsequently full proposals 

3 MOE's Academic Research Council (ARC) 

4 Earth Observatory of Singapore 
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را در اختیار دارد  درصد اقتصاد اروپا 28تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی  4 این کشور بزرگ با دارا بودن

. درصد کسانی که ریشۀ آلمانی ندارند 8و  درصد نمایندگان زن 31نفر عضو دارد که  709پارلمانی با و 

های ملی، آلمان را به کشوری ای و بخش خصوصی در فرایند تصمیم سازیهای حرفهمشارکت مردم، جریان

منحصر به فرد در تنظیم قرارداد اجتماعی تبدیل کرده است. برخالف کشورهای جهان سوم که تجمیعی از 

ها را شناخت، آلمان شاید شفافترین کشور ان عملکرد افراد و دستگاههای متناقض هستند و به سختی بتوالیه

های جهانی باعث شد تا راهروها و ساختار قدرت، سازی تلقی شود. فجایع جنگجهان از نظر اندیشه و تصمیم

 . (1399. القلمعیسر)عزمی و اشتراک در تعیین سرنوشت دعوت کنندمردم را به هم

درصد  70درصد از تولید ناخالص ملی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده و حدود  5/2بیش از آلمان 

 عالی، آموزش بخش و دولت سهم شود وهای تحقیق و توسعه توسط صنعت این کشور تامین اعتبار میهزینه

 که دارند وجود لمانآ نظام پژوهشی در سازوکارها و بازیگران از وسیعی است. طیف درصد 20 از کمتر دو هر

 سوم از بودجه است. بنابراین دو توسعه و برای تحقیق خصوصی گذاریسرمایه آمیزموفقیت جذب آنها وظیفه

مؤلفه  به این بودجه از نیمی از بیش شود ومی مالی تامین خصوصی بخش در آلمان توسط توسعه و تحقیق

 هاییشرکت در خصوصی توسعه و فرایند تحقیق .دارد اختصاص کاربردی تحقیقات آن به بیشتر و« تحقیق»

 چند بزرگ هایشرکت توسط تجاری توسعه و تحقیق چهارم سه و حدود شودمی انجام کارمند 500 از بیش با

 کنند مدیریت را توسعه و تحقیق هایگذاری سرمایه ریسک راحتی به توانندمی که شود می انجام ملیتی

(Nill & Grablowitz, 2009)و تحقیق در مهمی نقش خارجی نیز وابسته هایشرکت . همچنین در آلمان 

 هایهزینه هااین شرکت دهند،می نشان آماری هایداده که همانطور حال، این با. کارها دارند و کسب توسعه

 . کنندمی تأمین آمده دست به منابع از عمدتاً را خود توسعه و تحقیق

 

 آلمان انتخاب علت.4-2-1

اروپا، موتور  هیعضو اتحاد نیثروتمندتر یجهان است و در جا یکشورها نیتریاز صنعت یکیکنون آلمان ا

همواره پررنگ  یعلم و فناور نهیکشور آلمان در زم یدستاوردها .رودیشمار مبه وروی یحوزه پول یاقتصاد
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آلمان خانه دانشمندان برجسته است.  یاداقتص نهیکشور در زم نیا یهاتیموفق گذارهیپا کهیطوربه ؛است بوده

به گسترش  یانیکمک شا یو مهندس اتیاضیر ،یمیش ک،یزیف یهاها در رشتهآن یهااست که پژوهشبوده

 شدندنوبل  زهیجا 109 افتیموفق به در یدانشمندان آلمان 2020است. تا سال کرده تیبشر خیعلم در طول تار

 نیدر ا یعلم یها. پژوهش(nobelprize, 2020)دگان قرار دارنددر رده سوم برن ایتانیو بر کایکه پس از آمر

 آلمان به لطف تعداد نیاست. بنابرا یپژوهش یهاها و موسسهت، دانشگاهدول تیکشور همواره مورد حما

 یدانشگاه ستمیو توسعه، و س قیبر تحق یمبتن یجهان یهاشرکت نیبرتر ،یدر علوم و مهندس النیالتحصفارغ

 شده در یاقتصاد معرف 131 نیبرجسته است. آلمان در ب یانسان هیو سرما یقاتیتحق ستمیس کی یدارا ،یقو

 نیرتبه نهم را کسب نمود. همچن 2019و  2018 یهامانند سالنیز  2020 1گزارش شاخص جهانی نوآوری

 بومزیستو توسعه دارد. سطح تعامالت درون  قیتحق یرو یگذارهیرا در سرما یکشور رتبه دوم جهان نیا

در  سومصنعت و رتبه  دانشگاه و یهایدر همکار هشتمکشور رتبه  نیقابل توجه است، ا زیآلمان ن ینوآور

خوشه  25 نی( در ب23رتبه ) خیون( و م19ها را دارد. در واقع، آلمان با داشتن دو شهر کلن رتبه )توسعه خوشه

 تیفیدر جهان است. آلمان از نظر سطح و ک یخوشه برتر علم و فناور 100خوشه از  10 یدارا برتر، جمعاً

 یهاخاستگاه رتبه اول و در پتنت یها بر مبناپتنت یبندستهکشور در د نیاست. ا ییاستثنا زیها نینوآور

2PCTیو سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات یهامدل جادیو ا یصنعت یهایباال، طراح یهای، ساخت فناور 

 . (WIPO, 2020)کشور برتر جهان است  10در زمره 

 با این. است داده نشان را فناوری ویژه به و علمی دانش تولید یبرا قوی ظرفیت آلمان تحقیقاتی سیستم

 دهه در شده انجام سیستم هایارزیابی از وسیعی طیف همچنین و هاپتنت و انتشارات به مربوط هایداده

 شود،می گیریاندازه نفر میلیون هر ازای به نشریات در که آلمان دانش خروجی. است شده داده نشان گذشته

 2006 و 2000 هایسال بین رشد نرخ میانگین و است پیشرو اروپایی کشورهای سایر از کمتر 2005 لسا در

 جای به استنادهای علمی به اگر حال، این با. دارد تعلق اروپا اتحادیه کشورهای میان در نرخ ترینپایین به

                                                 
 

1 Global Innovation Index (GII) 
2 Patent Cooperation Treaty 
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 بریتانیا و متحده ایاالت به یکنزد عملکردی با پیشرو کشورهای گروه در همچنان آلمان شود، توجه انتشارات

 .  (Nill & Grablowitz, 2009)دارد  قرار

های پژوهشی هزینه کشور آلمان دارای یک پایه علمی قوی است که دولت بودجه باالیی را بر روی فعالیت

االیی دارند. در ها و انتشارات بها برتر در سطح بین المللی بوده که خروجیکند، این کشور دارای دانشگاهمی

 2و تعداد انتشارات تولیدشده 1، یک مرور کلی بر عملکرد آلمان بر مبنای متوسط استنادات نسبی6-4شکل 

های نظام در این کشور است. نکته جالب توجه اینکه نمره آلمان نزدیک میانگین اتحادیه اروپا است. از ویژگی

ها گذشته و همچنین های استراتژی علم، فناوری و نوآوری آلمان در دهههش آلمان ثبات بلندمدت اولویتپژو

های تحقیق و توسعه با تمرکز بر برتری )تعالی( علمی دسترسی به مجموعه بزرگی از ابزارهای مالی برای پروژه

. همچنین نظام پژوهشی آلمان با (L Korlaar, Steur, den Hertog, te Velde, & Lilischkis, 2014)است 

ی جدید به صورت سیکلی هم به تولید دانش منجر شده و های علمصرف هزینه برای پژوهش با ایجاد فرصت

 .(Nill & Grablowitz, 2009)کندهم از دانش موجود ارزش افزوده تولید می

                                                 
 

1 The average of the relative citations (ARC) 
2 The number of publications produced 
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 (L Korlaar et al., 2014): عملکرد پژوهشی آلمان6-4شکل 

 

 آلمان پژوهش نظام ساختار.4-2-2

توان به دو بخش کلی بخش خصوصی و دولتی تقسیم به صورت کلی بازیگران نظام پژوهش آلمان را می

های پژوهشی کننده منابع مالی و هم به عنوان مجری فعالیتنوان تامینها هم به عکرد. هر یک از این بخش

های مذکور توان سهم هر یک از بخش، می2018کنند. به صورت کلی بر مبنای اطالعات سال آفرینی مینقش

 در نظام علم و فناوری آلمانمجری پژوهش : چگونگی استقرار نهادهای 10-4شکل را مطابق 

 ترسیم کرد. 
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 1.   صنعت

 1. 2دولت 

بخش تامین مالی

بخش تامین مالی

بخش های مجری
موسسه های 
آموزش عالی

1 . 

دولت 
1 .2

بنگاه های تجاری 
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 & ,Krawietz, Findeisen)1ها در این نظام : بازیگران اصلی نظام پژوهش آلمان و نقش آن7-4شکل 

Kimmel, 2020) 

 

د توجه داشت که در سطح دولت فدرال تامین منابع مالی دولتی برای پژوهش توسط سه در این میان بای

شوند. شود که با عنوان نهادهای اصلی نظام پژوهش آلمان در سطح دولت فدرال شناخته مینهاد انجام می

کنند. میدرصد منابع دولتی تحقیق و توسعه در سطح دولت فدرال را تامین  88این سه نهاد در مجموع حدود 

هستند. البته باید  دفاع ی و وزارتوزارت اقتصاد و فناوراین سه نهاد شامل وزارت فدرال آموزش و پژوهش، 

کند. توجه داشت که ساختار حکمرانی نظام پژوهش آلمان از ساختار حکمرانی فدرالی این کشور تبعیت می

اصلی پژوهش در کشور آلمان فعالیت  های آموزشی به عنوان مجریانها و موسسهبه صورت کلی دانشگاه

 .است ایالتی هایدولت عهده بر عمومی هایدانشگاه آموزش و پژوهش مالی کنند. در این میان تأمینمی

 صورت فدرال دولت و های ایالتیدولت توسط مشترکاً پژوهشی غیردانشگاهی، مؤسسات بودجه تأمین همچنین

 آن اقتصاد وزارت و آموزش، و وزارت علوم بین معموالً ایالت، هر سطح در گذاریسیاست مسئولیت گیرد ومی

 گردد.می تقسیم ایالت

                                                 
 

میلیارد  6.1های خارجی )میلیارد یورو( و همچنین مویسه 0.4های غیرانتفاعی خصوصی )البته باید توجه داشت که بخش از منابع توسط سازمان 1

 میلیارد یورو است. 104.7یورو(. مجموع کل بودجه نیز 
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 آلمان در پژوهش و علم،فناوری نظام کلی ساختار -2شکل 

 
 کننده منابع مالی نهادهای اصلی تامین .4-2-2-1

دارند  های پژوهشی در آلمان نقشدر ادامه به صورت مختصر سه نهاد اصلی که در تامین مالی فعالیت

؛ این وزارتخانه مسئولیت اصلی سیاست پژوهشی در آلمان 1معرفی شدند. اول،وزارت فدرال آموزش و پژوهش

درصد از منابع دولتی الزم برای تحقیق و توسعه در سطح دولت فدرال را تامین  58را برعهده دارد و تقریباً 

های پژوهشی بین مجریان فعالیت 2حقیقات آلمانکند. سهم باالیی از بودجه این وزارتخانه از طریق بنیاد تمی

ها و دیگر ترین سازمان تامین مالی است که پژوهش را در دانشگاهشود. بنیاد تحقیقات آلمان اصلیتوزیع می

وزارت اقتصاد  دهد. دوم،شوند را ترویج کرده و ارتقا میهای پژوهشی که توسط دولت تامین مالی میموسسه

                                                 
 

1 The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 
2 The German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) 
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درصد منابع دولتی الزم برای تحقیق و توسعه در سطح دولت فدرال را  19زارتخانه حدود این و ؛1و فناوری

دلیل حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در این  آلمان به کند. وزارت اقتصاد و فناوریتامین می

سط کسب و کارهای کوچک و متوآلمان توسط  هایکسب و کار کشور در حوزه صنعتی پیشگام است. موفقیت

های کسب و این خوشهدر آلمان به  ی صنعتیهادرصد کل شرکت 99از  یشب و شودیم یتهدااین کشور 

درصد مشاغل  60 یباًو تقر یاقتصاد یداز تول یمیاز ن یشها بشرکت ینتعلق دارند. اکارهای کوچک و متوسط 

یک کسب را در  خود یاحرفه یهادرصد از کارآموزان در آلمان آموزش 82 یباًتقر و دهندیم یلرا تشک آلمان

کشور در  ینمحرک ا ترینیقو آلمانکوچک و متوسط  هایشرکت .گیرندو کار کوچک و متوسط  فرا می

خود را  یرقابت یخواهند برتریکه م ییهاهستند و در سراسر جهان مشهور هستند. شرکت یو فناور ینوآور

کوچک  یهااز شرکت آلمان وزارت اقتصاد و فناوریشند. با یدجد یهایشرفتدر خط مقدم پ یدبا ،حفظ کنند

 یلدل ینبمانند. به هم یو نوآور باق یو سرزنده، قو یرندرا بپذ یدجد یهاکه چالش خواهدمی آلمانو متوسط 

ی بر پژوهش تاکید نوآور یتظرفیری و توسعه پذرقابت یتتقو یوزارتخانه در سطوح مختلف برا یناست که ا

درصد منابع دولتی الزم برای تحقیق و توسعه  11وزارت دفاع نیز حدود  ؛ 2یت سوم، وزارت دفاعدارند. در نها

  (.8-4شکل کند )در سطح دولت فدرال را تامین می

                                                 
 

1 The Ministry of Economics and Technology (BMWi) 
2 The Ministry of Defence (BMVg) 
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 های پژوهشی  آلمان در سطح دولت فدرالن مالی فعالیت: سهم نهادهای اصلی در تامی8-4شکل 

 

های ایالتی، دو وزارتخانه علوم و آموزش و همچنین وزارت ها عالوه بر دولتاز طرف دیگر در سطح ایالت

های ایالتی مسئولیت تامین کنند. در این بین دولتآفرینی میهای پژوهشی نقشاقتصاد در تامین مالی فعالیت

 های دولتی فعال در ایالت خود را برعهده دارند.و پژوهش در دانشگاه مالی آموزش

ریزی بخش پژوهش در آلمان باید توجه داشت که بودجه تحقیق و توسعه دولتی در مورد ساختار بودجه

های آموزش یابد. به همین خاطر موسسهتخصیص می 1کجادر این کشور اغلب به صورت نهادی و به صورت ی

پذیری و های مختلف از انعطافکرد و تقسیم آن بین فعالیتدریافت بودجه، در مورد نحوه هزینهعالی پس از 

های های مربوط به فعالیتاستقالل کافی برخوردار هستند. این موضوع باعث شده است که تفکیک بین بودجه

این حال مساله مهم این است که تعیین سهم  با  .(Enders & File, 2008)آموزشی و پژوهشی دشوار گردد

 : (Wolter, 2007)گردد که عبارتند ازها از سه مسیر تعیین میاعتبار پژوهشی هر سازمان در سطح ایالت

 یرقابتریغو نرخ تورم به صورت  قبل بخش بر اساس بودجه سال نیا اختیاری:-بخش افزایشی .1

برای ند نتوایم هاموسسه، شته باشدوجود دا یگذار هیبه سرما یجد ازینگردد و چنانچه تعیین می

                                                 
 

1 lump sum 

وزارت فدرال 

آموزش و پژوهش
وزارت اقتصاد و 

فناوری

وزارت دفاع 

سایر نهادها
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نوع  نیاز ا جیبه تدر ایاالتگذشته،  یهاسال یط شوند. همذاکروارد  1فدرال دولت باتامین بودجه 

 اند.تعیین بودجه فاصله گرفته

 یالمللنی، مانند بفدرالبه اهداف دولت  یابیمنظور دست به :تیمأمور ایبر قرارداد  یبخش مبتن .2

اعطا  های مالیاداشپ با عملکرد خوب هایهتواند به موسسیمفدرال ، دولت تیجنس یبرابرشدن و 

 است. یرقابتریغ یبه طور کل بودجه نوع نیکند. ا

محبوب  یاندهیبه طور فزا یمال نیروش تام نیاهای اخیر در طی سال بر شاخص: یبخش مبتن .3

ها از دانشگاه یبرا قیتحقمؤلفه ، که گرددمی قیو تحق آموزشو معموالً شامل دو مؤلفه شده است. 

  مهمتر است. ردیهای علوم کاربدانشگاه

 نهادهای مجری پژوهش .4-2-2-2

ترین نهادها های پژوهشی اصلیها و موسسهدر مورد نهادهای مجری پژوهش همانطور که اشاره شد دانشگاه

های پایه در آلمان توسط هستند. با این حال باید به این نکته توجه داشت که بخش زیادی از پژوهش

های پژوهشی شود. منابع مالی این موسسهها( انجام مینشگاههای پژوهشی غیردانشگاهی )و نه داموسسه

شود. در این میان کنفرانس های ایالتی تامین میغیردانشگاهی به صورت مشترک توسط دولت فدرال و دولت

های ایالتی را هماهنگ های پژوهشی بین دولت فدرال و دولتنهاد اصلی است که سیاست 2علمی مشترک

 کند.می

دارد و  عهده بر را تحقیقاتی سیاست اصلی مسئولیت فدرال، تحقیقات و آموزش وزارت رال،فد سطح در

را  توسعه و تحقیق سیاست های حوزه از برخی و فناوری هایسیاست فدرال مسئول فناوری و اقتصاد وزارت

 است و خود خاص تحقیقاتی( های)مؤسسه دارای ایوزارتخانه بر عهده دارد. به طور کلی در این کشور هر

 تصویب را تحقیقات بودجه باید و است فناوری و تحقیقات آموزش، ارزیابی دائمی کمیته دارای آلمان پارلمان

شود و همانطور می تقسیم اقتصاد وزارت و آموزش و علوم وزارت بین مسئولیت معموالً ایالتی نیز، سطح در. کند

 و کنفرانس ایالتی و فدرال هایدولت بین حقیقاتیت هایسیاست هماهنگی برای اصلی نهاد که عنوان شد،

 .(Nill & Grablowitz, 2009)است مشترک علمی

                                                 
 

1 The state government 
2 The Joint Science Conference (GWK) 
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هایی هستند که به عنوان نهادهای مجری پژوهش یک دسته دیگر از بازیگران نظام پژوهش آلمان، سازمان

های پژوهشی و ها، موسسهانشگاهها، دهای مختلفی اعم از شرکتکنند. در آلمان نهادها و سازمانفعالیت می

های خصوصی یکی از مجریان اصلی تحقیق کنند. بنگاهآفرینی میهای پژوهشی نقش... به عنوان مجری فعالیت

توجهی از  های خصوصی به عنوان مجری حجم قابلو توسعه در آلمان هستند. براساس آمارهای موجود بنگاه

های تحقیق وتوسعه درصد کل هزینه 72.1حدود  2018مونه در سال های تحقیق و توسعه، به عنوان نهزینه

های کنند. در مقابل موسسههای تحقیق و توسعه، را دریافت میدرصد کل هزینه 67.3حدود  2010و در سال 

های تحقیق و توسعه درصد از هزینه 18.4حدود  2018آموزش عالی به عنوان دومین گروه از مجریان در سال 

 1های تحقیقاتی غیردانشگاهی دولتیای از موسسهآفرینی دامنه گستردهکنند. در این میان نقشیرا جذب م

های منحصر به فرد نظام پژوهش آلمان است. براساس آمار سال به عنوان مجری تحقیق و توسعه از ویژگی

کنند و را جذب می های تحقیق و توسعه در آلماندرصد از هزینه 14.2، این نهادها در مجموع حدود 2018

توان به اهمیت درصد بوده است. با توجه به این آمار به خوبی می 14.7حدود  2010این شاخص در سال 

 (. 9-4شکل های تحقیقاتی غیردانشگاهی دولتی در نظام پژوهش آلمان پی برد )موسسه

 

 های تحقیق و توسعه در آلمان: سهم هر یک از  نهادها در جذب هزینه9-4شکل 

                                                 
 

1 Public non-university research organisations (PROs). 

بنگاه های خصوصی

موسسه های 69%

آموزش عالی

18%

موسسه های تحقیقاتی 

%13غیردانشگاهی دولتی
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دانشگاه وجود  300از  شیآنها ب انیم درکه  یدولت یقاتیو تحق یموسسه علم 1000از  شیآلمان بدر 

ی مهم و قاتیحقهای تژهنکته قابل توجه این است که پرو د.ندهیرا ارائه م یگسترده و متنوع قاتیتحق، دارد

های علمی با کیفیت باال در موسسات با کیفیت مختص یک یا دو موسسه تحقیقاتی خاص نیستند، اتفاقاً یافته

پذیرند. مثالً خوشه تحقیقات در فوتونیک و اپتیک در شهر تحقیقاتی کوچکتر و کمتر شناخته شده صورت می

 .( ,2012BMBF)در شرق آلمان شکل گرفته است 1کوچکی بنام ینا

های تحقیقاتی غیردانشگاهی دولتی در حوزه ترین بازیگران گروه موسسهدر این بین مهمترین و برجسته

، انجمن 3، انجمن فرانهوفر2پژوهش دولتی چهار جامعه یا انجمن پژوهشی بزرگ )شامل انجمن ماکس پالنک

هایی هستند که کل طیف تحقیقات پایه تا خدمات پژوهشی تعدادی از موسسه ( با5تسیبنیالو انجمن  4هلموتز

توان بر مبنای دو معیار؛ اول، نوع پژوهشی که نهاد مجری مشغول انجام دهند. به صورت کلی میرا پوشش می

ام ای است و دوم، نحوه تامین مالی نهادهای مجری برای انجهای کاربردی و پایهآن است که شامل پژوهش

شناسی از نهادهای توان یک گونهتوان از محل منابع دولتی یا خصوصی تامین مالی شوند، میپژوهش که می

شود بخش خصوصی خیلی به (.  همانطور که مشاهده می10-4شکل مجری پژوهش در آلمان ارائه داد )

 عالقه ندارد در مقابل بخش دولتی در این حوزه فعال است. های پایهتخصیص بودجه به پژوهش

                                                 
 

1 Jena 
2 Max Planck Society 
3 Fraunhofer Society 
  Helmholtz Association 
5 Leibniz Association 
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 : چگونگی استقرار نهادهای مجری پژوهش در نظام علم و فناوری آلمان10-4شکل 

ی نظام پژوهش آلمان هستند که وظیفه های پژوهشی یکی از بازیگران اصلهمانطور که اشاره شد موسسه

انجام پژوهش را برعهده دارند. در این راستا در ادامه به صورت مختصری توضیحاتی در مورد برخی از 

ای که در ادامه توضیحات مختصری در البته در کنار چهار موسسه های پزوهشی آلمان ارائه شده است.موسسه

 یعلم یمبنادولت  هایاستیسبرای  د کهنفدرال وجود دار یقاتیتحقموسسه  38 ها ارائه شده است،مورد آن

مختلف تامین  یها وزارتخانه توسط میمستق صورتفدرال به  یقاتیتحق هایهموسس نیا. بودجه دهندیارائه م

کنند که بودجه های مختلف آلمان فعالیت میی دیگر نیز در ایالتقاتیموسسه تحق 130شود. عالوه بر این می

 شود.ها تامین میها به صورت مستقیم توسط ایالتآن
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سازمان بیشتر به  است. این آلمان علمی تحقیقات انجمن بزرگترین هلمولتز انجمن :1انجمن هلموتز .1

 علم، روی پیش اصلی هایچالش به پاسخگویی به توجهی قابل طور به که تحقیقاتی است انجام دنبال

 دهد و هدف آن حلیپایه انجام م قاتیتحقسه عمدتاً این موس .کندمی کمک صنعت و جامعه

، یانرژ یهانهیدر زم تیفعالبر خود را  قاتی، تحقانجمن هلموتز نیبنابرا. جامعه است ندهیآ یهاچالش

 ساختار ماده و یدیکل یهایوراو نقل، فنحمل ، فضا وی، بهداشت، هوانوردستیزطیو مح نیزم

 .متمرکز نموده است

های و برای هر دو دسته سازماندر اروپا است  یکاربرد قاتیسازمان تحق نیبزرگتر: 2فرانجمن فرانهو .2

، بودجه یقاتیتحق یهاسازمان گریبا د سهیدهد. در مقایانجام م یکاربرد قاتیتحقدولتی و خصوصی، 

 خدمات بازار در را فنی و علمی تخصص فراونهوفر همچنین انجمن کند.یم افتیدر یکم ینهاد

 .دهدمی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط ارائه ویژه به توسعه، و تحقیق

 یامجموعه یبر روجامعه  نیا و پایه است قاتیتحق نهیمهم در زم گریباز کی :3پالنک-جامعه مکس .3

، ی، مواد و فناوریو پزشک یشناسستی، زکیزیاخترف : نجوم وشامل یقاتیتحق یهااز حوزه یعیوس

 80 یدر حال حاضر دارا انجمن ماکس پالنک تمرکز دارد. یانسان علوم و و آب و هوا ستیز طیمح

 .هستند یهپا یقاتتحق ینهاست که عمدتا در زم یکار یو گروه ها یقاتیموسسه، واحد تحق

 تحقیقات و محورمسئله ارشد کارشناسی تحقیقات رابطه با در الیبنیتس انجمن :4انجمن الیبنیتس .4

 مؤسسات و هاسازمان عمومی، تحقیقات مجریان از مرتبط هایگروه از یگرد یکی .کندمی کار کاربردی

 سازماندهی 5«یپژوهش دپارتمان یگروه کار»چتر  زیر را خود که هستند تحقیقات انجام دولتی

ی تحقیقی هاتیفعال و دهدیرا انجام م یو کاربرد یادیبن قاتیهر دو دسته تحقاین انجمن . اندکرده

 رساختیز قاتی، تحقیاقتصاد، علوم اجتماع خ؛یو تار یتوان به پنج بخش: علوم انسانیرا مانجمن  این

 .کرد میتقس ستیز طی؛ علوم محیو مهندس یعی، علوم طباتیاضیر ؛یستی؛ علوم زیمنطقه ا

 نهادهای واسطه در نظام پژوهش آلمان .4-2-2-3

ه دولت آلمان در زمینه تخصیص ای هستند که بیکی از بازیگران مهم در نظام پژوهش آلمان، نهادها واسطه

ت به صورت مستقیم در تامین بودجه برای کنند. نهادهای واسطه ممکن اسبودجه تحقیق و توسعه کمک می
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گیری به دولت کمک کنند. به صورت کلی های پژوهشی نقش داشته باشند یا اینکه صرفاً در تصمیمفعالیت

 : (BMBF, 2012)رتند ازچهار نهاد واسطه اصلی در نظام پژوهش آلمان عبا

: بنیاد تحقیقات آلمان یکی نهادهای واسطه اصلی در نظام پژوهش آلمان است 1بنیاد تحقیقات آلمان .1

 که در ادامه توضیحات الزم در مورد آن ارائه شده است. 

های علمی و فنی رنامهها که هریک در حوزه خاصی از بپروژه: این سازمان مدیریت هایسازمان .2

کنند. نحوه های تحقیقاتی و دولت فدرال ایفا میای بین متقاضیان بودجهتخصص دارند، نقش واسطه

ها را از متقاضیان دریافت های مدیریت پروژه بدین صورت است که طرح کلی پروژهعملکرد سازمان

ابق شرایط و ضوابط تامین مالی، کرده و مشاوره جامعی که شامل ارزیابی پروژه، تنظیم درخواست مط

گردد، به متقاضیان تا مرحله اجرا میپروژه  همراهی با وثبت پروژه برای ورود به فرایند تامین مالی 

 قیتحق یمال نیتام یهاپروژه یو ادار یفن یمسئول هماهنگها دهند. همچنین این سازمانارائه می

 دیشود که بایارائه م یی، گزارش نهاتحقیق و توسعه ژهپروهر از اتمام  پسضمناً  نیز هستند. و توسعه

در  2آلمان یعلم و فناور یباشد. کتابخانه مل قیتحق جیدر مورد نحوه استفاده از نتا یاطالعات یحاو

 .(BMBF, 2012)کندیم شده را ثبت و ضبط ارائه یهامرجع گزارش یهانسخه نیز هانوفر

بودجه  نیتأمی موسسه خدمات تبادل دانشگاهی آلمان هدف اصل: 3آلمان یتبادل دانشگاهخدمات  .3

 انینه تنها به دانشگاه موسسه نیا ها است،نیو تکنس محققاندکتری،  انیتبادل دانشجو یهابرنامه

 را یخارج یاستعدادها ؛ بلکهبه دست آورندتجربه دهد که در خارج از کشور یفرصت را م نیا یآلمان

 .کندیبه آلمان جذب منیز 

 نیتأم ی رامحققان خارج: این بنیاد وظیفه تامین بودجه پژوهشی برای 4الکساندر فون هومبولت یادبن .4

محققان و به همراه  ندیایخارج از کشور به آلمان بتا از  است برجسته محققانهدف آن جذب  و کندیم

توسط دولت  که عمدتاً  است وروی ونیلیم 100ر بالغ ب این بنیاد بودجه ساالنه. کنند قیتحق یآلمان

 شود.یم نیآلمان تأم

 آلمان در پژوهش ریزیبودجه نظام .4-2-3
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3 Deutsche Akademische Austauschdienst 

4 Alexander von Humboldt-Stiftung 



 چهارم: مطالعه تطبیقی فصل

351 

 

ریزی و تامین مالی پژوهش در این کشور بین سطح دولت با توجه به ساختار فدرالی حکومت آلمان، بودجه

درصد کل اعتبارات  45حدود  هاای که به صورت تقریبی ایالتتقسیم شده است؛ به گونه 1هافدرال و ایالت

 55کنند، در مقابل دولت فدرال نیز وظیفه تامین ها( را تقبل میدولتی برای تحقیق و توسعه )شامل دانشگاه

ها درصد باقیمانده اعتبارات دولتی تحقیق و توسعه را برعهده دارد. البته باید توجه داشت که توزیع صالحیت

ا و دولت فدرال بر مبنای قانون اساسی آلمان تعریف شده است. در سال هدر حوزه علم و پژوهش بین ایالت

ها بازنگری شد و بر اساس ، نظام فدرالی آلمان به منظور تقسیم شفاف وظایف بین دولت فدرال و ایالت2006

های ها قرار گرفت، اما صالحیت مربوط به انجام فعالیتآن صالحیت آموزش به صورت انحصاری در اختیار ایالت

ها و دولت فدرال در مورد ها و دولت فدرال قرار گرفت. ایالتپژوهشی به صورت مشترک در اختیار ایالت

توانند با یکدیگر همکاری کنند؛ به عنوان مثال هایی که اهمیت آنها فراتر از سطح منطقه است، میموضوع

ها در داخل و خارج از أمین مالی پروژههای پژوهشی و همچنین تتوانند در مورد تأمین مالی موسسهها میآن

 . (L Korlaar et al., 2014)ها همکاری داشته باشنددانشگاه

سئولیت تامین منابع مالی مورد نیاز برای آموزش، علم و پژوهش در آلمان برعهده همانطور که اشاره شد م

های ایالتی و فدرال ابزارهای متعددی را دولت فدرال و شانزده دولت ایالتی این کشور است. در این بین دولت

 :(Krawietz et al., 2020)گیرند که عبارتند ازبه منظور تامین مالی پژوهش به کار می

: این مکانیزم در درجه اول بر تجهیزات پایه و همچنین حقوق نیروی کار و بودجه مواد 2بودجه نهادی .1

های جدید و خرید گذاری در ساختمانها متمرکز است. سرمایههای تحقیقاتی و دانشگاهبرای سازمان

درصد حمایت  40بر  گیرند. بالغهای تحقیقاتی جدید نیز در این دسته قرار میتجهیزات یا زیرساخت

 شود.پژوهشی دولت فدرال در راستای تامین مالی نهادی هزینه می

های با دوره ثابت و مشخص مرتبط است و از طریق ای: این نوع از تامین مالی به پروژهبودجه پروژه .2

شود. به عنوان مثال، بودجه پروژه برای بهبود های تامین مالی خاص اختصاص داده میبرنامه

های پژوهشی مشترک بین شود. این مدل همچنین از پروژههای مطالعاتی و تدریس ارائه میمهبرنا

کند یا به سمت های کوچک و متوسط حمایت میدانشگاهیان، محققان و به صورت خاص شرکت
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های از پروژه 1رود. این مدل به نوعی به دنبال حمایت هدفمندالمللی میهای با مشارکت بینپروژه

 است. خاصی

های دولتی خود نیازمند حمایت و مشاوره علمی : سیاستگذاران و اداره2بودجه تحقیقاتی دپارتمانی .3

های سفارشی برای این امر مورد نیاز هستند. البته، در درجه اول، هستند. بنابراین انجام پژوهش

های تحقیقاتی وابسته سسههای فدرال یا ایالتی در ابتدا برای انجام وظایف پژوهشی خود با مووزارتخانه

های تواند برای انجام پروژههای تحقیقاتی نیز میبندند. با این وجود، سایر موسسهبه دولت، قرارداد می

 تحقیقاتی انتخاب شوند.

های مالیاتی برای تحقیق و توسعه یکی دیگر از ابزارها های مالیاتی برای تحقیق و توسعه: مشوقمشوق .4

توانند برای دریافت ای میهایی با هر اندازهژه به صورت مستقیم هستند. شرکتبرای تامین مالی پرو

های تحقیق و توسعه خود درخواست ارسال کنند، این مشوق بر مبنای مشوق مالیاتی برای پروژه

توسعه برای  و های نیروی تحقیق و توسعه و انجام پژوهش است. با وجود اثربخشی که تحقیقهزینه

 هایصنعتی در قالب مشوق محققان برای مالی هایکمک 1980 دهه پایان دارد، درپیشرفت کشور 

غیرمستقیم  عمومی توسعه معاف از مالیات شدند. عالوه بر این با حمایت و تحقیق برای خاص مالی

 تحقیق که هاییطوالنی مدت به شرکت هاوام و هاضمانت ارائه گذاری وسرمایه تسهیل طریق از دولت

 .اندمشتریان تحت پوشش قرار گرفته از وسیعی دهند، طیفمی انجام هتوسع و

های پژوهشی با : هدف این سازمان فدرال کشف پروژه3D-Sprin -سازمان فدرال برای نوآوری مخرب .5

ها در ورود به کند و به آنها حمایت مینوآوری باالو همراه با پتانسیل تخریب است و از توسعه آن

اندازی شده است که در طول د. این سازمان به تازگی و برای یک دوره ده ساله راهکنبازار کمک می

 شود. این دوره یک بودجه یک میلیارد یورویی به آن اختصاص داده می

که مشاهده است. همانطور  11-4شکل به صورت کلی جریان بودجه در نظام پژوهش آلمان مطابق با 

های پژوهشی های پژوهشی و همچنین مجریان فعالیتشود نقش نهادهای مختلف در تامین مالی فعالیتمی

 به خوبی مشخص شده است.
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3 Federal Agency for Disruptive Innovation –SPRIN-D 



 چهارم: مطالعه تطبیقی فصل

353 

 

 
 (L Korlaar et al., 2014): جریان بودجه در نظام پژوهش آلمان 11-4شکل 

 

در آلمان سیستم تحقیق و توسعه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است، زیرا در یک ساختار چند سطحی 

آلمان از سایر کشورهای مشابه است. از آنجایی که آلمان سازماندهی شده است و همین ویژگی وجه تمایز 

های آموزشی و پژوهشی خود ها در زمینه مسایل مربوط به سیاستاست که هر یک از آن التیشانزده ادارای 

تر این کشور در مقایسه با سایر کشورها پیچیده در یبودجه دولتکنند، بنابراین نحوه تخصیص مستقل عمل می

 هستند.سهیم وتوسعه قیتحق هایاستیسبه طور مشترک در تعیین  ایالتیدرال و مقامات دولت فاست. 
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 که دولت فدرال عمدتاً  یحال در کنند،ی( تمرکز می)کاربرد یهابر آموزش و پژوهش در دانشگاه ها عمدتاًالتیا

وارد خاص در م یرو قاتیتحق[. بدین معنی که 13] کندیم نیرا تأم 1مؤسسات تحقیقات عمومیبودجه 

 یریگمیو تصم یابیبه ارز ازیشود و نیبودجه م نیمربوطه تام التیاز سمت خود ا یو کاربرد یعلم یهادانشگاه

های تحقیقات ؛ در سازمانهستند یکه گسترده و در سطح مل یقاتیتحق یول ،ستیدر سطح وزارت خانه ن

های تحقیقاتی عمومی نقش مهمی در سازمان .رندیگیفدرال بودجه م یمال نیتام زمیمکان قیاز طر عمومی

درصد از بودجه  41ی و ناخالص داخل دتولی از درصد 0.4که طوریانداز تحقیق و توسعه آلمان دارند، بهچشم

 یآموزش عال موسسات بودجهها اختصاص داده شده است. تامین به این سازمان و توسعه قیتحق یعموم

و توسعه  قیتحق استیبر س یریتأث چیه باًیدولت فدرال تقر دارد وها قرار التیا تیحاکم کاربردی در اختیار

ی تمرکز عموم یقاتیتحق هایسازمان بر مستقیماً و توسعه قیتحق ی، استراتژندارد. به همین دلیل هادانشگاه

به جای  برتر یقاتیتحق یهاپروژهو  برجستهاز محققان  یاریبس این سیاست در این است کهنقطه ضعف دارد. 

، جهیو در نت یقاتیجنبه تحقهای آلمان را از دانشگاه وضعیت، نیا شوند وها میها جذب این سازماندانشگاه

 نیو ب شرفتهیپ قاتیتحق جیترو با هدف. از این رو کندیم فیتضع یالمللنیب یبند رتبهدر  آنها تیموقع

ی به نام زمیوزارت فدرال آموزش و پژوهش، مکان ؛آلمان یهادانشگاهی المللنیب تیجذاب شیو افزا یارشته

 نماید:ریزی میسه مسیر زیر بودجهدر که است طراحی کرده  2« یابتکار تعال»

 کار؛تازهمحققان  یارتقا یبرا تحصیالت تکمیلی مدارس 

 ؛دهدیم وندیپ کارهاوی و کسبقاتیتحقموسسات آلمان را با  یهاممتاز که دانشگاه یهاخوشه جادیا 

 آن یالمللنیرقابت ب شیسطح باال و افزا اهیدانشگتحقیقات هدف توسعه  با برتردانشگاه  11 انتخاب. 

 ( و دولت%75بودجه مکانیزم ابتکار تعالی به طور مشترک توسط دولت فدرال آلمان ) های ایالتی

 .(Achterberg, 2017)شود( تامین می25%)

 ذاریگسرمایه تضمین برای اصلی شریک خصوصی به عنوان سه و بخش ایالتی هایفدرال، دولت دولت

 وزارت آن در که فدرال، دولت. دارند تعامل هم با پژوهشی و تحقیقاتی هایزیرساخت برای الزم بلندمدت
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 بخش و هستند هادانشگاه مالی تامین مسئول که ایالتی های دولت. است کلیدی بازیگر آموزش و تحقیقات

 نهادی دانشگاهی تحقیقات هک آنجایی از. است توسعه و تحقیق خصوصی گذاری سرمایه مسئول که خصوصی

 را عمومی توسعه و تحقیق بودجه کل از نیمی از بیش هم روی ایالت 16 شود،می مالی تامین ایالتی سطح در

 مالی تأمین ایالتی و فدرال سطوح ،1975 سال در شده منعقد رسمی توافقنامه اساس بر. کنندمی تامین

 مالی تأمین و GWK طریق کنفراس علمی مشترک از را غیردانشگاهی عمومی تحقیقات سیستم مشترک

 .(Nill & Grablowitz, 2009)کنندمی هماهنگ آلمان تحقیقات بنیاد طریق از پایه تحقیقات رقابتی

 آلمان  یقاتتحق یادبن.4-2-4

 هایها و دیگر موسسهترین سازمان تامین مالی برای ارتقای پژوهش در دانشگاهبنیاد تحقیقات آلمان، اصلی

شود. با توجه به نقش و جایگاه بنیاد پژوهشی این کشور است که منابع مالی آن توسط دولت تامین می

 گردد. تر این موسسه بررسی میتحقیقات آلمان در نظام پژوهش کشور آلمان در ادامه به صورت جزئی

شگاهی است. عالوه ی پایه و دانهابودجه پژوهش نیآلمان به صورت خاص متمرکز بر تام قاتیتحق ادیبن

 نیتام زیرا ن شوندیانجام م یعموم یقاتیتحق یهاکه در موسسه ییهابودجه پژوهشبر این در برخی موارد نیز 

از  یکیمختلف  یهابودجه به پژوهش صیتخص یبرا یریگمیتصم نهیدر زم ادیبن نیا استقالل. کندیم

ی که عنبدین م .است 1به باال نییاز نوع پا ادیبن نیاتوسط  یمال نیتام وشرقابل توجه آن است.  یهایژگیو

بگیرد. عالوه بر این این نهاد برخی مواقع  میتصم ی در مورد تخصیص بودجهباالدست مستقل از نهاد تواندمی

کند و در برخی مواقع دیگر نیز های خاصی را تامین میبه صورت مستقیم بودجه مورد نیاز برای انجام پژوهش

گیری در مورد اینکه یک نهاد باالدستی بودجه پژوهشی خود را به گری خود، تصمیمنقش واسطهبا توجه به 

های بنیاد یک پژوهش خاص تخصیص بدهد یا خیر؟ را برعهده دارد. شایان ذکر است که بودجه فعالیت

( %0.4%(  و بخش خصوصی ) 36.7های ایالتی)%(، دولت 62.9تحقیقات آلمان از سه منبع دولت فدرال )

 یعلوم و علوم انسان یهانهیتمام زم یارتقا ادیبن یرسالت اصل نکهیبا توجه به ا یصورت کل بهگردد. تامین می

                                                 
 

1 Bottom-up 
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آلمان هستند، محدود  قاتیتحق ادیاز بن یاعتبار پژوهش افتیکه به دنبال در یمحققان نیبنابرا ،در آلمان است

 از مختلف یهاحوزه در پژوهش انجام یبرا توانندیم ادافر عبارت دیگر، به. ستندین یحوزه خاص ایبه موضوع 

با این حال تنها معیار بنیاد تحقیقات آلمان برای اعطای  .کنند افتیدر یپژوهش اعتبار آلمان قاتیتحق ادیبن

اعتبار پژوهشی به یک محقق برای انجام پژوهش صرفاً کیفیت علمی آن است. همچنین بنیاد تحقیقات آلمان 

مشارکتی در تحقیقات استراتژیک شامل تحقیقات  قاتیتحق یو واحدها مراکزهای پژوهشی و تیواولاز طریق 

 van Dalen, Mehmood, Verstraten, & Van Der)مرتبط با مسائل دفاعی و امنیت ملی نیز فعال است 

Wiel, 2014). در آلمان  یادینهای بنبودجه پژوهش ینمحوری در تأم یگاهیآلمان نقش و جا یقاتتحق یادبن

های های بنیادین با کیفیت، رویکرد رقابتی را در انتخاب پروژهیاد به منظور حمایت از پژوهشبن یندارد. ا

   گیرد.پژوهشی به کار می

 تحقیقات، اداره بنیاد اجرایی ها شامل؛ هیأتبنیاد تحقیقات آلمان از پنج بخش مهم تشکیل شده که بخش

هماهنگ است. این  هایزیرساخت و هاعلمی و برنامه یکپارچه، امور هاییتفعال و المللبین مرکزی، امور

 به تصویر کشیده شده است.  12-4شکل ای دارند که نمای کلی آن در ها هر کدام زیر مجموعهبخش

 
 ساختار دفترمرکزی بنیاد تحقیقات آلمان: 12-4شکل 
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های پژوهشی گیری برای تخصیص بودجه به فعالیتبا توجه به جایگاه خاص این بنیاد در مورد تصمیم

شوند. مختلف بنابراین اعضای این بنیاد از بین نماینده ذینفعان مختلف نظام پژوهش کشور آلمان انتخاب می

های پژوهشی های پژوهشی آلمان، موسسهآلمان شامل دانشگاهبه صورت کلی اعضای بنیاد تحقیقات 

 ,Leonique Korlaar, Steur)های علوم و علوم انسانی هستند های علمی و آکادمیغیردانشگاهی، انجمن

Hertog, Velde, & Lilischkis, 2014). 

 ادیبن»با توجه به اطالعات موجود در وب سایت این موسسه، بیانیه ماموریت آن به این صورت است که 

تحوالت  انیدر جر دیپژوهش، با یمال نیمسازمان تا کی عنوان به خود فیوظا انجام یآلمان در راستا قاتیتحق

به  ازیمانند ن ییهاآلمان قادر است به چالش قاتیتحق ادیکار، بن نیباشد. با انجام ا یدر آموزش عال یجار

 نهیدر زم یسازاز شبکه تیو حما یشدن علوم و علوم انسان یارشتهنیاز محققان جوان، ب داریپا تیحما

ه حقوقی بنیاد تحقیقات آلمان یک انجمن ذیل قانون خصوصی است. به این جایگا«. ندک یدگیرس قاتیتحق

تواند از طریق نهادهای حاکم خود، به ویژه از طریق هیأت اجرایی و ترتیب، بنیاد تحقیقات آلمان فقط می

، مجلس سنای بنیاد تحقیقات آلمان کمیته مستقلی از بازرسان 1999مجمع عمومی خود عمل کند. در سال 

های مربوط به عملکرد علمی خوب و سوء قات علمی را تاسیس کرد که به همه محققان در مورد سوالتحقی

 کند.رفتار کمک می

نمایش داده  13-4شکل های زیرمجموعه آن در در مجموع ساختاری کاری بنیاد تحقیقات آلمان و بخش

 های مهم ارائه شده است.صورت مختصر توضیحاتی در مورد برخی از بخش شده است. در ادامه به
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 ها در بنیاد تحقیقات آلمان: ساختار کلی و روند بررسی پیشنهادهای پژوهشی و تعیین بودجه آن13-4شکل 

 

  عمومی مجمع .4-2-4-1

 های گوناگونی است. در راس این بنیاد مجمعارای ابعاد و مولفهبنیاد تحقیقات آلمان در یک شمای کلی د

 این مجمع طبق مقررات .کندمی تعیین را کار بنیاد تحقیقات آلمان اصول عمومی عمومی قرار دارد و مجمع

 کند ومی انتخاب را سنا مجلس اعضای مدیرکل و معاونان مدیرکل، رسد،می تصویب به که اینامهآیین و

 ساالنه هایحساب و گزارش عمومی همچنین مجمع .کندمی تایید را مشترک کمیته توسط بیرکلد انتصاب

  .گیردمی تصمیم اجرایی هیأت اقدامات تصویب مورد در و کندمی دریافت اجرایی هیأت از را
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در . گیرد می بنیاد تحقیقات آلمان تصمیم به جدید اعضای پذیرش مورد در عمومی عالوه بر این مجمع

 جدید، عضو یک پذیرش برای شود و ارائه عمومی مجمع به سنا پیشنهاد با باید عضویت این راستا درخواست

 و شود که مکان می تشکیل بار یک سالی عمومی مجمع عادی جلسات .است الزم اعضا همه آرای اکثریت

 را عمومی ی مجمعبرای برگزاری جلسات مدیرکل، اعضا .شودمی تعیین اجرایی کمیته توسط زمان جلسات

 عمومی کند. جلسات مجمعمی ساالنه، دعوت برگزاری جلسه از قبل هفته سه جلسه، حداکثر دستور با همراه

مدیرکل  که صورتی شود و درمی تشکیل اعضا سوم یک با مشترک کمیته اجرایی و کمیته درخواست صورت در

 تواندمی عمومی اری جلسه ندهد، مجمعیا درخواست برگز آورد عمل به ممانعت عمومی مجمع تشکیل از

مشورتی  مقام فقط نیز مشترک کمیته و اجرایی کمیته رئیس تشکیل جلسه دهد. البته اعضای نایب دو توسط

است و  عضو سازمان 97 دارای حاضر حال شوند. بنیاد تحقیقات آلمان درمی دعوت عمومی به جلسه مجمع

 علمی هایانجمن و انسانی علوم و علوم هایآکادمی تحقیقاتی، ؤسساتم سایر ها،دانشگاه ها شاملاین سازمان

 .هستند

های پژوهشی بزرگ، های پژوهشی، موسسههمچنین مجمع عمومی متشکل از نمایندگانی از دانشگاه

های علمی است. مجمع عمومی رهنمودها و های علوم و علوم انسانی و همچنین تعداد از سازمانآکادمی

 کند.های ساالنه را تایید میها و حسابکند، گزارشر بنیاد تحقیقات را تعیین میها کاسیاست

 اجرایی کمیته .4-2-4-2

کمیته اجرایی متشکل از یک رئیس تمام وقت یا همان مدیرکل و هشت معاون است. تعداد معاونان مدیرکل 

 دبیر است و کمیته مشاور اعضای از های خیریه نیز یکیرئیس انجمن. شودمی تعیین عمومی مجمع توسط

 اجرایی کمیته مدیرکل با .کندمی شرکت اجرایی کمیته جلسات در مشاور عنوان بنیاد تحقیقات آلمان به کل

 همچنین اجرایی کمیته. کندمی بنیاد تحقیقات آلمان همکاری مفهومی و استراتژیک گیری جهت توسعه برای

ها در این مورد بودجه طرح به مربوط بته تصمیماتکند، المی آماده را مشترک کمیته و سنا هایقطعنامه

 دو برای حداکثر عمومی مجمع توسط کنند،می خدمت افتخاری عنوان به که مدیرکل مستثنا است. معاونین

 شرکت مشترک کمیته و سنا جلسات در مهمان عنوان به همچنین آنها. شوندمی انتخاب ساله چهار دوره
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 خود وظایف به انجام وی از نمایندگی به آنها یابد، حضور جلسه این در نتواند مدیرکل که صورتی در. کنندمی

 .کنندمی اقدام

 سنا یا مجلس سنا .4-2-4-3

نفر  36 نفره است و 39بنیاد تحقیقات آلمان است که متشکل از شورایی  علمی مرکزی مجلس سنا نهاد

 البته انتخاب. شوندمی خابانت چرخشی سیستم یک اساس بر عمومی مجمع توسط سال سه مدت از آنان به

 کار تحقیقاتی مؤسسات سایر یا عالی آموزش مؤسسات در که محققانی. است پذیرامکان دوم دوره برای مجدد

 آلمان، روسای کنفرانس شامل؛ مدیر سنا رسمی اعضای. در مجلس سنا هستند انتخاب شرایط واجد کنندمی

 به را مهمانان تواندمی سنا. هستند پالنک ماکس انجمن و آلمان انسانی علوم و علوم هایآکادمی اتحادیه

 تصویب به عمومی مجمع که اصولی چارچوب در شورا این .کند دعوت خود جلسات به گاه به گاه یا دائم صورت

 مجلس. گیردمی تصمیم و کندمی بنیاد تحقیقات آلمان مشورت مهم موضوعات تمام مورد در است، رسانده

 سنا هایکمیته .شوند ساختاربندی چگونه و شوند تشکیل بازبینی هایهیئت کدام که ردگیمی تصمیم سنا

 هایکمک ها وکمیته بودجه به مربوط تصمیمات پژوهشی، آموزشی هایگروه و مشترک تحقیقاتی مراکز برای

 توسعه مسئول نهاآ این، بر عالوه. کنندمی آماده مشترک کمیته فرعی در هایکمیته عنوان به را مربوطه مالی

سنا مسئولیت مسایل مربوط به  .هستند گیریتصمیم فرآیندهای و بررسی و مالی هایبرنامه این بیشتر

های تحقیقات علمی و دانشگاهی، ترویج همکاری و های علمی و تحقیقاتی را داشته و منافع و نگرانیسیاست

 کند.یها و مقامات دولتی را رصد مها، پارلمانمشاوره به دولت

 مشترک کمیته .4-2-4-4

 بودجه مورد در این کمیته .بنیاد تحقیقات آلمان است توسط تحقیقات مالی تامین مسئول مشترک کمیته

 هایفعالیت بنیاد تحقیقات آلمان، مالی تأمین هایسیاست توسعه مورد در همچنین و کندمی گیریتصمیم

 کمیته. کندمی گیری تصمیم و بحث سنا مجلس هایقطعنامه اساس بر برنامه ریزیبرنامه و مالی تأمین

 عمومی مجمع جلسات در مشورتی رأی با توانند می آن اعضای کند ومی تصویب را رویه مقررات مشترک

 16 رای، 16 مجموع با فدرال دولت نمایندگان سنا، مجلس عضو 39 از متشکل مشترک کمیته .کنند شرکت
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 مجموع های خیریه در حوزه علمی در آلمان بانماینده انجمن و رای یک با کدام هر ایالتی هایدولت نماینده

شوند، انتخاب می منصوب عمومی مجمع توسط که عضو نهادهای از نماینده دو رای مشترک از آرا است. کمیته

 هیئت امور کمیته .کند دعوت خود جلسات به گاه به گاه یا دائم صورت به را مهمانان توانندشوند و میمی

این کمیته . دهدمی بنیاد تحقیقات آلمان انجام اجرایی هیئت اعضای به توجه با را کارفرما وظایف راییاج

 تحت تعهدات و حقوق تعیین و جانبی هایفعالیت به مربوط امور کار، قراردادهای انعقاد همچنین مسئول

 ی نیز هست. عالوه بر این، این کمیته مسئول بررسی تخلفات علم .آنهاست استخدام شرایط

 دفتر مرکزی بنیاد تحقیقات آلمان .4-2-4-5

 همچنین این بنیاد در. است مستقر شهر بن در و دارد کارمند 950مرکزی بنیاد تحقیقات آلمان  دفتر

 آمریکای ژاپن، هند، در خارجی دارای دفاتر 2022برلین دفتر دارد و عالوه بر این بنیاد تحقیقات آلمان تا سال 

مالی این  هایمرکزی حمایت شده و برنامه های این دفاتر توسط دفتراست که فعالیت شمالی آمریکای التین،

 و المللبین امور مرکزی، اداره) بخش چهار شود. به طور کلی این دفتر ازبنیاد در این دفاتر مدیریت می

 .است شده لتشکی اجرایی سطح یک و( زیرساخت و هماهنگ هایبرنامه و علمی، امور یکپارچه، هایفعالیت

از محققان درخواست  یگروه یا یممکن است از محققان فرد ینآلمان همچن یقاتتحق یادبن یمرکز یدفتر

آلمان واقع  یقاتتحق یادبن یروزانه در دست دفتر مرکز یاتعمل. همچنین کنند یها را بررسکند تا پروپوزال

 گذاریسرمایهبه عنوان  یادبن ینوجه داشت که ات یدآلمان با یقاتتحق یادبن هاییتدر مورد فعال در بن، است.

علوم و  یهاو به همه شاخص کندیعمل م یپژوهش یاست( و نهاد مشاور سیمنابع مال کنندهینپژوهش )تام

 .(Leonique Korlaar et al., 2014) کندیخدمت م یعلوم انسان

 بررسی هایهیأت .4-2-4-6

 هاییمتصم یهدر ته یبررس ینددر فرآ یفیتاز ک ینانداوطلبانه اطم یبررس هاییأته یاصل یفاز وظا یکی

 است. یدر مورد موضوعات راهبردآلمان  یقاتتحق یادبن یقانون ینهادها یربودجه و ارائه مشاوره به سا

. کنندمی ارزیابی تحقیقاتی هایپروژه مالی تامین برای را بنیاد تحقیقات آلمان پیشنهادها بررسی هایهیئت

 آنها این، بر عالوه. کنندمی نظارت یکسان استانداردهای رعایت از اطمینان برای را بررسی روند همچنین آنها
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 بنیاد تحقیقات آلمان مشاوره مالی تأمین هایبرنامه سازماندهی و بیشتر عهتوس به مربوط مسائل مورد در

بنیاد تحقیقات  سنای مجلس توسط شده تعیین اینامهآیین چارچوب توسط بازنگری هایهیأت کار. دهندمی

 ضایاع برای را خود داخلی نامهآیین عضویت دوره در هیأت 49 یا 48 آن اساس بر که شود،می آلمان تعریف

 نامه آیین اساس بر سال چهار مدت برای پژوهشگران توسط بررسی هایهیأت اعضای. کنندمی تنظیم مربوطه

 به خود تحقیقاتی کار تمرکز به توجه با آنها. شوندمی انتخاب رسد،می سنا مجلس تصویب به که انتخاباتی

 مرتبط هم به علمی نظر از که موضوعی هایحوزه از گروهی. شوندمی داده اختصاص موضوعی حوزه یک

 سال چهار هر داوری هایهیأت و موضوعی هایحوزه ساختار. دهندمی تشکیل را بررسی هیئت یک هستند،

 در و گیردمی قرار بررسی مورد سنا توسط تجدیدنظر هیئت انتخابات مقدمات از بخشی عنوان به بار یک

 در نمایندگان تعداد. شوندمی انتخاب نماینده دو اقلحد موضوعی حوزه هر برای. شودمی اصالح لزوم صورت

 ارزیابی و بررسی به نیاز حوزه آن در بودجه پیشنهاد تعداد چه که دارد این به بستگی نیز موضوعی حوزه هر

 دارد. 

 آلمان قاتیتحق ادیبنتوسط  پژوهش یمال نیامت .4-2-4-7

ک طرح پژوهشی بر مبنای بررسی گیری در مورد تخصیص اعتبار برای یهمانطور که اشاره شد، تصمیم

 تیم داوری برای هر طرح پژوهشی. گیردعلمی پیشنهادهای پژوهشی و همچنین سوابق تیم پژوهش صورت می

تیم داوری هر طرح . شوندیمتخصص آنها انتخاب  یآلمان و بر مبنا قاتیتحق ادیبن یدفتر مرکز لهیبه وس

 یهاکمک. کنندیم یابیها ارزآن 1اصالت و بودن مرتبط ،یعلم یبرترپیشنهاد را بر مبنای معیارهای کلی مانند 

 تیاهمکه مورد دوم  شودیهماهنگ ارائه م یهادر چارچوب برنامه ای یفرد یمال هایبه صورت کمک ای یمال

سهم  شد،یاعطا م یفرد یهابودجه به گرنت کلدرصد  45، 2000سال  رکه د ی. در حالکندیم دایپ یشتریب

 . افتی کاهشدرصد  36به  2009ها در سال کمک نیا

                                                 
 

1 Their scientific excellence, relevance and originality 
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در این میان باید توجه داشت که بنیاد تحقیقات آلمان از ابزارهای متعدد برای حمایت از پژوهش استفاده 

خاصی از حمایت های پژوهشی از مدل (. به نوعی این بنیاد برای هر دسته از فعالیت2-4جدول کند )می

پروژه درحال اجرا و جدید را با حجم  31100، بالغ بر 2020استفاده کرده است. این بنیاد در سال در سال 

هایی سازد که پروژههای فردی محققان را قادر میهای گرنتمیلیارد یورو تامین مالی کرده است. برنامه 3.3

هایی را به محققانی که ازه زمانی را اجرا کنند و حمایتهای تعریف شده و واضح از نظر موضوع و ببا موضوع

درصد کل بودجه بنیاد تحقیقات آلمان  37ها حدود در ابتدای مسیر شغلی خود هستند، ارائه کند. این برنامه

شده که نوآوری ساختاری و همکاری را از طریق های هماهنگدهند. در برنامهرا تشکیل می 2020در سال 

میلیون یورو تصویب  854ها با حجم بودجه درصد همکاری 87دهد، بین المللی و ملی ترویج میهای همکاری

پروژه فردی مورد حمایت واقع  11900همکاری پژوهشی شامل تقریباً  884، مجموعاً 2020شدند. در سال 

 ور دریافت شد.دا 16800نظر داوری در بنیاد تحقیقات آلمان از حدود  24700تقریباً  2020شدند. در سال 

 Leonique Korlaar et)های تامین مالی پژوهش در بنیاد تحقیقات آلمان: انواع ابزارها و برنامه2-4جدول 

al., 2014) 

 هابرنامه یبنددسته

 .شودیم نهیهز هابرنامه نیا قیطر از بودجه درصد 36: 1یفرد یهاگرنت برنامه

 .شودیم نهیهز هابرنامه نیا قیطر از بودجه درصد 38 :2شدههماهنگ یهابرنامه

 .شودیم نهیهز هابرنامه نیا قیطر از هبودج درصد 15 :3یتعال اقدامات

 .شودیم نهیهز هابرنامه نیا قیطر از بودجه درصد 7: یپژوهش رساختیز

 .شودیم نهیهز هابرنامه نیا قیطر از بودجه درصد 2: 4یعلم زیجوا

 شودیم نهیهز هابرنامه نیا قیطر از بودجه درصد 2: یالمللنیب یهمکار تیتقو یبرا یاقدامات

 

                                                 
 

1 Individual Grants Programme 
2 Coordinated Programmes 
3 Excellence Initiative 
  Scientific prizes 
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ای از ابزارهای همانطور که اشاره شد سبد تامین مالی )بودجه( بنیاد تحقیقات آلمان شامل دامنه گسترده

های پژوهشی است. بر اساس الزامات و اهداف پژوهشی که باید انجام ها و زیرساختتامین مالی برای پروژه

شود. البته محققان تمایز قائل می هاشود، بین تامین مالی برای محققان فردی و تامین مالی برای موسسه

های پژوهشی انتخاب شوند. به صورت کلی بیشتر ابزارهای تامین مالی بنیاد توانند برای جایزهفردی می

ها به عنوان اند. این ابزارها با احتساب جایزههای پژوهشی طراحی شدهتحقیقات آلمان برای حمایت از پروژه

ها هم بر روی توسعه شغلی پژوهشی، یا موضوع اند. گرنتبندی شدهلی گروهیک محور، در هشت محور تامین ما

های مورد نیاز برای پرداختن به آن متمرکز هستند. تا جایی که پژوهش و روش پرداختن به آن یا زیرساخت

ه ای طراحی شدگونهها بههای تامین مالی با نیازهای محققان هماهنگ بوده و این فرصتممکن است، فرصت

ها ها و جوامع مختلف تحقیقاتی دانشگاهی را منعکس کند. آنکه رویکردهای پژوهشی مورد استفاده در رشته

کنند. بودجه پذیر یا تسهیل میها را امکانها و رشتهها، مکانهمچنین اشکال متنوعی از همکاری بین مؤسسه

ها از نظر آکادمیک و ختارهای اصلی آنها و ساهای پژوهشی همچنین به ارتقای حوزهاعطا شده به موسسه

 .(DFG, 2022a)کندزیرساختی کمک می

 
 فرآیند داوری پیشنهادهای پژوهشی .4-2-4-8

های طرح علمی های پژوهشی را بر عهده دارند و بررسیداوران در بنیاد تحقیقات آلمان وظیفه ارزیابی طرح

 حدود ساله از د. بنیاد تحقیقات آلمان هرکننبه بنیاد تحقیات آلمان را بررسی و ارزیابی می پژوهشی ارایه شده

 اساس بر مرکزی دفتر توسط کند. آنهاها استفاده میآلمان برای ارزیابی طرح از خارج و داخل از داور 10000

پژوهش  اصالت و بودن مرتبط علمی، برتری به توجه با را پیشنهادات داوطلبانه و شوندمی انتخاب خود تخصص

 مبنای بعداً که دهندمی ها ارائهدر مورد طرح را خود توصیه آنها گسترده، هایبررسی از پس کنند ومی ارزیابی

بررسی دارندرا پاسخ  فرآیند مورد در این داوران سواالتی .شوندمی مربوطه ارزیابی نهاد در گیریتصمیم

پروپوزال  رهای مطلوب یککنند، معیامی بررسی بنیاد تحقیات آلمان را به شده ارائه هایدهند. آنها طرحمی
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 نظر در را خوب علمی عملکرد های پژوهشی یا همان پیشنهادها اصولکنند. در بررسی طرحرا ارزیابی می

 گیرند. مهمترین سواالتی که در این حوزه مطرح است؛ این موارد هستند. می

داوران مناسب انتخاب در مورد پیشنهادهای پژوهشی مختلف از سوی دفتری مرکزی بنیاد تحقیقات آلمان 

 صالحیت شودمی خواسته آنها از همچنین. کنند بررسی را پیشنهادها تا شودمی خواسته آنها شوند و ازمی

 طبیعتاً . موضوع خاص و اینکه آیا تعارض منافع با طرح مورد نظر ندارد را در نظر بگیرد زمینه در را خود

الوه بر این باید توجه داشت در صورت اصالح پیشنهادها از ع. شوند تلقی محرمانه باید پیشنهادهای پژوهشی

 اند.شود که داوری را انجام دادهمی سپرده داورانی به شخصاً بازبینی سوی محققان، فرآیند

های داوری هر پیشنهاد پژوهشی را با توجه کیفیت پروژه و همچنین صالحیت علمی متقاضیان ارزیابی تیم

شود. تیم داوری همچنین مان به محتوای پیشنهاد و سابقه متقاضیان توجه میکنند یعنی به صورت همزمی

 کاری برنامه و برآمده از پژوهش را بر مبنای اهداف شغلی هایتوانندفرصتدر زمان ارزیابی طرح پژوهشی می

 پیشنهادی ارزیابی کنند.  تحقیق هایروش و

دارد که هر پیشنهاد پژوهشی توسط به داور  به صورت کلی این قاعده در بنیاد تحقیقات آلمان وجود

ها، نظرات بندی آنگیرد و در نهایت به منظور هماهنگی نظرات داورها و جمعمستقل مورد ارزیابی قرار می

هایی گیرد تا نظر نهایی را اعالم کند. در نهایت نیز طرحداورهای مستقل در اختیار یک پانل داوری قرار می

 شوند.بنیاد تحقیقات آلمان هستند اعالم میکه قابل حمایت توسط 

گیری در مورد اینکه از یک پروژه پژوهشی حمایت شود یا خیر بر مبنای اصول رقابت است؛ در واقع تصمیم

ها کند. متوسط نرخ تامین مالی پروژهدار حمایت میهای آیندهبنیاد تحقیقات آلمان فقط از بهترین پروژه

زه تامین مالی فردی، فرآیند از ارسال پروپوزال تا زمان تصمیم نهایی در مورد درصد است. در حو 30حدود 

کشد. براساس آمارها تعداد پذیرش یا عدم پذیرش یک پروپوزال برای حمایت، حدود شش ماه طول می

( به شدت افزایش 2020های گرنت فردی در طی سه سال گذشته )تا ها برای دریافت حمایت برنامهپروپوزال

گیری های گرنت فردی تصمیمپروپوزال در برنامه 14700، در مورد حدوداً 2020فته است. در گزارش سال یا

میلیارد یورو مورد حمایت قرار گرفتند.  1.2پروژه با بودجه بالغ بر  17375شد و در مجموع در طول این دوره 
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درصد بود. بنابراین تقریباً از  33.1دی های فرهای گرنتهای جدید در برنامهنرخ تامین مالی برای پروپوزال

 . (DFG, 2020)شود هر سه پروپوزال، یک مورد موفق به دریافت گرنت می

های پیشنهادی برای جذب منابع مالی در بنیاد تحقیقات آلمان شامل به صورت کلی فرآیند بررسی طرح

ن ذکر است جزییات مربوط به این چهار مرحله است که توضیحات مربوط به آن در ادامه ذکر شده است. شایا

 نمایش داده شده است.  14-4شکل فرآیند در 

 1مرحله اول: ارائه پروپوزال و بررسی رسمی .1

برای دفتری  2در ابتدا محقق بعد از آماده کردن پروپوزال خود، آن را از طریق پلتفرم الکترونیکی ااِلن

کند. در این مرحله اولین اقدام بررسی این موضوع است که همه مدارک نیاد تحقیقات آلمان ارسال میمرکزی ب

مورد نیاز در سامانه بارگذاری شدند و اینکه فرآیند بارگذاری پروپوزال در سامانه به درستی انجام شده است 

شود در صورت ه مورد نظر بررسی میدر ادامه نیز میزان انطباق موضوع پیشنهاد ارسالی با حوزه تخصصی کمیت

عدم انطباق با یک کمیته خاص، نیاز است که پیشنهاد برای کمیته تخصیصی مرتبط به موضوع پیشنهاد ارسال 

شود. پس از طی کردن موفق مراحل قبلی، یک تاییدیه مبنی بر دریافت پیشنهاد پژوهشی رای محققان ارسال 

هایی از محقق پرسیده ام در محتوای پیشنهاد یا مدارک ارسالی، سوالشود. در این بین در صورت وجود ابهمی

شود. دریافت تاییدیه دریافت پیشنهاد پژوهشی به این معنی است که پروپوزال مرد نظر در فرآیند ارزیابی می

 شود. بنیاد تحقیقات آلمان قرار گرفته و پردازش می

 3مرحله دوم: مرور یا داوری .2

ید پروپوزال، دفتر مرکزی بنیاد تحقیقات آلمان داورهایی را با توجه به صالحیت پس از دریافت و تای 

کند. در این مرحله احتیاط الزم به منظور های ارسالی انتخاب میها برای ارزیابی پروپوزالموضوعی آن -علمی

شود که نظرات شود. به نوعی از محققان سراسر جهان درخواست میها انجام میجلوگیری از تعصب در داوری

                                                 
 

1 Proposal submission and formal examination 
2 https://elan.dfg.de/my.policy 
3 Review 
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خود را در مورد پروپوزال مورد نظر ارائه دهند. در واقع در این مرحله کارشناس بنیاد تحقیقات آلمان در دفتر 

توانند در مورد موضوع ارسالی اظهارنظر کنند، انجام مرکزی یک بررسی در مورد محققان و متخصصانی که می

شود. در ای هر پروپوزال به صورت کلی دو داور انتخاب میکند. بردهند و داورهای مناسب را انتخاب میمی

شود و به عنوان مثال داورها نباید با محقق این میان در انتخاب داورها به مساله عدم تعارض منافع توجه می

ای به ایده مطرح شده توسط محقق ها نباید عالقههمکار باشند یا سابقه همکاری داشته باشند. عالوه بر این آن

شود و دو داور گردد. فرآیند داوری به صورت ناشناس انجام میاشته باشند؛ چون منجر به تعارض منافع مید

کنند. در داوری به کیفیت علمی، اصالت و نو بودن آن و همچنین به صورت مستقل پروپوزال را ارزیابی می

گیری بعدی برای تامین برای تصمیمشود. باید توجه داشت رأی و نظر داورها مبنایی شناسی آن توجه میروش

دهد که شفاف ماند و این موضوع این اطمینان خاطر را به داورها میمالی است. اسامی داروها محرمانه باقی می

و جامع باشند. هرگونه سوالی نیز از طریق رئیس دفتری مرکزی قابل رفع خواهد بود. به منظور حفظ برابری 

ها نظارت داشته باشد تا متغییرهایی مانند سن و جنسیت بر کند بر داوریبنیاد تحقیقات آلمان سعی می

توان به موارد ها میها تاثیر منفی نداشته باشند. از جمله مهمترین معیارهای مورد استفاده در داوریداوری

 زیر اشاره کرد: 

 کیفیت پروپوزال پیشنهادی 

 های مجریها و توانمندیشایستگی 

 های علمیتغال در محیطهایی برای اشفرصت 

 های پژوهش پیشنهادی.اهداف، برنامه کاری و روش 

 

  1مرحله سوم: ارزیابی .3

شود. اعضای این کمیته ارسال می 2پس از مرحله داوری، نظرات داورها و فایل پروپوزال برای کمیته داوری

ای )تطبیقی( همه ی مقایسهشوند. وظیفه کمیته داوری ارزیابدانشمندانی هستند که توسط جوامع انتخاب می

                                                 
 

1 Assessment 
2 Review board 

https://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/review_boards/index.html
https://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/review_boards/index.html
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های های ارائه شده در یک حوزه موضوعی است. کمیته داوری نظرات داورها و مرتبط بودن استداللپروپوزال

بندی ها بر مبنای منابع مالی در دسترس اولویتگیرد. پروپوزالگیری خود در نظر میها را در تصمیمآن

شود. البته باید توجه داشت که ارزیابی تطبیقی ید یا رد آن تهیه میشوند و برای هر پروپوزال، پیشنهاد تایمی

های کمیته بررسی ها و نیاز به حفظ بودجه )یا همان توجه به محدودیت بودجه( ممکن است با توصیهپروپوزال

قیقات ها با نظرات و آرای داورها )مرحله قبل( متفاوت باشد. کمیته داوری بنیاد تحبرای حمایت از پروپوزال

ها همچنان به منظور اطمینان کند. آنهای پژوهشی ارزیابی میها را برای دریافت بودجه پروژهآلمان پروپوزال

کنند. ها نظارت میشود بر فرآیند داوریها در نظر گرفته میاز اینکه استانداردهای واحدی برای همه داوری

ده که توسط مجلس سنای بنیاد تحقیقات آلمان تدوین ای تعیین شنامهکار کمیته داوری توسط چارچوب آیین

نامه داخلی خود را برای اعضای (، آیین2020-2023در دوره  49کمیته داوری )یا  48شده است و براساس آن 

کنند. شایان ذکر است که مربوطه، دوره عضویت، انتخاب سخنگو و معاون سخنگو کمیته داوری تنظیم می

نامه انتخاباتی که به تصویب توسط محققان برای یک دوره چهار ساله و بر مبنای آیینهای داوری اعضای کمیته

های شوند. این افراد منتخب بر اساس حوزه پژوهشی و کاری خود به حوزهمجلس سنا رسیده است، انتخاب می

ط هستند، های موضوعی که به هم مرتبشوند. در این میان گروهی از حوزهموضوعی خاصی اختصاص داده می

های های موضوعی و کمیتهدهند. البته باید توجه داشت که ساختار حوزهیک کمیته داوری را تشکیل می

شوند. باید داوری هر چهار سال یکبار توسط مجلس سنا مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت لزوم اصالح می

، با این حال تعداد اعضای هر حوزه شوندتوجه داشت که در هر حوزه موضوعی حداقل دو نفر انتخاب می

کمیته  49، 2019های موضوعی دارد و در سال های ارسالی در این حوزهموضوعی بستگی به تعداد پروپوزال

های داوری سال محقق دعوت شدند که در انتخابات اعضای کمیته 140000بررسی انتخاب شدند. تقریباً 

حققان واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند تا نامزد مورد درصد از م 38.2شرکت کنند. در مجموع  2019

کمیته داوری انتخاب کنند که این میزان مشارکت بیشتر  49سمت در مجموع  632نظر خود را برای یکی از 

البته باید توجه داشت که واجدین شرایط شرکت در  بود. 2013درصدی در انتخابات سال  37از مشارکت 
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ن و اساتید دانشگاهی است که مدرک تحصیلی خود را دریافت کردند یا آزمون جامع گیری شامل محققارای

 خود را با موفقیت پشت سر گذاشتند.

 

 گیریمرحله چهارم: تصمیم .4

های پیشنهادی که شایسته حمایت هستند به کمیته های کمیته بررسی در مورد انتخاب طرحتوصیه 

نهایی در مورد  ای، تصمیم. این کمیته بر مبنای مقایسه بین رشتهشودمشترک بنیاد تحقیقات آلمان ارائه می

گیری، اطالعیه کتبی از دفتر مرکزی بنیاد تحقیقات کند. پس از تصمیمتصویب یا رد یک پروپوزال را اخذ می

ات شود. البته در این نامه کتبی مربوط به تایید یا رد یک پروپوزال، همه نظرآلمان برای محققان ارسال می

اند، در اختیار داورها )به صورت ناشناس( و همچنین نکاتی که در کمیته داوری در مورد آن پروپوزال ارائه شده

گیرد. کمیته مشترک مسئول تامین مالی پژوهش به وسیله بنیاد تحقیقات محقق و فرد پیشنهاددهنده قرار می

های تامین همچنین در مورد توسعه سیاستکند و گیری میآلمان است. این کمیته در مورد بودجه تصمیم

های مجلس سنا بحث ریزی برنامه براساس قطعنامههای تامین مالی و برنامهمالی بنیاد تحقیقات آلمان، فعالیت

توانند با رای کند. اعضای این کمیته میهای مقررات را تدوین میکند. این کمیته رویهگیری میو تصمیم

عضور از مجلس سنا، نمایندگان  39شرکت کنند. کمیته مشترک شامل  1عمومیمشورتی در جلسات مجمع 

های ایالتی که هر کدام با یک رای و نماینده یک سازمان نماینده از دولت 16رای،  16دولت فدرال با مجموع 

برای هایی رابه صورت دائم یا گاه به گاه تواند مهمانبا مجموع دو رای هستند. کمیته همچنین می 2دیگر

توان به کمیته های مشترک میهای مختلف زیرمجموعه کمیتهشرکت در کمیته دعوت کند. از جمله کمیته

های آموزشی پژوهشی و مراکز پژوهشی مشترک، کمیته های گروهممیزی، کمیته امور اجرایی، کمیته گرنت

 ه تصویر کشیده شده است.ابزارهای علمی و فناوری اطالعات و... اشاره کرد. این روند در شکل زیر ب

 

 

                                                 
 

1 General Assembly 
2 The Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
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 بنیاد تحقیقات آلمان 1دارهای اولویتبرنامه .4-2-4-9

های رقابتی آلمان، برگزاری فراخوانهای پژوهشی در نظام پژوهش یکی از مسیرهای حمایت از فعالیت

دهند که در آن محققان با هم کار بر روی یک پروژه پژوهشی دار چارچوبی را ارائه میهای اولویتاست. برنامه

دهند. البته طرح پژوهشی مورد حمایت باید دارای در یک حوزه موضوعی تعریف شده و گسترده را انجام می

دار به منظور های اولویتشناسی باشد. برنامهدر زمینه موضوع، همکاری یا روشهایی از جمله؛ نوآوری ویژگی

شوند. این برنامه فرصت هماهنگی دانش و منابع در زمینه مورد نظر برای تولید ارزش علمی ویژه ایجاد می

حقیقاتی های مورد عالقه تهای تحقیقاتی در زمینهای و هماهنگی سراسری پروژههای بین رشتهبرای شبکه

دار همکاری گسترده و های اولویت. مهمترین ویژگی برنامه(L Korlaar et al., 2014)کندفعلی را فراهم می

کننده در برنامه است. مجلس سنای بنیاد تحقیقات آلمان در مواقعی که احتمال ن محققان مشارکتسراسر بی

دار های اولویتشده در یک حوزه نوید ارائه دستاوردهای علمی خاصی را بدهد، برنامههای هماهنگدارد حمایت

های دامات در راستای ایجاد برنامهکند. مجلس سنا هر سال یکبار برای بحث در مورد ابتکارات و اقرا ایجاد می

 .(DFG, 2022b)دهدداری که توسط محققان پیشنهاد شده است، جلسه تشکیل میاولویت

کند. اگر دار بودجه را برای یک دوره شش ساله دریافت میهای اولویتبه عنوان یک قاعده کلی، برنامه

کند تا دار باشند، بنیاد تحقیقات آلمان از آنها دعوت مینامه اولویتمند به همکاری در یک برمحققان عالقه

های تحقیقاتی را در یک بازه زمانی مشخص به بنیاد ارسال های مربوطه را برای دریافت کمک هزینهدرخواست

پیشرفت علوم و علوم انسانی  دار با هدف ایجاد انگیزه روشن برایهای اولویت. این برنامه(DFG, 2022b)کنند 

 از طریق بودجه هماهنگ چند مکانی برای موضوعات مهم جدید است:

 های نوظهور(؛هایی که خیلی اصیل و با کیفیت در حوزه موضوع یا روش )حوزهبودجه برای پروژه 

 ای(؛های مختلف )بین رشتهافزوده از طریق همکاری با رشتهایجاد ارزش 

 سازی(؛های مختلف )شبکهز طریق همکاری با محققان فعال در مکانایجاد ارزش افزوده ا 

 ها؛کار درگیر در پروژهحمایت از محققان تازه 

                                                 
 

1 Priority Programmes  
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 .داشتن اقدامات برابر متناسب با برنامه اولویت 

های این برنامه، باید توجه داشت که یک اصل اساسی وجود دارد در مورد واجدین شرایط دریافت حمایت

ها که در یک موسسه تحقیقاتی در آلمان یا در یک موسسه تحقیقاتی آلمانی در خارج تهکه محققان همه رش

های این برنامه اند، واجد شرایط دریافت حمایتکنند و دوره دکتری خود را به پایان رساندهاز کشور کار می

 هستند.

شود. در این میان متقاضیان ها در سایت بنیاد تحقیقات آلمان منتشر میالزم به ذکر است فهرست فراخوان

کنند و در صورت تایید سنای بنیاد تحقیقات آلمان پروژه به برای هر فراخوان پیشنهادهای خود را ارسال می

شود. نکته مهم این است که در مورد هر پروژه اطالعات مرتبط به پروژه و اینکه پروژه به چه ها واگذار میآن

گیرد. نکته ه آن چه فرد یا سازمانی بوده است، بر روی سامانه قرار میکسی واگذار شده است و پیشنهادهند

جالب اینکه اطالعات مربوط به هر متقاضی نیز در سامانه قابل مشاهده است؛ از جمله اینکه متقاضی همزمان 

هایی که توسط وی های دیگری را در دست انجام دارد، آدرس وی، سمت وی در هر پروژه، پروژهچه پروژه

های خاتمه یافته نیز اطالعات و مستندات مربوط به گزارش پروژه اند. در مورد پروزهنجام شده و خاتمه یافتها

ها است که به ای پروژهبندی حوزهبر روی سامانه بنیاد تحقیقات آلمان قرار دارد. نکته مهم دیگر دسته

داده است که اطالعات کامل مربوط به کند و به نوعی سامانه مشابه یک پایگاه های بهتر کمک میتحلیل

. این اقدام به نوعی در راستای شفافیت بیشتر نظام توزیع اعتبار پژوهشی این 1ها و مجریان آنها را داردپروژه

 .(DFG, 2022b)گیرد کشور صورت می

ها قابل جستجو افراد یا موسسه ها،نکته جالب توجه دیگر این سامانه این است که اطالعات بر مبنای پروژه

. در متن فراخوان توضیحات مربوط 2شوندها نیز در سامانه بنیاد تحقیقات آلمان منتشر میاست. متن فراخوان

ها، راهنمای تدوین پروپوزال، لینک به مساله، واجدین شرایط، اهداف پژوهش، بازه زمانی ارسال پروپوزال

. پورتال (DFG, 2022b)وزه موضوع مطرح شده و غیره ارائه شده است ارتباط با کارشناس مورد نظر در ح

                                                 
 

1 https://gepris.dfg.de/gepris/OCTOPUS?context=person&index=0&task=default 
2 https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/index.jsp 
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، یک سیستم پردازش الکترونیکی پروپوزال مبتنی بر وب برای متقاضیان، داوران و اعضای کمیته بنیاد 1اِالن

دهد انواع مختلف ای پاسخگو به کاربران امکان میاست. طراحی سیستم به گونه شده یطراحتحقیقات آلمان 

نام ها به پورتال دسترسی داشته باشند. متقاضیان و داوران برای استفاده از این پورتال باید در آن ثبتدستگاه

 .( ,b2022DFG) 2کنند

 پژوهش بودجه و هابرنامه یینتع حوزهدولت در  مشاوره هایسازمان.4-2-5

آفرینی بازیگران نظام پژوهش این کشور شاهد نقش و توسعه آلمان، قیانداز تحقچشم یدگیچیپبا توجه به 

دهنده خدمات مشاوره در سطح سیاستگذاری است. در این میان دو مورد از مهمترین تحت عنوان نهادهای ارائه

دهنده خدمات مشاوره عبارتند از کنفرانس مشترک علمی و شورای علمی، که در ادامه توضیحات نهادهای ارائه

 ها ارائه شده است.زم در مورد آنال

 3یکنفرانس مشترک علم .4-2-5-1

به توافق  مشترک علمی کنفرانس یک یجاددر مورد ا یالتیا یها، دولت فدرال و سران دولت2007ژوئن  در

 2007در سپتامبر  یبا توافقنامه رسم یعلممشترک کنفرانس  ی،قانون اساس 91بر اساس ماده  یدند ورس

که مسئول  هاییسازماندولت فدرال و  یو سناتورها وزرا شروع به کار کرد. 2008 یهژانو 1شد و در  یستأس

کنفرانس با تمام  این هستند. یعلم مشترک کنفرانس یهستند، اعضا یامور مال ینو همچن یقعلم و تحق

که به طور  یعلم یستمو س یقاتیو تحق یعلم یاستس یهایاستراتژ یقاتی،مسائل مربوط به بودجه تحق

ضمن ی علم مشترک کنفرانس یپردازد. اعضای، ممربوط است یالتیا هایدولت فدرال و دولت اشترک بم

 یهایاستس ینهدر مورد مسائل مورد عالقه مشترک در زم یکنزد یهماهنگ یخود، برا یهایتحفظ صالح

 یقعلم و تحق یبرا یانآلمان به عنوان مک یتموقع یتبا هدف تقو یالملل ینو ب ییاروپا ی،مل یقاتیو تحق یعلم

دارند،  یافرامنطقه یتکه اهم یدر موارد یعلم مشترک کنفرانس اعضای کنند.یتالش م یالمللیندر عرصه ب

                                                 
 

1 https://elan.dfg.de/my.policy 
2 https://elan.dfg.de/my.policy 
3 Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) 
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که  ییهانامهکنند. موافقتیم یو آموزش همکار یقاتعلوم، تحق یارتقا ینهدر زم ییهابر اساس توافق نامه

  .منطقه است یهمه کشورها یتدهند، مستلزم رضایر مقرا یررا تحت تأث یعمدتاً مؤسسات آموزش عال

های ایالتی، منبع مهم برای تامین مالی همانطور که  اشاره شد در آلمان هر دو دسته دولت فدرال و دولت

ی علم مشترک کنفرانس .ها در تخصیص منابع اهمیت باالیی داردتحقیق و توسعه هستند بنابراین همکار آن

شش ماه هر است که  مختلف التیا 16از  یهمکاران نیو همچن ییدارا ریش فدرال و وزآموز ریوز متشکل از

 .کنندی با یکدیگر مالقات میو نوآور قیتحق یهایبودجه استراتژمربوط به مسائل برای بررسی  یکبار

ت یالتی اسهای ادولت فدرال و دولت ینب یهای پژوهشیاستسازی سدر هماهنگ یاصلاین کنفرانس نهاد 

و  یقدر حوزه تحق یالملل ینو ب ییاروپا هاییاستبا س یهای ملیاستسازی سهماهنگو هدف از تاسیس آن 

و  یقتحق هایهموضوعات مرتبط با مؤسساست.  آلمان یریپذو بهبود عملکرد و رقابت هدف ارتقا توسعه، با

نهاد  ینا گیرییمدر حوزه تصم یزن یبخش آموزش عال یعلم هاییرساختها و زدانشگاه یردانشگاهی،توسعه غ

 یمباحث عموم ی، بررسیهای پژوهشو عملکرد سازمان یتوضع ؛ بررسینهاد ینا یکارکرد اصل. قرار دارد

ی بودجه پژوهش ینتام یچگونگ ها، بررسیی در مراکز پژوهشی و دانشگاهپژوهش گذارییاستمربوط به س

کاری  یطشرا توسعه ،هابرای دانشگاه یپژوهش یرساختمودن زن ، فراهمدانشگاه خارج از هایهمؤسسو  دانشگاه

 یردانشگاهی و تضمینو غ یهای دانشگاهپژوهش ینهمکاری ب یدهای جداز شکل حمایت ،پرسنل پژوهش

 در حوزه پژوهش است. های برابر برای زنانفرصت

 
 : 1یشورای علوم و علوم انسانی یا علم یشورا .4-2-5-2

که در  است یالتیاز هردو سطوح فدرال و ا یندگانینهاد متشکل از نما یک ی،شورای علوم و علوم انسان

شورا،  ینکارکرد ا ین. مهمتریدنمایم یتفعال یدو سطح دولت ینا یهای پژوهشسیاست نمودن یکپارچهجهت 

 یتشورا مسئول ینا یابی،ارز عداست. از ب یو آموزش عال و ارائه مشاوره در باب توسعه علم، پژوهش یابیارز

                                                 
 

1 German Council of Science and Humanities (Wissenschaftsrat) 
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آنها( را بر عهده دارد و  یفیت علمیاز ک ینانآلمان )به منظور اطم یردولتیهای غدانشگاه یاعتبارسنج یتهدا

یشنهاداتی که پ است یالتیهای ابرای هم دولت فدرال و هم دولت یبدنه مشورت یکای، شورا، از بعد مشاوره

 یتموسسات، وضع ینحتوا و ساختار اآنها، م یمال ینتام یچگونگ ی،درباب توسعه مؤسسات آموزش عال را

شورا،  ینا یعلم کمیسیون دهد.یارائه م ید،های جدساخت دانشگاه باب در ینآموزش و پژوهش، و همچن

کنفرانس پالنگ، جامعه ماکس مؤسسات و پژوهش آلمان یادبن یقدانشمندآن از طر 24عضواست.  32شامل 

یشنهاد پ یالتیهای ادولت فدرال و دولت یقدانشمند آن از طر 8 و جامعه هلموتز و های آلمانرؤسای دانشگاه

های دولت یندگاننفر از آنها نما 16که  بوده عضو 22شورا دارای  ینا ییاجرا یسیونکم ینشوند. همچنمی

 .هستنداز دولت مرکزی  یزنفر ن 6و  یالتیا

 در نظام پژوهش عملکرد نظارت و ارزیابی.4-2-6

کند و هدف آن حل می پیروی ایچرخه الگوی یک نظام پژوهش آلمان ازعملکرد در  نظارت و ارزیابی

ماهر و توانمند در حوزه پژوهش است. بنابراین  جوانان ویژهبه و شرایط واجد افراد های مربوط به کمبودنگرانی

بی در گام اول سیستم ارزیابی در پی رفع تهدیدات مربوط به نظام پژوهش کشور است. از طریق نظام ارزیا

 انسانی در درازمدت ایجاد کرد و منابع تحقیقاتی مالی تأمین از اطمینان برای پایداری هایتوان مکانیسممی

 .(Nill & Grablowitz, 2009)توسعه را شناسایی کرد و تحقیق برای قوی

برعهده بنیاد شوند های پژوهشی بودجه دولتی انجام میو نظارت بر فعالیت یابیارز فهیوظبه صورت کلی 

ها، اطمینان از تخصیص بودجه محدود تحقیقات آلمان و شورای علم این کشور است. هدف از ارزیابی پژوهش

های انجام شده در بخش پژوهش آلمان در های با باالترین کارآمدی و اثربخشی است. ارزیابیدولتی به فعالیت

 :(Kuhlmann, 2003)شوند که عبارتند ازسه الیه مختلف انجام می

ه عنوان ها )بمحققان و گروه یابیارز یبرا نام بدون یداور از ها:تک تک محققان/گروه یابیارز .1

شود و اغلب به یانجام م قاتیانتشار تحق ازها قبل یابیارز نیاشود. ی( استفاده مسنجیعلممثال 

 شوند.یم یگذاربرچسب «یداخل-یعلم یابیارز»عنوان 
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و  فناورانه، یتا چه حد به اهداف علم نکهیاز نظر ا راها برنامه ریها تأثیابیارز نیا ها:برنامه یابیارز .2

د و نشویانجام م هابرنامه یاجراپس از ها این ارزیابی. دهندیم قرار یبررس مورد ؛ندادهیرس یاقتصاد

 شوند.یم یگذاربرچسب «علم یرونیب یابیارز»اغلب به عنوان 

را در نظر  پژوهش یو خارج یداخل یابیارزدو جنبه  هر، هاسهموس یابیارز :هاهموسس یابیارز .3

 .ردیگیم

را  انفرادی قاتیمحققان و تحق یعنی «اول هیال» عمدتاًآلمان  قاتیتحق ادیبنود اینکه در این میان با وج

 یابیرا ارز یقاتیتحق هایهها و موسسبرنامه یعلم ریتأث یعنی ؛«دوم و سوم هیال» یعلم یشورا ،کندیم یابیارز

 طرح یک باید هستند، داربرخور عمومی بودجه از که هاییپروژه . بنابراین باید توجه داشت که همهکندیم

 بالقوه نتایج از چگونه دهند توضیح که در آن کنند، تهیه خود پیشنهادی طرح از بخشی عنوان به را اجرایی

 اتمام از پس سال پنج پروژه، مدیریت مسئول در این بین الزم است که سازمان. شودمی برداریبهره هاپروژه

 .  (Nill & Grablowitz, 2009)تایج بالقوه را ارزیابی کنندمیزان دستیابی هر پروژه به ن ها،پروژه

 استرالیا .4-3

، یک کشور مستقل است که از سرزمین اصلی قاره استرالیا، 1استرالیا با نام رسمی قلمرو همسود استرالیا

جزیره تاسمانی و جزایر کوچکتر متعددی تشکیل شده است. این کشور از نظر مساحت بزرگترین کشور 

میلیون نفر و مساحت آن  26قیانوسیه و ششمین کشور بزرگ جهان است. جمعیت استرالیا نزدیک به ا

کیلومتر مربع است. استرالیا دارای حکومت پادشاهی مشروطه است و باالترین مقام سلطنتی  7617930

کشور فرماندار کل استرالیا آید. جانشین ملکه در این بریتانیا یعنی الیزابت دوم پادشاه استرالیا نیز به حساب می

کند. هر چند فرماندار کل برپایه قانون های این کشور را تعیین میاست که وی به نوبه خود فرمانداران ایالت

وزیر است که اساسی، از اختیارات فراوانی برخوردار است اما در عمل شخص اجرایی اول در استرالیا نخست

 دهد.ود و دولت را تشکیل میشطی یک فرآیند دموکراتیک انتخاب می

                                                 
 

1 Commonwealth of Australia 
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با توجه به گستردگی مرزهای این کشور، نظام حکمرانی در استرالیا به صورت ایالتی است و این کشور  

 ها است.ها اختیاراتشان کمتر از ایالتدارای شش ایالت و دو سرزمین است که سرزمین

 علت انتخاب استرالیا.4-3-1

های مرتبط به تحقیق و توسعه ه جهان است که از نظر فعالیتکشور استرالیا یکی از کشورهای توسعه یافت

های پژوهش این کشور شود. به عنوان نمونه براساس خروجیو نوآوری جزء کشورهای برتر دنیا محسوب می

است، عالوه بر این براساس گزارش جهانی  1جزء ده کشور برتر عضو سازمان همکاری و  توسعه اقتصادی

کشور مورد بررسی در بین ده کشور  114کشور از نظر شاخص تحقیق و توسعه از میان (، این 2015نوآوری )

های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی نسبت هزینه برتر قرار داشته است. با این حال بررسی شاخص

ت در در استرالیا و دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکی از آن است که این نسب

های تحقیق و توسعه به تولید تر از میانگین کشورهای عضو این سازمان است. نسبت هزینهاسترالیا پایین

درصد بوده است. در حالی که این نسبت در میان  2.12برابر  2013-14ناخالص داخلی استرالیا در سال 

د توجه داشت که این نسبت در درصد بود. البته بای 2.36کشورهای عضو سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی 

ها با رشد قابل قبولی همراه شده درصد بوده است و در طی این سال 1.73برای استرالیا حدود  2004سال 

، نسبت 2021ش شاخص جهانی نوآوری  . شایان ذکر است که براساس آخرین گزار(Watt, 2015)است

درصد بود و با این امتیاز استرالیا 1.8های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی برای استرالیا برابر هزینه

های مرتبط به وضعیت استرالیا برخی از شاخص 3-4جدول جهان قرار گرفته است. در ادامه در  20در رتبه 

 در حوزه علم، فناوری و نوآوری ارائه شده است.

 ,Dutta, Lanvin)های مرتبط به علم و فناوری و نوآوری: جایگاه استرالیا در برخی از شاخص3-4جدول 

León, & Wunsch-Vincent, 2021) 

رتبه در 

 2021سال 

مره از ن

100 
 عنوان شاخص

                                                 
 

1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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58 2 High-tech exports, % total 

trade 
 سهم صادرات فناوری باال به کل تجارت

22 0.9 GERD performed by 

business, % GDP 

نسبت هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه انجام 

 شده توسط کسب و کار به تولید ناخالص داخلی

20 1.8 
Gross expenditure on R&D, 

% GDP 

نسبت هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تولید 

 ناخالص داخلی 

33 53.4 
University-industry R&D 

collaboration 
 همکاری صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه

50 24.6 
High-tech manufacturing, 

% 
 درصد تولیدات با فناوری باال

 

های پژوهشی به آن است که کشور استرالیا در زمینه انتقال یافته های مختلف حاکی ازبررسی شاخص

های تجاری عملکرد قابل قبولی را ندارد با این حال از نظر میزان هزینه کرد در تحقیق و توسعه خروجی

شود که دولت استرالیا نقش وضعیت به نسبت قابل قبولی را دارد. عالوه بر این بر اساس آمارها مشاهده می

. در این میان باید توجه داشت که (Watt, 2015) های پژوهشی این کشور داردتوجهی در تامین بودجه قابل

دانمارک جزء  نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن است که استرالیا در کنار کشورهای انگلیس، فنالند و

 & Auranen)کشورهایی است که در زمینه توزیع اعتبارهای پژوهشی دارای یک نظام کارآمد است

Nieminen, 2010) وان یکی از کشورهای منتخب برای مطالعه تطبیقی در نظر گرفته و به همین خاطر به عن

 شده است. عالوه بر این دولت نقش قابل توجهی در تامین اعتبار پژوهشی در این کشور دارد.

 بازیگران اصلی درگیر در نظام توزیع اعتبار پژوهشی در استرالیا .4-3-2

کشور، شناسایی نهادها و ذینفعان اصلی یکی از مسائل مهم در بررسی نظام توزیع اعتبارات پژوهشی هر 

ریزی بخش پژوهش در آن کشورها است. در این راستا در این بخش به صورت مختصر درگیر در زمینه بودجه

 مهمترین بازیگران درگیر در نظام توزیع اعتبارات پژوهشی استرالیا معرفی شدند. 

کند و با آفرینی میارات پژوهشی استرالیا نقشدولت به عنوان یکی از بازیگران اصلی در نظام توزیع اعتب

ها نیز یکی دیگر از بازیگران فعال در نظام توزیع اعتبارات بازیگران مختلفی در این نظام در تعامل است. شورا

کنند. به بیان دیگر، پژوهشی استرالیا هستند که به نوعی نقش نهاد میانجی و واسطه را در این نظام ایفا می

حقیقاتی، به عنوان واسطه، بین دولت استرالیا و جامعه علمی، مسئول در برابر دولت و پاسخگو به شوراهای ت
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های اصلی نظام پژوهش استرالیا هستند که این نهادها جامعه علمی هستند. نهادهای تامین مالی یکی از نقش

های تحقیق و توسعه و شرکتعبارتند از: شورای تحقیقات استرالیا، شورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی 

 .( ,2011Innovation & Science)هستند 1روستایی

دسته دیگری از بازیگران نظام پژوهش استرالیا هستند. این  2های تحقیقاتی با بودجه دولتیسازمان

، سازمان 4، سازمان علوم و فناوری دفاعی3المنافعپژوهش علمی و صنعتی مشترک ها شامل سازمانسازمان

ای استرالیا، موسسه استرالیایی علوم دریایی، موسسه استرالیایی مطالعات بومیان و علوم و فناوری هسته

دنبال  ها بهنشینان تنگه تورس، علوم زمین استرالیا و بخش قطب جنوب استرالیا است. این سازمانجزیره

دار برای دولت و اقتصاد های اولویتانجام تحقیقات پایه، راهبردی و کاربردی بلندمدت در بسیاری از حوزه

هایی که به دالیل مختلف شوند یعنی حوزههای با منافع عمومی انجام میها اغلب در حوزههستند. این پژوهش

تجاری غیرقابل قبول یا طوالنی بودن بازه زمانی های ها، ریسکمانند نامشخص بودن نتایج تجاری پژوهش

های تحقیقاتی با گذاری بخش خصوصی پایین است. البته برخی از سازمانگذاری؛ سرمایهبازگشت سرمایه

 .(Innovation & Science, 2011)کنند بودجه دولتی نقش مهمی در آموزش و توسعه محققان ایفا می

های نیز نقش منحصر به فردی در سیستم پژوهش استرالیا دارند. آنها به خاطر بازه 5مراکز پژوهشی تعاونی

های های بلندمدت و عمیق بین سازمانزمانی طوالنی تامین مالی، یک مدل موثر و در حال تکامل برای همکاری

ها را ارائه کنند. بهترین مراکز پژوهشی تعاونی بهترین پژوهشکاربران نهایی ارائه می تحقیقاتی عمومی و

شوند. مدل مراکز پژوهشی تعاونی ها میکنند که منجر به تزریق نوآوری در صنعت، دولت و دیگر بخشمی

اکز پژوهشی سازد. آخرین بررسی برنامه مرهای پژوهشی و رشد ظرفیت را ممکن میهمچنین تمرکز تالش

های تحقیقاتی این مراکز در طول زمان اشاره دارد، با تمرکز تعاونی به تغییر قابل توجهی در تمرکز فعالیت

                                                 
 

1 Rural Research and Development Corporations (RDC) 
2 Publicly Funded Research Agencies (PFRAs) 

3 the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) 

4 the Defence Science and Technology Organisation (DSTO) 

5 The Co-operative Research Centres (CRCs) 
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های تحقیقاتی ملی که با تحقیقات مبتنی بر کاربرنهایی و به ویژه تحقیقات با پتانسیل اولیه بر اهداف و قابلیت

ن است که این تغیرات سازگار با افزایش فشار برای استخراج های حاکی از آتجاری جایگزین شده است. بررسی

های حمایت شده توسط دولت است اما این موضوع برجسته شده است که تاکید این بازگشت مالی از پژوهش

سازی به وسیله این مراکز باشد مراکز باید بر ارتقاء کاربر نهایی باشد به جای اینکه به دنبال تجاری

(Innovation & Science, 2011)  

در این میان در ادامه توضیحات بیشتر در مورد برخی از بازیگران اصلی درگیر در نظام توزیع اعتبارهای 

 پژوهشی استرالیا ارائه شده است. 

 شورای تحقیقات استرالیا .4-3-2-1

و ذیل قانون شورای تحقیقات  2001المنافع است که در سال یک نهاد مشترک 1سترالیاشورای تحقیقات ا

شورای تحقیقات استرالیا به صورت مستقیم برآمده از  به عنوان یک نهاد مستقل تاسیس شده است. 2استرالیا

استرالیا  تاسیس شده بود. البته شورای تحقیقات 1946های پژوهشی استرالیا است که در سال کمیته گرنت

دهی تکامل در طول زمان و با توجه به تغییرات نظام پژوهش استرالیا،  از نظر کارکردها، ساختار و مدل گزارش

 یافته است. 

های (. مدیریت برنامه گرنت1توان به مواردی مانند: های شورای تحقیقات استرالیا میاز جمله ماموریت

(. مسئول 3های انجام شده در استرالیا، ت، مشارکت و تاثیر پژوهش(. ارزیابی کیفی2استرالیا،  3رقابتی ملی

 (. تامین هزینه4و همچنین  5و ارزیابی مشارکت و تاثیر 4اجرای برنامه تعالی در پژوهش برای استرالیا

عبارت است انداز این شورا  . به صورت کلی چشم(ARC, 2021a)های پژوهشی در استرالیا؛ اشاره کرد فعالیت

                                                 
 

1 Australian Research Council 
2 The Australian Research Council (ARC) 

3 National Competitive Grants Program (NCGP) 

4 Excellence in Research for Australia (ERA) 

5 Engagement and Impact Assessment (EI) 
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، اطالعاتی در مورد عملکرد این شورا از 15-4شکل . در ”1خالق، نوآور و مولدپژوهش برای استرالیای “از: 

 .(ARC, 2021a)زمان تاسیس آن ارائه شده است 

 
 .(ARC, 2021a)2021: عملکرد کلی شورای تحقیقات استرالیا از زمان تاسیس تا سال 15-4شکل 

حدود  2020-21یز باید توجه داشت که کل اعتبار شورای تحقیقات استرالیا در سال در مورد بودجه ن

های رقابتی ملی برای گرنت میلیون دالر از طریق برنامه 806.2میلیون دالر بوده است که تقریباً  834.6

نیرو است  136حمایت از پژوهش صرف گردید. عالوه بر این شورای تحقیقات استرالیا به طور متوسط دارای 

(ARC, 2021a) . شود است. همانطور که مشاهده می  16-4شکل ساختار شورای تحقیقات استرالیا مطابق

 های متعددی است.ها و وظایف خود دارای بخشاین شورا با توجه به ماموریت
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 ازمانی شورای تحقیقات استرالیا: ساختار س16-4شکل 

های کاربردی و بنیادی و های رقابتی ملی از پژوهششورای تحقیقات استرالیا از طریق اجرای برنامه گرنت

های علوم انسانی، های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات و همچنین رشتهآموزش پژوهش در کلیه رشته

های رقابتی ملی بر مبنای فرآیندهای مالی ذیل برنامه گرنتکند. تامین علوم اجتماعی و هنر حمایت می

گیرد. در این میان باید توجه المللی صورت میهای استرالیایی و بینارزیابی تخصصی رقابتی توسط ارزیاب

ها کند با این حال گرنتها در استرالیا ایفا میداشت اگرچه شورای تحقیقات نقش مهمی در تامین مالی پژوهش

هایی که از طریق صنعت و های پژوهشی در مقایسه با گرنتهای مالی شورای تحقیقات از فعالیتایتو حم
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شود، به طور قابل توجهی کمتراست. با این وجود های پژوهشی اختصاص داده میها به فعالیتسایر سازمان

شود. در استرالیا شناخته می به عنوان معتبرترین منبع تأمین مالی تحقیقاتی برای پژوهشگران فعال این شورا

های اعطایی توسط شورا و همچنین باال بودن سطح در این بین باید توجه داشت با توجه به رقابتی بودن گرنت

ها، نرخ موفقیت در اخذ حمایت این شورای برای انجام پژوهش، به شدت پایین رقابت برای دریافت این گرنت

سازی پژوهشی و های رقابتی ملی به دنبال ظرفیتطریق برنامه گرنت . شورای تحقیقات ملی استرالیا ازاست

 .  (ARC, 2021a)نوآوری در استرالیا است 

های انجام شده در این شورای تحقیقات استرالیا همچنین به منظور ارزیابی کیفیت، مشارکت و اثر پژوهش

. همانطور که  اشاره کندکشور، دو برنامه تعالی در پژوهش برای استرالیا و ارزیابی مشارکت و اثر را مدیریت می

های های انجام شده توسط دانشگاه، یک ارزیابی جامع از کیفیت پژوهش1شد تعالی در پژوهش برای استرالیا

کند. در این میان شورای تحقیقات از ابتدای فعالیت خود چهار المللی ارائه میاسترالیا نسبت به الگوهای بین

بردار انجام داده است. با توجه به هزینه 2018و  2015، 2012، 2010ی هادوره این ارزیابی را به ترتیب در سال

ها را های زمانی چند ساله، این ارزیابیهای ارزیابی، شورای تحقیقات استرالیا در بازهبودن اجرای این برنامه

ریت و اجرا های دانشگاهی را مدیدهد. شورای تحقیقات عالوه بر این ارزیابی مشارکت و اثر پژوهشانجام می

کند کند. چارچوب مشارکت و اثر، میزان مشارکت و تعامل محققان با کاربران نهایی پژوهش را ارزیابی میمی

محیطی، اجتماعی، های خود را به اثرات اقتصادی، زیستها چگونه پژوهشدهد که دانشگاهو همچنین نشان می

اجرا  2018اجرای ارزیابی مشارکت و اثر را در سال کنند. این شورای اولین دوره فرهنگی و غیره تبدیل می

شوند، انجام نمی 2020-21که دو برنامه ارزیابی فوق در بازه زمانی کرد. نکته قابل توجه اینکه از آنجایی

ها های این برنامهبنابراین شورای تحقیقات استرالیا در این فاصله زمانی به دنبال شناسایی نقاط ضعف و چالش

های بعدی ارزیابی است. به بیان ساده شورای تحقیقات استرالیا همواره به دنبال اخذ ها در دورهآنو اصالح 

ها بر مبنای بازخوردها است. شایان ذکر است های زیرمجموعه خود و اصالح این برنامهبازخورد در مورد برنامه
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یق مربوط به اصالحات و تغییرات که شورای تحقیقات استرالیا به منظور شفافیت هرچه بیشتر، جزئیات دق

ها مستند کرده و به صورت عمومی منتشر ها را در گزارش ارزیابی این برنامهانجام شده در هر یک از برنامه

های مختلف مانند آموزش و پژوهش، .شورای تحقیقات همچنین در حوزه موضوع(ARC, 2021a)کند می

 دهد.از وزرای دولت استرالیا مشاوره میها در جامعه استرالیا و غیره، به هر یک ها و تاثیر آنکیفیت پژوهش

های های استرالیا، سازمانذینفعان کلیدی شورای تحقیقات استرالیا عبارتند از: دولت استرالیا، دانشگاه

های پژوهشی دولتی، بخش پژوهشی جهانی، همکار پژوهشی، صنایع، نهادهای غیرانتفاعی، سازمان

تجاری و صنعتی. دراین میان شورای تحقیقات استرالیا در راستای  هایپردازان استرالیایی و انجمنمالیات

های دولتی استرالیا دارد. ای از سازمانحمایت از پژوهش ملی و سیستم نوآوری، تعامالت نزدیکی با مجموعه

نیز همکاری دارد. با توجه به  1در این بین شورای تحقیقات استرالیا با شورای تحقیقات بهداشت و پزشکی

های صورت گرفته در یم کار صورت گرفته در نظام پژوهش استرالیا، شورای تحقیقات استرالیا از پژوهشتقس

کند بالینی بهداشت و پزشکی( حمایت مالی میهای بالینی و پیشهای علمی )به استثنای پژوهشهمه حوزه

قات بهداشت و پزشکی است های مربوط به حوزه سالمت و دارو برعهده شورای تحقیو حمایت مالی در پژوهش

(ARC, 2021a). 

 

باید توجه داشت که خروجی این شورای  2020-21در مورد عملکرد شورای تحقیقات استرالیات در سال 

های تامین مالی پژوهش، ارزیابی تعالی در پژوهش در این دوره، رشد دانش و نوآوری از طریق مدیریت طرح

ها ه برنامه را دنبال کرده است که اطالعات آنو ارائه مشاوره بوده است. در مقابل این شورای در همین دوره س

 آمده است. 17-4شکل ها در و بودجه هر یک از آن
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 (ARC, 2021a)2020-21: عملکرد شورای تحقیقات استرالیا در سال 17-4شکل 

  شورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی .4-3-2-2

های یکی دیگر از نهادهای فعال در حوزه حمایت از فعالیت 1شورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی

های پژوهشی در حوزه سالمت و دارو است. پژوهشی است. با این حال این شورای به دنبال حمایت از فعالیت

 :(NHMRC, 2021)به صورت کلی اهداف شورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی عبارتند از 

 باال بردن استاندارد سالمت فردی و عمومی در سراسر استرالیا؛ 

 ها و مناطق مختلف؛هداشتی سازگار بین ایالتتقویت توسعه استانداردهای ب 

 تقویت تحقیقات و آموزش پزشکی و تحقیقات و آموزش بهداشت عمومی در سراسر استرالیا؛ 

 .تقویت توجه به مسائل اخالقی مربوط به سالمت 

هایی است که به دنبال ارائه مشاوره به شورا ایجاد ای است که متشکل از کمیتهساختار شورا به گونه

 185چهاربرابر شده و از  2010تا  2000های اند. در این میان سهم اعتبارات پژوهشی شورا در بازه سالشده

افزایش یافت. پس از این زمان نیز بودجه  2010میلیون دالر در سال  750به رقم  2000میلیون دالر در سال 

گذاری دولت این میان افزایش سرمایه میلیون دالر در سال تثبیت شد. در 800تحقیقاتی این شورا در حدود 

وری بخش های پژوهشی بخش بهداشت و سالمت به طور قابل توجهی میزان مشارکت و بهرهدر فعالیت

های دریافت حمایت بهداشت و تحقیقات پزشکی استرالیا را افزایش داد. با این حال رشد سریع تعداد درخواست

های تحقیقاتی، باعث شدند که همچنین افزایش هزینه فعالیت مالی برای انجام پژوهش در حوزه سالمت و
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های پژوهشی کافی اعتبار تحقیقاتی شورای ملی تحقیقاتی بهداشتی و پزشکی استرالیا، برای انجام فعالیت

نباشد. در مجموع برنامه جدید دولت استرالیا در شورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی شامل چهار مسیر 

 (:  4-4جدول های تحقیقاتی است که به شرح زیر هستند )اعطای گرنت به فعالیتمتفاوت برای 

: هدف طرح گرنت محقق حمایت از برنامه پژوهشی محققان برجسته در همه مراحل 1گرنت محقق .1

شت و سالمت، عالوه بر شغلی است. این طرح سعی دارد از طریق حمایت از پژوهش در حوزه بهدا

ایجاد ظرفیت پژوهشی در این حوزه، دانش جدید ایجاد کرده و سطح سالمت جامعه استرالیا را ارتقاء 

شود که ترکیبی از حقوق و دستمزد دهد. در طرح گرنت محقق یک بسته حمایتی پنج ساله ارائه می

 )در صورت نیاز( و بسته پشتیبانی تحقیقات است. 

هایی متشکل از محققان برجسته از افزایی به دنبال حمایت از تیم: طرح گرنت هم2افزاییگرنت هم .2

های مهمی که یک محقق به ای( است که در راستای پاسخ به سوالهای مختلف )چند رشتهرشته

 5ها نیست، با هم همکاری کنند. در این برنامه به هر طرح گرنت تنهایی قادر به پاسخ دادن به آن

 شود.  ری برای یک دوره پنج ساله اختصاص داده میمیلیون دال

های تحقیقاتی نوآورانه و خالقانه است و ها به دنبال حمایت از پروژه: طرح گرنت ایده3هاگرنت ایده .3

کند. در این طرح از های ناب در همه مراحل شغلی حمایت میدر این راستا از محققان دارای ایده

 کند. است حمایت نمی 4زمایی بالینی یا مطالعه گروهیها کارآتحقیقاتی که هدف آن

های پژوهشی که دنبال رفع نیازهای ملی : گرنت راهبردی و اهرمی از طرح5گرنت راهبردی و اهرمی .4

های هدفمند و جریان بودجه اختصاصی برای کند. این طرح شامل اجرای فراخوانهستند، حمایت می

های موجود مثل لینی است. این برنامه همچنین شامل طرحهای بالینی و مطالعات پساباآزمایش

المللی و مشارکت برای سالمت بیشتر خواهد های مشارکتی بینهای علمی، توسعه گرنت، طرحقطب

 بود.

 (NHMRC, 2021)های گرنت شورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی: نمای کلی برنامه4-4جدول 
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 دهند.ها مطالعه انجام میو در یک بازه زمانی خاصی بر روی آن کندیمبردای مطالعه گروهی شکل خاصی از مطالعه طولی است که از یک گروه نمونه 4
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افزاییگرنت هم گرنت محقق نوع گرنت هاگرنت ایده   
 گرنت راهبردی و

 اهرمی

 هدف

ت از حمای

های طرح

پژوهشی 

 محققان برتر

های پژوهشی حمایت از تیم

ای برای کار در کنار یکدیگر چندرشته

ای و بزرگی و پاسخ به سؤاالت پیچیده

که توسط یک پژوهشگر قابل 

 پاسخگویی نیست

های حمایت از پروژه

پژوهشی متمرکز برای 

پاسخگویی به سؤاالت 

 مشخص

حمایت از 

هایی که به پژوهش

ن نیازهای ملی عنوا

 اندشناسایی شده

 هامتفاوت در طرح سال 5تا  سال 5 سال 5 مدت حمایت

تعداد محققان 

 اصلی
 وابسته به طرح خاص 10 – 1 10 – 4 1

 تأمین مالی

بسته حمایتی 

پژوهشگر + 

حمایت حقوقی 

 انتخابی

 5کمک هزینه مجموعه بودجه )

 میلیون دالر(

وابسته به بودجه 

درخواستی برای 

 مایت پژوهشح

 وابسته به طرح خاص

حداکثر تعداد 

ها در هر فرم

 دوره

 وابسته به طرح خاص 2 1 1

حداکثر تعداد 

انواع گرنت 

 برای نگهداری

 وابسته به طرح خاص 2تا  1 1

 

در این میان باید توجه داشت که با توجه به ماهیت و هدف متفاوت چهار طرح ارائه گرنت، مبنای ارزیابی 

های گرنت های برای انتخاب افراد واجد شرایط اعطای گرنت، متفاوت است. در طرحاز این طرحدر هر یک 

ها ارزیابی بر مبنای افزایی، تمرکز بر بررسی سوابق پیشنهاددهندگان طرح است، در گرنت ایدهمحقق و هم

  .(NHMRC, 2021)علم، نوآوری و اهمیت موضوع پژوهشی پیشنهادی است

در مورد تفاوت شورای تحقیقات استرالیا و شورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی باید توجه داشت 

ای برای مدیریت شود که این دو شورا به موازات یکدیگر کار کرده و نقش واسطهتصور میاگرچه در نگاه اول 

های تر بیانگر تفاوتهای دقیقکنند، اما بررسیو توزیع اعتبارهای پژوهشی به بدنه تحقیقاتی استرالیا ایفا می

این شوراها با جوامع تحقیقاتی، گیری، ارتباط قابل توجه این دو شورا در ابعاد مختلف مانند فرایندهای تصمیم

ها های پژوهشی که در قالب کمیتهمیزان استقالل شوراها از دولت و غیره است. به صورت کلی اعضای کمیته
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های پژوهشی برای حمایت های تخصصی در مورد انتخاب طرحکنند، مشاورههای مشاوره فعالیت میو پانل

دهند. در این میان هیئت مدیره شورای تحقیقات استرالیا، رائه میها و فرآیندکاری شوراها امشیمالی، خط

هایی برای اهداف مشخص ایجاد کند. در مقابل کمیته تحقیقات تواند کمیتهتنها با موافقت وزیر آموزش می

های مشاوره، و ها، گروهشورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی ممکن است بدون ارجاع به وزیر؛ کمیته

شود. نکته قابل توجه اینکه با ای برای چنین اقداماتی را متقبل مییی را ایجاد نماید و تعهدات هزینههاپانل

شورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی نسبت به شورای تحقیقات  توجه به زیاد بودن تعداد مشاوران در

ها پزشکی در مقایسه با اعضای پانلها در شورای ملی تحقیقات بهداشتی و استرالیا ، لذا هر یک از اعضای پانل

 کنند. های پژوهشی کمتری را برای ارزیابی دریافت میدر شورای تحقیقات استرالیا، طرح

 شورای ملی علم و فناوری .4-3-2-3

کننده یکی دیگر از ذینفعان نظام توزیع اعتبارپژوهشی استرالیا هستند. به صورت کلی نهادهای هماهنگ

اعتبارات پژوهشی استرالیا روی این موضوع که توازن بین فرآیندهای رقابتی  ذینفعان فعال در نظام توزیع

اعطای گرنت )رویکرد پایین به باال( و فرآیندهای دستوری )رویکرد باال به پایین( در زمینه توزیع اعتبارات 

رویکرد پژوهشی ضروری است، توافق دارند. در این میان ذینفعان نظام پژوهش استرالیا معتقد هستند که 

های تخصصی، های رقابتی و توزیع اعتبار پژوهشی بر مبنای داوریگرنت فعلی دولت استرالیا برای اجرای برنامه

مناسب است. با این حال رویکرد باال به پایین برای هدایت اعتبارهای پژوهشی نیازمند اصالح است و دولت به 

گذاری در تحقیقات، نیاز دارد. هانه در زمینه سرمایههای آگایک مدل مناسب حکمرانی برای حمایت از تصمیم

اندازی های مناسب راهرسد که یکی از گزینهاگرچه اقدامات مختلفی در این مسیر انجام شده است اما به نظر می

گذاری تحقیقات ملی است. یک کمیته تحقیقاتی متشکل از نماینده ذینفعان مختلف برای توسعه برنامه سرمایه

گذاری تحقیقاتی رسانی پیشنهادهای سیاستی جدید و اطمینان از انسجام سرمایهتواند برای اطالعمی این طرح

 ,Innovation & Science)ها استفاده شود ها و همکاریهای کلیدی مانند سرمایه انسانی، زیرساختدر حوزه
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کند. این شورای مسئول یکی از نهادهایی است که در این زمینه فعالیت می1. شورای ملی علم و فناوری (2011

ها مواجه ارائه مشاوره به نخست وزیر و دیگر وزرا در مورد مسائل مهم علم و فناوری است که استرالیا با آن

وزیر علوم و فناوری نیز معاونت وی را برعهده دارد. است. مدیریت ارشد این شورا برعهده نخست وزیر است و 

های دولت است ها و اولویتای برای ارائه مشاوره علمی و فناوری برای سیاستاین شورا انجمن برجسته

(chiefscientist, 2021)های ملموس و به موقع را در موارد زیر به ها و مشاوره. شورای موظف است توصیه

 ولت ارائه کند:د

 های علمی و فناوری بلندمدت و نوظهور؛پیشرفت 

 های دولت؛موضوعات علمی و فناوری مرتبط با سیاست یا اولویت 

  ،نظام علمی استرالیا، از جمله مسائل مربوط به مشارکت علمی، قابلیت تحقیق و آموزش علوم، فناوری

 های نیروی کار؛مهندسی و ریاضیات و مهارت

 اهداف دولت همانطور که در بیانیه ملی علوم ذکر شده است و  دستیابی به 

 شوند.سایر مواردی که توسط نخست وزیر، سایر وزرا  درخواست شده یا توسط شورای مهم تلقی می 

اعضای شورای ملی علم و فناوری شامل: نخست وزیر )رئیس(، وزیر صنعت، علم و فناوری )معاون رئیس، 

المنافع و حداکثر مدیر اجرایی(، رئیس اجرایی سازمان پژوهش علمی و صنعتی مشترکدانشمند ارشد استرالیا )

شوند و این اعضا برای بیش ها برای یک دوره سه ساله انتخاب میشش عضو متخصص علمی. البته متخصص

و های دیگر با توجه به مسائل شوند. شایان ذکر است که وزرا و متخصصان حوزهاز دو دوره انتخاب نمی

شوند، امکان حضور خواهند داشت. این شورا چهار بار در سال تشکیل هایی که در جلسه مطرح میموضوع

 .(chiefscientist, 2021)دهد جلسه می

 پژوهشی زیرساختشورای ملی  .4-2-3-4

این شورا  یکی دیگر از بازیگران نظام توزیع اعتبار پژوهشی استرالیا است. 2شورای ملی زیرساخت پژوهشی

های تحقیقاتی به دولت مشاوره خواهد داد. چارچوب گذاری زیرساختدر قالب چارچوب راهبردی برای سرمایه

                                                 
 

1 National Science and Technology Council 

 
2 The National Research Infrastructure Council (NRIC) 
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های تامین مالی آینده به هدایت های تحقیقاتی و طراحی برنامهراهبردی مورد نظر باید با توجه به زیرساخت

پذیر باشد تا بتواند توسط سایر گسترده و انعطاف های آینده کمک کند، همچنین باید به اندازه کافیمشیخط

های تحقیقاتی مورد استفاده قرار بگیرد. عالوه بر این، این چارچوب های دخیل در تامین مالی زیرساختسازمان

گذاری در سراسر بخش تحقیقاتی مورد باید مبنایی برای ایجاد یک رویکرد هماهنگ و منسجم برای سرمایه

 .(Innovation & Science, 2011)یرد استفاده قرار بگ

 نظام تامین اعتبار بخش پژوهش .4-3-2-5

با توجه به وابستگی و ارتباط نزدیک بین کشور استرالیا با انگلیس، بنابراین در حوزه آموزش و پژوهش 

ریزی بخش پژوهش در استرالیا مشابه ور وجود دارد. به صورت کلی نظام بودجههایی بین این دو کششباهت

. به صورت کلی باید توجه (Auranen & Nieminen, 2010)محور استبا انگلیس مبتنی بر رویکرد خروجی

های پژوهشی استرالیا ها و موسسههای پژوهشی در دانشگاهداشت که منابع مالی مورد نیاز برای انجام فعالیت

 (: 18-4شکل شوند که عبارتند از )از دو مسیر اصلی و متمایز  تامین می

گیرد های بلوکی و رقابتی در اختیار نهادهای پژوهشی قرار میکه از طریق گرنتاعتبارپژوهشی دولتی  .1

 )در ادامه توضیحات بیشتر در مورد این دو مسیر ارائه شده است(. 

های پژوهشی که از مسیرهای مختلف مانند: شهریه دانشجویان، ها و موسسهمنابع درآمدی دانشگاه .2

 شوند.  ها، کسب میگذاریها و سرمایهاشی از خیریهقراردادهای مشاوره و پژوهشی، درآمد ن
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 : مسیرهای تامین منابع مالی نهادهای آموزشی و پژوهشی استرالیا18-4شکل 

به صورت کلی بررسی آمارها و شواهد حاکی از آن است که دولت استرالیا، نقش قابل توجهی در تامین 

ها از طریق سیستم دو گانه )گرنت رقابتی و بلوکی( مالی تحقیق و توسعه و تخصیص منابع مالی به دانشگاه

شود. ها توسط دولت تامین میهای تحقیق و توسعه دانشگاهدرصد هزینه 30ای که هر سال حدود گونهدارد، به

دهد و در طول قیق و توسعه اختصاص میمیلیارد دالر برای حمایت از تح 10دولت استرالیا هر سال بالغ بر 

میلیارد دالر بر روی تحقیق و توسعه  12چهار سال آینده نیز تنها از طریق سبد آموزش و پژوهش بالغ بر 

های های بلوکی پژوهشی، زیرساختگذاری شامل بودجه برای گرنتگذاری خواهد کرد.  این سرمایهسرمایه

 .(DET, 2019)تی شورای تحقیقات استرالیا استهای رقابپژوهشی ملی و برنامه گرنت

ی استرالیا از مسیرهای متعددی منابع مورد نیاز مشخص است که نهادهای پژوهش 18-4شکل مطابق با 

کنند و همین موضوع باعث شده است که این نهادها از استقالل های خود را تامین میبرای انجام پژوهش

ها مختلف و با کیفیت برخوردار باشند. البته باید توجه داشت همانطور که بیشتری در زمینه انجام پژوهش

شود.  با ها اختصاص داده میتی از دو مسیر گرنت بلوکی و گرنت رقابتی به دانشگاهاشاره شد اعتبارهای دول

محور است این حال از آنجایی که رویکرد دولت استرالیا برای تعیین و تخصیص بودجه پژوهشی خروجی

ا است. با هها، وابسته به نتایج ارزیابی عملکرد آنبنابراین تعیین و تخصیص بودجه تحقیق و توسعه دانشگاه

تامین مالی 
نهادهای آموزشی 

و پژوهشی

درآمدهای 
دانشگاه

شهریه 
دانشجویان

قراردادهای 
پژوهشی و 

مشاوره

درآمد ناشی از 
خیریه ها

سرمایه گذاری

اعتبارپژوهشی 
دولتی

گرنت بلوکی گرنت رقابتی
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ها و افراد توانمند و توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد و تخصصی بودن این فرآیند بنابراین حضور سازمان

 ,OECDمتخصص در ارزیابی عملکرد پژوهشی سازمان در نظام توزیع اعتبار پژوهشی استرالیا ضروری است )

ها، استخدام خبرگان و ترسی به داده(؛ همچنین در این نظام دسترسی به منابع مالی کافی برای دس2010

 (. Moed, 2014های ارزیابی ضروری است )متخصصان ارزیابی و همچنین انجام فعالیت

، 1های مبتنی بر شایستگی که توسط شورای پژوهشی استرالیاهای رقابتی استرالیا از طریق برنامهگرنت

های یتشوند به فعالاجرا می 3وسعه روستاییهای تحقیق و تو شرکت 2شورای ملی تحقیقات بهداشت و سالمت

شوند های پژوهشی فردی تخصیص داده میهای رقابتی صرفاً به پروژهشود. گرنتپژوهشی تخصیص داده می

های کاربران نهایی و های رقابتی استرالیا، پژوهشهای غیرمستقیم گرنتهای بلوکی، هزینهدر حالی که گرنت

کنند. شایان ذکر است که برخالف گرنت رقابتی، گرنت بلوکی به تیبانی میهمچنین آموزش پژوهش را پش

شود. شود بلکه این گرنت به نهادهای آموزشی و پژوهشی اختصاص داده مییک فرد حقیقی تخصیص داده نمی

 گیری در مورد نحوه  هزینه کرد این منابعبا این حال نهادهای آموزشی و پژوهشی اختیار کافی برای تصمیم

های حاصل از گرنت بلوکی را دارند. در این میان به منظور آشنایی بهتر با سهم هر یک از دو مسیر گرنت

ها در بازه زمانی بلوکی و رقابتی در تامین مالی نهادهای آموزشی و پژوهش استرالیا، آمار مربوط به این گرنت

های زمانی مختلف شود در بازهنمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می 5-4جدول در  19-2015

 اعتبار پژوهشی در استرالیا شامل هر دو نوع گرنت پژوهشی و بلوکی است.

 : تفکیک اعتبارپژوهشی استرالیا )میلیون دالر(5-4جدول 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 1855 1863 1707 1803 گرنت بلوکی پژوهشی

 792 784 751 790 شورای پژوهشی استرالیا )گرنت رقابتی(

 896 886 879 889 شورای ملی تحقیقات بهداشت و سالمت

 13 13 12 12 های تحقیق و توسعه روستاییشرکت

 3556 3546 3349 3494 مجموع

                                                 
 

1 Australian Research Council (ARC) 
2 the National Health and Medical Research Council (NHMRC) 
3 Rural Research and Development Corporations (RDC) 



 چهارم: مطالعه تطبیقی فصل

393 

 

 

های بلوکی در ادامه توضیحات الزم در های رقابتی و گرنتدو مسیر گرنتدر مجموع با توجه به اهمیت 

 مورد هر یک از این مسیرها ارائه شده است.

 های پژوهشی بلوکی گرنت .4-3-2-6

ها مشخص، های بلوکی در استرالیا بر مبنای ارزیابی عملکرد نهادهای پژوهشی با استفاده از فرمولگرنت

های رقابتی شود.  به همین خاطر نهادهای پژوهشی برخالف گرنته میتعیین شده و به هر نهاد تخصیص داد

ها ها خاص، خرید تجهیزات، ارتقاء زیرساختکرد اعتبار خود در راستای پروژهاستقالل الزم در زمینه هزینه

ل ها و اشتغاهای بلوکی پژوهشی برعهده دپارتمان آموزش، مهارتو...، را دارند. مسئولیت مدیریت بر گرنت

های بلوکی به صورت ساالنه و بر مبنای نتایج ارزیابی عملکرد پژوهشی نهادهای پژوهشی استرالیا است. گرنت

التحصیالن دانشگاهی در مقاطع ارشد و دکترا و ...( با هایی مانند جذب درآمد پژوهشی، تعداد فارغ)در حوزه

 .  (RBGrants, 2021)شودهای خاصی، تعیین و تخصیص داده میاستفاده از فرمول

، مطرح شد. 2003لوکی ذیل قانون حمایت از آموزش عالی استرالیا مصوب سال های پژوهشی ببحث گرنت

دهنده ، منابع مالی را برای آموزش و پژوهش به نهادهای ارائه1های پژوهشی بلوکیدولت استرالیا در قالب گرنت

ی بلوکی های پژوهشکند. البته باید توجه داشت که گرنتخدمات آموزش عالی واجد شرایط هستند، اعطا می

 :(Dese, 2021b)های زیر هستنددارای ویژگی

 شوند. در بازه زمانی ساالنه تخصیص داده می 

 های خاص مشخص ها و بر مبنای ارزیابی عملکرد پژوهشی نهادها با استفاده از فرمولبا توجه به برنامه

 شوند.می

 دهنده خدمات آموزش عالی در جذب درآمد پژوهشی و همچنین میزان عملکرد نسبی نهادهای ارائه

برای اخذ مدرک از طریق پژوهش، در تعیین حجم بودجه بلوکی نقش ها از دانشجویان حمایت آن

 دارند.  

                                                 
 

1 Research block grants 
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 کرد گرنت بلوکی خود دهنده خدمات آموزش عالی از استقالل الزم در مورد نحوه هزینهنهادهای ارائه

 ها و ... را دارند. های پژوهشی، محققان، تجهیزات و زیرساختبرای حمایت از پروژه

موسسه  42میلیارد دالر را به صورت گرنت بلوکی به  2.99در مجموع  2021 دولت استرالیا در سال

، مبلغ 2022دهنده خدمات آموزش عالی اعطا کرده است. همچنین مقرر شده است که دولت در سال ارائه

کند. دهنده خدمات آموزش عالی اعطا موسسه ارائه 42میلیارد دالر را از طریق گرنت پژوهشی بلوکی به  2.01

میلیون دالر  به برنامه حمایت از  935و  1میلیارد دالر به برنامه آموزش پژوهش 1.07البته از این مبلغ،  

. جزئیات مربوط به توزیع این بودجه در بین نهادهای مختلف ( ,b2021Dese)تخصیص خواهد یافت 2پژوهش

 نمایش داده شده است.6-4جدول دهنده خدمات آموزش عالی درارائه

 ,Dese) 2022دهنده خدمات آموزش عالی استرالیا در سال : گرنت بلوکی پژوهشی نهادهای ارائه6-4جدول 

2021b) 

Higher Education Provider 
Research 

Support 
Program 

Research 
Training 
Program 

Total Funding 

Australian Catholic University $1,467,723 $3,133,385 $4,601,108 

Batchelor Institute of Indigenous Tertiary Education $133,716 $210,566 $344,282 

Bond University  $922,631 $1,550,427 $2,473,058 

Central Queensland University $3,186,542 $3,699,150 $6,885,692 

Charles Darwin University $10,178,326 $8,061,484 $18,239,810 

Charles Sturt University $2,163,916 $4,507,784 $6,671,700 

Curtin University $20,944,582 $29,370,480 $50,315,062 

Deakin University $16,292,902 $20,904,049 $37,196,951 

Edith Cowan University $3,458,432 $6,436,479 $9,894,911 

Federation University Australia $1,060,801 $2,583,253 $3,644,054 

Flinders University $11,794,403 $15,264,089 $27,058,492 

Griffith University $16,316,155 $25,243,053 $41,559,208 

James Cook University $7,317,855 $11,234,920 $18,552,775 

La Trobe University $15,987,110 $18,505,925 $34,493,035 

Macquarie University $17,035,931 $30,430,234 $47,466,165 

Monash University $97,237,756 $102,683,421 $199,921,177 

Murdoch University $7,502,436 $9,857,787 $17,360,223 

Queensland University of Technology $19,315,821 $26,169,390 $45,485,211 

Royal Melbourne Institute of Technology $13,354,623 $24,913,553 $38,268,176 

                                                 
 

1 Research Training Program (RTP)  
2 Research Support Program (RSP) 

https://www.dese.gov.au/research-block-grants/research-training-program
https://www.dese.gov.au/research-block-grants/research-training-program
https://www.dese.gov.au/research-block-grants/research-support-program
https://www.dese.gov.au/research-block-grants/research-support-program
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Southern Cross University $2,826,585 $3,336,150 $6,162,735 

Swinburne University of Technology $8,544,514 $14,294,613 $22,839,127 

The Australian National University $61,563,770 $53,753,658 $115,317,428 

The University of Adelaide $40,793,119 $46,296,230 $87,089,349 

The University of Melbourne $111,116,591 $112,079,830 $223,196,421 

The University of Notre Dame Australia $480,696 $1,710,442 $2,191,138 

The University of Queensland $91,464,382 $100,480,348 $191,944,730 

The University of Sydney $88,216,228 $90,393,381 $178,609,609 

The University of Western Australia $42,819,793 $42,613,605 $85,433,398 

Torrens University Australia $209,435 $194,094 $403,529 

University of Canberra $4,076,598 $4,377,521 $8,454,119 

University of Divinity $468,913 $638,378 $1,107,291 

University of New England $8,147,764 $9,286,016 $17,433,780 

University of New South Wales $97,162,223 $96,627,060 $193,789,283 

University of Newcastle $23,704,833 $27,616,816 $51,321,649 

University of South Australia $16,032,841 $15,896,221 $31,929,062 

University of Southern Queensland $4,439,297 $7,836,707 $12,276,004 

University of Tasmania $19,930,820 $25,940,207 $45,871,027 

University of Technology Sydney $16,601,022 $26,065,882 $42,666,904 

University of the Sunshine Coast $5,170,896 $6,229,674 $11,400,570 

University of Wollongong $14,169,424 $22,809,541 $36,978,965 

Victoria University $3,046,688 $6,531,051 $9,577,739 

Western Sydney University $8,169,922 $14,204,221 $22,374,143 

TOTAL $934,828,015 $1,073,971,075 $2,008,799,090 

 

شوند که عبارتند از: برنامه آموزش های پژوهشی بلوکی به صورت کلی در راستای دو برنامه هزینه میگرنت

پژوهش و برنامه حمایت از پژوهش. برنامه آموزش پژوهش به نوعی به دنبال حمایت از دانشجویان محلی و 

های ارشد و دکترا مشغول تحصیل و پژوهش هستند. براساس این برنامه دولت المللی است که در دورهبین

سال حمایت  2سال و دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر به مدت  3-4استرالیا از دانشجویان دکتری به مدت 

های پژوهشی این دانشجویان را های زندگی و همچنین فعالیتهای تحصیل دانشجو، هزینهکند و هزینهمی

ت از پژوهش به دنبال تامین منابع مالی الزم برای انجام . در مقابل برنامه حمای(Dese, 2021b)دهدپوشش می

ها، مواد ها، آزمایشگاههای غیرمستقیم در انجام یک پژوهش مانند کتابخانههای تحقیقاتی است. هزینهپروژه

 گیرند. مصرفی، حقوق کارمندان پشتیبانی و ... نیز ذیل این برنامه مورد حمایت قرار می

ی پژوهشی بلوکی در استرالیا باید توجه داشت که میزان این گرنت بر مبنای هادر مورد تعیین گرنت

هایی مانند میزان درآمد پژوهشی، دهنده خدمات آموزش عالی در شاخصمحاسبه میانگین امتیاز نهادهای ارائه
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ی هااند و شاخصمحور مدرک خود را اخذ کردهتعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی که با رویکرد پژوهش

شود. به عنوان مثال برنامه آموزش پژوهش بر مبنای سهم نهادهای ارائه دهنده خدمات دیگر محاسبه می

%( و مدارک تحصیالت عالیه مبتنی بر  25%(، درآمد مشارکت ) 25آموزش عالی از درآمد گرنت رقابتی )

شود. جزئیات مربوط به %( و مطابق با دستورالعمل برنامه، تخصیص داده می 50) 1پژوهش که اعطا شدند

 نمایش داده شده است. 19-4شکل ها در ها و وزن هر یک از آنشاخص

 
 (Dese, 2021a): محاسبه بلوک گرنت پژوهشی در برنامه آموزش پژوهش 19-4شکل 

برنامه حمایت از پژوهش )ذیل گرنت پژوهشی بلوکی( منابع مالی نهادهای ارائه دهنده از طرف دیگر در 

%( و مطابق  53%( و درآمد مشارکت ) 47خدمات آموزش عالی بر مبنای سهم درآمد گرنت رقابتی )

 20-4شکل ها در ها و وزن هر یک از آنگردد. جزئیات مربوط به شاخصدستورالعمل برنامه محاسبه می

 نمایش داده شده است.

                                                 
 

1 Higher Degree by Research (HDR)  

25%

25%

50%

درآمد گرنت رقابتی درآمد مشارکت مدارک تحصیلی مبتنی بر پژوهش

:درآمد گرنت رقابتی

گرنت های رقابتی استرالیا: دسته اول

:درآمد مشارکت

دیگر بخش های دولتی:دسته دوم

صنعت و دیگران: دسته سوم

مراکز پژوهشی مشترک: دسته چهارم

وزن:                   مدارک تحصیلی مبتنی بر پژوهش

*(4.7)هزینه باال                                         / دکترا

*(2.35)هزینه باال                                         / ارشد

*(2)هزینه پایین                                        / دکترا

*(1)ارشد هزینه پایین                                         

.شودوزن های برای دانشجویان بومی دو برابر می 
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 (Dese, 2021a): محاسبه بلوک گرنت پژوهشی در برنامه حمایت از پژوهش 20-4شکل 

هر موسسه برای هر ها، سهم ها در هر یک از شاخصالبته باید توجه داشت در زمان محاسبه امتیاز موسسه

گردد و این نسبت ها در آن شاخص نیز محاسبه میها نسبت به مجموع عملکرد همه موسسهیک از شاخص

 گیرد. به عنوان یک ضریب در تعیین میزان گرنت بلوکی پژوهشی مد نظر قرار می

 بندی درآمدهاتوضیحات مربوط به دسته

های پژوهشی ها/طرح: این دسته شامل فقط برنامه: درآمد پژوهشی گرنت رقابتی استرالیادسته اول

های شورای تحقیقات استرالیا، شورای ملی مورد تایید برای سال جاری است )به عنوان مثال، برخی از گرنت

 تحقیقات بهداشتی و پزشکی و غیره(.

 های تحقیقاتی دولتی: این بخش شامل:: سایر بودجهدسته دوم

 های تجاری استرالیا که در فهرست مورد تایید قرار ندارند. تهای دولت استرالیا و شرکطرح 

 های متعلق به دولت یا نهادهای دارای بودجههای ایالتی و محلی و بخشدولت 

 کننده اصلی یا طرف قرارداد نیست.درآمد پژوهشی که در آن دانشگاه شرکت 

 : صنعت و دیگر منابع برای پژوهش: این بخش شامل:دسته سوم

 های دولتی ی پژوهشی و قراردادهای پژوهشی با صنایع استرالیایی و بین المللی یا سازمانهاگرنت

 غیراسترالیایی

 ها و بنیادهای خیریه )اعم از استرالیایی و بین المللی( تامین مالی از طریق موسسه 

47%

53%

درآمد گرنت رقابتی درآمد مشارکت
:درآمد گرنت رقابتی

گرنت های رقابتی استرالیا: دسته اول

:درآمد مشارکت

دیگر بخش های دولتی:دسته دوم

صنعت و دیگران: دسته سوم

مراکز پژوهشی مشترک: دسته چهارم
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اکز : تامین مالی مراکز پژوهشی تعاونی: شامل درآمد تحقیقاتی است که از طریق مردسته چهارم

 کندگان اصلی است. شود که در ان دانشگاه یکی از شرکتپژوهشی تعاونی دریافت می

 

 های رقابتی ملی برنامه گرنت .4-3-2-7

قرار  1های رقابتی ملیهای تامین مالی شورای تحقیقات استرالیا ذیل چتر برنامه گرنتبه صورت کلی برنامه

های رقابتی ملی صورت ق و توسعه از طریق برنامه گرنتگذاری استرالیا در تحقیبخش مهمی از سرمایه  دارند.

شود. میلیون دالر به پویاترین محققان استرالیایی پرداخت می 800گیرد و به طور متوسط ساالنه حدود می

های رقابتی ملی برعهده شورای تحقیقات استرالیا همانطور که اشاره شد وظیفه مدیریت و اجرا برنامه گرنت

های گرنت کند. برنامههای پایه و کاربردی و همچنین آموزش در حوزه پژوهش حمایت میهشاست که از پژو

 هایش را متمرکز بر موارد زیر کرده است:رقابتی ملی با توجه به اهداف خود، حمایت

 شوند. های جدید و پیشرفت دانش میپژوهش با باالترین کیفیت که منجر به کشف ایده 

 المللی به آن نیاز دارند.ه محققان برای رقابت بینتجهیزات و امکاناتی ک 

 های نسل بعدی محققان شان و کمک به توسعه مهارتآموزش محققان در مراحل مختلف شغلی 

 هایی برای با استعدادترین محققان استرالیایی برای همکاری با محققان برجسته در سراسر ارائه مشوق

 د اتحاد با صنعت استرالیا.المللی و ایجانظام نوآوری ملی و بین

اجرا  3و اتصال 2طرح است که ذیل دو برنامه اکتشاف 13 برنامه گرنت رقابتی ملی به صورت کلی شامل

ها و های متعددی هستند که فهرست آنهای اکتشاف و اتصال خود شامل طرحشوند. هر یک از برنامهمی

 . (ARC, 2020)نمایش داده شده است 7-4جدول ها درتوضیحات مختصر در مورد هر یک از آن

ای که برای های پایهبرنامه اکتشاف، بزرگترین برنامه شورای تحقیقات استرالیا است، این برنامه از پژوهش 

های جدید، اشتغالزایی، رشد اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی در استرالیا ضروری هستند، حمایت توسعه ایده

از اجرای برنامه اکتشاف، ایجاد ظرفیت تحقیقاتی در استرالیا از طریق  ی تحقیقات استرالیاشورا هدفکند. می

                                                 
 

1 National Competitive Grants Program (NCGP) 

2 Discovery 
3 Linkage 

https://www.arc.gov.au/grants/national-competitive-grants-program
https://www.arc.gov.au/grants/national-competitive-grants-program
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های ها و جوایز به محققان است. برنامهالمللی، اعطای بورسیههای تحقیقاتی عالی و رقابتی بینحمایت از پروژه

از پروژه حمایت مالی  الس 5دالر و به صورت ساالنه و تا مدت  500000تا  30000اکتشاف ساالنه بین 

های کوچکی است که به دنبال برنامه اکتشاف عمدتاً متمرکز بر حمایت از افراد و تیم .(ARC, 2020) کندمی

 .(Hehir, 2019)های بنیادی هستندانجام پژوهش

المللی در زمینه پژوهش میان بازیگران کلیدی در در مقابل برنامه اتصال، همکاری و مشارکت ملی و بین

وکارها، صنعت و کاربران های عالی، دولت، کسبدهنده آموزشحوزه پژوهش و نوآوری )از جمله نهادهای ارائه

از اجرای برنامه اتصال، ایجاد ظرفیت پژوهش و نوآوری  هدف شورای تحقیقات استرالیادهد. هایی( را ارتقاء مین

ها و مراکزی ها، هابالمللی، زیرساختهای تحقیقاتی عالی و رقابتی بیندر استرالیا از طریق حمایت از پروژه

توان گفت که شود. به نوعی میحقیقاتی میاست که شامل همکاری بین محققان در داخل و خارج از بخش ت

تحقیق و توسعه به منظور به کارگیری دانش پیشرفته برای رفع مشکالت، کسب دانش جدید و همچنین به 

. برنامه اتصال (ARC, 2020)شودعنوان مبنایی برای تضمین منافع تجاری و انجام سایر تحقیقات انجام می

های جامعه به منظور انجام سازمانمتمرکز بر ایجاد ارتباط بین محققان دانشگاهی، شرکای صنعتی و دیگر 

 .(Hehir, 2019)های کاربردی استپژوهش

های اکتشاف و اتصال باید توجه داشت که برنامه اکتشاف متمرکز بر حمایت از افراد مورد تفاوت برنامهدر 

های کوچک است در مقابل برنامه اتصال به دنبال ایجاد پیوندهایی در خارج از دانشگاه و بین دانشگاه با و تیم

(. مراکز 21-4شکل های تحقیقاتی است )تبوم و همچنین ارتقاء اثرگذاری فعالیصنعت و دیگر بازیگران زیست

تحقیقاتی شورای تحقیقات استرالیا، درچارچوب برنامه اتصال، مقیاس تحقیقاتی ایجاد کرده و مشارکت و ایجاد 

های اکتشاف و مهکنند. ذکر این نکته ضروری است که در برناهای تحقیقاتی را متمرکز و تقویت میشبکه

شود نه به افراد حقیقی )بدون وابستگی به نهاد اتصال، گرنت پژوهشی به نهادهای پژوهشی تخصیص داده می

ها( پژوهشی( و از همین رو قراردادهای تحقیقاتی بین شورای تحقیقات و نهادهای پژوهشی )به ویژه دانشگاه

 شود.  منعقد می
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 های اکتشاف و اتصال: نقطه تمرکز برنامه21-4شکل 

 ((ARC, 2020)های های رقابتی ملی در استرالیا )بر اساس دادههای برنامه گرنت: زیرمجموعه7-4جدول 

 توضیح مختصر طرح برنامه

 اکتشاف

Discovery 

Projects 

 های دولت.ها با تمرکز بر اولویتدی توسط افراد و تیمهای بنیادی و کاربرحمایت از پژوهش

 ساله، به صورت ساالنه 5دوره حمایت 

 دالر 500000تا  30000میزان حمایت: 

Discovery 

Indigenous 

های بنیادی و کاربردی توسط بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس در حمایت از پژوهش

 های دولت.تها با تمرکز بر اولویقالب افراد و تیم

 ساله، به صورت ساالنه 5دوره حمایت 

 دالر + حقوق ساالنه 500.000تا  30.000میزان حمایت: 

Discovery 

Early Career 

Researcher 

Award 

ها کار در قالب افراد و تیمهای بنیادی و کاربردی توسط پژوهشگران تازهحمایت از پژوهش

 های دولت.با تمرکز بر اولویت

 سال به صورت پاره وقت(، به صورت ساالنه 6ساله )تا  3مایت دوره ح

 دالر هزینه پروژه 50000دالر + تا  106194میزان حمایت: 

Future 

Fellowships 

های بنیادی و کاربردی توسط پژوهشگران میانه کار در قالب افراد و حمایت از پژوهش

 های دولت.ها با تمرکز بر اولویتتیم

 سال به صورت پاره وقت(، به صورت ساالنه 8ساله )تا  4دوره حمایت 

 دالر هزینه پروژه 60000حقوق + تا  106705میزان حمایت: 

Australian 

Laureate 

Fellowships 

های برافکن بنیادی و کاربردی توسط پژوهشگران شناخته شده سطح حمایت از پژوهش

 های دولت.ها با تمرکز بر اولویتجهانی در قالب افراد و تیم

 ساله، به صورت ساالنه 5دوره حمایت 

ساالنه برای هر  E  +103862ای سطح دالر به سمت حقوق حرفه 103163میزان حمایت 

به مدت دو  postdocهزینه دو همکار کمک 28106سال( +  5دو همکار )هر کدام برای 

استفاده از زنان در  دالر تامین اضافه برای 20000دالر هزینه پروژه +  300000سال + تا 

 های سفارتینقش

 اتصال
ARC Centres 

of Excellence 

های تحقیقاتی با بودجه عمومی، و دیگر ها برای منابع مکمل، سازمانتسهیل همکاری

 های تحقیقاتی برای حمایت از پژوهشسازمان

 ساله 3های سال، عموماً در دوره 7دوره حمایت تا 

اتصال
یست بوم ایجاد پیونده بین دانشگاه با بازیگران ز•

و ارتقاء اثرگذاری فعالیت های تحقیقاتی

حمایت از افراد و تیم های کوچک•اکتشاف
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 دالر 5000000تا  1000000میزان حمایت 

 سازمان همکار 1حداقل 

Industrial 

Transformation 

Training 

Centers 

حمایت از پژوهشگران تحصیالت تکمیلی و پسادکترا برای آموزش صنعتی، همکاری با 

سازمانی خارج از بخش آموزش عالی، مراکز تربیتی برای پرورش همکاری نزدیک بین دو 

 م برای توسعه کشورهای الزبخش برای افزایش قابلیت

 سال، به صورت ساالنه 5تا  4دوره حمایت 

 1000000تا  150000دالر در سه سال اول +  1000000تا  650000میزان حمایت:  

 دالر سال پنجم 1000000دالر سال چهارم + تا 

 سازمان همکار داخلی 1حداقل 

Industrial 

Transformation 

Research Hubs 

همکارانه بین دانشگاه و سازمان داخلی خارج از بخش آموزش عالی  هایحمایت از پژوهش

های داخلی و گذاریهای جدید، اهرم سرمایهشامل تحقیقات لبه دانشی بر روی فناوری

خارجی به بخش صنعتی هدف، مراکز پژوهشی از بهترین پژوهشگران برای راهکارهای 

مشترک برای تمرکز بر نتایج  های پژوهشیکند، حمایت از فعالیتصنعت استفاده می

 راهبردی غیر قابل دسترسی به صورت جداگانه

 سال، به صورت ساالنه 5تا  3دوره حمایت 

 دالر 1000000تا  500000میزان حمایت: 

درصد از سهم  75سازمان همکار داخلی + سهم مستقیم نقدی سازمان حداقل  1حداقل 

 کارمند( 100هایی با بیشتر از مان)فقط برای ساز ARCکل نقدی درخواست شده توسط 

Linkage 

Infrastructure 
Equipment and 

Facilities 

 برداری از تجهیزات و زیرساخت   های بنیادی و کاربردی برای تملک و بهرهحمایت از پژوهش

 سال، به صورت ساالنه 5دوره حمایت تا 

 دالر 150.000میزان حمایت بیش از 

 درصد از سهم کل نقدی تحقیقات زیرساختی 25ن حداقل سهم مستقیم نقدی سازما

Linkage 

Projects 

برداران، برای دست های استراتژیک بین دانشگاه و صنعت و دیگر بهرهحمایت از پژوهش

المللی خارج از بخش آموزش های همکاری پژوهشی بینیافتن به دانش پیشرفته و فرصت

 دار دولت  لویتهای اوعالی و توسعه و تمرکز بر حوزه

 سال، ادامه دار 5تا  2دوره حمایت 

 دالر 300000تا  50000میزان حمایت 

 سازمان همکار 1حداقل 

Special 

Research 

Initiatives 

پذیری جهانی. هر دوره اهداف مشخصی را های با کیفیت برای رقابتحمایت از پژوهش

 برای اشخاص خواهد داشت.   

 دوره حمایت: متنوع

 ان حمایت: متنوعمیز

  

های پژوهشی در استرالیا های رقابتی ملی به عنوان یکی از منابع اصلی تامین منابع مالی فعالیتبرنامه گرنت

های پژوهشی میلیون دالر به فعالیت 791.3از طریق این برنامه حدود  2019-20است و دولت استرالیا در سال 

ای که دهد که منابع قابل توجهپارلمان استرالیا اطمینان خاطر می اختصاص داده است. ارزیابی این برنامه به
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شود به صورت کارآمد و در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط دولت، صرف تحقیق و توسعه می

دهد که آیا این منابع قابل شوند.  به بیان ساده ممیزی این برنامه این اطمینان را به پارلمان میهزینه می

شوند تا اهداف تعیین شده توسط جه تحقیق و توسعه به صورت کارآمد توسط شورای تحقیقات مدیریت میتو

های رقابتی ملی را برآورده کند. به صورت کلی هدف ممیزی، ازیابی اثربخشی مدیریت دولت در برنامه گرنت

گیری در برابر به منظور نتیجه 1شورای تحقیقات در برنامه گرنت رقابتی ملی است. اداره ممیزی ملی استرالیا

 : (Hehir, 2019)هدف ممیزی، معیارها زیر را در نظر گرفته است

 و اهداف دولت در رابطه با  هاهای برنامه گرنت رقابتی ملی با قوانین و دستورالعملآیا دستورالعمل

 تحقیق و نوآوری مطابقت دارد؟

  آیا فرآیندهای ارزیابی گرنت شورای تحقیقات استرالیا با دستورالعمل برنامه رقابتی ملی استرالیا

 منطبق است.

 دهی موثری را برای اجرای ات استرالیا نظارت، تضمین، ارزیابی و ترتیبات گزارشآیا شواری تحقیق

 های رقابتی ملی به کار گرفته است. برنامه گرنت

البته باید توجه داشت که شورای تحقیقات استرالیا با درگیر کردن متخصصان موضوعی در کل فرآیند 

های پژوهشی کامالً تخصصی مشاوره تخصصی در مورد موضوع است از ارزیابی برنامه گرنت رقابتی ملی، توانسته

های رقابتی ملی در شورای تحقیقات .در  ادامه فرآیند کاری برنامه گرنت(Hehir, 2019)و پیچیده استفاده کند

 (.22-4شکل استرالیا مورد بررسی قرار گرفته است که به صورت شماتیک نمایش داده شده است )

                                                 
 

1 Australian National Audit Office(ANAO) 
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 (Hehir, 2019)های رقابتی ملی شورای تحقیقات استرالیا: مروری بر فرآیند برنامه گرنت22-4شکل 

 

ها در برنامه گرنت رقابتی ملی و همچنین فرآیند با توجه به وابستگی اجرای فرآیندهای ارزیابی درخواست

ها، به نظرات متخصصان بنابراین هزینه اجرای برنامه گرنت رقابتی ملی باال است. به عنوان ارزیابی این برنامه

دالر بود. با توجه به  444000، مبلغی حدود 2019بتی ملی در سال های رقانمونه هزینه ممیزی برنامه گرنت

ها اشاره شده اهمیت فرآیند ممیزی الزم است که در طول این فرآیند به نکاتی توجه شود که در ادامه به آن

 (Hehir, 2019)است 
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 های عملیاتی های گرنت، رویهبررسی و تحلیل سوابق شورای تحقیقات استرالیا، شامل دستورالعمل

 ها.ها و گزارشها، بررسیهای کاری، اسناد راهبردی، سیاستاستاندارد، دستورالعمل

 های اعطای شده و همچنین تحلیل و بررسی تصادفی برخی تحلیل و بررسی تصادفی برخی از گرنت

های زمانی مربوطه به عنوان نمونه در بازه هایی که موفق به گرفتن گرنت نشدند. در دورهاز درخواست

ررسی اسناد تصویب گرنت بررسی شدند. این بررسی شامل ب 94تعداد  2018و  2017-2016زمانی 

 های وزارتخانه است.گرنت و تاییدیه

 های اطالعاتیپایگاههای برنامه اخذ شده از سیستم مدیریت پژوهش شورای تحقیقات و تحلیل داده 

 ها ومصاحبه با برخی از پرسنل شورای تحقیقات استرالیا، برخی از دانشگاه 

 های واجد شرایط برنامه ز همه سازمانها اجستجو و دنبال کردن این موضوع که آیا همه طرح

 های رقابتی ملی و دولت بودند. گرنت

 هااولویت.4-3-3

های پژوهشی شفاف یکی از نکات قابل توجه در بررسی نظام پژوهش کشورهای توسعه یافته، تعیین اولویت

های پژوهشی و واضح توسط دولت این کشورها است. دولت استرالیا نیز از این قاعده مستثنی نیست و اولویت

هایی هستند که اهمیت های علوم و پژوهش استرالیا، حوزهکند. اولویتای اعالم میخود را به صورت دوره

فوری و حیاتی برای کشور استرالیا و جایگاه این کشور در سطح جهان دارند. دولت استرالیا از ابعادی مانند: 

اشتغالزایی و بهبود رفاه ملی، وابسته به علم و پژوهش  وری، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار وافزایش بهره

 ها  در حوزه علوم و پژوهش ضروری است. است و به همین خاطر تعیین اولویت

ها  در حوزه علوم و پژوهش، به معنی اهمیت پایین دیگر در این بین باید توجه داشت که تعیین اولویت

هایی هستند که نیازمند توجه بیشتر ها حوزها نیست. اولویتهها و ممنوعیت تخصیص بودجه به آن حوزهحوزه

. در مجموع (ARC, 2019)هایی مهمی مواجه است ها و فرصتها با چالشحوزه هستند و دولت استرالیا در آن

های پژوهشی ملی بوده است به دنبال تعیین اولویت 2002ها، دولت استرالیا از سال با توجه به اهمیت اولویت

ب حمایت بیشتر از ها به دنبال جذکند. تعیین اولویتو از آن زمان تا به امروز این موضوع را دنبال می

های علوم و پژوهش در استرالیا از این های دارای اولویت است. اهمیت اولویتهای پژوهشی در حوزهفعالیت

کند تا نحوه تخصیص منابع خود را در ارتباط های زیرمجموعه دولت را ملزم میجنبه است که دولت و سازمان

 بیان کنند که چگونه همکاری بین نهادی را در حوزه ها گزارش دهند وها و اهداف این اولویتبا حوزه
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دهند. البته باید توجه داشت که با توجه به تغییرات سریع محیط بنابراین های پژوهشی ملی افزایش میاولویت

ها های زمانی محدود انجام گیرد و در این راستا براساس چارچوب تعیین اولویتها باید در بازهتعیین اولویت

گیرند های حوزه علوم و پژوهش این کشور هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار میرالیا، اولویتدر است

(Innovation & Science, 2011). 

اولویت علم  9، 2021در سال  وهشها در حوزه علوم و پژدولت استرالیا با توجه به بحث تعیین اولویت

ها از طریق ها را شناسایی کرد. این چالشهای پژوهشی عملی مرتبط به آنوفناوری در استرالیا و چالش

های ، اولویت23-4شکل همکاری و مشورت با رهبران سه بخش صنعت، پژوهش و دولت تعیین شدند. در 

اند. البته باید توجه داشت که هر اولویت با سه تا چهار چالش ذکر شده 2021در سال  م و پژوهش استرالیاعلو

گذاری و فعالیت در مناطقی است که دولت معتقد است ها سرمایهپژوهشی عملی همراه است که هدف آن

 . (ARC, 2019)استرالیا باید قابلیت تحقیق و نوآوری قوی داشته باشد

 

 (ARC, 2019)2021سترالیا در سال های علم و پژوهش ا: اولویت23-4شکل 

دار نیست های اولویتای پژوهشی الزاماً متمرکز بر حوزههالبته همانطور که اشاره شده، حمایت از فعالیت

های عنوان مثال شورای تحقیقات استرالیا از پژوهشگیرد. بههای الزم صورت میها نیز حمایتو در دیگر حوزه

های کند، به بیان ساده پژوهشها حمایت میپایه و کاربردی با باالترین کیفیت و آموزش پژوهش در همه رشته

(Food)غذا 

(Soil and Water)آب و خاک 

(Transport)حمل و نقل 

(Cybersecurity)امنیت سایبری 

(Energy)انرژی 

(Resources)منابع 

(Advanced Manufacturing)تولید پیشرفته 

(Environmental Change)تغییرات محیط زیست 

(Health)سالمت 
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 ,ARC)گیرند دار نیز توسط شورای تحقیقات استرالیا مورد حمایت قرار میهای غیراولویتبط به حوزهمرت

2019) . 

 ارزیابی کیفیت پژوهش .4-3-4

های اخیر حاکی از آن بررسی تجربه کشورهای توسعه یافته در حوزه توزیع اعتبارات پژوهشی در طی سال

است که بسیاری از این کشورها رویکرد سنتی توزیع اعتبارات پژوهشی خود را که متکی بر رویکرد افزایشی 

ال حاضر تمرکز بر توزیع اعتبارات پژوهشی بر مبنای عملکرد هستند. به بیان ساده بود را تغییر دادند و در ح

های مختلف شود. در این راستا نیز نظامها تعیین میبودجه نهادهای مختلف پژوهشی بر مبنای عملکرد آن

با دیگر های پژوهشی طراحی شده است. دولت استرالیا نیز همراستا ارزیابی عملکرد پژوهشی برای سازمان

کشورهای توسعه یافته، به سمت رویکرد توزیع بودجه بر مبنای عملکرد روی آورده است.  در همین راستا 

ها، دو چارچوب اساسی در زمینه ارزیابی کیفیت و اثرگذاری فعالیتنظام پژوهش استرالیا به صورت کلی 

و  "تعالی در پژوهش برای استرالیا"ند از : ها عبارتکند. این چارچوبها و نهادهای پژوهشی را دنبال میپروژه

  ها ارائه شده است .که در ادامه توضیحات الزم در مورد آن "ارزیابی مشارکت و اثر"

 تعالی در پژوهش برای استرالیا .4-3-4-1

این بحث در استرالیا مطرح شد که یک سیستم ملی واحد برای آموزش عالی این کشور  1990در دهه 

های فناوری، در قالب یک سیستم های آموزش پیشرفته و موسسهمقرر شد که کالجایجاد شود و بنابراین 

موسسه فناوری استرالیا با هم  51دانشگاه و  19، 1994دانشگاهی با هم ادغام شوند. در همین راستا در سال 

های این ر دانشگاهدانشگاه را تشکیل دادند. با این حال تا قبل از این ادغام با توجه به تمرکز بیشت 36ادغام و 

های آموزشی بود. ها در این کشور صرفاً مبتنی بر فعالیتکشور بر آموزش، بنابراین مدل تعیین بودجه دانشگاه

ها در هر سال، بودجه سال گذشته و همچنین تعداد دانشجویان تر معیار تعیین بودجه دانشگاهبه بیان ساده

های ها به سمت فعالیتها و حرکت آنال با تغییر رویکرد دانشگاهها، بود. با این حها( این دانشگاه)ورودی

به بعد ایده  2001محور برای تعیین بودجه جوابگو نبود. از این رو در سال پژوهشی، بنابراین رویکرد ورودی
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  2نهادیها مطرح شد و این طرح جایگزین گرنت برای تعیین بودجه پژوهشی دانشگاه 1RQاستفاده از مدل 

  .(Lewis & Ross, 2011)شد

لی در ، طرح تعا2010، در نهایت در سال RQدر ادامه با توجه به بازخوردهای دریافتی از اجرای برنامه 

به عنوان یک سیستم جدید برای ارزیابی عملکرد پژوهشی نهادها و تخصیص بودجه  3پژوهش  برای استرالیا

 4عملیات ارزیابی پژوهش  در استرالیا مطرح و اجرا شد. طرح تعالی پژوهش استرالیا، به وضوح تحت تاثیر

تری بر بررسی فعال همتایان )داوری انگلیس با تغییر واحد ارزیابی از یک موسسه به یک رشته، تاکید بیش

ها، داشت. این تغییر سیستم ارزیابی بیشتر متکی بر تغییر از تاکید صرف تخصصی( از طریق استفاده از پانل

های فعالیت های پژوهشی مانند تعداد انتشارات به سمت تاکید بیشتر بر کیفیت خروجیبر کمیت فعالیت

برای متمایز کردن انتشارات در زمینه کیفیت و تاثیر بود. با این حال  بندی مجالت و ناشرانپژوهشی، رتبه

های پژوهشی افزایش بررسی اثرات این تغییر رویکرد حاکی از آن است عالوه بر اینکه کمیت خروجی فعالیت

های های ضریب تاثیر مطالعات انجام شده نیز حاکی از افزایش کیفیت فعالیتیافته است از طرف دیگر نیز داده

 . (Lewis & Ross, 2011)پژوهشی است 

ترالیا است. این برعهده شورای تحقیقات اس ”تعالی در پژوهش برای استرلیا“مسئولیت اجرای طرح 

های های پژوهشی در استرالیا است که شامل پژوهشچارچوب به دنبال شناسایی و ترویج تعالی در کلیه فعالیت

. طرح تعالی در پژوهش (ARC, 2018)های آموزش عالی استرالیا استاکتشافی، آزمایشی و کاربردی در موسسه

های انجام شده المللی به صورت جامع کیفیت پژوهشبرای استرالیا سعی دارد که با استفاده از معیارهای بین

ریق ارزیابی و بهبود حکمرانی های استرالیا را ارزیابی کند. به نوعی این برنامه سعی دارد که از طدر دانشگاه

المللی ارتقاء دهد. با این حال باید های استرالیا را در سطح بیندر حوزه پژوهش، کیفیت و شهرت دانشگاه

                                                 
 

1 Research Quantum 

2 the Institutional Grants Scheme 
3 Excellence in Research for Australia (ERA) 
4 Research Assessment Exercise (RAE) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Research_Assessment_Exercise
https://en.wikipedia.org/wiki/Research_Assessment_Exercise
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ها، در استرالیا نیز همانند دیگر کشورهای جهان، های باال این مدل از ارزیابیتوجه داشت با توجه به هزینه

ها ذیل طرح تعالی در شود. در واقع ارزیابی دانشگاهی زمانی چندساله انجام میهاها در بازهارزیابی دانشگاه

شود. عالوه بر این با توجه به تغییرات پژوهش برای استرالیا به طور متوسط هر دو یا سه سال یکبار انجام می

شود، چارچوب نمیهای زمانی که ارزیابی انجام ها و نهادهای پژوهشی، در دورهدائم محیط فعالیت دانشگاه

گیرد. شایان ذکر است که گزارش نهایی مربوط به اصالحات چارچوب ارزیابی مورد بازبینی و اصالح قرار می

 شود و همه ذینفعان از تغییرات چارچوب ارزیابی مطلع خواهند شد.ارزیابی به صورت عمومی منتشر می

های و نهادهای پژوهشی استرالیا عملکرد دانشگاه براساس چارچوب ارزیابی تعالی در پژوهش برای استرالیا،

تعیین « تر از استاندارد جهانیبسیار پایین»تا « بسیار باالتر از استاندارد جهانی»ای از در قالب طیف پنج گزینه

 2015، 2012، 2010های شود.در مجموع نیز این ارزیابی چهار دوره انجام شده است که به ترتیب در سالمی

   .2018و 

 :(ARC, 2018)به صورت کلی اهداف برنامه تعالی در پژوهش برای استرالیا عبارتند از

 تر جامعه نسبت وکار و سطح گستردهعت، کسبتداوم توسعه و حفظ چارچوب ارزیابی که به دولت، صن

 دهد.های آموزش عالی استرالیا، اطمینان میهای انجام شده در موسسهبه برتری و تعالی در پژوهش

 هایی های که کشور داری قدرت تحقیقاتی است و همچنین حوزهها و رشتهارائه یک فهرست از حوزه

 عالی استرالیا وجود دارد.  های آموزش ها فرصت توسعه موسسهکه در آن

 شناسایی برتری در سراسر عملکرد پژوهشی 

 هایی برای توسعه بیشترهای پژوهشی نوظهور و فرصتشناسایی حوزه 

 ها.المللی برای همه حوزهفراهم کردن زمینه مقایسه نظام پژوهش در استرالیا در سطح ملی و بین 

هستند. در همین راستا  "های تحصیلیشته"لیا، واحد ارزیابی در برنامه ارزیابی تعالی در پژوهش برای استرا

های مختلف انجام شده و به هر گروه یک کد اختصاص داده شده است. البته این کدها بندی از رشتهیک دسته

های کلی است اما به منظور تفکیک داخل هر رشته نیز از کدهای از دو رقم شروع شده که مربوط به رشته

نمونه کدگذاری یک رشته  24-4شکل شود. به عنوان نمونه در همچنین شش رقمی استفاده میچهاررقمی و 

دسته چهاررقمی  157دسته دو رقمی و  22نمایش داده شده است. در مجموع این برنامه، ارزیابی را در بین 

 دهد.انجام می
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 (ARC, 2018)ها در استرالیاای از کدگذاری رشته: نمونه24-4شکل 

عات و مستندات مربوط به عملکرد پژوهشی خود را در در گام اول الزم است که هر موسسه پژوهشی اطال

ها، شورای تحقیقات مورد هر یک از کدهای چهار رقمی خود ثبت کند. پس از ثبت اطالعات توسط موسسه

ها و مستندات ثبت شده توسط های مورد نظر در ارزیابی و با توجه به دادهاسترالیا نیز بر مبنای شاخص

ی کند. با این حال براهای دورقمی و چهاررقمی محاسبه میها را در سطح رشتههها، نمره این موسسموسسه

دهد یک نهاد صرفاً زمانی وارد فرآیند های معتبری را ارائه میاطمینان از اینکه چارچوب ارزیابی خروجی

ثال در تحلیل امتیازهای تعیین شده در هر معیار را کسب کند. به عنوان م شود که بتواند حداقلارزیابی می

های مورد نظر است. البته شورای تحقیقات مقاله نمایه شده در ژورنال 50ارجاعات، حد آستانه ورود به ارزیابی 

 ,ARC)کندهایی واجد شرایط در ارزیابی را به صورت عمومی اعالم میاسترالیا در هر دوره فهرست موسسه

2018). 

ای است که شورای تحقیقات ای و چند رشتههای بین رشتهدر این میان یکی از نکات مهم بحث پژوهش

واجد شرایط را در راستای رفع این مشکل، این امکان را فراهم کرده است که هر محقق و خروجی پژوهشی 

 .  (ARC, 2018)توان با رعایت نسبت سهم هر رشته به حداکثر سه کد چهاررقمی اختصاص داد می

های تخصصی هستند که در هر رشته بر مبنای رای استرالیا، بررسیهای تعالی در پژوهش بارزیابی

های آن رشته های ارزیابی هر رشته با توجه به ویژگیشوند، به عبارت بهتر شاخصهای خاص انجام میشاخص
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ارزیابی  های تحصیلی مختلف در این برنامه هشت کمیتهتعیین شدند. در مجموع با توجه به تنوع رشته

های های مختلف بر مبنای کدهای دو رقمی و چهاررقمی به کمیتهالیت دارند. در این میان رشتهفع 1پژوهش

ها را برعهده های نهادهای مختلف در آن رشتهشوند تا هر کمیته مسئولیت انجام ارزیابیمربوطه واگذار می

شورای تحقیقات پیشنهاد  شوند که بههای تخصصی از میان متخصصانی انجام میانتخاب اعضای کمیته بگیرد.

تواند متخصصانی را برای مشارکت در ارزیابی به کار بگیرند. در این میان شوند، عالوه بر این هر کمیته میمی

مدیر هر کمیته ارزیابی پژوهش برای هر کد چهار رقمی حداقل سه نفر از اعضای کمیته را به عنوان داور و 

شود. یکی از این سه نفر به عنوان داور اصلی آن واحد ارزیابی انتخاب می کند وارزیاب واحد ارزیابی انتخاب می

ها صرفاً براساس شواهد و کند برای هر واحد ارزیابی دو ارزیاب را تعیین کند که آنالبته داور اصلی سعی می

این افراد به واحد کنند. با این حال های واحد ارزیابی اظهارنظر میای از خروجیاطالعات موجود در مورد نمونه

کند که دهند. نظرات این داروهای خارجی به اعضای کمیته ارزیابی پژوهش کمک میارزیابی امتیاز نمی

های ارزیابی  و ارزیابی را بهتر انجام بدهند. در این میان باید توجه داشت که داورهای بیرونی به شاخص

ها صرفاً به یته ارزیابی پژوهش دسترسی ندارند. آنها ارائه شده توسط واحد ارزیابی به کمهمچنین داده

هایی که توسط هر موسسه برای داوری تعیین شدند دسترسی دارند. در مجموع کمیته ای از خروجینمونه

 ارزیابی پژوهش مسئول اصلی تعیین رتبه هر واحد ارزیابی است و باید به شورای تحقیقات گزارش بدهد.

                                                 
 

1 Research Evaluation Committee (REC) 
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 (ARC, 2018)های تخصصی ارزیابی پژوهشی در برنامه تعالی در پژوهش برای استرالیا: کمیته25-4شکل 

 :(ARC, 2018)های ارزیابی پژوهش عبارتند ازهای کمیتههمترین مسئولیتبه صورت کلی م

 و چهاررقمی که دارای حجم  مورد اجماع به همه واحدهای ارزیابی برای کدهای دو اختصاص رتبه

 )داده( برای ارزیابی هستند. مناسب

 های ارزیابی پژوهش به منظور اطمینان از انسجام در اجرای استانداردهای همکاری با دیگر کمیته

 های ارزیابی مشترککیفیت کلی و رویه

 بیارائه بازخورد و مشاوره به شورای تحقیقات در مودر هر یک از ابعاد فرآیند ارزیا 

 .گزارش نتایج ارزیابی به شورای تحقیقات 

توان به: اطمینان های مشخصی دارد که از جمله میدر این میان مدیر کمیته ارزیابی پژوهش نیز مسئولیت

ها تعیین شده به وسیله شورای تحقیقات ها و دستورالعملاز اینکه کمیته ارزیابی پژوهش مطابق با سیاست

های کمیته ارزیابی پژوهش، انتصاب اعضای ماندن مذاکرات و تصمیم ز محرمانهکند، اطمینان افعالیت می

کمیته ارزیابی پژوهش به عنوان ارزیاب واحدهای ارزیابی و همچنین تعیین ارزیاب اصلی هر واحد ارزیابی، 

 .(ARC, 2018)ارزیابی پژوهش و ... اشاره کرد های کمیتهاطمینان از مستند شدن تصمیم

توان به: مشارکت کامل در فرآیند ارزیابی می های ارزیابی پژوهشی نیزهای اعضای کمیتهدر مورد مسئولیت

های ارائه شده در طول برنامه  د ارزیابی )موسسه( بر مبنای دادهدر داخل کمیته ارزیابی پژوهش، بررسی واح

 
      

        
        

                          

Biological and Biotechnological Sciences (BB)

              

Economics and Commerce (EC)

                        

Engineering and Environmental Sciences (EE)

                            

Education and Human Society (EHS)

                        

Humanities and Creative Arts (HCA)

                 

Medical and Health Sciences (MHS)

                            

Mathematical, Information and Computing Sciences (MIC)

                             

Physical, Chemical and Earth Sciences (PCE).
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های که به واسطه عضویت در کمیته ارزیابی عالوه بر انجام مسئولیت 1اشاره کرد. در این میان ارزیاب اصلی

های مربوط به واحد ارزیابی )موسسه( در جلسات پژوهش برعهده دارد موظف است نقش رهبر را در بحث

که برای ارزیابی مورد نیاز هستند را نیز  2زیابی پژوهش برعهده بگیرد و عالوه بر این داورهای بیرونیکمیته ار

 .(ARC, 2018)تعیین کند

ها هایی را برعهده دارند که عبارتند از: مرور و بررسی اسنادی که در اختیار آنرونی مسئولیتداورهای بی

ها قرار گرفته است، مواردی را که ممکن قرار گرفته است و ارائه یک گزارش با توجه به فرمتی که در اختیار آن

ا با شورای تحقیقات مطرح کنند ها مرتبط باشد را سریعاً شناسایی و این موضوع راست با منافع شخصی آن

 .(ARC, 2018))تعارض منافع(، الزامات رازداری را رعایت کنند

پژوهش و داورهای بیرونی ملزم هستند قبل از ورود به فرآیند نکته قابل توجه اینکه اعضای کمیته ارزیابی 

ارزیابی، قرارداد حفظ محرمانگی را با شورای تحقیقات استرالیا منعقد کنند. همچنین اعضای کمیته ارزیابی 

های مورد ارزیابی تحت هیچ شرایطی پژوهش و داورهای بیرونی برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد موسسه

ها نباید جزئیات مربوط به ارزیابی و مذاکرات و ها ارتباط برقرار کنند. عالوه بر این آنا آن موسسهنباید ب

های ارزیابی پژوهش باید اعالمیه منافع شخصی مادی را آماده کنند گیری را فاش کنند. اعضای کمیتهنتیجه

ن است ایجاد شود را برعهده و مسئولیت دائمی برای اعالم هر گونه منافع شخصی مادی دیگری که ممک

 :(ARC, 2018)هایی از تعارض منافع در ادامه آمده استبگیرند. به عنوان مثال نمونه

 ای که درخواست خود را برای ارزیابی نتصاب اضافی یا افتخاری در موسسهشاغل بودن یا داشتن یک ا

 ارسال کرده است.

 ای که برای داشتن ارتباط نزدیک با فردی که کار او به طور قابل توجهی با نتایج ارزیابی موسسه

 ارزیابی انتخاب شده است مرتبط است. از جمله همسر، عضو خانواده یا ...  

                                                 
 

1 Principal reviewer 

2 External peer reviewers 
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زیابی تعالی در پژوهش برای استرالیا شامل مراحل متعددی است که از ثبت اطالعات و فرآیند برنامه ار

ها( تا ارائه گزارش در مورد عملکرد هر واحد ارزیابی است. در این راستا ها توسط هر واحد ارزیابی )موسسهداده

 ارائه شده است. 8-4جدول ها در مراحل مختلف فرآیند ارزیابی و توضیحات مرتبط با آن

 (ARC, 2018): فرآیند ارزیابی برنامه تعالی پژوهش برای استرالیا8-4جدول 

 فعالیت مرحله

این   کنند.های واجد شرایط، اطالعات و مستندات خود را برای شورای تحقیقات استرالیا ارسال میموسسه 1ثبت 

. شایان ذکر است که ورود به 3ثبت کنند 2ها باید اطالعات خود را در سیستم ارزیابی تعالی در پژوهش موسسه

 انه مستلزم ثبت نام است.این سام

 4تعیین 

مدیر کمیته ارزیابی پژوهش، از میان اعضای کمیته ارزیابی پژوهش، مسئوالن هر یک از واحدهای ارزیابی را تعیین 

کند. سپس ارزیاب اصلی هر واحد ارزیابی، داورهای تخصصی و همچنین ارزیاب اصلی هر واحد ارزیابی را تعیین می

 کند. را تعیین می

شود که مدیر کمیته ارزیابی ر این مرحله هر واحد ارزیابی چهار رقمی به سه عضو کمیته ارزیابی پژوهش داده مید

کند و ارزیابی اصلی نقش رهبری در پژوهش از میان آن سه نفر یک نفر را به عنوان ارزیاب اصلی انتخاب می

( را برعهد دارد. ارزیاب اصلی به صورت خودکار و های مربوط به واحد ارزیابی در جلسه ارزیابی )در گام سومبحث

شود. در مواردی که ارزیابی چهاررقمی به واحدهای ارزیابی دو رقمی اختصاص داده می هایبر مبنای تخصیص

تخصصی به عنوان یک شاخص تعیین شده است، ارزیابی اصلی داورهای تخصصی بیرونی را بر مبنای تخصص 

دهد. الزم به ذکر است که در سیستم ارزیابی تعالی در پژوهش، فهرست اختصاص می ها به کدهای چهاررقمیآن

ها موجود  است و های آنافرادی که پتانسیل مشارکت به عنوان دارو تخصصی بیرونی را دارند به همراه تخصص

ا برمبنای کدها واحدها هستند. البته تخصص داوره  ها در هر زمان مشغول به داوری در کداممشخص است که آن

تواند به صورت همزمان ها سیستم این است که هر داور تخصصی نمیدر سیستم موجود است. یکی از محدودیت

 خروجی کار کند. 50بر روی شش واحد ارزیابی و بیشتر یا بیشتر از 

 ارزیابی

 مرحله صفر

)داور 

 تخصصی(

ها اختصاص داده ها به آنام موسسهتوانند مشاهده کنند که کددر این مرحله داورهای تخصصی می

شده است. در این میان به دلیل مسائلی مانند حجم کاری یا تعارض منافع، ممکن است داورهای 

 کنند.تخصصی جابجا شوند. داورهای تخصصی ارزیابی را شروع می

 مرحله صفر

 )متخصص(

ها واگذار شده ی که به آنهایها و موسسهتوانند مسئولیتهمه اعضای کمیته ارزیابی پژوهش می

است را مشاهده کنند و در صورت لزوم به دالیلی مانند حجم کاری یا تعارض منافع، متقاضی تغییر 

 ها شوند. این انتصاب

ها به سیستم ارزیابی توانند به منظور آشنایی با سیستم و دادهاعضای کمیته ارزیابی پژوهش می

ها دغدغه و مشکلی دارند باید این در این میان اگر آن تعالی در پژوهش دسترسی داشته باشند.

 موضوع را به شورای تحقیقات اطالع بدهند.

                                                 
 

1 Submission 

2 System for Evaluating the Excellence of Research (SEER) 

3 https://seer.arc.gov.au/SEER/ActionCentre/Account/Login?ReturnUrl=%2fSEER%2fActionCentre 

4 Assignment 
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بندی توانند اقدام به رتبهدر این مرحله این اعضا نباید گزارش ارزیابی را بنویسند و همچنین نمی

 ها کنند.موسسه

 مرحله اول

شود. بی پژوهش در سطح چهار رقمی انجام میارزیابی فردی اولیه موسسه توسط اعضا کمیته ارزیا

شود. این کار به صورت آنالین و مستقل و از طریق سیستم ارزیابی تعالی در پژوهش انجام می

ها، های موسسهداورهای تخصصی همچنان فعال هستند و در صورت لزوم برای پوشش بهتر خروجی

 بی موسسه اضافه شوند.ها مجددا منصوب یا به تیم ارزیاممکن است برخی از آن

 2Aمرحله 

شود و گزارش داورهای تخصصی در اختیار اعضای کمیته ارزیابی کار داورهای تخصصی کامل می

های اولیه در سطح دورقمی های چهاررقمی و ارزیابیگیرد. اصالح و تعدیل ارزیابیپژوهش قرار می

به صورت آنالین و مستقل از طریق شود. این کار توسط اعضای کمیته ارزیابی پژوهش انجام می

شود. تفاوت این مرحله با مرحله اول این است که در سیستم ارزیابی تعالی در پژوهش  انجام می

توانند نظرات دیگر اعضای کمیته و همچنین داورها اینجا اعضای کمیته ارزیابی پژوهش می

 تخصصی را در سطح چهاررقمی مشاهده کنند.

 2Bمرحله 

کنند. این کار به صورت های دو رقمی را تعدیل و اصالح مییته ارزیابی پژوهش ارزیابیاعضای کم

شود. این گام مشابه مرحله آنالین و مستقل از طریق سیستم ارزیابی تعالی در پژوهش  انجام می

2A شود.است اما صرفًا برای سطح دو رقمی انجام می 

 2Cمرحله 
های دو رقمی و چهاررقمی تعدیل شده را بررسی کرده و ابیاعضای کمیته ارزیابی پژوهش ارزی

 کنند.آماده می 3برای جلسه مرحله 

 3مرحله 

کنند. در این جلسه اعضای شرکت می 3همه اعضای تیم ارزیابی پژوهش شخصاً در جلسه مرحله 

یا برگزاری رسند. شورای تحقیقات استرالکمیته در مورد نتایج ارزیابی نهایی بحث و به توافق می

 کند.این جلسه را تسهیل می

ارائه 

 گزارش

 شود.های استرالیا منتشر میگزارش نهایی مربوط به وضعیت پژوهشی دانشگاه

 

در مورد فرآیند ارزیابی باید توجه داشت که ارزیابی در چارچوب تعالی در پژوهش برای استرالیا به صورت 

های تخصصی )در مواردی که داوری تخصصی روجی معیارها و داوریهای مرتبط، خآنالین و با دسترسی به داده

ای از شود. اعضای کمیته ارزیابی پژوهشی دامنهمعیار است( برای هر واحد ارزیابی مشخص شده، انجام می

کنند و گزارش آن را  قبل معیارهای مرتبط برای دستیابی به دید اولیه نسبت به هر واحد ارزیابی را بررسی می

سیستم ارزیابی تعالی در جلسه نهایی کمیته ارزیابی پژوهش که باید شخصاٌ در آن حاضر شوند، را در از 

انجام   سیستم ارزیابی تعالی در پژوهشکنند. عالوه بر این داوری تخصصی نیز از طریق ثبت می پژوهش

ای داوری تخصصی، های تعیین شده برشود و داورهای تخصصی از طریق سیستم مورد نظر به خروجیمی

دسترسی خواهند داشت. باید توجه داشت که داورهای تخصصی بیرونی به همه اطالعات واحدهای ارزیابی 
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شوند، های منتخب که توسط کمیته ارزیابی پژوهش تعیین میای از خروجیدسترسی ندارند و صرفاً به نمونه

 دسترسی خواهند داشت.

هایی که در اختیارشان قرار گرفته است رزیابی خود از خروجیداورهای تخصصی در مرحله صفر گزارش ا

گیرد. توسط اعضای کمیته ارزیابی پژوهش مورد استفاده قرار می 2Aرا آماده کرده و این گزارش در مرحله 

توانند تکالیف و وظایف محول شده به خود و همچنین محتوای در این مرحله اعضای کمیته ارزیابی پژوهش می

ای داشتند آن را با مربوط به واحد ارزیابی را مشاهده کنند و در صورت هر گونه نگرانی یا مسالهاطالعات 

 شورای تحقیقات در میان بگذارند.

در طول مرحله اول، ارزیابی اولیه به صورت مستقل توسط اعضای کمیته ارزیابی پژوهش در سطح 

سیستم ارزیابی تعالی در یحات مربوطه را در بندی خود و توضشود. اعضا سپس رتبهچهاررقمی انجام می

یابد و درصورت نیاز در طول مرحله اول، داورهای بیرونی کنند. داوری تخصصی ادامه میثبت می پژوهش

 شوند تا ابعاد بیشتری از واحد ارزیابی را پوشش بدهند.دیگری به تیم ارزیابی اضافه می

های سطح چهاررقمی دیگر اعضای کمیته ارزیابی زیابی، اعضای تیم ارزیابی پژوهش به ار2Aدر محله 

های تخصصی دسترسی دارند. این کار به اعضای کمیته ارزیابی پژوهش های داوریپژوهش و همچنین گزارش

های اولیه خود را در پرتو نظرات سایر اعضا بررسی کنند و فرصتی را برای تعدیل بین دهد تا ارزیابیاجازه می

، در صورت لزوم اعضای کمیته 2Aه اعضای کمیته ارزیابی پژوهش فراهم کنند. در پایان مرحله بندی اولیرتبه

 بندی و توضیحات مربوطه خود را تعدیل یا تغییر بدهند.ارزیابی پژوهش باید رتبه

، اعضای کمیته ارزیابی پژوهش ارزیابی اولیه خود در سطح دو رقمی را با توجه 2Aعالوه بر این در مرحله 

های دورقمی و چهاررقمی دهند. ارزیابیها محول شده است انجام میه تکالیفی که در سطح دو رقمی به آنب

گیرند. در این میان با توجه به اینکه برخی موارد مواد و معیارهای ارزیابی به صورت جداگانه مد نظر قرار می

ته ارزیابی پژوهش باید در ارزیابی سطح در سطح دو رقمی و چهاررقمی متفاوت هستند بنابراین اعضای کمی

های صورت گرفته در سطح چهاررقمی، مواد و معیارهایی جدیدی دو رقمی،  عالوه بر توجه به نتایج ارزیابی

که در سطح دو رقمی برای هر واحد ارزیابی مطرح هستند را مد نظر قرار داده و ارزیابی نمایند. در مجموع 
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ها را قبل از قضاوت بررسی کنند و این تصور را نداشته ها و خروجیباید شاخصاعضای کمیته ارزیابی پژوهش 

 باشند که واحد ارزیابی دو رقمی رتبه مشابه بزرگترین واحد ارزیابی چهاررقمی دارد.

کنند. در اعضای کمیته ارزیابی پژوهش تکالیف دو رقمی خود را تعدیل و اصالح می 2Bدر طول مرحله 

اعضای کمیته ارزیابی پژوهش با توجه به نظرات سایر اعضای کمیته و همچنین ، 2Cتا  2Aمراحل 

های ارسال شده توسط آنها در مورد هر واحد ارزیابی، ارزیابی خود را به صورت مستقل اصالح و بندیرتبه

ط با کنند. این کار یک فعالیت مستقل است و اعضای کمیته ارزیابی پژوهش نباید به دنبال ارتباتعدیل می

 دیگر اعضای کمیته ارزیابی، نهادها یا اجرای بازرسی خود به صورت مستقل باشند.

سازی برای به منظور آماده سیستم ارزیابی تعالی در پژوهشها فقط برای بررسی در ، ارزیابی2Cدر مرحله 

مرحله سوم، جلسه نهایی کمیته ارزیابی پژوهش در دسترس هستند. در پایان مراحل ارزیابی آنالین، در 

های اولیه را در نظر گرفته و نسبت به نتایج ارزیابی نهایی هر واحد های ارزیابی پژوهش همه ارزیابیکمیته

بندی نهایی تصمیم کل کمیته ارزیابی پژوهش و هر واحد ارزیابی به وسیله کنند. رتبهارزیابی موافقت می

بندی مورد توافق توسط گیرند. رتبهث قرار میهای ارزیابی پژوهش به عنوان یک کمیته مورد بحکمیته

بندی مورد توافق را به شورای تحقیقات ها باید نتایج رتبههای ارزیابی پژوهش پایان کار است و این کمیتهکمیته

 .(ARC, 2018)استرالیا تحویل بدهند

به صورت کلی نتایج تعالی در پژوهش برای استرلیا توسط شورای تحقیقات استرالیا در قالب وضعیت 

شود. جزئیات مربوط به ارزیابی درقالب یک سایت نیز منتشر های استرالیا منتشر میپژوهش در دانشگاه

های تحقیقاتی انجام شده ه نوعی یک ارزیابی جامع بر اساس رشته از کیفیت فعالیت. این گزارش ب1شودمی

 .(ARC, 2018)دهدهای آموزش عالی استرالیا ارائه میدر موسسه

                                                 
 

1 https://dataportal.arc.gov.au/era/nationalreport/2018/ 
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بندی ای برای رتبهدر این بین باید توجه داشت که برنامه تعالی پژوهش در استرالیا از یک مقیاس پنج گزینه

بندی به صورت گسترده با رویکرد اتخاذ شده در فرآیند ارزیابی (. مقیاس رتبه26-4شکل کند )استفاده می

 .(ARC, 2018)کنداهم میالمللی را فرر کشورها سازگار است و از این طریق زمینه مقایسه بینپژوهش در دیگ

 

 (ARC, 2018)بندی تعالی در پژوهش برای استرالیا و توضیحات مربوط به آن: مقیاس رتبه26-4شکل 

بی در قالب برنامه تعالی در پژوهش برای استرالیا، بر مبنای مجموعه معیارهای مورد استفاده برای ارزیا

 شوند که  این اصول در استرالیا هشت مورد هستند. اصول مشخصی تعیین می

کمی: معیارهای عینی که با یک روش تعریف شده مطابقت دارند و صرفنظر از اینکه چه زمانی و  .1

 کنند.عتمادی همان نتیجه را ایجاد میشوند، به صورت قابل اتوسط چه کسی اعمال می

المللی را ندارند، ها امکان مقایسه بیندرحالی که همه شاخص -المللیشناخته شده در سطح بین .2

 المللی شناخته برای کیفیت پژوهش باشند.ها باید معیارهای بینشاخص

یندهای ارزیابی تعالی در درحالی که فرآ -هاهای مورد استفاده برای سایر رشتهقابل مقایسه با شاخص .3

ها باید قادر به دهند، شاخصها انجام نمیپژوهش برای استرالیا، مقایسه مستقیمی را بین رشته

 ها باشند.شناسایی سطوح قابل مقایسه کیفیت تحقیقات در بین رشته

باشند و ها باید توانایی ارزیابی کیفیت تحقیق را داشته شاخص -قابل استفاده برای شناسایی تعالی .4

 در صورت لزوم، بر شناسایی تعالی متمرکز شوند.

 ای مرتبط باشند.های پژوهش در هر رشتهها باید با مولفهشاخص -مرتبط به پژوهش باشند .5

                                                            س
                                                     

    5

                                                            س
                                            

    4

                                                            س
                                               

    3

                                                            س
                                                   

    2

                                                             س
                                                        

    1
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های شفاف و در دسترس عموم باشند. ها باید تکرارشونده و براساس روششاخص -قابل تکرار و تائید .6

 پذیر باشند.ر پژوهش برای استرالیا باید قابل ممیزی و تطبیقها ارسال شده به تعالی دهمه داده

ها باید مختص به یک دوره زمانی خاص باشند که توسط دوره مرجع تعریف شاخص -محدود به زمان .7

های تحقیقاتی در خارج از دوره مرجع را ارزیابی شده است. تعالی در پژوهش برای استرالیا، فعالیت

 نجر به ایجاد یک شاخص در طول دوره مرجع شود.کند مگر در حدی که منمی

ها را در جهت مطلوب هدایت کنند و منجر به پیامدهای ناخواسته ها باید پاسخشاخص -تاثیر رفتاری .8

ها یا افراد ذینفع خاص محدود کنند تا سیستم را به ها باید محدوده را برای گروهمنحرف نشوند. آن

 نفع خود دستکاری کنند.

های مختلف های بین رشتهها باید توجه داشت که به مرور زمان و با توجه ماهیت و تفاتاخصدر مورد ش

شود در حالی که در ها از شاخص تحلیل ارجاعات استفاده میاند. به عنوان مثال در برخی از رشتهتوسعه یافته

تحلیل ارجاعات به  ها مورد توجه است، در این میان داوری تخصصی وبرخی دیگر داوری تخصصی خروجی

گیرند. این موضوع برای سطح دو رقمی نیز صورت ترکیبی در سطح واحد چهاررقمی مورد استفاده قرار نمی

در سطح چهار رقمی از ترکیب هر دو معیار داوری تخصصی و تحلیل  10و  01برقرار است و فقط دو کد 

های مورد استفاده برای ارزیابی به صورت کلی در قالب سه شاخص .(ARC, 2018)کنندارجاعات استفاده می

 گیرند.دسته مورد بررسی قرار می

استنادها، بررسی سطح درآمد  های کیفیت پژوهش: در این زمینه پروفایل انتشارات، تحلیلشاخص .1

 شوند.پژوهشی  و ... بررسی می

های های پژوهش، درآمد پژوهش و برخی دیگر از شاخصهای فعالیت پژوهشی: شامل خروجیشاخص .2

 شوند.مرتبط بررسی می

ها، حق سازی تحقیقات، پتنتهایی مانند درآمد تجاریهای کاربرد پژوهش: شاخصشاخص .3

شده و دستورالعمل تایید شده در شورای ملی بهداشت و های ثبتطرح دهندگان گیاهی،پرورش

 شوند.تحقیقات پزشکی در نظر گرفته می

های اصلی هستند که ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول شاخصتوان شاخصاز طرف دیگر می

درصد به عنوان  30 شامل تحلیل استنادات و داوری تخصصی هستند. در داوری تخصصی نظرات در مورد

ای خود به چهاردسته تقسیم های زمینهشوند. در مقابل شاخصهای هر موسسه انتخاب مینمونه خروجی
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ها، مقاالت ژورنالی و کنفرانسی(، درامد ها، فصول کتابشوند:  حجم و فعالیت ، پروفایل انتشارات )کتابمی

 . (ARC, 2018)های ثبت شده و ...(ی پژوهشی، طرحسازپژوهشی و معیارهای کاربردی )پتنت، درآمد تجاری

 1مشارکت و اثر ارزیابی .4-3-4-2

نوآوری خود، توسعه ارزیابی مشارکت  در بخشی از دستور سیاستی علم و 2015دولت استرالیا  در دسامبر 

و اثر را اعالم کرد و در راستای آن برنامه ارزیابی مشارکت و اثر را معرفی کرد. این برنامه به نوعی دنبال این 

محیطی، سیاسی و غیره های خود را به منافع اجتماعی، اقتصادی، زیستها چگونه پژوهشاست که دانشگاه

. شورای تحقیقات استرالیا در کنار برنامه تعالی در پژوهش برای (CQUniversity, 2021)کنند تبدیل می

های پژوهشی های ارزیابی فعالیتاسترالیا، مسئولیت اجرای برنامه ارزیابی مشارکت و اثر )به عنوان یکی از برنامه

در استرالیا( را برعهده دارد. در برنامه ارزیابی تعالی در پژوهش برای استرالیا، دولت به دنبال ارزیابی کیفیت 

ه، دولت به دنبال ارزیابی میزان مشارکت بازیگران مختلف های پژوهشی بود با این حال در این برنامفعالیت

های پژوهشی و همچنین تاثیر خروجی های پژوهشی مانند صنعت( در فعالیت)به ویژه کاربران نهایی فعالیت

ها چگونه خروجی های پژوهشی است. به نوعی این برنامه به دنبال ارزیابی این موضوع است که دانشگاهفعالیت

محیطی، فرهنگی و غیره به نمایش ی پژوهشی خود را در قالب آثار اقتصادی، اجتماعی، زیستهافعالیت

های توان گفت که برنامه ارزیابی مشارکت و اثر به دنبال افزایش اثرگذاری پروژهگذارند. از این رو میمی

های برای دیگر موسسههایی آموختههای دانشگاهی و همچنین استخراج درسپژوهشی، افزایش کارایی فعالیت

 های آینده است.تحقیقاتی و همچنین پژوهش

باید توجه داشت که منظور از مشارکت پژوهشی تعامل بین پژوهشگران و کاربران نهایی پژوهش در 

هایی مانند انتقال دانش، های غیردانشگاهی )از جمله صنعت( است که منافع دو طرفه متعددی در زمینهمحیط

، منابع و غیره برای طرفین به همراه دارد. در مقابل اثر پژوهش اشاره به نقش خروجی هافناوری، روش

محیطی و ... در سطح های پژوهشی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیستفعالیت

                                                 
 

1 Engagement and Impact 
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های اصلی ارائه یک . برنامه ارزیابی مشارکت و اثر پژوهشی یکی از بخش(CQUniversity, 2021)جامعه دارد 

های تکیه بر معیارهای کمی و داوریتصویر کامل از وضعیت پژوهش در استرالیا است. در این راستا صرف 

کند و بنابراین استفاده از شود کفایت نمیتخصصی که در برنامه تعالی در پژوهش برای استرالیا انجام می

های چارچوب ارزیابی مشارکت و اثر که به دنبال درک میزان مشارکت کاربران نهایی و همچنین تاثیر فعالیت

. اهداف (Nicholson & Howard, 2018)رسد ست، ضروری به نظر میپژوهش در سطح جامعه استرالیا ا

 :(CQUniversity, 2021)برنامه ارزیابی مشارکت و اثر شامل

 ها بر روی تحقیقات دانشگاهی گذاریارائه اطالعات شفاف به دولت و مردم در مورد نحوه تبدیل سرمایه

 به منافع ملموس فرادانشگاهی )سطح جامعه(،  

 های نهادی که زمینه مشارکت هر چه بیشتر بازیگران مختلف در شناسایی فرآیندهای و زیرساخت

 کنند.  د انجام پژوهش را فراهم میفرآین

 های انجام شده در استرالیا به منافعی برای جامعه استرالیا، ترویج حمایت بیشتر از تبدیل نتایج پژوهش 

 های خود به اثرات اجتماعی، اقتصادی و ... در ها برای تبدیل پژوهشهایی که موسسهشناسایی روش

 برند. سطح جامعه به کار می

های پژوهشی بر حوزه ه اشاره شده این برنامه از یک طرف شامل ارزیابی اثرگذاری فعالیتهمانطور ک

گیری کارایی آکادمیک شامل نشریات، استنادات و سیاست، مدیریت و جامعه است و همچنین به دنبال اندازه

مشاهده اثرات آن، ها است. با این حال با توجه به فاصله زمانی موجود بین شروع و انجام پژوهش و همکاری

های زمانی بنابراین الزم است که در ارزیابی اثربخشی به این تاخیر زمانی توجه شود. از این رو معموالً فاصله

شود اما در مورد اثربخشی، فاصله زمانی تر برای ارزیابی میزان مشارکت و تعامل در نظر گرفته میکوتاه

های کشاورزی، بررسی اثربخشی ن مثال در برخی از حوزهشود، به عنواتری در نظر گرفته میبلندمدت

 ساله از انجام پژوهش، قابل مشاهده باشد.   24های پژوهشی ممکن است با یک تاخیر فعالیت

در مورد فرآیند اجرای ارزیابی مشارکت و اثر باید توجه داشت که این ارزیابی برای واحدهای ارزیابی مختلف 

های مختلف بندی در مورد رشتهن  همانطور که اشاره شد دولت استرالیا یک دستهگیرد. در این میاصورت می

بندی شود. در این دستهشناخته می ANZSRCبندی است که تحت عنوان دسته دانشگاهی انجام داده

 بندی شدند و به عنوان واحد ارزیابی دررقمی تقسیم 6رقمی و  4های دانشگاهی در کدهای دو رقمی، رشته
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شود و در مجموع شوند. با این حال ارزیابی مشارکت و اثر در سطح کدهای دورقمی انجام مینظر گرفته می

هایی مانند علوم ریاضیات، علوم فیزیک، علوم توان به گروهجمله می ازکد دورقمی در استرلیا وجود دارد.  22

یابی برای اینکه در سیستم ارزیابی مشارکت و شیمی، علوم کامپیوتر و اطالعات و ...  اشاره کرد. هر واحد ارز

اثر وارد شد باید در درجه اول اطالعات الزم برای ارزیابی را ارائه کند و ثانیاً حداقل امتیاز الزم برای ورود در 

، حداقل امتیاز بر مبنای 2018سیستم ارزیابی را کسب کند. به عنوان مثال در ارزیابی مشارکت و اثر سال 

 .(ARC, 2021b)امتیاز دارد(  5کتاب  1امتیاز بود ) 150موزون های خروجی

شود و در نهایت نیز برای هر واحد ارزیابی در ارزیابی مشارکت و اثر هر واحد ارزیابی از سه بعد ارزیابی می

 :شود. ابعاد ارزیابی عبارتند ازسه رتبه در هر یک از ابعاد ارائه می

ت و تعامل ذینفعان خارج از دانشگاه با تیم مجری پژوهش و انتقال ارزیابی مشارکت: به میزان مشارک .1

ای شامل باال )مشارکت و تعامل ها اشاره دارد. این بُعد در یک طیف سه گزینهمنافع دوطرفه بین آن

بندی )مشارکت و تعامل غیرموثر یا باال و کارآمد(، متوسط  )مشارکت و تعامل موثر( و پایین رتبه

 . شودمحدود( می

ارزیابی اثر: به میزان تاثیر مشارکت بازیگران مختلف و نتایج پژوهش در سطح جامعه اشاره دارد. این  .2

ای شامل باال )مشارکت تاثیر بسیارباالیی فراتر از مرزهای دانشگاه بُعد نیز در یک طیف سه گزینه

بندی است( و پایین رتبه داشته است(، متوسط  )مشارکت تاثیر باالیی فراتر از مرزهای دانشگاه داشته

 شود. )مشارکت تاثیر محدود یا بدون تاثیر فراتر از مرزهای دانشگاه بوده است( می

های پژوهشی  ها در تشویق و ترویج تبدیل یافتهارزیابی رویکرد نسبت به اثر: به میزان نقش مکانیزم .3

های ای شامل باال )مکانیزمه گزینهبه اثرات فراتر از دانشگاه اشاره دارد. این بُعد نیز در یک طیف س

های پژوهشی به اثرات فرتر از دانشگاه وجود دارند(، بسیار موثر و خوبی برای تشویق تبدیل یافته

های پژوهشی به اثرات فرتر از دانشگاه وجود دارند( هایی برای تشویق تبدیل یافتهمتوسط  )مکانیزم

های پژوهشی به اثرات فرتر از دانشگاه وجود ندارد( و پایین )مکانیزمی برای تشویق تبدیل یافته

 شود.بندی میرتبه

های تخصصی و بر مبنای مجموعه مشخصی در مورد فرآیند ارزیابی باید توجه داشت که ارزیابی توسط پانل

هی های تخصصی متشکل از افراد دانشگاشود. البته باید توجه داشت که پانلاز معیارها و رویکردها انجام می

و دیگر ذینفعان غیردانشگاهی است. در ارزیابی هر یک از ابعاد عالوه بر معیارهای کمی، برخی معیارهای کیفی 

 .(ARC, 2021b)های تخصصی بررسی شوند نیز وجود دارند که باید توسط پانل
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 های اعطای گرنت سامانه اعالم فراخوان .3-4-3-4

ی، متمرکز، مبتنی بر وب در زمینه انتشار سامانه گرنت کانکت یک سیستم اطالعاتی کامالً دولت

اعطای گرنت پژوهشی در استرالیا است. این سامانه با ارائه خدمات رایگان به متقاضیان بالقوه  هایفراخوان

های ها به اطالعات کامل مربوط به همه فرصتدریافت گرنت پژوهشی از دولت استرالیا شرایط دسترسی آن

کند. در این راستا براساس قوانین استرالیا همه نهادهای ولت استرالیا را تسهیل میها( داعطای گرنت )فراخوان

استرالیا و همچنین  2013گویی ها( ذیل قانون حکمرانی، عملکرد و پاسخ)سازمان 1المنافع غیرشرکتیمشترک

خود را در این های دولتی های اعطای گرنتبرخی از نهادهای غیرشرکتی و شرکتی، ملزم هستند که فراخوان

سامانه منتشر کنند. البته باید توجه داشت که براساس قوانین دولت استرالیا، این نهادها مجاز به انتشار 

 .(GrantConnect, 2020)سایت سازمانی خود نیستند های اعطای گرنت در وبفراخوان

مانه گرنت کانکت را برعهده دارد. این وزارتخانه استرالیا مسئولیت مدیریت و پشتیبانی سا 2وزارت امورمالی

های درگیر در ضمن نظارت بر عملکرد سامانه گرنت کانکت، از طریق دریافت بازخوردهای کاربران و سازمان

این سامانه، در طول زمان تغییرات و اصالحات الزم در زمینه پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر آن را انجام 

 .  (ARC, 2020)دهد می

های پژوهشی خود اجد شرایط موظف هستند که فراخوان مربوط به گرنتهمانطور که اشاره شد نهادهای و

ها باید شامل اطالعاتی مانند: بازه زمانی مجاز را در سامانه گرنت کانکت ثبت و منتشر کنند. متن فراخوان

یه برای ارسال پروپوزال، سازمان اعطاکننده گرنت، توضیح مختصر در مورد مساله و غیره باشد. البته متن اول

 (. 27-4شکل ها شامل اطالعاتی کلی است )فراخوان

                                                 
 

1 corporate Commonwealth entities-non :المنافع هستند و این مجموعه نهادهایی هستند که به صورت قانونی و مالی بخش از قلمرو مشترک

 .های پارلمان و نهادهای لیست شده استف دپارتمانهای دولتیشامل: دپارتمان

2 The Department of Finance (Finance) 
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 : نمونه متن اولیه فراخوان در سامانه گرنت کانکت27-4شکل 

به  ”1جزئیات کامل“با انتخاب گزینه توانند با این حال در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، همه افراد می

صفحه جدیدی که اطالعات کامل در مورد گرنت ارائه شده است، مراجعه کنند.  در این صفحه اطالعات 

تری مانند کل اعتبار موجود برای این طرح، برآورد اعتبار مورد نیاز برای انجام طرح، دستورالعمل مربوط جزئی

و شماره  های مورد انتظار از طرح، اطالعات تماس کارفرما )ایمیلخروجی به نحوه اقدام برای دریافت گرنت،

هایی در بندی(. نکته جالب توجه اینکه برای هر فراخوان، کدها و دسته28-4شکل اند )تماس( و ... ارائه شده

کند، هایی بیشتر که به سیاستگذاری بهتر کمک میام تحلیلتوان برای انجها مینظر گرفته شده است که از آن

های ترویج سالمت و بندی توسعه روستایی، برخی ذیل برنامهها ذیل دستهاستفاده کرد. مثالً برخی از پروژه

غیره قرار گرفتند. عالوه بر این در متن فراخوان اطالعات تماس نماینده کارفرما و اعطاکننده گرنت قرار داده 

ده است تا متقاضیان بالقوه در صورت نیاز و برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد جزئیات طرح با کارفرما ش

 تماس بگیرند. 

                                                 
 

1  Full Details 

 

https://www.grants.gov.au/Go/Show?GoUuid=a27f5372-01e6-42aa-aa03-2cadbb894468
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 : نمونه فراخوان در صفحه جزئیات فراخوان سامانه گرنت کانکت28-4شکل 

های مختلف اعطای کت این است که امکان جستجو در میان فرصتهای سامانه گرنت کانیکی از ویژگی

کند. عالوه بر این اگرچه دسترسی به گرنت را برای متقاضیان دریافت گرنت پژوهشی دولت استرالیا فراهم می

های مختلف برای عموم مردم رایگان و آزاد است با این حال دسترسی به اطالعات کلی مربوط به فراخوان

ها و جزئیات اجرایی هر فراخوان، دریافت خودکار اطالعات مربوط به ربوط به دستورالعملهای مفایل

ها و همچنین ارسال پروپوزال از طریق سامانه گرنت کانکت، های جدید و اصالحات صورت گرفته در آنفراخوان

پذیر است. ثبت نام در ننام در سامانه و تایید هویت متقاضی توسط کارشناسان سامانه، امکاصرفاً پس از ثبت

 قابل انجام است. 1سامانه گرنت کانکت از طریق لینک مربوطه

کند که ها درخواست مینام کاربران از آنیکی از امکانات سامانه گرنت کانکت این است که در زمان ثبت

ربران، های مشخص، حوزه عالقه و تخصص خود را تعیین کنند. سپس در صورت تمایل کابراساس کلیدواژه

ها ارسال های جدید در حوزه تخصص و عالقه کاربران را به صورت خودکار و از طریق ایمیل برای آنفراخون

کند. عالوه بر این با توجه به اینکه بعضاً ممکن است که به واسطه بازخوردهایی که به نهادهای کارفرما داده می

ات فراخوان خود را تغییر دهند. در این راستا سامانه گرنت شود، در برخی از موارد این نهادها شرایط و الزاممی

                                                 
 

1 https://www.grants.gov.au/?event=public.registereduser.new 

https://www.grants.gov.au/?event=public.registereduser.new
https://www.grants.gov.au/?event=public.registereduser.new
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کانکت این قابلیت را دارد که در صورت اعمال تغییراتی در متن فراخوان، این موضوع را به صورت خودکار به 

 اند، برساند.اطالع افرادی که متن فراخوان را دانلود کرده

ها ت اجباری است اما ارسال پروپوزال برای فراخواناگرچه ثبت فراخوان اعطا گرنت در سامانه گرنت کانک

ها بر مبنای ها و پروپوزالاز طریق این سامانه اجباری نیست. در واقع نحوه و محل ثبت و ارسال درخواست

شود. به عنوان مثال در برخی موارد کارفرما اعالم نظر کارفرما و در دستورالعمل اجرایی فراخوان تعیین می

مربوط به طرح از طریق سامانه گرنت کانکت ارسال شوند و در برخی موارد نیز مسیرهای دیگری  کند اسنادمی

 . (GrantConnect, 2020)شوندبرای ارسال پروپوزال معرفی می

ها به های منتشر شده در سامانه گرنت کانکت باید توجه داشت که این فراخواندر مورد ساختار فراخوان

های گرنت یک اصطالح جمعی شوند. فرصتتقسیم می 2بینیهای پیشو فرصت 1های گرنتته فرصتدو دس

برای توصیف هر گونه اطالعیه منتشر شده در گرنت کانکت است که از متقاضیان بالقوه )دریافت گرنت( دعوت 

ارسال کنند. در این میان ها( خود برای دریافت گرنت از دولت استرالیا را های )پروپوزالکند که درخواستمی

کننده فرآیند انتخاب گرنت مربوطه های گرنت ممکن است باز یا محدود باشند که به نوعی منعکسفرصت

 مشخص شده است. 3المنافعهای مشترکهای گرنتاست که در قوانین و دستورالعمل

گرنت را تبلیغ کنند و همچنین های بالقوه دهد که فرصتبینی به نهادها اجازه میهای پیشدر مقابل فرصت

های در مورد گرنت و دوره تخمینی آن را منتشر کنند. با این حال باید توجه داشت که فرصت اطالعات محدود

بینی نهایی نبوده و ممکن است در طول زمان دچار اصالحاتی شود یا اینکه آن فراخوان کالً کنسل شود. پیش

بینی به دنبال آگاه کردن متقاضیان بالقوه دریافت گرنت دولتی ای پیشهتوان گفت که فرصتبه بیان ساده می

ریزی برای آماده کردن پروپوزال ها در زمینه برنامههای دریافت گرنت در آینده است و به آننسبت به فرصت

 کند.های آینده کمک میبرای طرح

                                                 
 

1 Grant Opportunity 

2 Forecast Opportunities  

3 The Commonwealth Grants Rules and Guidelines (CGRGs) 
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بینی را های پیشگرنت و فرصت هایهای مربوط به فرصتبا وجود اینکه سامانه گرنت کانکت فراخوان

مقرر شد که به منظور شفافیت هر چه بیشتر  2017دسامبر سال  31کند با این حال در تاریخ منتشر می

اضافه  1های گرنتفرآیند اعطای گرنت در استرالیا، بخش جدیدی در سامانه گرنت کانکت تحت عنوان جایزه

های دولت استرالیا در هر فراخوان به چه مورد اینکه گرنتهایی در های گرنت به نوعی گزارششود. جایزه

های دولتی موظف کند. در این بین براساس قوانین مربوطه، سازمانهایی اعطا شده است، ارائه میمجموعه

روز پس از عقد قرارداد با مجری نهایی پژوهش )مجموعه منتخب در فراخوان(،  21هستند که حداکثر در فاصله 

یک  29-4شکل در های گرنت سامانه ثبت و منتشر کنند. بوطه به گیرنده گرنت را در بخش جایزهاطالعات مر

 آمده است. Grant Awardنمونه از اطالعات مربوط 

 
  در سایت گرنت کانکت استرالیا Grant Awardبه ای از اطالعیه مربوط : نمونه29-4شکل 

 

                                                 
 

1 Grant Awards 
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در مجموع همانطور که اشاره شد، متقاضیان دریافت گرنت پس از اعالم فراخوان اعطای گرنت در سامانه 

کنند. اما همانطور که قبالً اشاره شد دولت استرالیا گرنت کانکت، درخواست خود را برای کارفرما ارسال می

ها را با توجه به شرایط به متقاضیان اعطا رنت اکتشاف و اتصال، انوع مختلف گرنتذیل دو برنامه اصلی گ

های گرنت، معیارهای پذیرش ، اطالعات تکمیلی در مورد هر یک از فرصت9-4جدول کند. در این راستا در می

 ها ارائه شده است. و نرخ پذیرش آن

توان های مختلف بسته به نوع طرح متفاوت است. اما خارج از این موضوع مییرش در طرحشرایط پذ

ساختار کلی در مورد شرایط پذیرش را مشاهده نمود. پژوهشگر اصلی فردی است که هویت وی توسط یک 

تا تمام  %20دانشگاه تایید شود و تا حدی در دانشگاه مربوطه کار کند؛ میزان فعالیت در دانشگاه عموماً از 

وقت متغیر است. البته در مورد میزان فعالیت همکار پژوهشی محدودیتی برای حضور و فعالیت در دانشگاه 

 فرض وجود ندارد.متقاضی به صورت پیش

 ها توسط شورای پژوهش استرالیا: شرایط و معیارهای پذیرش طرح9-4جدول 

 طرح نام

نقش/ 

های نقش

قابل 

 پذیرش

 شرایط و معیارهای پذیرش

ها طرح پذیرشنرخ 

در سال گزارش 

شده، تعداد 

های درخواست

 پذیرفته شده

Discovery 

Projects 

پژوهشگر 

اصلی، 

پژوهشگر 

 همکار

کننده، همکاری تمام پژوهشگر اصلی باید در سازمان درخواست

 وقت یا پاره وقت داشته باشد.

 باید مشغول به تحصیل در دوره باالتر باشد.متقاضی ن

به صورت همزمان در بیش از یک طرح دیگر شورای تحقیقات 

 به عنوان پژوهشگر اصلی حضور نداشته باشد. استرالیا

 پژوهشگر همکار نباید واجد شرایط پژوهشگر اصلی باشد.

2021 :20% ،603 

2022 :19% ،587 

Discovery 

Indigenous 

کاندیدا، 

شگر پژوه

اصلی، 

پژوهشگر 

 همکار

 باید پژوهشگر بومی منطقه مورد نظر باشد.

 های قبلی انجام داده باشد.تعهدات خود را نسبت به طرح

کننده همکاری تمام وقت یا پاره کاندیدا باید در سازمان درخواست

 وقت داشته باشد.

به صورت همزمان در بیش از یک طرح دیگر شورای تحقیقات 

 عنوان پژوهشگر اصلی حضور نداشته باشد.به   استرالیا

2021 :38% ،9 

2022 :26% ،9 

Discovery 

Early Career 

Researcher 

 کاندیدا
 نگذرانده باشد. DECRAبیش از یک طرح 

 سال از زمان اخذ مدرک دکترای خود نگذشته باشد. 5بیش از 

2021 :17% ،200 

2022 :20% ،196 
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 اسامی و بیوگرافی افراد منتخب در سایت رسمی شورای تحقیقات استرالیا موجود است. 1

 توانند درخواست خود را ارسال نمایند.شود. به این معنا که تنها از افراد دعوت شده میمی اجرااین طرح به صورت رقابتی محدود  2

3 Expression of Interest (EOI) 

Award 

(DECRA) 
 اشد.های قبلی انجام داده بتعهدات خود را نسبت به طرح

به صورت همزمان در بیش از یک طرح دیگر شورای تحقیقات 

 به عنوان پژوهشگر اصلی حضور نداشته باشد.  استرالیا

Future 

Fellowships 
 کاندیدا

 بیش از دو بار در این طرح منتخب نشده باشد.

 .های قبلی انجام داده باشدتعهدات خود را نسبت به طرح

سال از زمان اخذ مدرک دکترای خود گذشته باشد  15تا  5بین 

 شود(.ها متناسباً اصالح می)وقفه

به صورت همزمان در بیش از یک طرح دیگر شورای تحقیقات 

 به عنوان پژوهشگر اصلی حضور نداشته باشد.  استرالیا

0202 :15% ،100 

2021 :15% ،100 

Australian 

Laureate 

Fellowships 

 ندیداکا

همکار پژوهشی پسادکترا و دو پژوهشگر دکترا  2باید حداقل 

 داشته باشد.

 تا به حال از این گرنت استفاده نکرده باشد.

به صورت همزمان در بیش از یک طرح دیگر شورای تحقیقات 

 به عنوان پژوهشگر اصلی حضور نداشته باشد.  استرالیا

2020 :10% ،15 

2021 :10% ،171 

ARC Centres 

of Excellence2 

مدیر 

مرکزی، 

پژوهشگر 

اصلی، 

پژوهشگر 

 همکار

 حداقل یک سازمان واجد شرایط دیگر داشته باشد.

 حداقل یک سازمان همکار داشته باشد.

شامل یک مدیر مرکزی، حداقل یک پژوهشگر اصلی دیگر، و 

 حداقل یک همکار پژوهشی باشد.

ه شده باشد و از زمان را در مرکز ارائ %70مدیر مرکزی حداقل 

 قابلیت مدیریت طرح را نشان دهد.

کننده همکاری تمام وقت یا پاره وقت باید در سازمان درخواست

 داشته باشد و منتصب افتخاری دانشگاه باشد.

ها های واجد شرایط با شرط قابلیت اجرای تمام درخواستسازمان

 توانند بیش از یک درخواست ارائه دهند.می

همکاری قابل توجه از لحاظ مالی و دیگر منابع  ها بایستیسازمان

 ه باشند.شتبه طرح دا

:  مرحله اول 2020

( 3)گزارش ابراز عالقه

22% ،20 

مرحله دوم )بررسی 

 9،  %45درخواست( 

Industrial 

Transformation 

Training 

Centers 

مدیر 

مرکز 

آموزشی/ 

پژوهشی، 

پژوهشگر 

اصلی، 

پژوهشگر 

 همکار

شی/ پژوهشی باید پژوهشگر اصلی از سازمان مدیر مرکز آموز

 اجرایی باشد.

 سازمان اجرایی حداقل یک پژوهشگر اصلی دیگر داشته باشد.

حداقل یک پژوهشگر اصلی از سازمان همکار و از هر سازمان 

 حداقل یک پژوهشگر همکار باشد.

ها بایستی همکاری قابل توجه از لحاظ مالی و دیگر منابع سازمان

 شته باشند.به طرح دا

 مرکز پژوهشی:

2020 :31% ،5 

2021 :50% ،8 

 مرکز آموزشی:

2020 :16% ،5 

2021 :32% ،8 
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 هاها برای شرکت در فراخوانسامانه ارسال پروپوزال.4-3-5

های دولتی های قبل در سیستم پژوهشی استرالیا، نهادها و شرکتدر بخش با توجه به توضیحات ارائه شده

های اعطای گرنت خود را فقط در سامانه گرنت کانکت منتشر کنند. مشخص شده، موظف هستند که فراخوان

ها توسط متقاضیان برای هر فراخوان با این حال این نهادها در متن فراخوان، نحوه  و مسیر ارسال درخواست

                                                 
 

اند، نیازی به تکمیل سهم تأمین مالی نخواهند هایی که از پرداخت نقدی معاف شدهاند. همچنین برای پروپوزالهایی که معاف شدهنای سازمانبه استث 1

 بود.

Linkage 

Infrastructure, 
Equipment and 

Facilities 

(LIEF) 

پژوهشگر 

اصلی، 

پژوهشگر 

 همکار

کننده همکاری تمام در سازمان درخواست پژوهشگر اصلی باید

 یا منتصب افتخاری دانشگاه باشد.وقت یا پاره وقت داشته باشد 

پژوهشگر اصلی باید غالباً در استرالیا ساکن باشد و در دوره گرنت 

 نباید مشغول به تحصیل در دوره باالتر باشد.

به طور  LIEFتواند تا مجموعاً دو پروژه پژوهشگر اصلی می

 همزمان مشغول باشد.

را نداشته پژوهشگر همکار شرایط پذیرش به عنوان پژوهشگر اصلی 

 باشد.

2021 :34% ،47 

2022 :33% ،46 

Linkage 

Projects 

پژوهشگر 

اصلی، 

پژوهشگر 

 همکار

تواند در دور فعلی ارسال شود؛ پروپوزال ناموفق در دور قبلی می

 منوط به شرح تغییرات.

 حداقل یک سازمان همکار داشته باشد.

گر منابع ها بایستی همکاری قابل توجه از لحاظ مالی و دیسازمان

از مجموع تأمین مالی را بر  %25ه باشند و حداقل شتبه طرح دا

 ) 1عهده بگیرند

به طور  LIEFتواند تا مجموعاً دو پروژه پژوهشگر اصلی می

 همزمان مشغول باشد.

پژوهشگر همکار شرایط پذیرش به عنوان پژوهشگر اصلی را نداشته 

 باشد.

2020 :27% ،195 

)در سه دوره برگزار 

 شد(

2021 :33% ،52 

 )دور اول(

Special 

Research 

Initiatives 

پژوهشگر 

اصلی، 

پژوهشگر 

 همکار

کننده همکاری تمام در سازمان درخواست پژوهشگر اصلی باید

 وقت یا پاره وقت داشته باشد یا منتصب افتخاری دانشگاه باشد.

 های قبلی انجام داده باشد.تعهدات خود را نسبت به طرح

لی باید غالباً در استرالیا ساکن باشد و در دوره گرنت پژوهشگر اص

 نباید مشغول به تحصیل در دوره باالتر باشد.

پژوهشگر همکار شرایط پذیرش به عنوان پژوهشگر اصلی را نداشته 

 باشد.

2017: 

2020 :7% ،49 
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کنند. در این میان دو نهاد اصلی اعطای گرنت در استرالیا یعنی شورای تحقیقات استرالیا و ا مشخص میر

ها توسط هایی را برای ارسال درخواستشورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی به صورت جداگانه سامانه

. از این رو 2سامانه سفیر و 1اند که به ترتیب عبارتند از سیستم مدیریت پژوهشمتقاضیان در نظر گرفته

کنند و ها ثبت و ارسال میمتقاضیان دریافت هر فرصت گرنت، درخواست و پروپوزال خود را در این سامانه

 گیرند.  ها مورد بررسی قرار میسپس توسط ارزیاب

 مدیریت پژوهش سیستم .1-5-3-4

ه منظور مدیریت های مختلف بسیستم مدیریت پژوهش یک سیستم مبتنی بر وب است که توسط سازمان

های پژوهشی خود برای کارکردهایی مانند: ثبت درخواست )پروپوزال(، فرآیندهای مربوط به برنامه گرنت

گیرد. این ها مورد استفاده قرار میارزیابی و تعیین مجری، پاسخگویی مجدد، اعالم پیشنهادها و پذیرش طرح

های نهایی های انتهای سال و گزارشانند گزارشهای بعد از اعطای جایزه مسیستم همچنین برای فعالیت

گیرد. البته باید توجه داشت که لینک مربوط به سیستم مدیریت پژوهش هر سازمان با مورد استفاده قرار می

یا وزارت دفاع  3توجه به آن سازمان متفاوت است به عنوان مثال لینک مربوط به شورای تحقیقات استرالیا

. با این حال بدون توجه به نوع سازمان، هر کارفرما الزم است که فقط یک کدکاربری متفاوت است 4استرالیا

 مدیریت پژوهش است. داشته باشد و با توجه به آن قادر به ورود به سامانه

 های گرنت )سفیر(پروژه جامعسامانه  .2-5-3-4

های ت مربوط به پروژهبراساس فرآیند و ساختار نظام توزیع اعتبار پژوهشی استرالیا، نیاز است که اطالعا

شوند در یک سامانه یکپارچه ثبت شوند. در این راستا پژوهشی که با حمایت مالی دولت استرالیا انجام می

اند یا در حال های پژوهشی که با حمایت مالی شورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی انجام شدهکلیه پروژه

ر ثبت شده و اطالعات مربوط به هر پروژه متناسب با پیشرفت ای با عنوان سفیانجام هستند باید در سامانه

                                                 
 

1 Research Management System 

2 Sapphire 

3 https://rms.arc.gov.au 

4 https://defence.researchgrants.gov.au  
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ها در سامانه سفیر به روز گردد. سامانه سفیر به نوعی یک سامانه جامع برای کاربری، ارزیابی و مدیریت پروژه

شود. الزم اعتبارهای پژوهشی است که از طرف شورای ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی به محققان اعطا می

های به عنوان جایگزین سامانه قبلی یعنی سیستم مدیریت گرنت 2020است که این سامانه از سال  به ذکر

در سامانه   2اطالعات هر پروژه توسط محقق اصلی و مسئول مدیریت پژوهش ، معرفی شده است.1پژوهشی

 شود. ثبت و به روزرسانی می

بنابراین تیم اجرایی آن  سعی دارند که به مرور  اندازی سامانه سفیر یک کار پیچیده استاز آنجایی که راه

زمان کارکردهای جدیدی را به این سامانه اضافه کنند و به صورت مداوم سعی دارد در تعامل با محققان، 

های داوری و دیگر ذینفعان سیستم، بازخوردهای مناسبی را در راستای ارتقاء سیستم اخذ کند. به عنوان تیم

( و کاربران 30-4شکل به منظور اخذ بازخورد ذینفعان در این سامانه آماده شده است ) 3ینیهای آنالنمونه فرم

 ها نکات الزم برای اصالح سیستم به تیم اجرایی سیستم ارائه کنند. توان از طریق آنمی

                                                 
 

1 Research Grants Management System (RGMS) 

2 Research Administration Officers (RAOs) 

3 https://healthandmedicalresearch.gov.au/forms.html?form=feedback 
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 : نمونه فرم آنالین ارائه بازخورد در مورد سامانه سفیر30-4شکل 

 

 ها و متقاضیان بالقوه دریافت گرنتهای ارزیابی پروپوزالشاخص.4-3-6
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های پژوهشی، یکی از نکات مهم با توجه به محدودیت منابع دولتی در راستای تخصیص اعتبار به فعالیت

ها( برای هدایت های راهبردی )اولویتها یا موضوعنتخاب حوزهدر فرآیند توزیع اعتبار پژوهشی در درجه اول، ا

دار برای تامین اعتبار، از طریق های پژوهشی اولویتفعالیت پژوهشی محققان و ثانیاً، انتخاب پروژه

های های ارائه شده توسط محققان است. در این راستا نیز کشورهای مختلف، برای انتخاب حوزهپیشنهاده

ترین های ارسالی از سوی محققان مختلف و در نهایت انتخاب شایستهچنین ارزیابی پیشنهادهراهبردی و هم

 ,Tuffaha, El Saifi, Chambers)کنندهای مختلف استفاده میها و شاخصای از مدلپیشنهاده، از مجموعه

& Scuffham, 2018). 

های فعال در زمینه تامین مالی پژوهشی، در تالش نیز به واسطه محدودیت منابع مالی، سازمان در استرالیا

های پژوهشی مختلف را ارزیابی و ها و موضوعمند حوزههای شفاف و نظامهستند که از طریق مکانیزم

ها، عناوین زیابی موضوعهای خبرگی برای ارهای پژوهشی را شناسایی کنند. در این بین معموالً از پانلاولویت

ای از معیارهای مشخص به هر شود. در واقع براساس مجموعههای ارسالی استفاده میپژوهشی و پیشنهاده

کنند. گیرد و بر مبنای مجموع امتیازات، نمره نهایی هر پیشنهاده را تعیین میپیشنهاده یک امتیاز تعلق می

شود. از جمله معیارهای ارزیابی هر معیار یک وزن اختصاص داده میالبته با توجه به تفاوت اهمیت معیارها به 

های توان به مواردی مانند نوآوری و تاثیر نتایج موضوع مورد نظر، قابلیتهای پژوهشی میها و پیشنهادهموضوع

بر و ... اشاره کرد. در این بین براساس بررسی صورت گرفته  پژوهشی تیم تحقیقاتی، دقت علمی پیشنهاده

های پژوهشی که توسط وزارت بهداشت دولت استرالیا تامین اعتبار شدند، مشخص ای از طرحروی مجموعه

 Tuffaha et)(10-4جدول اند )دسته معیار مهم مد نظر قرار گرفته 5های پذیرفته شده شد که در همه طرح

al., 2018). 

 ,.Tuffaha et al)های پژوهشی استرالیا در حوزه سالمت: ابعاد مورد بررسی در ارزیابی پیشنهاده10-4جدول 

2018) 

 تعریف بعد

پژوهش  "وهش را انجام بدهیم؟چرا ما باید آن پژ"سوال کلیدی در این بعد این است که  (Relevanceارتباط )

پیشنهادی مرتبط به مشکالت بهداشتی مهم  هستند؟. آیا این پژوهش اثرات و عواقب بیماری ) 
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بار بیماری(، برابری، همسویی با اهداف ملی /سازمانی و سطح دانش موجود در رابطه با مداخله را 

 گیرد؟در نظر می

تناسب 

(Appropriateness) 

های پیشنهادی ، آیا پژوهش"آیا ما باید آن پژوهش را انجام بدهیم؟"است که سوال کلیدی این  

گیری )یعنی پاسخگویی( مناسب هستند؟. مالحظات اخالقی، برای پاسخ به مشکل تصمیم

 گیرد.مقبولیت اخالقی  و دقت علمی را در نظر می

اهمیت 

(Significance) 

، این بعد "آوریمنجام این پژوهش به دست میچه چیزی از ا"سوال کلیدی این بعد این است که 

سازی یا انتقال نتایج پژوهش است . تاثیر بر سالمت، نوآوری و توانایی نشاندهنده منافع پیاده

 گیرد.سازی و همکاری را در نظر میتقویت ظرفیت

سنجی امکان

(Feasibility) 

. تمرکز بر "پژوهش را انجام دهیم؟ توانیم اینآیا ما می"سوال کلیدی برای این بعد این است که 

شانس موفقیت پژوهش است. توانایی و کیفیت تیم )سابقه(،محیط پژوهش و طرح پژوهشی را 

 کند.بررسی می

این بعد متمرکز بر  "آیا پژوهش از نظر هزینه اثربخش است؟"سوال کلیدی در این بعد این است  اثربخشی هزینه

ها و منافع مورد انتظار پژوهش ه بودجه تمرکز دارد. هزینهارزش پول پیشنهاده پژوهشی و توجی

 کند.در حال انجام را بررسی می

 

طرح مصوب دولت استرالیا در حوزه سالمت انجام شد  36عالوه بر این در بررسی دیگر که بر روی بالغ بر 

لویت به ترتیب عبارتند های پژوهشی دارای اومشخص شد که معیارهای با باالترین فراوانی در انتخاب پروژه

(، %92(، کیفیت علمی پیشنهاده )94%) 1(، وضوح طرح پژوهشی%94از: کیفیت و توانمندی تیم پژوهش )

ها مورد استفاده قرار گرفته بودند عبارتند از: (. اما معیارهایی که در تعداد کمتری از طرح92%) 2تاثیر پژوهش

 4(، ارزش پول17%) 3(، توجیه بودجه%19ط پژوهش )(، محی%22(، تقویت همکاری )%22دانش موجود )

ها در ارزیابی ها و برنامه(.  نکته جالب توجه اینکه همه طرح%3(، و مالحظات اخالقی )8%) 5(، بار بیماری%14)

  92ها به بعد اهمیت توجه کردند، درصد برنامه 94سنجی توجه کردند،های پژوهشی به بعد امکانپیشنهاده

درصد هم به اثربخشی هزینه توجه کردند. در این  17درصد به ارتباط و  72سب توجه کردند و درصد به تنا

 .(Tuffaha et al., 2018)بعد توجه کرده بودند  5طرح به صورت همزمان به همه  5بین تنها 

                                                 
 

1 Research plan clarity 
2 Research impact 
3 Budget justification 
4 Value for money 
5 Disease burden 
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در استرالیا از مجموعه  های توزیع اعتبارعالوه بر توضیحات باال باید توجه داشت که هر یک از برنامه

(. در 31-4شکل کنند )ها و انتخاب مجری پژوهش استفاده میمشخصی از معیارهای برای ارزیابی پیشنهاده

های های متفاوت برای هر یک از طرحهمین راستا در برنامه اکتشاف، معیارهای ارزیابی مختلف و با وزن

چهار دسته  1روند.  به عنوان مثال در طرح کمک هزینه تحصیلی آینده کشفمجموعه این برنامه به کار میزیر

سنجی درصد(، امکان 35درصد(، کیفیت پروژه ) 40معیار ارزیابی در نظر گرفته شدند که عبارتند: متقاضی )

میان هر یک از این معیارها خود درصد(. در این  15درصد( و منافع و همکاری ) 10) 2و همراستایی راهبردی

 :(Hehir, 2019)شامل زیرمعیارهایی هستند. به عنوان مثال زیرمعیارهای کیفیت پروژه شامل موارد زیر هستند

 آیا پژوهش مساله مهمی را مورد نظر دارد؟ 

 محیطی، اجتماعی و فرهنگی استرالیا را افزایش آیا پژوهش پیشنهاد شده منافع اقتصادی، زیست

 دهد.می

 است.های علم و پژوهش را مورد نظر قرار داده آیا پروژه پیشنهاد شده اولویت 

 .آیا چارچوب نظری و مفهومی نوآورانه و بدیع است 

های ذیل برنامه اتصال نیز شرایط مشابهی دارند به عنوان مثال معیارهای مرتبط به ارزیابی گرنت

درصد(،  25ها و انتخاب مجری در برنامه اتصال شامل چهار دسته هستند: نوآوری و کیفیت پروژه )پیشنهاده

درصد(. هر یک از این معیارهای خود شامل  30درصد( و منافع ) 25ها )، محققدرصد( 20سنجی )امکان

 :(Hehir, 2019)زیرمعیارهای هستند به عنوان مثال زیرمعیار منافع شامل موارد زیر است

 ها های آموزش عالی و دیگر سازمانآیا پروژه پیشنهاد شده اتحادهای پژوهشی راهبردی بین موسسه

 کند؟را توسعه داده یا تشویق می

 و فرهنگی استرالیا را افزایش محیطی، اجتماعی آیا پژوهش پیشنهاد شده مزایای اقتصادی، زیست

 دهد.می

 3دهد؟آیا پروژه ارزش پول را نشان می 

                                                 
 

1 Discovery Future Fellowship scheme 

2 Feasibility and strategic alignment 

3 Does the project represent value for money? 
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های های پژوهشی در برنامهها و انتخاب مجری طرح: معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی پیشنهاده31-4شکل 

 مختلف استرالیا

کنند، دسته اول ها معموالً دو دسته ارزیاب اظهارنظر میکه در ارزیابی پروپوزالالبته باید توجه داشت 

های عمومی هستند که به نوعی در بدنه سازمان اعتباردهنده )کارفرما( فعال هستند. دسته دوم، ارزیاب

فعال موضوع که پرپوزال در آن ارائه شده است،  های تخصصی هستند که به صورت تخصصی در حوزهارزیاب

ها هستند. در این بین هر پروپوزال ها به دنبال بررسی تخصصی جزئیات پروپوزالهستند. این دسته از ارزیاب

گیرد و در صورتی که واجد شرایط دریافت گرنت در مرحله اول توسط دو ارزیاب عمومی مورد بررسی قرار می

های تخصصی نظرات و ابهامات خود در زیابشود. ارنفر( ارسال می 5های تخصصی )حداکثر بود برای ارزیاب

 دهند. مورد پروپوزال را به صورت مکتوب در اختیار سازمان کارفرما قرار می

گیرد های پژوهشی، نظرات تیم داوری در اختیار پیشنهاددهندگان طرح قرار میدر ادامه پس از ارزیابی طرح

نظرات تیم داوری پاسخ بدهند. سپس اعضای کمیته شود که در قالب یک صفحه به ها فرصت داده میو به آن

کنند. در این مرحله ممکن تخصصی نظرات تیم داوری و همچنین پاسخ پیشنهادهندگان طرح را بررسی می

تواند ناشی از اختالف مشخص است اصالحات و تغییرات در نظرات تیم داوری اعمال شود. این تغییرات می

د خاصی از طرح پژوهشی باشد. عالوه بر این اعضای کمیته ممکن است نظرات بین نظرات داروها در مورد ابعا

برنامه اکتشاف

%(40)متقاضی 

%(35)کیفیت پروژه 

(درصد10)امکان سنجی و همراستای راهبردی 

(. درصد15)منافع و همکاری 

برنامه اتصال 

(درصد25)نوآوری و کیفیت پروژه 

(درصد20)امکان سنجی 

(درصد25)محقق ها 

(درصد30)منافع 
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داورهایی که اختالف باالیی با بقیه نظرات دارند و داور مورد نظر استدالل و توجیه خاصی برای نظر و امتیاز 

تیازهای خود عنوان نکرده است، را حذف کنند. در مجموع اعضای کمیته پس از اصالح نظرات و با توجه به ام

های دارای اولویت اختصاص داده ها به طرحکنند و در نهایت گرنتتیم داوری، رتبه هر طرح را مشخص می

 شود. می
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  مقدمه 5

شورهای توسعه یافته مبتنی بر یک های پژوهشی، بسیاری از کبا توجه به اهمیت حمایت مالی از فعالیت

دهند تا در راستای انجام پژوهش به های مختلف اختصاص مینظام کارآمد منابع مالی دولتی را به سازمان

منظور رفع نیازهایشان هزینه کنند. در این میان نظام پژوهش کشورهای مختلف با استفاده از مسیرها و 

ستفاده را از منابع محدود بخش پژوهش خود داشته باشند. این در ابزارهای مختلف سعی دارند که بیشترین ا

های حالی است که همانطور که اشاره شد نظام تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشی در کشور دارای چالش

متعددی است. در همین راستا نیاز است که اقدامات مناسب در راستای اصالح این نظام و کارآمدتر کردن آن 

یرد. در این راستا در ادامه به برخی از مهمترین راهکارهای اصالح نظام اشاره شده است. به صورت صورت گ

ها و ریزی و انجام برنامههای مربوط به فرآیندهای اجرایی بودجهکلی باید توجه داشت که جدای از بحث

به عدم کارایی و اثربخشی  های پژوهشی، مهمترین مسئله در نظام پژوهش کشور که تا حد زیادی منجرفعالیت

های پژوهشی یعنی دولت با مجری این نظام شده است، همراستا نبودن اهداف و منافع کارفرما فعالیت

عامل -است. تئوری کافرما عامل ارائه شده -های پژوهشی است و این موضوع در قالب تئوری کارفرمافعالیت

ها و های پژوهشی یعنی دانشگاهو مجری فعالیتکند که یک کافرما یعنی دولت شرایطی را تصور می

های آموزش عالی دارای اهداف متفاوتی هستند. یک مثال کالسیک حول محور یک سازنده خودرو موسسه

مجری پژوهش( است که باید وظایف سنگینی انجام دهد.  -کارفرما( و یک کارگر خط مونتاژ )عامل -)دولت

ولید خودرو است در حالی که کارگر خط مونتاژ به دنبال حداقل تالش تولیدکننده به دنبال حداکثر کردن ت

توان موقعیتی را تصور کرد که دولت و موسسه پژوهشی به که بتواند شغل خود را حفظ کند. در مورد علم می

دهند اما موسسه پژوهشی با توجه به اینکه نحوه استفاده از این کمیت و کیفیت دانش تولید شده اهمیت می

شود بنابراین راجع به نحوه به کارگیری این دانش دغدغه ها وارد نمیبندی دانشگاهنش در جامعه، در رتبهدا

بنابراین مهمترین اقدام در راستای  .(van Dalen, Mehmood, Verstraten, & Van Der Wiel, 2014)ندارد 

های های آموزشی با اهداف و توانمندیها و موسسههای دانشگاهاصالح این نظام همراستا کردن اهداف و فعالیت

 های پژوهشی است. تنهادهای مجری فعالی
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بررسی ادبیات اند که عبارتند از شایان ذکر است که راهکارهای ارائه شده از منابع مختلف استخراج شده

کشور منتخب، مصاحبه با متخصصان داخلی. البته باید توجه داشت که اثربخشی  3این حوزه، بررسی تجربه 

نیستند و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار هستند که  های پژوهشی صرفاً متاثر از تامین مالی پژوهشفعالیت

: وابستگی به جزء محدوده پژوهش حاضر نیستند. برخی از عوامل موثر بر اثربخشی نظام پژوهش عبارتند از

های تامین مالی پژوهش، فضای دانشگاهی، زبان و مسیر، نظام سیاسی، سیستم آموزشی و محققان برتر، نظام

 .(Korlaar, Steur, Hertog, Velde, & Lilischkis, 2014)غیره. 

ها توجه شده است و سعی گردید راهکارها نیز بندی ارائه شده برای چالشدر ارائه راهکارهای به دسته

ریزی( به بیان ساده رویکرد فرآیندی )فرآیند بودجه های مختلف قرار گیرند.بندی مذکور در گروهدسته امطابق ب

های صورت گرفته مجموعه با توجه به بحث بندی راهکارها در نظر گرفته شده است.برای ارائه و دسته

 . (1-5جدول ) ارائه شده است تعیین، تخصیص و توزیع اعتبار پژوهشیراهکارهای پیشنهادی برای اصالح نظام 
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  مدیریت اعتبارهای پژوهشی به صورت متمرکز .5-1

بین  های پژوهشی درهای اصلی نظام توزیع اعتبارهای پژوهشی در کشور، توزیع بودجهیکی از چالش

شود که به دلیل خُرد شدن بودجه، امکان تعریف های مختلف است. این اقدام از یک طرف باعث میدستگاه

های مختلف در بین سازمان های پژوهشی کالن وجود نداشته باشد. از طرف دیگر با توزیع بودجه پژوهشپروژه

یابد. با توجه به اینکه مدیریت های پژوهشی کاهش میامکان نظارت و ارزیابی دقیق بر نتایج و اثربخشی پروژه

های مختلفی مانند مدیریت پژوهش و منابع مالی پژوهش یک فعالیت تخصصی است و نیازمند تخصص

دیریت منابع مالی و ... است، بنابراین نیاز است که هر ها، مدیریت تعامل مجری و کارفرما، مشکستن پروژه

های پژوهشی خود نیروی متخصص استخدام کند اما در عمل به چند دلیل این سازمان برای مدیریت بودجه

دهد. اول، با توجه به محدودیت بودجه پژوهشی هر سازمان، از نظر اقتصادی استخدام نیروهای اتفاق رخ نمی

خاص در زمینه مدیریت پژوهش فعالیت کنند مقرون به صرفه و قابل توجیه نیست.  متخصص که به صورت

دوم، هر سازمان دولتی معموالً وظایف مشخصی دارد که بیشتر تمرکز خود را بر انجام آن وظایف معطوف 

وب های دولتی کمتر به بحث پژوهش و مدیریت آن توجه دارند و در عمل امکان رسکند، بنابراین سازمانمی

ها بسیار ناچیز است. از این رو در صورتی که مدیریت اعتبارات های پژوهشی در دستگاهدانش مدیریت پروژه

پژوهشی کشور تا حدی متمرکز گردد و مسئولیت آن به یک یا چند نهاد مشخص و متخصص واگذار گردد، 

م مزایای متعددی را به همراه گردد.  این اقداهای پژوهشی نیز فراهم میامکان رسوب دانش مدیریت پروژه

های تر بر فعالیتهای کالن در کشور، امکان نظارت و ارزیابی دقیقخواهد داشت از جمله امکان تعریف پروژه

کرد منابع مالی پژوهشی و نحوه هزینه کرد منابع مالی و همچنین شرایط را برای پاسخگویی نسبت به هزینه

تواند در مورد تجمیع تقاضاها سوی دیگر تجمیع منابع عالوه بر اینکه می کند. ازدر حوزه پژوهش را فراهم می

کنند، ها که در صورت افزایش تقاضا توجیه فنی و مالی پیدا میمفید باشد، به بازاریابی برای بخشی از پروژه

صورت  توان گفت که پتانسیل تبدیل شدن به اهرم تحریک تقاضا را نیز دارد. اما بهکند. پس میکمک می

کلی باید توجه داشت که نتایج مطالعات مختلف شواهد دقیقی در مورد اولویت تمرکز یا عدم تمرکز در نظام 

اند. در این میان تجربه برخی از کشورهای مانند لهستان حاکی از آن ریزی بخش پژوهش ارائه ندادهبودجه
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های ز انحالل رژیم کمونیستی در سالبعد ااست که ساختار نظام تامین مالی پژوهش در دولت این کشور 

 "کمیته دولتی تحقیقات علمی"دچار انقالب شد و منجر به ایجاد یک ساختار سازمانی جدید   1989-1991

شد که مسئولیت تقریباً کل بودجه تحقیقات و همچنین ایجاد مجموعه جدیدی از ابزارهای مالی را برعهده 

 Jabłecka)ربه مدل شورای پژوهش در کشورهای اروپایی و آمریکا بود تج از . این تغییر ساختار برگرفتهگرفت

& Lepori, 2009)مشخص شد، سه نهاد اصلی پژوهش آلمان  . عالوه بر این همانطور که در بررسی تجربه نظام

درصد منابع  88، در مجموع دفاع ی و وزارتوزارت اقتصاد و فناورشامل وزارت فدرال آموزش و پژوهش، 

دولتی تحقیق و توسعه در سطح دولت فدرال را در اختیار دارند، به نوعی بخش اعظم منابع مالی به صورت 

 دارد.  در اختیار چند نهاد محدود قرار متمرکز

جنوبی حاکی از آن است که یک نهاد واحد تحت در این بین تجربه کشورهای مختلف مانند سنگاپور و کره

های مرتبط با آن را عنوان بنیاد ملی پژوهش وظیفه مدیریت بخش قابل توجهی از منابع پژوهشی و فعالیت

هش و توزیع منابع مالی باشد تمام تالش برعهده دارد. کامالً واضح است زمانی که یک نهاد متولی مدیریت پژو

کند و به همین خاطر در زمینه ارتقاء توانمندی و تخصص نیروی خود را متمرکز بر انجام وظیفه اصلی خود می

 انسانی خود و همچنین اصالح ساختارها و فرآیندهای خود تالش خواهد کرد. 

شود و تر میهای آن دقیق، فراخوانقاعدتًا وقتی یک نهاد متمرکز روی مدیریت پژوهش کار کند»

شود و منابع بیشتری هم پروفایل بهتری از متقاضیان دارد. ضمناً امکان نظارت و ارزیابی آن بیشتر می

دارد که خود آن مجموعه را برند کند و از سوی محققان جدی گرفته شود. برند سازمانی که نیاز 

سازمان جدی هست، منظم هست و پیگیر هست در کند مهم است. اینکه این پژوهشی را اعالم می

انگیزه محققان برای ارسال درخواست تأثیرگذار است. این برند اینجا معنی دارد چون منابع بیشتری 

 Intw« )گیرد و حوصله نوشتن پروپوزال برای آن را دارم.در اختیار دارد من محقق آن را جدی می

13) 

برای مدیریت منابع مالی بخش پژوهش، برخی از متخصصان معتقدند در مورد ساختار سازمانی نهاد مناسب 

که مدیریت پژوهش را باید به یکی از نهادهای موجود واگذار کرد و الزاماً نیازی به تأسیس نهاد جدید نیست. 

در واقع این گروه از متخصصان نگران این موضوع هستند که توجه به تأسیس نهاد جدید به حدی مورد توجه 

ها گیرد که هدف نهایی تأسیس نهاد مورد نظر باشد و به مدیریت پژوهش کمتر توجه شود. از نظر آن قرار

 اندازی نهاد جدید منجر به فساد خواهد شد.راه
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البته باید توجه داشت که وجود یک سازمان خاص برای مدیریت پژوهش ضروری است اما نباید »

این کار فسادانگیز است. در واقع این سازمان بخشی از سازمان جدیدی برای این کار ایجاد کرد زیر 

کند. مثالً کمیته امداد یک سازمان عریض بودجه پژوهش را صرف مدیریت و عملیات اداری خود می

تومان از این پول صرف  800تومان کمک به فقرا باشد احتماال  1000و طویل است و شما اگر هدفت 

شود. بنابراین تومان صرف کمک می 200د می شود و فقط مدیریت و حقوق کارمندان کمیته امدا

مخالف تأسیس سازمان جدید هستم اما با اعطای این مسئولیت به یک سازمان فعلی که پژوهش را 

 (Intw 11« )مدیریت کند موافق هستم.

رفاً از طرف دیگر در مورد ماهیت نهاد متولی پژوهش باید به این موضوع توجه شود که نهاد مورد نظر ص

های مختلف مربوط به حوزه پژوهش از مسائل فنی گرفته تا مسائل یک نهاد مالی نباشد بلکه باید تخصص

مالی، تعامل بین دستگاهی و حسابداری را در مجموعه خود داشته باشد. در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه 

اگر یک نهاد دولتی به صورت خاص متمرکز  دهد اماصرفاً با دید مالی بررسی کلی در مورد بودجه را انجام می

 تر وجود دارد. بر مدیریت پژوهش باشد، امکان حصول نتایج مطلوب

حاال برای این کار نیاز است که یک نهاد غیر از سازمان برنامه و بودجه یعنی یک نهاد که تخصصش »

ها نیز ین دیگر سازمانپژوهش است نه مالی، این برنامه پژوهشی را بررسی و تأیید کند. در کنار ا

های راستایی برنامهپوشانی و همهای پژوهشی خود را به این نهاد متولی ارسال کنند تا موارد همبرنامه

 (Intw 12« )پژوهشی نهادهای مختلف با یکدیگر بررسی شود.

به نظرم تاسیس یک صندوق برای مدیریت اعتبارات پژوهشی حالل خیلی از مشکالت است و پول »

 (.Intw 20« )می توان به حساب این صندوق واریز کرد که قابل انتقال به سال بعد باشد. را

 

برخی از متخصصان نیز معتقدند که شدت تمرکز باید خیلی زیاد نباشد و این تمرکز مدیریت در سطح 

پژوهشی را  های اجرایی در سطح ملی باشد به عنوان مثال شرکت ملی گاز ایران به جای اینکه اعتباردستگاه

های زیرمجموعه خود تقسیم کند، در سطح ملی مدیریت این اعتبارهای را بر عهده گرفته و در بین سازمان

های پژوهشی کند. در این های زیرمجموعه خود اقدام به حمایت از فعالیتبررسی و تجمیع نیازهای سازمان

صصی را برای مدیریت اعتبارهای پژوهشی ها یک صندوق تخشود هر یک از این دستگاهراستای پیشنهاد می

خود به کار بگیرند. البته به منظور بررسی دقیق مشکالت این اقدام، بهتر است این طرح به صورت نمونه در 

 ها اجرا شود.ها یا استانبرخی از سازمان
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اما به در مورد اینکه اعتبار پژوهشی به صورت متمرکز در اختیار یک سازمان باشد ایده خوبی هست »

نظر بهتره مثال سازمان آب کل اعتبار پژوهشی به صورت متمرکز در اختیار این سازمان باشد یا اداره 

های گاز بودجه به صورت متمرکز در اختیار خودش باشد. در واقع منظور من این است که دستگاه

ه اندازی کنند بزرگ موظف باشند که یک صندوق تخصصی برای تعریف و توزیع اعتبار پژوهشی را را

خود را هم از این مسیر پیگیری کنند. البته این راه حل ها باید به صورت پایلوت  و بودجه ها استانی

 (Intw 31«  )های مختلف اجرا شوند.در دستگاه

در این بین باید به این نکته توجه داشت که نهاد متولی پژوهش در کشور باید از قدرت اجرایی الزم 

 کند.وزیر این کشور فعالیت میبه عنوان نمونه بنیاد ملی پژوهش دولت سنگاپور زیر نظر نخست برخوردار باشد؛

کرد از طرف دیگر با توجه به اینکه یکی از کارکردهای اصلی این نهاد مدیریت پژوهش و نظارت و ارزیابی هزینه

های خصصی با پژوهش و فعالیتهای پژوهشی است، بنابراین الزم است که نهاد مورد نظر هم از نظر تبودجه

کرد منابع را داشته مرتبط با آن آشنا باشد و هم اینکه از نظر مالی توانایی الزم برای نظارت بر نحوه هزینه

باشد. البته باید به این موضوع توجه داشت که با توجه سیاست دولت تاسیس یک نهاد جدید برای مدیریت 

بر این برخی از صاحبنظران معتقدند که تاسیس نهاد جدید با فساد  های پژوهشی عملی نیست، عالوهفعالیت

 همراه است. بنابراین باید از نهادهای موجود برای این کار استفاده کرد.

البته باید توجه داشت که وجود یک سازمان خاص برای مدیریت پژوهش ضروری است اما نباید »

ار فسادانگیز است. در واقع این سازمان بخشی از سازمان جدیدی برای این کار ایجاد کرد زیر این ک

کند. مثال کمیته امداد یک سازمان عریض بودجه پژوهش را صرف مدیریت و عملیات اداری خود می

تومان از این پول صرف  800تومان کمک به فقرا باشد احتماال  1000و طویل است و شما اگر هدفت 

تومان صرف کمک می شود. بنابراین  200ود و فقط مدیریت و حقوق کارمندان کمیته امداد می ش

مخالف تاسیس سازمان جدید هستم اما با اعطای این مسئولیت به یک سازمان فعلی که پژوهش را 

 (Intw 11« )مدیریت کند موافق هستم.

 

در این میان باید توجه داشت که تمرکز مدیریت منابع مالی بخش پژوهش کشور در دست یک نهاد خاص 

اصلی  توان منجر به فساد گردد و به نوعی سازمانی را نیز به همراه دارد از جمله اینکه تمرکز قدرت میمعایب

با این حال برخی  ها نیست.گویی به آنمتولی بخش پژوهش به سادگی حاضر به تعامل با دیگر نهادها و پاسخ

ز پژوهشگران با توجه به تجربه خوبی صندوق حمایت ا متخصصان همچنان اصرار بر تمرکز دارند و معتقدند که

رسد مختلف، به نظر می یهای علمها در حوزهکه در این حوزه دارد و همچنین بدنه کارشناسی و تخصص آن
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توان آن را به عنوان نهاد اصلی برای مدیریت اعتبارهای که در صورت تقویت این صندوق و ارتقاء جایگاه آن می

های ه باید به این نکته توجه داشت که راهبردهای پژوهشی باید از سوی دستگاهپژوهشی کشور معرفی کرد. البت

کرد اعتبارهای پژوهشی اجرایی تعیین شوند و صندوق حمایت از پژوهشگران صرفاً باید به دنبال مدیریت هزینه

 باشد و در مورد راهبردها به ارائه مشاوره اکتفا نماید. 

تواند مسئولیت مدیریت ندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران میبه عنوان نمونه یک سازمان مثل ص»

هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه های مختلف را برعهده بگیرید. البته باید توجه شود که راهبرد 

کرد آن و نیاز پژوهشی باید از سوی سازمان اصلی تعیین شود اما بنیاد بر نحوه انجام پروژه و هزینه

 (Intw 30« )اشد.مدیریت داشته ب

حاال برای این کار نیاز است که یک نهاد غیر از سازمان برنامه و بودجه یعنی یک نهادی که تخصصش »

ها نیز پژوهش است نه مالی،  این برنامه پژوهشی را بررسی و تایید کند. در کنار این، دیگر سازمان

موارد همپوشانی و همراستایی برنامه های پژوهشی خود را به این نهاد متولی ارسال کنند تا برنامه

 (Intw 12« )های پژوهشی نهادهای مختلف با یکدیگر بررسی شود.

در این بین برخی از متخصصان معتقدند که صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران این قابلیت را دارد 

های مختلف دستگاه های مختلف به حساب این صندوق واریز شود سپس نمایندهکه اعتبار پژوهشی دستگاه

با کمک و اخذ مشاوره از کارشناسان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به صورت اثربخش منابع خود 

 های پژوهشی مورد نظر خود هزینه کنند.را در راستای فعالیت

میلیارد تومان است ما باید سطح  20اش محدود و حدود صندوق حمایت از پژوهشگران منابع مالی»

های دیگر منابع مالی خودشان را برای پژوهش را به حساب این صندوق را باال بیاوریم و دستگاه این

صندوق واریز کنند. در واقع ما دنبال این بودیم که منابع این صندوق جدید را به صورت اهرمی به 

 (.Intw 12« )ها را افزایش دهیم.کار ببریم تا مشارکت دیگر دستگاه

 شود:شنهاد میدر این راستا پی

های پژوهشی، نیاز است که یک سازمان تخصصی مانند صندوق حمایت از به منظور اثربخشی بودجه

 1پژوهشگران و فناوران با کمک کارگزاران بخش خصوصی، مدیریت بخشی از اعتبارات پژوهشی

لف فرآیند های دولتی مختلف را برعهده بگیرد. در این راستا سازمان تخصصی در مراحل مختسازمان

پژوهش شامل شناسایی نیاز و مسئله و بیان آن به زبان قابل فهم برای دانشگاه، طراحی متن فراخوان 

کند. با توجه به دولتی کمک می هایو اجرای آن، انتخاب مجری و ...  به عنوان همکار به سازمان
                                                 

 

ر هزینه با توجه به اینکه اجرای این ایده نیازمند همراهی بازیگران مختلف است بنابراین بهتر است در ابتدا بخشی از اعتبار پژوهشی از این مسی 1

درصد  40شود در ابتدا مدیریت گردد بنابراین پیشنهاد میاعتبارهای پژوهشی به خزانه واریز می 40توجه به اینکه در برنامه ساتع گردد. در این بین با 

 اعتبارهای پژوهشی به نهاد تخصصی واگذار گردد.
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اضح است که صندوق حمایت های پژوهشی هستند بنابراین کامالً وهایی که دارای بودجهتعدد سازمان

نداشته باشد. به همین منظور واگذاری را ها از پژوهشگران و فناوران توانایی الزم برای کمک به سازمان

 های مرتبط به کارگزارهای تخصصی بخش خصوصی ضروری است. بخشی از فعالیت

 

 های دولتی های پژوهشی بلندمدت توسط سازمانتدوین برنامه .5-2

های دولتی یکی دیگر از های پژوهشی مشخص در سازمان اشاره شد فقدان برنامههمانطور که قبالً 

ای که این چالش منجر به مشکالت متعددی شده است. های نظام توزیع اعتبارات پژوهشی است به گونهچالش

تمایل های پژوهشی، عدم توان به مواردی مانند مصرف بدون برنامه بودجهاز جمله پیامدهای این چالش می

های پژوهشی بر روی موضوعات پژوهشی فاقد کرد بودجههای پژوهشی بلندمدت، هزینهبه تعریف بودجه

کرد منابع مالی پژوهشی و ... اشاره کرد. در این بین یکی از ها نسبت به هزینهاولویت، عدم پاسخگویی سازمان

های پژوهشی بلندمدت و عریف پروژهمهمترین پیامدهای این موضوع فقدان انگیزه و حتی عدم توجه به ت

مدت )کمتر از یکسال( است. این در حالی است که ماهیت های پژوهشی کوتاهتمرکز بیش از حد بر پروژه

شود که شرایطی فراهم مدت هستند. لذا در این راستا پیشنهاد میهای پژوهشی بعضاً بلندمدت یا میانفعالیت

 5تا  3های پژوهشی بلندمدتی در افق ریافت بودجه پژوهشی، برنامههای دولتی متقاضی دگردد تا سازمان

شوند، تعریف کنند. های اساسی کشور یا منجر به رفع یک نیاز اساسی ملی میساله را که ناظر به حل چالش

های خود یک یا چند محور پژوهشی را در در این برنامه الزم است که هر سازمان با توجه به نیازها و اولویت

ها و محورها هزینه راستای نیازهای خود تعریف کند و بخشی از بودجه پژوهشی خود را در راستای آن برنامه

ها توسط یک نهاد تخصصی و فعال در حوزه پژوهش های پژوهشی دستگاهنماید. البته الزم است که برنامه

و ارزیابی قرار بگیرد. این اقدام  )شورای عالی عتف یا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران(، مورد بررسی

شود که اعتبارهای پژوهشی کشور به صورت متمرکز در راستای رفع یک نیاز مشخص هزینه شوند و باعث می

های دولتی در قبال دریافت بودجه پژوهشی مشخص، فراهم عملکرد سازمان از طرف دیگر امکان ارزیابی دقیق

ولتی باید نسبت به هزینه کرد اعتبارات پژوهشی پاسخگو باشند. عالوه های دگردد. با این رویکرد سازمانمی
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توان موارد دارای همپوشانی های مختلف میهای پژوهشی سازمانبر این نهاد تخصصی در طی بررسی برنامه

 ها در راستای رفع نیاز مشترک را فراهم کند. را شناسایی کرده و زمینه را برای تجمیع منابع آن

ها باید ی که ما در زمینه پژوهش مطرح کردیم و دنبالش بودیم این بود که همه دستگاهپیشنهاد»

ساله  5یک برنامه بلندمدت پژوهشی داشته باشند؛ مثالً از ابتدای برنامه هفتم وزارت نفت یک برنامه 

سال  5سال داشته باشد. مثالً من در طی این  5های پژوهشی خود در طی این و یک دورنما از فعالیت

ها هم این مبلغ را باید هزینه کنم. حاال برای کنم و برای این برنامهچند محور مشخص را دنبال می

این کار نیاز است که یک نهاد غیر از سازمان برنامه و بودجه یعنی نهادی که تخصصش پژوهش است 

های پژوهشی ها نیز برنامهننه مالی، این برنامه پژوهشی را بررسی و تأیید کند. در کنار این دیگر سازما

های پژوهشی نهادهای راستایی برنامهپوشانی و همخود را به این نهاد متولی ارسال کنند تا موارد هم

های مختلف با یکدیگر مشخص شود. پس از تصویب، سازمان برنامه بر مبنای همان برنامه به دستگاه

 (Intw 12« )ها را ارزیابی کرد.د آنتوان عملکرمختلف پول اعطا کند و در نهایت نیز می

های پژوهشی مثال چهارساله یا سه ساله تدوین کنند و آن های ما باید یک سری برنامهببین دستگاه»

های من را را به سازمان برنامه ارائه بدهند و سازمان برنامه هم متعهد شود که اعتبار پژوهشی برنامه

و اعتبار پژوهشی من را هم براساس همان برنامه اختصاص  در طی دوره سه یا چهارساله تامین کند

ها اعالم کند که من یک برنامه پژوهشی سه ساله از شما می بدهد. یعنی سازمان برنامه به دستگاه

خواهد و باید بودجه را در راستای آن هزینه کنید و قرار نیست که هر سال هر کاری که  دوست 

استای این برنامه بودجه به شما داده می شود و قرار نیست هر سال داشتید انجام بدید و صرفًا در ر

 (Intw 31« )موضوعات جدیدی را دنبال کنید.

ریزی بخش پژوهش کشور از های دولتی به تغییر نظام بودجههای پژوهشی از سوی سازمانارائه برنامه

کند. ر برنامه و عملکرد را فراهم میریزی مبتنی بگری به سمت بودجهریزی افزایشی و مبتنی بر البیبودجه

به بیان ساده کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در هر سال با توجه به برنامه پژوهشی هر دستگاه و میزان 

کنند. کامالً واضح است در ها را تعیین مینیرو و منبع مورد نیاز برای انجام آن برنامه، بودجه پژوهشی آن

دولتی برنامه و نیاز پژوهشی مشخصی نداشته باشد بنابراین برخالف شرایط فعلی، چنین شرایطی اگر سازمان 

 گیرد. بودجه پژوهشی به آن سازمان تعلق نمی

های پژوهشی مثال چهارساله یا سه ساله تدوین کنند و آن های ما باید یک سری برنامهببین دستگاه»

های من را متعهد شود که اعتبار پژوهشی برنامه را به سازمان برنامه ارائه بدهند و سازمان برنامه هم

در طی دوره سه یا چهارساله تامین کند و اعتبار پژوهشی من را هم براساس همان برنامه اختصاص 

ها اعالم کند که من یک برنامه پژوهشی سه ساله از شما می بدهد. یعنی سازمان برنامه به دستگاه

هزینه کنید و قرار نیست که هر سال هر کاری که  دوست خواهد و باید بودجه را در راستای ان 
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داشتید انجام بدید و صرفًا در راستای این برنامه بودجه به شما داده می شود و قرار نیست هر سال 

 (Intw 31« )موضوعات جدیدی را دنبال کنید.

های دولتی که سازمانکند های پژوهشی بلندمدت همچنین شرایطی را فراهم میعالوه بر این ارائه برنامه

های ها در مسیر فعالیتهای دولتی ایران رایج است(، رویکرد و راهبرد سازمانبا تغییر مدیریت )که در سازمان

 های پژوهشی خود هستند. ها ملزم به حرکت در مسیر برنامهشود و آنپژوهشی دچار تغییر نمی

به اینجا برسند. در این حال  2025الً در سال ای دارند که مثدر برخی از کشورها مثل چین برنامه»

ها باید در راستای آن برنامه حرکت کنند و در صورتی که مدیر یک سازمان تغییر کند همه سازمان

مدیر بعدی باید با توجه به نظرات کارشناس که در راستای برنامه هست،عمل کنند. آن ها برنامه دارند 

 (Intw 28« )کند.های تغییر نمیغییر مدیریت، برنامهباید به آن هدف مشخص برسند و با ت

 شود:در این راستا پیشنهاد می

راستا مکلف هستند هم ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولتها، بانکشرکتهای اجرایی، کلیه دستگاه

های توسعه پنج ساله کشور، با بررسی دقیق شرایط و نیازهای مجموعه خود، فهرست با برنامه

های پژوهشی بلندمدت خود را به نهاد اصلی متولی بخش پژوهش اعالم کنند. پس از ارزیابی برنامه

های تأیید شده برای هر ، فهرست برنامه1های تخصصی نهاد متولیهای پژوهشی توسط کمیتهبرنامه

هشی تایید شود. بنابراین از یک طرف سازمان برنامه و بودجه بر مبنای برنامه پژوسازمان اعالم می

کند و از طرف دیگر عملکرد بودجه پژوهشی آن سازمان را تعیین می؛ بخشی از شده برای هر سازمان

های کرد اعتبارات پژوهشی با توجه به میزان پیشرفت برنامههای دولتی در زمینه هزینهسازمان

 شود.  ها ارزیابی میپژوهشی آن

 

 دولتی به سال بعد  سازمانفراهم کردن قابلیت انتقال اعتبار پژوهشی  .5-3

های انتهای سال صرفاً به منظور خودداری از های دولتی در سالهمانطور که اشاره شد برخی از سازمان

های پژوهشی کنند بر مبنای نیازهای غیرواقعی و بدیهی، پروژهبازگشت بودجه پژوهشی خود به خزانه سعی می

های بودجه پژوهشی را تا هند یا اینکه بعضاً برخی از سازمانها بودجه اختصاص بدرا تعریف کنند و به آن

های های انتهایی به این بهانه که امکان تعریف پروژهکنند؛ سپس در ماههای انتهایی سال مصرف نمیماه

های عمرانی اختصاص ها از جمله فعالیتمدت وجود ندارد، این منابع را به دیگر حوزهپژوهشی در بازه کوتاه

                                                 
 

تخصصی متشکل از متخصصان )علمی و صنعتی( آن  هایهای پژوهشی در تیمهای علمی در هر حوزه بنابراین نیاز است برنامهبا توجه به تفاوت فعالیت 1

 حوزه بررسی شوند.
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( قانون برنامه ششم توسعه این است که 64هند. عالوه بر این یکی از نقدهای وارد به بند )ب( ماده )دمی

ای را به پژوهش اختصاص دهند، در کند یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینهها را مکلف میدستگاه

بازه امکان تعریف پروژه شود و در این حالی که میزان دقیق اعتبار تخصیص یافته در آخر سال مشخص می

رسد یکی از اقدامات مناسب به منظور مقابله با پژوهشی مناسب وجود ندارد. در همین راستا به نظر می

های دولتی مجاز باشند که اعتبار پژوهشی های فوق این است که شرایطی فراهم شود که سازمانچالش

 . (1391آتشک.  &. ی. عارفی. ابوالقاسمی)قهرمانه کنندباقیمانده خود در انتهای سال مالی را در سال بعد هزین

با توجه به اهمیت چالش فقدان قابلیت انتقال اعتبار پژوهشی در انتهای هر سال مالی به سال مالی بعد، 

در این میان برخی از برخی از صاحبنظرات پیشنهادهای متعددی را در راستای رفع این چالش مطرح کردند. 

ها برای مدیریت هر چه بهتر اعتبار باقیمانده ها و شرکتهای اجرایی، بانکمتخصصان معتقد هستند که دستگاه

ها قرار دهند. البته باید ها منابع را در اختیار آننامه با دانشگاهخود، در انتهای سال مالی از طریق عقد تفاهم

های بخشی از این اعتبار پژوهشی هایی همراه است از جمله اینکه دانشگاهالشتوجه داشت که این راهکار با چ

گردند. یکی از راهکارهای دارند و عالوه بر این منجر به بوروکراسی میرا به عنوان سربار برای خود نگه می

اعتبار پژوهشی های دولتی با توجه به برآوردی که دیگر همانطور که قبال اشاره شده است این است که سازمان

های پژوهشی بلندمدتی را تعریف کنند. بنابراین منابع باقیمانده خود را در انتهای سال مالی خود دارد، طرح

 های پژوهشی که قبالً تعریف کردند، هزینه کنند. در راستای طرح

کنند  توانند اعتبار پژوهشی خود را به سال بعد منتقلها نمیبیند شاید این موضوع که دستگاه»

شود ها میهای بلندمدت از سوی آنها ایجاد کرده است و مانع از تعریف پروژهمشکالتی را برای آن

اما این موضوع راهکارهایی دارد مثال بودجه را طی یک تفاهم نامه در دانشگاه قفل کند. عالوه بر این 

ها د بنابراین دستگاهها یک حجم تقریباً مشخصی دارد و نوسان کمی داراعتبار پژوهشی دستگاه

 (Intw 31« )ریزی بلندمدت انجام بدند.توانند برنامهمی

ریزی کشور، برخی از متخصصان معتقدند که های مالی در نظام بودجهدر این بین با توجه به محدودیت

های مختلف در انتهای سال مالی به حساب یک صندوق بهتر است که اعتبار پژوهشی باقیمانده سازمان

های پژوهشی خود اقدام به ها در سال مالی بعد بر مبنای برنامهصصی واریز شود. بنابراین هر یک از دستگاهتخ

 کرد اعتبارهای باقیمانده خود نمایند.هزینه
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به نظرم تاسیس یک صندوق برای مدیریت اعتبارات پژوهشی حالل خیلی از مشکالت است و پول »

 (.Intw 20« )ز کرد که قابل انتقال به سال بعد باشد.توان به حساب این صندوق واریرا می

 

 شود:در این راستا پیشنهاد می

های قانون بودجه، شرایطی فراهم گرددکه اعتبارات با تصویب قانون یا اضافه کردن بندی به تبصره

دد. های دولتی مختلف در انتهای هر سال مالی، به سال مالی بعد منتقل گرپژوهشی باقیمانده سازمان

در این راستا الزم است که اعتبارهای باقیمانده به حساب یک صندوق تخصصی واریز گردد و هر 

سازمان دولتی قادر باشد حداکثر تا انتهای سال مالی بعد اعتبار پژوهشی خود در صندوق تخصصی را 

 های پژوهشی هزینه کند.  در راستای انجام فعالیت

 

 سطه یا کارگزار در بازار پژوهش کشور به رسمیت شناختن حضور نهادهای وا .5-4

ها ها از یک طرف و شناسایی و تعریف نیازهای سازمانانتخاب مجری مناسب و توانمند برای انجام پژوهش

ای که برای جامعه دانشگاهی و پژوهشگران قابل درک باشد، به عنوان یکی های دولتی به گونهو شرکت

های اخیر اقداماتی در این زمینه انجام شده .  اگرچه در طی سالهای نظام پژوهش کشور مطرح استازچالش

اندازی سامانه ساتع اشاره کرد. اما باید توجه داشت که این سامانه عمدتاً توان به راهاست که از جمله می

کننده هستند و در طراحی این سامانه به دیگر کارکردهای مهم متمرکز بر کارکرد آشنایی متقاضی و عرضه

توان گفت که سامانه ساتع از ابعاد مختلف دارد خالء و ادهای واسطه توجه نشده است. به صورت کلی مینه

کنند، بنابراین موضوع های دولتی خودشان نیازها را در سامانه اعالم مینقص است. از جمله اینکه؛ اول، سازمان

شود، دوم اینکه برخی از ن انجام نمیها به زبان قابل درک برای محققان و دانشگاهیاترجمه نیازهای آن

کنند  و سوم، این سامانه نسبت به شناسایی مجریان های دولتی نیازهای خود را در سامانه ثبت نمیسازمان

گونه اقدامی شوند و سامانه و دبیرخانه آن هیچای دارد به بیان ساده محققان با سامانه آشنا میرویکرد منفعالنه

دهد. در این راستا توجه به تجربیات جهانی استفاده از نهاهای محققان توانمند انجام نمیدر زمینه شناسایی 

تواند مفید باشد. کارگزاران از یک های مختلف میواسطه در راستای رفع نیازهای پژوهشی صنایع و سازمان

ها را با زبان قابل درک نها را شناسایی و نیاز آهای دولتی نیازهای آنتوانند با مراجعه به سازمانطرف می

توانند با توجه به برای جامعه دانشگاهی و محققان در سامانه بارگذاری کنند. از طرف دیگر این نهادها می
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نیازهای مطرح شده  از طرف متقاضیان، مجریان توانمند در زمینه رفع آن نیاز را شناسایی کنند. عالوه بر این 

 ی دیگری را در فرآیند تعامل بین طرفین عرضه وتقاضا دنبال کنند.  توانند کارکردهانهادهای واسطه می

های این در مجموع دو موضوع تعیین نیازها یا نیازسنجی و دوم یافتن بهترین گزینه جزء چالش»

های ها وارد کردن بروکرها یا کارگزاران یا واسطهسیستم هستند. پیشنهاد خاص ما برای حل این چالش

ها و ت. در این میان کارگزار باید بتواند در حوزه نیازسنجی و تعیین نیازها دستگاهبه این بازار اس

 (Intw 12« )ها کار کند و بتواند در حوزه شناسایی مجریان توانمند هم فعالیت کند.شرکت

های پژوهشی داشتیم. دلیل اول اینکه کارگزار برای ما دو دلیل برای استفاده از کارگزار برای طرح» 

مشکل دارند. نه در تدوین حتی در  RFPها در تدوین کت نیازسنجی بکند خیلی از شرکتشر

بینندکه االن باهاش مواجه شدند و در خط تولید نیازسنجی هم مشکل دارندو صرفًا آن نیازی را می

پژوهی صورت می گیرد که خود با این مشکل روبرو شدند. در حالی که خیلی از موارد براساس آینده

تواند ببیند و کارگزاران این قابلیت را دارند. دلیل دوم هم کارگزار برود و مجری را پیدا کت نمیشر

 (.Intw 20« )کند.

با وجود اهمیت نهادهای واسطه و کارگزار در حوزه پژوهش با این حال در حال حاضر نهادهای کارگزار از 

های کارگزاری قادر نیستند که به بنابراین تیمشود. سوی دبیرخانه شورای عالی عتف به رسمیت شناخته نمی

گیری ارتباط بین طرفین صورت اختصاص به دنبال پیگیری رفع یک نیاز اعالم شده در سامانه باشند یا به شکل

 گونه جایگاه و حق مشخصی برخوردار نیستند. عرضه و تقاضا کمک کنند، چون این نهادها هیچ

توان برای تقاضاهای گزار چون به رسمیت شناخته نشده است نمیالبته االن یک چالشی که هست کار»

مطرح شده در سامانه ساتع فراخوان برگزار کند چون ممکن است همزمان متقاضی خودش مجری را 

 (Intw 20« )انتخاب کند.

هایی در راستای فراهم کردن زمینه در این میان بدنه کارشناسی شورای عالی عتف در سال گذشته تالش

تفاده رسمی از کارگزاران تبادل فناوری در اجرای بخشی از نیازهای پژوهشی مطرح شده در سامانه ساتع، اس

انجام دادند. با این حال در نهایت از دیدگاه مدیران شورای عالی عتف با استفاده از این نهادهای واسطه در 

 فرآیند کاری سامانه ساتع موافقت نشد. 

نامه را هم تهیه کردیم و حتی یک الزامی گذاشتیم که ار ما پارسال شیوهدر مورد استفاده از کارگز»

های بخشی از قراردادشون را از طریق کارگزارها هزینه کنند. ما شیوه نامه این کار را نوشتیم شرکت

که یک شرکت بتواند قرارداد کارگزاری ببندد و موافقت سازمان برنامه و بودجه را هم گرفتیم. یعنی 

 (.Intw 20« )ا کارگزار قرارداد ببند و پول این قرارداد از محل ساتع پرداخت شود.شرکت ب

 شود:در این راستا پیشنهاد می
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های دولتی و در راستای تسهیل فرآیند شناسایی محققان توانمند برای نیازهای پژوهشی سازمان

د و بیان آن به زبان های دولتی در زمینه شناسایی نیازهای پژوهشی خوهمچنین کمک به سازمان

قابل فهم برای جامعه دانشگاهی، الزم است که نهاد اصلی متولی بخش پژوهش با اعطای مجوز به 

ها رسمیت ببخشید. در این راستا الزم است اطالعات کارگزارهای فعال در حوزه پژوهش به فعالیت آن

ن تاییده شده قرار اتیار کارگزارهای مختلف با رعایت اصول امنیتی در اخمرتبط با نیازهای سازمان

های دولتی در صورت استفاده از خدمات کارگزاران پژوهشی و رضایت از بگیرد. عالوه بر این سازمان

الزحمه به کارگزار پرداخت آن خدمات مکلف هستند که درصدی از اعتبار پژوهشی خود را در قالب حق

 نمایند.

 

 سایی پژوهشگران توانمندبرای شنا  های رقابتیبرگزاری فراخوان .5-5

های نظام توزیع اعتبار پژوهشی کشور شناسایی مجریان متخصص و توانمند با توجه به اینکه یکی از چالش

های پژوهشی است، بنابراین نیاز است که از رویکردهای مناسب برای انتخاب مجریان برای اجرای پروژه

وجه به تجربه کشورهای مختلف اختصاص بخشی از بودجه های پژوهشی استفاده شود. در این راستا با تپروژه

های رقابتی شرایطی را فراهم تواند مفید باشد. برگزاری فراخوانهای رقابتی میهای پژوهشی به فراخوانفعالیت

پردازند، بنابراین هر محقق نهایت کنند که مجریان مختلف در راستای اخذ گرنت به رقابت با یکدیگر میمی

برای تعریف پروپوزال واجد شرایط را به کار خواهد گرفت. همانطور که در بخش ادبیات عنوان شده  تالش خود

های های اخیر به دنبال تغییر مسیر توزیع اعتبار پژوهشی خود به سمت مدلبرخی از کشورهای در سال

ان داد که این کشورها نیز رقابتی هستند و در این راستا نیز بررسی تجربه نظام پژوهش استرالیا و سنگاپور نش

های پژوهشی مشخص های رقابتی برای موضوعبخشی از اعتبار پژوهشی خود را در قالب برگزاری فراخوان

این در حالی است که این رویکرد برای انتخاب مجری در داخل کشور کمتر به کار گرفته   کنند.هزینه می

ماده واحده قانون  9تبصره  "د"در بند ست، به عنوان مثال شده است و نحوه اجرای آن نیز با مشکالتی همراه ا

نامه بودجه به برگزاری فراخوان توجه شده است با این حال این بند قانونی تا به امروز به دلیل عدم تدوین آیین

 .  (1399. یوسفی &. ی. داوریری. نصشیک)زراعتاجرایی آن فاقد عملکرد بوده است

شوند، دسته اول که صرفاً به های رقابتی به دو دسته تقسیم میالبته باید توجه داشت که برگزاری فراخوان

ه دنبال حل یک پردازند و بفناوری میبرگزاری فراخوان پژوهشی در یک حوزه کلی مثال فناوری نانو یا زیست
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پردازی هستند. در مقابل دسته دوم فراخوان دقیقا با هدف مساله مشخص نیستند بلکه بیشتر به دنبال ایده

شود. اگرچه در سنگاپور بخش محدود از اعتبار شناسایی مجری توانمند برای یک مساله مشخص برگزار می

های جدید و در آنجا صرفاً هدف شناسایی ایدهشود اما های دسته اول اختصاص داده میپژوهشی به فراخوان

های دسته اول در های پژوهشی جدید است. با این حال برخی از متخصصان داخلی معتقدند که فراخوانحوزه

های دسته دوم، یعنی فراخوان برای یک موضوع یا مساله خاص را کشور موفق نبودند و بنابراین فراخوان

 ,Borlaug)کندهای رقابتی را تایید میز تعالی نیز به خوبی اهمیت فراخوانکنند. تجربه مراکپیشنهاد می

2016). 

های پژوهشی از نظر من در کشور این طرح موفق نبوده است. البته اینجا بیشتر در مورد فراخوان»

شوند. ی است که بدون موضوع مشخصی و صرفاً در یک حوزه )مثال نانو( منتشر میهایمنظور فراخوان

هایی که در مورد یک موضوع و مساله خاص هستند، باز نتایج بهتری به همراه اما در مورد فراخوان

توان به تجربه برگزاری برنامه چالش نوآوری در ستادنانو اشاره کرد. در این دارند و در این راستا می

ها واستانداردهای خروجی مورد نظر اعالم شود. البته برنامه ابعاد مساله باید بررسی شود و محدودیت

 (. Intw 33« )دهند.بنیان راهکار ارائه میهای دانشدر این مورد معموالً شرکت

د های رقابتی با موضوع مشخص و در راستای رفع یک مساله مشخص در کشور وجوتجربه برگزاری فراخوان

های فناوری و نوآوری شود و با عنوان چالشدارد. این برنامه که با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می

در موارد متعدد منجر به راهکارهای عملی برای رفع مشکالت و نیازهای صنایع کشور شده  1شودشناخته می

شود و این موضوع م تخصصی انجام میاست. البته باید توجه داشت مدیریت اجرای این چالش توسط یک تی

( 9در بند )د( تبصره )در موفقیت برنامه چالش فناوری و نوآوری نقش قابل توجهی داشته است. در این میان 

های رقابتی توجه شده است. اما این بند قانونی تا به امروز به دلیل عدم قانون بودجه به بحث برگزاری فراخوان

 .( ,.1399et al شیک)زراعتآن فاقد عملکرد بوده استنامه اجرایی تدوین آیین

                                                 
 

 /ir.ichallenge://httpsسایت برنامه  1
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تری در مورد برگزاری برخی از متخصصان معتقدند که نهادهای متولی بخش پژوهش باید رویکرد فعاالنه

داشته باشند و با تدوین یک دستورالعمل مشخص، به بازیگران های پژوهشی و جزئیات فرآیند آن فراخوان

 ها کمک کنند. مختلف در برگزاری این چالش

تر داشته باشد و معیارهای و سازوکار مشخص و دقیقی برای شورای عالی عتف باید رویکرد فعاالنه»

 (.Intw 23« )هد.ها تدوین کند و عالوه بر این برای هر عنوان یک فراخوان انجام دارزیابی طرح

های رقابتی یک فرآیند تخصصی و پیچیده است و با در نظر گرفتن این با توجه به اینکه برگزاری فراخوان

موضوع که اعتبار نهاد برگزارکننده فراخوان در ارتقاء مشارکت ذینفعان مختلف در آن نقش دارد، بنابراین 

ی بخش پژوهش کشور با کمک نهادهای فعال در بخش شود که یک نهاد خاص، ترجیحاً نهاد متولپیشنهاد می

 های رقابتی را برعهده بگیرد. خصوصی، مسئولیت برگزاری فراخوان

شود تر میهاش دقیققاعدتاً وقتی یک نهاد متمرکزی روی مدیریت پژوهش کار کند قاعدتاً فراخوان»

شود. و منابع بیشتری هم تر میو پروفایل بهتری از متقاضیان دارد. امکان نظارت و ارزیابی ان بیش

دارد که خود آن مجموعه را برند کند و از سوی محققان جدی گرفته شود. برند سازمانی که 

کند مهم است. اینکه این سازمان جدی هست، منظم هست و پیگیر هست نیازپژوهشی را اعالم می

جا معنی دارد چون منابع بیشتری در انگیزه محققان برای ارسال درخواست تاثیرگذار است. این برند این

 Intw« )گیرد و حوصله نوشتن پروپوزال برای آن را دارم.در اختیار دارد من محقق آن را جدی می

13) 

 شود:در این راستا پیشنهاد می

با توجه به اینکه بخش اعظم محققان کشور ذیل دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت 

زش پزشکی مشغول فعالیت هستند )شامل دانشجویان و اعضای هیات علمی بهداشت، درمان و آمو

شود که نهادهای مذکور با همکاری های آموزش عالی(، بنابراین پیشنهاد میموسسه ها ودانشگاه

یکدیگر و همچنین با مشارکت شورای عالی عتف، دستورالعمل و سازوکار مناسب برای اینکه نهادهای 

های رقابتی رفع کنند، را طراحی های پژوهشی خود را از طریق برگزاری فراخوانپژوهشی بخشی از نیاز

و بودجه و نهادهای نظارتی این  و اجرا کنند. در این راستا الزم است که با هماهنگی سازمان برنامه

الزحمه به نهاد های دولتی تحت عنوان حقموضوع تصویب شود که بخشی از اعتبارپژوهشی سازمان

تواند های پژوهشی میهای رقابتی پرداخت شود. شایان ذکر است مجری فراخوانراخوانمجری ف

   های بخش خصوصی باشد.شرکت

 های مختلف حوزه پژوهشتجمیع و متصل کردن سامانه .5-6

های متعدد در حوزه پژوهش از جمله سامانه سمات، ها اشاره شد وجود سامانههمانطور که در فصل چالش

شود، پ، نیماد و ... عالوه بر اینکه منجر به ابهام و پیچیدگی هر چه بیشتر این فضا در کشور میساتع، ستاپ، تا
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شود. در این راستا براساس بررسی همچنین منجر به پراکندگی یا عدم یکپارچگی اطالعات پژوهشی کشور می

برای مدیریت  تجربه کشورهای منتخب مشخص گردید که این کشورها عمدتاً دارای یک سامانه واحد

 کپارچهی تیریمد ستمیس"های مختلف مرتبط با پژوهش هستند به عنوان نمونه کشور سنگاپور دارای فعالیت

های دیگری نیز وجود دارند با یا استرالیا دارای سامانه گرنت کانکت است. در این بین اگرچه سامانه "گرنت

های مرکزی متصل هستند. نکته قابل توجه در مورد های مورد نظر به نوعی به این سامانهاین حال سامانه

کنندگان سامانه گرنت کانکت این است که در این سامانه با توجه به یک فرمت مشخص اطالعات از مشارکت

ها به صورت عمیق وجود دارد. در ادامه نیز گردد، بنابراین امکان بررسی و تحلیل دادهدر این سامانه اخذ می

 گردد.گیری بهتر در این حوزه استفاده میبه منظور سیاستگذاری و تصمیم هااز نتایج تحلیل

های متعددی که در کشور وجود دارند و با در نظر گرفتن این موضوع که در این راستا با توجه به سامانه

فع های متعدد به عنوان چالش نظام پژوهش کشور مطرح هستند؛ بنابراین دو راهکار برای روجود این سامانه

ها قبلی، دوم، ها در یک سامانه واحد و حذف سامانهاین چالش وجود دارند: اول، یکپارچه کردن همه سامانه

 ها در یک پایگاه داده مشترک.های مختلف به یکدیگر و ذخیره اطالعات آناتصال سامانه

دهد و انجام نمی ها باید یکپارچه شوند چون مثالً سامانه سمات عمالً کاریبه نظر من همه سامانه»

توانیم در ساتع انجام کنیم که این کار را هم میفقط گزارش آخری را در سامانه ساتع بارگذاری نمی

های یکپارچه شوند. مثالً همین گزارش نهایی را به جای سمات در ساتع بارگذاری بدهیم و سامانه

 (.Intw 27« )کنیم

اندازی شده و کارکردهای های موجود با هدف خاصی راهنهدر این بین با توجه به اینکه هر یک از ساما 

های مختلف به سادگی حاضر به خاتمه کنند و همچنین توجه به این موضوع که سازمانمتفاوتی را دنبال می

رسد راهکار دوم اولویت باالتری دارد. در این راستا فعالیت سامانه زیرمجموعه خود نیست. بنابراین به نظر می

های مختلف از طریق یک شناسه واحد یا کلید اصلی به هم متصل ت که اطالعات مربوط به سامانهنیاز اس

های مختلف را بر مبنای کد ملی پژوهشگران نظام توان اطالعات مربوط به پایگاهشوند به عنوان نمونه می
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. البته 2ر متصل شوندهای دولتی مختلف )به عنوان کارفرما( به یکدیگسازمان 1پژوهش کشور یا شناسه ملی

های مختلف باید در یک پایگاه داده مشخص یا ذیل یک سامانه شود الزم است که اطالعات سامانهتاکید می

های ها وجود داشته باشد. با این اقدام یک پایگاه داده مشخص از طرحواحد ذخیره شده و امکان جستجو در آن

در حال انجام هستند به همراه اطالعات مربوط به کارفرما طرح اند یا پژوهشی مختلفی که در کشور انجام شده

کاری یا دوباره کاری در شود. بنابراین امکان موازیپژوهشی، مجری طرح پژوهشی، مبلغ پروژه و ... آماده می

های متعددی که در کشور انجام یابد و ذینفعان مختلف در جریان پژوهشهای پژوهشی کاهش میانجام طرح

های پژوهشی مجریان، امکان گیرند. عالوه بر این به واسطه سابقه فعالیتدر حال انجام هستند، قرار می شده یا

 همچنین های علمی برای کارفرماها وجود خواهد داشت.دسترسی به فهرست افراد توانمند و متخصص در حوزه

 گردد.اند نیز فراهم میزینه شدههای پژوهشی ههایی که در راستای پروژهزمینه مناسب برای محاسبه هزینه

های به نظر من به جای استفاده از یک سامانه واحد بهتر است سازوکاری را اجرا کنیم که سامانه»

متفاوت از یک مسیر مشخص به هم متصل شوند و یک پایگاه داده واحد داشته باشیم. در واقع کاربر 

واحد باشد حتما در مورد بودجه های پژوهشی مهم  هاتواند متفاوت باشد اما منبع آنها میاین داده

است. حداقل این اقدام در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی عتف انجام 

 (Intw 31«)شود.

ها با هم به سامانه اصلی وصل شوند ای پنجره مخصوص خودش باز بشه بعد اینباید برای هر سامانه»

 (Intw 15« )جا ضبط کنیم.و ما باید اطالعات را در یک
 

از آنجایی که اغلب پژوهشگران کشور جامعه دانشگاهی و اعضای هیات علمی هستند بنابراین به منظور 

های پژوهشی خود در این سامانه واحد، الزم است که های مختلف به مشارکت در ثبت طرحتشویق سازمان

ها در سامانه مورد نظر ثبت ه جزئیات مربوط به آنهای پژوهشی کشرایطی فراهم گردد که صرفاً امتیاز طرح

شده باشد در ارتقاء اعضای هیات علمی محاسبه گردد. در این شرایط اعضای هیات علمی در زمان همکاری با 

کنند. البته آگاه کردن محققان نسبت های مختلف بر ثبت طرح پژوهشی در سامانه مورد نظر تاکید میسازمان

شان های پژوهشیها برای ثبت طرحد در سامانه و پایگاه داده محققان کشور در تحریک آنبه ثبت اطالعات خو

                                                 
 

 شناسه ملی کد یازده رقمی که برای هر سازمان دولتی واحد و یکتا است. 1

 گزارش ارائه شده است. 2توضیحات بیشتر در مورد این راهکار در پیوست  2
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در سامانه مورد نظر تاثیرگذار است. عالوه بر این یکی دیگر از راهکارهای برای ثبت اطالعات مربوط به همه 

و همچنین مدیر مالی های اجرایی های پژوهشی در سامانه یکپارچه، این است با نظارت ذیحساب دستگاهطرح

های های دولتی مکلف گردند که قبل از ابالغ اعتبار اطالعات کامل مربوط به طرحها، همه سازماندیگر سازمان

 پژوهشی که از محل بودجه خود تعریف کردند را در سامانه مورد نظر ثبت کنند. 

های شدند که پروژههای مکلف ها و دستگاهق.ب.ش.ت همه سازمان 64ماده  "ت"براساس بند »

دهند و ها این کار را انجام نمیشان را در سامانه سمات ثبت کنند ولی برخی از دستگاهپژوهشی

هایتان را در سامانه ثبت کنید. نیاز است ها را بگیریم که باید طرحتوان به زور برویم و یقه آننمی

دهند. البته در این زمینه ر را انجام نمیبازرسی بررسی کنند که چرا این کا دیوان محاسبات و سازمان

ها در دهیم که ثبت طرحها در سمانه سمات( ما یک کار دیگه انجام می)اجبار به ثبت همه طرح

نامه ارتقاء این ماده را قرار بدیم که صرفًا نامه ارتقاء وصل کنیم. یعنی در آیینسامانه سمات را به آیین

ه سمات ثبت شده است، امتیاز داده شود و هر طرحی که کد تاییدیه های پژوهشی که در سامانبه طرح

 (.Intw 12« )سامانه سمات را ندارد، امتیاز نگیرد. در حال حاضر مشغول این کار هستیم.

های قبلی الزم است که به یک نکته در مورد سامانه تجمیعی این است که عالوه بر تأمین کارکرد سامانه

های پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( ها و رسالهنامهانه ثبت پایاننوعی کارکرد مشابه سام

داشته باشد و برای هر پروژه پژوهشی، تیم پژوهشی را ملزم کند که پیشنهاد طرح را در سامانه ثبت کند و در 

ال کند. در ادامه نیز بعد های مشابه، کد تأیید را برای محقق و کارفرما ارسصورت تأیید و عدم انجام پژوهش

از انجام پروژه و بارگذاری آن در سامانه، کد تأیید نهایی را برای مجری و کارفرما ارسال کند. کارکرد دیگر این 

های پژوهشی که با بودجه دولتی سامانه این است که امکان مشاهده سابقه عملکرد مجری را در انجام پروژه

تواند در مواردی که مجری )مجریان( دارای ز این رو کارفرما به راحتی میکند. ااند، فراهم میحمایت شده

ها برای انجام های دیگر هستند، از انتخاب آنهای پژوهشی با سازمانهای ناموفق در انجام پروژهتجربه

نی که های بعدی خودداری کنند. در همین راستا دولت سنگاپور در برنامه چالش نوآوری ملی خود تا زماپروژه

ثبت « گرنت کپارچهی تیریمد ستمیس»های پژوهشی قبلی خود را در سامانه یک محقق گزارش نهایی طرح

های پژوهشی این کشور نخواهد بود. به نوعی این قابلیت نیز مانع از سوء نکند مجاز به استفاده از دیگر گرنت

 گردد.استفاده برخی از محققان در پیگیری همزمان چندین طرح پژوهشی می

 شود:در این راستا پیشنهاد می
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های پژوهشی و فناورانه، ایجاد فرصت برابر برای محققان به منظور افزایش شفافیت در واگذاری طرح

های کشور، نهادی اصلی متولی بخش پژوهش موظف است و فناوران کشور و یکپارچه کردن سامانه

کشور به یکدیگر را فراهم کرده و اطالعات های مختلف فعال در حوزه پژوهش شرایط اتصال سامانه

ها را در یک پایگاه داده واحد تحت عنوان سامانه یکپارچه اطالعات پژوهش کشور ذخیره مرتبط با آن

های کند. شایان ذکر است الزم است که دسترسی به اطالعات سامانه یکپارچه برای همه سازمان

راهم گردد. در این میان اسطه فعال در این بخش ف، جامعه پژوهشی کشور و همچنین نهادها ودولتی

برای  های دولتی موظف هستند که در صورت پرداخت بودجهباید توجه داشت که  همه سازمان

های آن و های پژوهشی، اطالعات مربوط به پروژه شامل عنوان، هدف، بیان مسأله و سوالپروژه

 نه مدیریت یکپارچه پژوهشی بارگذاری کند.همچنین اطالعات مرتبط به مجری پروژه را در ساما

 

 های پژوهشیشفافیت در فرآیند انتخاب مجری طرح .5-7

های پژوهشی اما همانطور که اشاره شد نظام پژوهش با وجود اهمیت انتخاب مجری توانمند برای طرح

ی و غیره در این گرهای متعددی همراه است که زمینه را برای بروز فساد و البیکشور در این زمینه با چالش

حوزه فراهم کرده است. کامالً واضح است که شفافیت فرآیند انتخاب مجری اگرچه ممکن است منجر به بروز 

تعارضاتی گردد اما در مجموع شرایط را برای مشارکت هر چه بیشتر جامعه دانشگاهی و پژوهشگران در 

ربه کشورها منتخب و نتایج مطالعات به اهمیت کند. بررسی تجهای پژوهشی را فراهم میها و فراخوانبرنامه

. به (Tuffaha, El Saifi, Chambers, & Scuffham, 2018)اندشفافیت در فرآیند انتخاب مجری اشاره کرده

عنوان نمونه در تجربه سنگاپور عالوه بر اینکه معیارهای انتخاب مجری و همچنین شرایطی که مجری نهایی 

 کنند. ها اعالم میدر قالب فراخوان باید دارا باشد را به صورت شفاف

شفافیت در فرآیند انتخاب مجری دارای ابعاد مختلفی است و کارفرماها باید در زمان انتخاب مجری به 

همه ابعاد مورد نظر توجه داشته باشند. اول، شفافیت در مورد مکانیزم و معیارهای انتخاب مجری، در واقع 

ای انجام طرح پژوهشی خود هستند باید قبل از شروع فرآیند، مکانیزم هایی که به دنبال مجری برسازمان

انتخاب مجری، معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی پژوهشگران بالقوه را به صورت شفاف منتشر کنند. دوم، 

پس از فرآیند ارزیابی و انتخاب مجری، در قالب ایمیل رسمی دلیل پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از 

ها ارسال ها به تفکیک هر یک از معیارها به همراه توضیحات داوران برای آنان بالقوه و نمرات آنپژوهشگر

کنندگان بازخورد داده شود. در این بخش الزم است که تیم داوری شود. به نوعی الزم است که به مشارکت
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بی، به صورت مختصر یک توضیح عالوه بر امتیاز دادن به هر یک از پژوهشگران بالقوه براساس معیارهای ارزیا

شود در صورتی که بعداً به هر دلیلی نیاز در مورد دلیل اعطای نمره مورد نظر را بیان کند. این اقدام باعث می

به بررسی مجدد نتایج ارزیابی باشد، زمان کمتری صرف بررسی مجدد گردد. به عنوان نمونه بنیاد تحقیقات 

نتخاب مجری، در قالب یک نامه کتبی نتیجه مربوط به پذیرش یا رد کردن آلمان پس از برگزاری فراخوان و ا

های داوری )به صورت ناشناس( در مورد پروپوزال مورد نظر را به متقاضیان یک پروپوزال و همچنین نظارت تیم

 دهد. بالقوه دریافت گرنت اطالع می

ن به ارزیابی و نتایج آن اعتماد این موضوع که معیارهای انتخاب مجری را شفاف کنیم تا متقاضیا»

شود معیارهای ارزیابی را منتشر کرد و متقاضیان از آنها اطالع داشته باشند، ایده خوبی است و می

 (.Intw 22« )داشته باشند.

قانون مناقصات که بر مبنای آن  29ماده  "ه"بند در این بین یکی مسائل مربوط به انتخاب مجری، 

ها، حوزه های مجاز به ترک تشریفات اداری هستند که یکی از آن حوزهرخی از حوزههای دولتی در بسازمان

توانند بدون طی کردن فرآیندها مرسوم، مجری های مختلف میپژوهش است. از همین رو است که سازمان

های دولتی سعی طرح پژوهشی را انتخاب کنند. این بند قانونی شرایطی را فراهم کرده است که سازمان

گری کنند خود را درگیر فرآیند انتخاب مجری نکرده و مجری را به صورت هدفمند و بعضاً بر مبنای البیمی

تواند و روابط دوستی انتخاب کنند. در این مورد حذف این بند قانونی برای انتخاب مجری طرح پژوهشی نیز می

 مفید باشد. 

 شود:در این راستا پیشنهاد می

های پژوهشی و افزایش جامعه پژوهشی کشور به فرآیند انتخاب مجری طرح به منظور جلب اعتماد

های دولتی موظف شوند که فرآیند انتخاب های پژوهشی، کلیه سازمانها در فراخوانمشارکت آن

های پژوهشی خود را به صورت شفاف اعالم کنند. در این میان نیاز است که در مجری برای طرح

قبل از شروع فرآیند اعالم شوند. ثانیاً، پس از انتخاب مجری  1خاب مجریدرجه اول، معیارهای انت

ها در هر یک از معیارها و همچنین نظرات تیم داوری در ها، امتیاز آننهایی، دالیل پذیرش یا رد آن

ها در قالب ایمیل رسمی برای هر یک از متقاضیان بالقوه ارسال گردد. شایان ذکر مورد پیشنهاد آن

                                                 
 

 جربه کشورهای منتخب به برخی از معیارهای انتخاب مجری اشاره شده استدر بخش ادبیات و همچنین ت 1
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کند الزم است که در مواردی که کارفرما بدون برگزاری فراخوان اقدام به انتخاب مجری می است که

 دالیل خود را در مورد انتخاب مجری مورد نظر را به صورت شفاف و عمومی اعالم کند. 

قانون مناقصات در مورد بخش پژوهش و  29ماده "ه"شود که مفاد بند عالوه بر این پیشنهاد می

 های پژوهشی نیز اعمال گردد و این بخش به عنوان مستثنی در نظر گرفته نشود.یانتخاب مجر

 

 کرد اعتبار پژوهشیشفافیت در مورد هزینه .8-5

های دولتی یکی از مسائل مهمی است که در نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارهای پژوهشی در سازمان

های قبل اشاره شد، بین همانطور که در بخش ریزی بخش پژوهش باید به آن توجه داشت. در ایننظام بودجه

های اصلی نظام پژوهش کشور است. در این راستا کرد اعتبارپژوهشی یکی از چالشضعف نظارت بر نحوه هزینه

تواند مفید باشد چنانکه این اقدام کرد اعتبارهای پژوهشی میحضور نهادهایی به منظور نظارت بر نحوه هزینه

شود. در این میان اگرچه در داخل کشور نهادهای مانند دیوان محاسبات ور دیده میدر تجربه کشور سنگاپ

اً دارای کرد اعتبارهای پژوهشی را برعهده دارند، اما باید توجه داشت که این نهادها صرفوظیفه نظارت بر هزینه

کنند که آیا مدارکی ی میها صرفاً بررستخصص مالی هستند و فقط به ابعاد مالی توجه دارند. به بیان ساده آن

وجود دارد که ثابت کند که مبلغ اعالم شده برای یک پروژه مشخص هزینه شده است یا خیر. این نهادها در 

 دهند. مورد اهمیت طرح پژوهشی، کیفیت پژوهش یا توانمندی مجری طرح پژوهشی بررسی انجام نمی

رسد امکان انتخاب یک یا چند نظام، به نظر میهای پژوهشی و ذینفعان این با توجه به گستردگی فعالیت

کند و بعضاً غیرممکن یا سخت است. کرد اعتبارهای پژوهشی کفایت نمینهاد به عنوان ناظر بر نحوه هزینه

کرد اعتبارهای پژوهشی است. در واقع های اصلی در این حوزه شفافیت در مورد نحوه هزینهیکی از مکانیزم

تواند به عنوان ناظر ابعاد مختلف کند که هر یک از ذینفعان نظام پژوهش میم میشفافیت شرایطی را فراه

کرد اعتبار پژوهشی را بررسی کند. در کنار این مشابه دولت سنگاپور استفاده از سامانه یکپارچه نحوه هزینه

ای انجام شده در ههای مختلف به بارگذاری فاکتورها و اسناد مختلف هزینهمدیریت پژوهش و الزام، سازمان

کند. طرح گرنت جوانه در وزارت های پژوهشی کمک میطول انجام پژوهش، به نظارت بر ابعاد مالی طرح

هایی است که از بارگذاری اسناد مالی در سامانه مشخصی، نظارت علوم، تحقیقات و فناوری یک نمونه از برنامه
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نظر شفافیت نیز، موسسه نیماد نیز در سایت خود به کند. در مقابل از های پژوهشی را تسهیل میبر هزینه

ها، مجری های مورد حمایت خود و همچنین نوع پروژهصورت عمومی اقدام به انتشار اطالعات مربوط به هزینه

ها و حتی بودجه طرح و میزان پیشرفت آن کرده است. این تجربه مشابه تجربه دولت استرالیا است که آن

های دولتی را موظف کرده است که حداکثر تا سه هفته بعد از ی گرنت، همه سازمانهابراساس طرح جایزه

عقد قرارداد با مجری نهایی، اطالعات مربوط به گیرنده گرنت را در سامانه گرنت کانکت ثبت و منتشر کند. 

اعتبارهای کرد در این راستا برخی از متخصصان نیز به اهمیت شفافیت و انتشار اطالعات مربوط به هزینه

های اند. البته در این زمینه باید پروژهپژوهشی به صورت عمومی و نقش آن در کارآمدی نظام اشاره کرده

 امنیتی و دفاع به عنوان استثنا در نظر گرفته شده در یک قالب دیگری نظارت شوند.

که اطالعات های مختلف موظف باشند یکی از راهکارهای نظارت شفافیت بیشتر است یعنی دستگاه»

مربوط به پروژه و اینکه به چه کسی و با چه مبلغی واگذار شده است را در سامانه خود منتشر کنند. 

خود همه مجریان را موظف کرده است که اطالعات مرتبط به  H2020مثالً اتحادیه اروپا در برنامه 

زرگ است و از ان طرف یک ها آنها بهای خود را در قالب یک سایت منتشر کنند. البته پروژهپروژه

 (Intw 31« )دهد.ها و معرفی طرح را ارائه میدیتابیس مرکزی هم دارد که گزارش

ها و متقاضیان بالقوه در سامانه و اینکه برنده مشخص باشد این مورد )انتشار نتایج ارزیابی پروپوزال»

 (.Intw 12« )رد.شود در موردش فکر کو مبلغ قرارداد منعقد شده( قابل تامل هست و می

 شود:در این راستا پیشنهاد می

کرد اعتبار پژوهشی در نظام پژوهش کشور و همچنین گسترش شفافیت به منظور ارتقا نظارت بر هزینه

های پژوهشی که های دولتی مکلف گردند که اطالعات کامل مورد به پروژهدر این نظام، کلیه سازمان

ملی که برای این منظور  سامانه خود یا سامانه درال انجام هستند را ها انجام شده یا در حبا بودجه آن

، 1اندازی شده است، منتشر کنند. اطالعاتی که باید منتشر شوند شامل عنوان طرح پژوهشیراه

ها، اعتبار مصوب برای طرح پژوهش، تاریخ شروع مجری)مجریانی( طرح پژوهشی به همراه رزومه آن

 .2پژوهشیای و فیزیکی طرحطرح پژوهشی، پیشرفت هزینهطرح پژوهشی، مدت زمان 

 

 های مرتبط با پژوهشها و برنامهنظارت بر عملکرد پژوهشی سازمان .5-9

                                                 
 

 های تخصصی شورای عالی عتف است.های پژوهشی امنیتی ودفاعی از این قاعده مستثنی هستند. تشخیص امنیتی یا دفاعی بودن برعهده کمیتهطرح 1

 صل شده در انجام پژوهش است.ای منظور میزان هزینه پرداخت شده و فیزیکی یعنی پیشرفت حاهزینه 2
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های نظام پژوهش کشور، ضعف یا به نوعی فقدان نظارت بر عملکرد پژوهشی با توجه به اینکه یکی از چالش

رتقاء عملکرد نظام پژوهش کشور نیاز است که به این ها و نهادهای دولتی است، بنابراین به منظور اسازمان

چالش توجه شود. در این راستا الزم است که بر عملکرد پژوهشی نهادهای مختلف نظارت شود. در این بین 

باید توجه داشت که اگرچه دیوان محاسبات در حال حاضر به عنوان یک نهاد نظارتی مطرح است اما مساله 

کرد اعتبارات محدود پژوهشی در اد بیشتر متمرکز بر نظارت از بعد مالی و هزینهاصلی این است که این نه

ها و اقدامات مطرح شده در قانون بودجه است. به بیان ساده بررسی محتوایی و کیفی عملکرد راستای برنامه

حضور ناظر  گیرد. در همین راستا برخی از متخصصان نیز بههای دولتی مورد بررسی قرار نمیپژوهش سازمان

 بیرونی برای کنترل عملکرد بازیگران مختلف نظام ضروری است.

تا زمانی که سازوکار نظارت بیرونی وجود نداشته باشد، امکان سوء استفاده وجود دارد. در مورد »

های پژوهشی هم باید توجه داشت، شما یک اعتباری در اختیار دارد که اگر آن را در هر جایی بودجه

افتد. بنابراین طبیعی است اتفاقاتی هیچ اتفاقی نمی افتد، حقوق هیچ کارمندی عقب نمی هزینه کنید

در زمینه سوء استفاده از هزینه کرد این اعتبارات بیافتد. از نظر من این موارد، چاره کار،  سازورکار 

رآیند نظارت بیرونی است. یعنی یک ناظر بیرونی که ذینفع نیست تعیین شود به صورت دقیق بر ف

 (Intw 31« )انجام پژوهش نظارت کند.

 شود:در این راستا پیشنهاد می

های مرتبط با های دولتی و افزایش کارایی و اثربخشی برنامهبه منظور ارتقاء عملکرد پژوهشی سازمان

ساله، به صورت  2های زمانی حداقل شود که دبیرخانه شورای عالی عتف در دورهپژوهش پیشنهاد می

های مرتبط با ها با دستورالعمل، میزان انطباق آنهاعملکرد پژوهشی سازمان بر کیفیت تصادفی

ها نتایج این نظارت که باید های پژوهش نظارت کنند. الزم به ذکر استپژوهش در کشور، خروجی

 . هر سال به صورت عمومی منتشر شوند.

 

 افت بازخورد از ذینفعانهای حمایت از پژوهش و دریای ارزیابی برنامهانجام دوره .10-5

ها های مختلف حمایت از پژوهش و دریافت بازخورد ذینفعان این برنامهها و سیاستای برنامهارزیابی دوره

های مورد نظر است. همانطور که در فصول قبل ها و سیاستیکی از اقدامات موثر در راستای اصالح برنامه

مانند. کشور در حوزه پژوهش در طول زمان بدون تغییر باقی می هایها و سیاستبررسی شد بسیاری از برنامه

هایی که ممکن است داشته باشند و حتی با توجه به تغییر ها با وجود ضعفها و سیاستبه نوعی این برنامه

کشورهای مختلف از جمله استرالیا،  مانند. با این حال بررسی تجربهشرایط در طول زمان بدون تغییر باقی می
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ای، نظرات ذینفعان مختلف اکی از آن است که نهادهای متولی بخش پژوهش در این کشورها به صورت دورهح

 ,ARC)کنندها اعمال میها و فرآیند اجرایی آنها را اخذ کرده و در صورت لزوم تغییراتی را در برنامهبرنامه

های ها و سیاستای بازخورد ذینفعان برای کارآمدتر کردن برنامهتوان گفت که اخذ دوره. به نوعی می(2020

های حمایت از پژوهش است. نکته جالب توجه اینکه ا و سیاستهناپذیر برنامهحمایت از پژوهش، جزء جدایی

گردد و به صورت ویژه در اخذ بازخورد صرفاً به نظرات ذینفعانی که موفق به دریافت حمایت شدند اخذ نمی

گردد. عالوه بر این با توجه به پیچیدگی بازخوردهای ذینفعانی که موفق به دریافت حمایت نشدند نیز اخذ می

های کارآمد در حمایت از پژوهش، بنابراین بسیاری از کشورهای توسعه یافته سعی ها و سیاستبرنامهطراحی 

های خود را در طول زمان و با توجه به بازخوردهای دریافتی از ذینفعان اصالح کنند. در همین دارند که برنامه

ها و بازخورد از ذینفعان برنامه رسد با توجه به ضعف نظام پژوهش کشور در زمینه اخذراستا به نظر می

های ها و سیاستهای متولی اجرای برنامههای حمایت از پژوهش در کشور، الزم است که سازمانسیاست

های ها و برنامههای زمانی مشخص نظرات ذینفعان مختلف در مورد سیاستمختلف حمایت از پژوهش در دوره

های ها و برنامهجه به بازخوردهای دریافتی اصالحاتی در سیاستمختلف را اخذ کرده و در صورت لزومی با تو

 مورد نظر اعمال کنند.

 شود:در این راستا پیشنهاد می

های حمایت از پژوهش در کشور، پیشنهاد ها و برنامهبه منظور ارتقاء کارآیی و اثربخشی سیاست

الزم برای دریافت  پژوهش سازوکار های حمایت ازها و برنامههای متولی اجرای سیاستشود سازمانمی

های مورد نظر را فراهم کند. در این راستا دو مسیر ها و سیاستمداوم بازخوردهای ذینفعان برنامه

 شود؛مختلف پیشنهاد می

ای به عنوان مثال هر دو سال یکبار دیدگاه ذینفعان مختلف در های دورهمسیر اول، برگزاری پیمایش

 امه اخذ گردد.مورد ابعاد مختلف برن

ای که ذینفعان به صورت مداوم های آنالین در سامانه مربوط به برنامه به گونهمسیر دوم، طراحی فرم

 قادر به ارائه نظرات خود از طریق فرم مورد نظر باشند.

 های پژوهشیارزیابی میزان مشارکت و اثر طرح .5-11

های پژوهشی است. با ارزیابی بر فعالیت های پژوهشی نظارت ویکی از مسائل مهم در فرآیند انجام طرح

های پژوهشی و خروجی این دسته های پژوهشی متمرکز بر کیفیت فعالیتاین وجود نظارت و ارزیابی بر طرح
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های توان گفت که در ارزیابی و نظارت کمتر به دو بعد مهم در انجام طرحها است. به نوعی میاز فعالیت

 شود. پژوهشی توجه می

زان مشارکت ذینفعان مختلف در انجام طرح پژوهشی: به صورت کلی نتایج یک طرح پژوهشی اول، می .1

شود که ذینفعان مختلف در زمانی به صورت موفق در جامعه هدف پذیرفته شده و به کار گرفته می

ها در خروجی نهایی طرح پژوهشی در انجام آن طرح پژوهشی مشارکت داده شده باشند و نظرات آن

 ته شده باشد.نظر گرف

ها متمرکز بر دوم، اثرات حاصل از انجام طرح پژوهشی: همانطور که اشاره شده بیشتر ارزیابی .2

توان گفت یک طرح هایی مانند مقاله، کتاب یا ماده قانونی و ... هستند در حالی که زمانی میخروجی

هدف مشاهده شود  های آن طرح پژوهشی در سطح جامعهپژوهشی موفق بوده است که تاثیر خروجی

 به عنوان نمونه کیفیت زندگی مردم ارتقاء یابد یا مثالً میزان ارتکاب جرم در سطح جامعه کاهش یابد.

ای با عنوان ارزیابی مشارکت و تاثیر طراحی شده و در حال در همین راستا در نظام پژوهش استرالیا برنامه

عان مختلف در فرآیند انجام پژوهش و همچنین اثرات اجرا است، در این برنامه به هر دو بعد مشارکت ذینف

شود. البته باید توجه داشت که ارزیابی میزان مشارکت ذینفعان یک  حاصل از انجام طرح پژوهشی توجه می

های پژوهشی یک ارزیابی بلندمدت است و با مدت است اما در مورد ارزیابی میزان تاثیر خروجیارزیابی کوتاه

ای در برخی از حوزه پژوهشی بازه زمانی تاثیرگذاری آن طرح پژوهشی متفاوت است به گونه توجه به نوع طرح

 ساله برای مشاهده اثرات یک طرح پژوهشی در نظر گرفته شده است.  25تاخیر 

های پژوهشی ضعف طرح در این بین نظام پژوهش کشور عالوه بر اینکه در حوزه ارزیابی و نظارت خروجی

توان گفت در های پژوهشی ضعف جدی دارد و به نوعی میه ارزیابی میزان مشارکت و اثر طرحدارد، در زمین

گیرد. در چنین شرایطی تمرکز بر ارتقاء میزان مشارکت ذینفعان مختلف این زمینه اقدام خاصی صورت نمی

رکت به سمت های پژوهشی، شرایط را برای حهای پژوهشی و همچنین توجه به اثرات حاصل از طرحدر طرح

کند. برخی ها در سطح جامعه را فراهم میتر و همچنین ارتقاء اثرگذاری آنهای پژوهشی با کیفیتانجام طرح

 های پژوهشی با تاخیر زمانی اشاره کردند.از متخصصان نیز به ارزیابی اثرات و نتایج فعالیت

یان اقبال و دکتر رشیدی هر یکی از پیشنهادهایی که در کارگروه شد دکتر کشمیری دکتر کریم» 

کنه ها را بازدید کنیم. ببنیم اصال کار میسال بعد رندوم برگردیم بریم چند تا از پروژه 3-2سه گفتند 
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اصال وجود خارجی داره استاد داریم پروژه را از ما گرفته انجام داده بالفاصله رفته مالزی. فقط در اون 

 (Intw 15« )مقطع پول را گرفته است.

 شود:این راستا پیشنهاد می در

ها های پژوهشی و همچنین افزایش اثرگذاری خروجی این دسته از فعالیتبه منظور ارتقاء کیفیت طرح

شود که صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در قالب یک در سطح جامعه، پیشنهاد می

پژوهشی، اقدام به ارزیابی میزان های برنامه مشخص با عنوان ارزیابی میزان مشارکت و اثر طرح

های پژوهشی های پژوهشی کرده و همچنین تاثیر نتایج طرحمشارکت ذینفعان مختلف در انجام طرح

مختلف بر سطح جامعه را با یک تاخیر زمانی مناسب )با توجه به حوزه مورد پژوهش( ارزیابی کند. 

شود که این برنامه ارزیابی به شنهاد میهای پژوهشی مختلف پیدر این میان با توجه به تعدد طرح

های ابتدایی اجرای برنامه، ارزیابی به صورت مرور زمان در نظام پژوهش کشور اجرا گردد و در سال

اند، انجام شود. الزم به ذکر های پژوهشی که به صورت تصادفی انتخاب شدهمحدود و در مورد طرح

های پژوهشی در سطح بازیگران مختلف نظام پژوهش، به است که انتشار نتایج حاصل از ارزیابی طرح

های پژوهشی مناسب و همچنین انتخاب مجریان های متقاضی در تعریف طرحبهبود درک سازمان

 توانمند کمک خواهد کرد.

 

 دسترسی عمومی به متن گزارش طرح های پژوهشی .5-12

کاری در انجام یا به نوعی موازی های تکراریهای مهم در نظام پژوهش کشور، انجام پژوهشیکی از چالش

های انجام شده های پژوهشی است. بخشی از این مساله به دلیل عدم آگاهی فعاالن این حوزه با پژوهشطرح

های پژوهشی است. در مقابل بخش دیگری از این مساله به این خاطر است که امکان دسترسی به گزارش طرح

ها مجبور هستند که مجددا برای منابع محدود دولتی بنابراین دیگر سازماناند، وجود ندارد، که قبالً انجام شده

های ای است که سازمانهای پژوهشی مشابه کنند. در واقع ساختار حکمرانی کشور به گونهرا صرف انجام طرح

های یافته ها انجام شده است، بنابراین دیگران حق استفاده ازمختلف با این تصور که طرح پژوهشی با بودجه آن

دهند. این در حالی است که همه مطالعات های پژوهشی خود را نمیآن را ندارند، اجازه انتشار گزارش طرح

ها از نتایج مطالعات قبلی فراهم انجام شده با بودجه دولتی انجام شده است و باید شرایط استفاده دیگر سازمان

آلمان در هانوفر، یک نسخه از گزارش مربوط به همه گردد. در همین راستا کتابخانه ملی علم و فناوری 

کند. در این راستا برخی از متخصصان اند را ثبت و نگهداری میهای پژوهشی که با بودجه دولتی انجام شدهطرح

های پژوهشی مختلفی که با بودجه دولتی انجام داخلی معتقد هستند که الزم است که گزارش کامل طرح
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های سیاسی، امنیتی و تجاری به صورت عمومی منتشر شده و در نظر گرفتن محدودیت اند باید با درشده

های اختیار ذینفعان نظام پژوهش کشور قرار گیرد. این اقدام عالوه بر اینکه منجر به کاهش تعداد پروژه

دن کند که محققان به جای کپی کرای فراهم میگردد، همچنین شرایط را به گونهپژوهشی تکراری می

ها وجود ندارد( به دنبال انجام مطالعات با کیفیت هستند. عالوه بر این مطالعات قبلی )که دسترسی به آن

کرد اعتبارهای های پژوهش انجام شده تا حد زیادی منجر به شفافیت شده و نظارت بر هزینهانتشار گزارش طرح

 دهد.پژوهشی و همچنین انتخاب مجری را نیز افزایش می

هاش کمتر میشه. مثالً در مورد م این شفافیت خیلی خوبه هر جا شفافیت بیشتر باشد آسیببه نظر»

کند که یک پایان ها در دسترس عموم باشند دانشجو معموالً این ریسک را نمیها، اگر پایانپایان نامه

جوها ریسک ها محدودیت وجود داشته باشد، دانشنامه را کپی کند اما اگر در دسترسی به پایان نامه

در این حالت کسی هم که با البی پروژه گرفته است ریسک نمی کند که پروژه را الکی  کنند.نمی

 (Intw 31« )انجام ندهد.

ای در اختیار همه مردم قرار بگیرد و همه بتوانند از آن های پژوهشی باید به گونهگزارش نهایی طرح»

ردم انجام شدند و باید در دسترس باشند. اما سامانه سمات ها با پول ماستفاده کنند. در واقع این پروژه

 (.Intw 22« )این بخش را ندارد.

البته در گذشته اقداماتی در این زمینه انجام شده است اما چون پایه قانونی این مساله اصالح نشده است 

م اول، مبنای قانونی مشکل ها نتیجه خاصی به همراه نداشته است. به همین خاطر باید در گابنابراین این تالش

 حل شود. 

سامانه و سیستم ما قابلیت ارائه نتایج را دارد اما مجوز ارائه و انتشار ندارم. دلیلش هم این است که »

ها را منتشر کنید بلکه گفته است فقط عناوین را منتشر قانون نگفته است که ریز و جزئیات طرح

 نون اصالح شود چون ظرفیت آن در سیستم وجود دارد.کنید. راهکار این مشکل هم این است که قا

شود که یک فایل اصل و متن کامل رساله است مثالً در سامانه ایرنداک دو فایل از دانشجو گرفته می

و یک فایل خالصه و فهرست عناوین رساله است و معموالً فایل خالصه و فهرست به صورت رایگان بر 

افرادی که نیازمند این گزارش هستند از مسیر مربوطه اقدام به خرید  شود تاروی سامانه قرار داده می

رساله نمایند. باید قانون در زمینه بحث انتشار را درست کنیم و ما با اینکه در این زمینه خیلی سعی 

 (Intw 12« )کردیم اما موفق نشدیم.

های ها و رسالهنامهی متن پایاندر این زمینه استفاده از تجربه موسسه ایرانداک در زمینه انتشار عموم

 تواند مفید باشد.دانشجویی می

 شود:در این راستا پیشنهاد می
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های تکراری، افزایش شفافیت های پژوهشی، اجتناب از انجام پژوهشبه منظور افزایش کارایی بودجه

س آن، همه شود یک بند قانونی تصویب شود که براساهای پژوهشی، پیشنهاد میو نظارت بر فعالیت

های پژوهشی که با بودجه دولتی انجام شده های دولتی مکلف شوند که گزارش کامل طرحسازمان

های گردد، بارگذاری کنند. در این میان طرحاست را در سامانه ملی که با این هدف طراحی می

ند. الزم به پژوهشی که دارای مالحظات امنیتی، دفاعی یا تجاری هستند معاف از انتشار عمومی هست

های دارای مالحظات امنیتی، دفاعی و تجاری به صورت های عینی برای پژوهشذکر است باید مصداق

گیری در مورد های تخصصی شورای عالی عتف به عنوان متولی تصمیمشفاف بیان شده و کمیسیون

توان این پیشنهاد می ها تعیین شوند. در مورد جزئیات اجراییطرح انتشار یا عدم انتشار عمومی گزارش

ها الگو گرفت. از جمله اینکه نامهها و پایاناز سازوکار موسسه ایرانداک در زمینه انتشار متن رساله

پذیر شود. از طرف ها صرفاً با ثبت نام و احراز هویت کاربر در سامانه امکاندسترسی به متن گزارش

به پرداخت هزینه حداقلی باشد تا کاربران  دیگر دسترسی به متن گزارش مربوط به هر پروژه منوط

 هایی را که به آن نیاز دارند را دانلود کنند.صرفًا گزارش

های آموزشی و طراحی نظام تعیین اعتبار پژوهشی مبتنی بر عملکرد برای موسسه .5-13

 پژوهشی

محور و دیهای وروها از جمله مدلهای قدیمی تعیین اعتبارپژوهشی دستگاهبا توجه عملکرد ضعیف مدل

های های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته )به ویژه کشورهای اروپایی(، تالشمبتنی بر سرانه در طی سال

های آموزشی و ها و موسسهریزی بهینه در مورد دانشگاهگستردهای در راستای طراحی مکانیزمی برای بودجه

تغییرات  1980توسعه دولتی کشورهای اروپایی از دهه بودجه تحقیق و اند. به نوعی نظام پژوهشی انجام داده

های جدید های مبتنی بر گذشته به سمت رژیمعمیقی را تجربه کرده است که به عنوان حرکت از تخصیص

. در (Lepori, Reale, & Spinello, 2018) ریزی که مبتنی بر عملکرد و رقابت هستند حرکت کردندبودجه

ها و ریزی مبتنی بر عملکرد را برای دانشگاهانگلیس یکی از اولین کشورهایی بود که نظام بودجهاین میان 

 . (Korlaar et al., 2014)های آموزشی و پژوهشی  معرفی کردموسسه

سال، با  5شوند. سپس در طی آن بندی میسال یکبار ارزیابی و اولویت 5ها هر در انگلیس دانشگاه»

دهند تا این گاه قرار میبندی هر سال مبلغی را به عنوان گرنت در اختیار دانشتوجه به امتیاز اولویت

ها حدود ها و در راستا ماموریت خود هزینه کند. در این میان معموالً دانشگاهبودجه را براساس اولویت

درصد را به عنوان  30دهند و مثال درصد این گرنت را به تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص می 60

های خود در اختیار اعضا هیات ی ماموریتگذارند تا در راستاها میگرنت بادی در اختیار دانشگاه

 (Intw 09« )علمی قرار دهند.
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نتایج برخی از مطالعات در ادامه دیگر کشورها نیز این مسیر را طی کردند. باید توجه داشت. در همین راستا 

نشان داده است که  استقالل و رقابت برای دریافت اعتبار پژوهشی به صورت مثبت با خروجی نهادهای 

. با (Aghion, Dewatripont, Hoxby, Mas-Colell, & Sapir, 2007)وزشی و پژوهشی همبستگی دارد آم

آموزشی  هایها و موسسهریزی مبتنی بر عملکرد باید توجه داشت که برخی از دانشگاهوجود اهمیت بودجه

ممکن است به واسطه اینکه در ابتدای راه خود هستند، عملکرد قابل توجهی نداشته باشند و قاعدتاً تعیین 

ها بر مبنای عملکرد مشکالت متعددی را به همراه دارد. در این راستا دولت استرالیا در نظام ارزیابی بودجه آن

های آموزشی که یک شرایط حداقلی را داشته سهها و موسخود به این موضوع توجه کرده است و دانشگاه

ها بر مبنای عملکرد شوند و بودجه آنباشند )مثالً دارای حداقل پنج مقاله عملی باشد( وارد فرآیند ارزیابی می

 شود. تعیین می

ریزی بخش پژوهش کشور مربوط به نحوه تعیین بودجه های نظام بودجهبا توجه به اینکه یکی از چالش

های مختلف است بنابراین نیاز است که یک اصالح ساختاری در مورد مکانیزم تعیین بودجه پژوهشی نسازما

های آموزشی و پژوهشی صورت بگیرد. به نوعی نیاز است که سهم هر موسسه آموزشی و ها و موسسهدانشگاه

تعیین بودجه نیز  پژوهشی از بودجه کل کشور به عملکرد آن موسسه متصل گردد و از این طریق مکانیزم

ها شفاف گردد. در همین راستا برخی از متخصصان داخلی نیز معتقدند که نیاز است که سهم هر یک از دانشگاه

های آموزشی و پژوهشی از کل اعتبار پژوهشی کشور بر مبنای نتایج ارزیابی عملکرد این نهادها و موسسه

. البته با توجه به تجربه دیگر کشورها و همچنین ساختار حاکم بر کشور، تغییر (1395. انی)حاجتعیین شود

ریزی مبتنی بر عملکرد با ریزی افزایشی به بودجهریزی پژوهشی این نهادها از مدل بودجهیکباره نظام بودجه

ی متعددی همراه خواهد بود. بنابراین نیاز است که این مکانیزم تعیین بودجه به تدریج و در طی هاچالش

 زمان در کشور اجرا شود.

ما باید یک سیستم ارزیابی عملکرد داشته باشیم و بودجه پژوهشی را بر مبنای آن تخصیص بدهیم. »

درصد به واسطه نتیجه  20ی مثال های اولیه درصد پایینی از بودجه پژوهشتوان در سالالبته می

شود ارزیابی تعیین شود اما به مرور زمان میزان این بودجه که از نتایج ارزیابی عملکرد تعیین می

های مختلف همه اطالعات خود را به صورت مستند ثبت افزایش یابد و در طی این زمان سازمان

 (Intw 30) «کنند.می
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های پژوهشی این است که باید یک سیستم ی کارا نمودن بودجهترین گام در راستابه نظر من مهم»

ارزیابی عملکرد مناسب و کارا طراحی کنیم و نتایج حاصل از ارزیابی مورد نظر را در تخصیص و تقسیم 

 (.Intw 04) «های دولتی به نحو مطلوب مورد نظر قرار بدهیم.بودجه

های از ارزیابی مبتنی بر داوری تخصصی یا های مختلف، کشوردر مورد نحوه توزیع برای دستگاه»

peer review کنندکه ما هر سال یک حداقل بودجه مشخص به کنند و مثالً عنوان میاستفاده می

سال یکبار  6دهیم و بقیه بودجه شما بر مبنای نتایج ارزیابی عملکرد است که به عنوان مثال شما می

کنند که در زمان ارزیابی عملکرد همه داده ها و اطالعات ها سعی میشود. بنابراین دستگاهانجام می

های مختلف را در اختیار ها دانشگاهخود را در اختیار تیم ارزیابی قرار بدهند. برای این کار هم داده

 (Intw 12« )دهند تا هر دانشگاه عملکرد دانشگاه دیگر را ارزیابی کند.هم قرار می

نظام مبتنی بر عملکرد در تخصیص بودجه باید چند ویژگی داشته به صورت کلی باید توجه داشت که 

های پژوهش باید پسینی باشد،  خروجی و تاثیر های پژوهشی ارزیابی شود،  ارزیابی فعالیتباشد:  باید فعالیت

های پژوهشی ارزیابی شود، بخشی از  تخصیص دولتی بودجه پژوهشی نهادهای پژوهشی باید بر مبنای فعالیت

ی ارزیابی باشد،  ارزیابی و تخصیص بودجه باید در سطح سازمان و زیرمجموعه سازمان رخ خروج

 .(Zacharewicz, Lepori, Reale, & Jonkers, 2019)بدهد

های آموزشی و پژوهشی باید در این بین برخی از متخصصان معتقدند که نهاد متولی ارزیابی موسسه

تر یک نهاد خصوصی که توانمندی و تخصص الزم در زمینه ارزیابی عملکرد مستقل و به عبارت ساده

 د.  های مذکور را دارموسسه

تواند کار شورای عتف باشد. یک گروه ای باید خیلی مستقل باشند به نظر من میاین گروه حرفه»

توانند افراد متخصصی باشند که از بدنه دولت نباشند، متخصصینی باشند که در ای که واقعاً میحرفه

به نظر کیفی بار ها کارشان این باشد که مثالً هر سه سال یککنند. اینبخش خصوصی کار می

هایی را صورت بدهند و نتایج آن را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی، دیوان ارزیابی

« الخصوص مجلس شورای اسالمی و شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری قرار بدهند.محاسبات و علل

(Intw 14) 

 شود:در این راستا پیشنهاد می

های آموزشی و پژوهشی برای ارتقاء عملکرد باید نظام ها و موسسهدانشگاهبه منظور افزایش انگیزه 

ریزی مبتنی بر عملکرد تغییر ریزی افزایشی به سمت بودجهریزی اعتبارات پژوهشی از بودجهبودجه

کند. به منظور عملیاتی شدن این پیشنهاد این اتصال بین عملکرد و بودجه پژوهشی در یک بازه ده 

درصد اعتبارپژوهشی بر مبنای خروجی ارزیابی عملکرد تعیین  20ردد و در سال اول، ساله اجرا گ

 های بعد سهم بودجه مبتنی بر عملکرد افزایش یابد. گردد و به مرور در طی سال
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های آموزشی و پژوهشی نیاز است ها و موسسهدر این میان به منظور ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه

اغلب کشورهای توسعه یافته، یک شاخص ارزیابی عملکرد پژوهشی طراحی گردد.  که مطابق با تجربه

شود دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، با توجه به نظام آموزش عالی کشور پیشنهاد می

درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئول محاسبه این شاخص معرفی گردند. در این بین با توجه به 

ورهای توسعه یافته، نیاز است که شاخص عملکرد پژوهشی ترکیبی از دو بخش کمی و تجربه کش

ها، ارجاعات های علم سنجی مانند تعداد مقاالت، کتابکیفی باشد. در بخش کمی که اشاره به شاخص

های مختلف هر سال در ابتدای اندازی شود که موسسهو ... است، نیاز است که یک سامانه مشخص راه

ه اطالعات مربوط به عملکرد خود را در آن ثبت کنند. از آنجایی که سهم بودجه هر سازمان در مهرما

شود بنابراین محدودیت ثبت اطالعات سال مالی بعد در بازه زمانی آبان و آذر ماه سال جاری تعیین می

نکه این بخش تا اوایل مهرماه در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، برای بخش کیفی با توجه به ای

ها شود عملکرد پژوهشی موسسهبردار است بنابراین مشابه اغلب کشورها، پیشنهاد میاز ارزیابی هزینه

های خانههایساله انجام شود. در این بخش از ارزیابی نیاز است که در وزارت 3های زمانی در بازه

براساس معیارهای کیفی  های مختلف تشکیل شده وهای تخصصی با توجه به رشتهمذکور کمیته

مشخص، عملکرد پژوهشی موسسه توسط اعضای کمیته ارزیابی شود. بنابراین نتیجه ارزیابی کیفی 

هر دوره تا انجام ارزیابی کیفی جدید مبنای عمل خواهد بود. در نهایت پس از محاسبه امتیاز نهایی 

ه دفاتر مربوط به تعیین اعتبار های کمی و کیفی، نتیجه نهایی بهای از ترکیب امتیاز بخشموسسه

گردد تا بخشی از اعتبار پژوهشی با توجه ها در سازمان برنامه و بودجه ارسال میپژوهشی این موسسه

 به نتایج ارزیابی تعیین گردد.

 

 های شفاف در حوزه پژوهش تعیین و انتشار اولویت .14-5

های ا حاکی از آن است که یکی از اقدامبررسی نظام پژوهش کشورهای مختلف از جمله سوئیس، نروژ، ایتالی

هایی به منظور رفع نیازهای ضروری های پژوهشی محدود در مسیر انجام پژوهشمهم در راستای هدایت بودجه

های پژوهشی به نوعی به عنوان یک های شفاف در حوزه پژوهش است. اولویتجامعه، تعیین و انتشار اولویت

 ,Potì & Reale)های پژوهشی با نیازها و مسائل جامعه هستندطباق طرحمعیار مهم برای بررسی میزان ان

در تجربه های پژوهشی محققان های پژوهشی شفاف به منظور هدایت مسیر فعالیت. تعیین اولویت(2007

 شود.  سنگاپور نیز به خوبی دیده می

های پژوهشی شفاف که مورد اجماع همه بازیگران نظام پژوهش همانطور که اشاره مشخص نبودن اولویت

های نظام پژوهش کشور است. این چالش در طی مصاحبه به ذینفعان مختلف به کشور باشد، یکی از چالش

های پژوهشی نداشتند بسیاری از نهادها اطالع دقیقی در مورد اولویتای که گونهخوبی مشخص گردید که به
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کردند. با این حال های مطرح شده در نقشه جامع علمی کشور اشاره میو برخی از نهادها نیز صرفاً به اولویت

های متعددی به عنوان اولویت کشور مطرح شدند در های نقشه جامع علمی کشور کلی بوده و حوزهاولویت

های پژوهشی ها است. بنابراین الزم است که اولویتالی که مفهوم اولویت تمرکز بر تعداد محدودی از حوزهح

 کشور در طی تعامل با ذینفعان مختلف تعیین شده و به صورت عمومی منتشر شوند. 

های اولویت های ابالغی شفاف تر و واقعی تر بیان شوند. برای اولویت گذاری از نظرات مدیران بخش»

 (Intw 02« )پژوهشی استفاده شود.

 شود:در این راستا پیشنهاد می

در طی تعامل با بازیگران مختلف و مبتنی بر رویکردهای علمی  مکلف است که شورای عالی عتف

مدت را شناسایی کند. با توجه به اهمیت های پژوهشی کشور در افق کوتاه و میانمجموعه اولویت

 ها به چند نکته توجه شود:است که در فرآیند تعیین اولویت های پژوهشی نیازاولویت

 با توجه به مفهوم اولویت نیاز است که چند حوزه محدود به عنوان اولویت شناسایی شوند. .1

ی رها زمانی معنادار است که همه بازیگران آن را بپذیرند بنابراین ضرواز آنجایی تعیین اولویت .2

ها ا ذینفعان مختلف شناسایی شده و اجماع بر روی آنها در طی تعامل باست که اولویت

 صورت بگیرد. 

های ها و فعالیتها، هدایت بودجهاز آنجایی که یکی از کارکردهای اصلی تعیین اولویت .3

های دولتی مختلف که اقدام به اعطای گرنت پژوهشی است بنابراین الزم است که سازمان

کنند، یکی از معیارهای ارزیابی پیشنهادهای می های پژوهشیپژوهشی یا برگزاری فراخوان

 های پژوهشی کشور در نظر بگیرند.مطرح شده را میزان انطباق موضوع پیشنهادی با اولویت

ها به صورت عمومی منتشر شده و های زیرمجموعه آندار و موضوعهای اولویتحوزه .4

ها همه ذینفعان نسبت به آنای که ها صورت بگیرد به گونهرسانی الزم در مورد آناطالع

 آگاه باشند.

های با توجه به اینکه تغییر و تحوالت مداوم در دنیا، بنابراین نیاز است که فهرست اولویت .5

 پژوهشی کشور به صورت ساالنه مورد بازنگری قرار گرفته و به روز شوند.

 

 تدوین راهنمای پژوهش  .15-5

بین ذینفعان مختلف آن نظام است. وجود زبان مشترک یکی از مسائل مهم در هر نظام، وجود زبان مشترک 

گردد. در این میان بررسی شرایط را برای تعامل بهتر و سریعتر فراهم کرده و مانع بروز تعارض بین ذینفعان می

های مختلف به خوبی حاکی از آن است که در داخل کشور زبان مشترک و قابل درک کشور در حوزه تجربه

در این بخش وجود ندارد. به عنوان نمونه تعریف بازیگران مختلف از نظارت بر پژوهش، یا  برای همه ذینفعان
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ها و مشکالتی پژوهش کاربردی یا داوری کور یا ناشناخته متفاوت است و همین مساله منجر به بروز تعارض

راسکاتی منتشر المللی راهنمای جامعی مانند راهنمای فدر نظام پژوهش گردیده است. اگرچه در سطح بین

شده است با این حال به دالیلی نیاز است که راهنمای خاصی در حوزه پژوهش برای کشور تدوین شود تا به 

ایجاد زبان مشترک بین ذینفعان این نظام کمک کند. در درجه اول باید توجه داشت که راهنمای فراسکاتی 

های پژوهشی متمرکز شود و گیری هزینهازهسعی کرده است به صورت خاص متمرکز بر مفاهیم مرتبط به اند

شویم را تعریف کند. ثانیاً، راهنمای فراسکاتی ها روبرو میکمتر به مفاهیم ساده و ابتدایی که در سطح اجرا با آن

رسد با توجه به شرایط خاص کشور نیاز است که اند اما به نظر میالمللی تعریف شدهبا توجه به شرایط بین

تر تعریف شوند. در این راستا برخی از صاحبنظران نیز به اهمیت یم به صورت خاص و دقیقبرخی از مفاه

 اند. تدوین یک راهنمای در مورد مفاهیم بخش پژوهش کشور اشاره کرده

در این راستا در دنیا کارهای مختلفی انجام شده است مثال همان راهنمای فراسکاتی یک نمونه است »

کنند. در این زمینه به نظر من ه است و کشورهای مختلف از آن استفاده میکه تعاریف را بیان کرد

بهتر است که سند مشابه فراستکاتی برای بخش پژوهش کشور تدوین کنیم که در آن این مفاهیم 

رابه صورت دقیق و شفاف تعریف کنیم. مثال اینکه پژوهش کاربردی چه تعریفی دارد و چگونه تعیین 

در قالب یک سوال در  40-60های تقاضامحور یا همان مثال در برنامه پژوهششود. به عنوان می

ای یا ها از چه نوعی است از جمله کاربردی، توسعهپرسشنامه از افراد سوال می شد که پژوهش آن

کنندگان هر سه گزینه را انتخاب بنیادی. به خاطر این تعریف مشخصی وجود نداشت برخی از شرکت

 (Intw 30« )کردند.می

 شود:در این راستا پیشنهاد می

به منظور دستیابی به زبان مشترک بین ذینفعان نظام پژوهش کشور، نیاز است که شورای عالی عتف 

طی تعامل با ذینفعان مختلف، یک راهنمای در مورد مفاهیم بخش پژوهش آماده کند. در تدوین 

 شود:راهنما و ارائه تعریف مفاهیم باید به نکات زیر توجه 

ای که برای ذینفعان تالش گردد که مفاهیم به صورت دقیق و شفاف ارائه شوند به گونه .1

مختلف قابل درک باشد. به عنوان مثال در مورد تعریف پژوهش کاربردی معیارهای مشخص 

و دقیق برای تعیین اینکه یک پژوهش کاربردی است یا خیر؟ ارائه شوند. یا در مورد تعریف 

ای پژوهشی باید به صورت دقیق مشخص شود که نظارت شامل چه هنظارت بر طرح

ها چگونه انجام خواهند شد. از جمله برخی از گردد و هر یک از فعالیتهایی میفعالیت

های توان به مفاهیمی مانند نظارت بر طرحمفاهیم که در راهنما باید بررسی شوند می

 ای و ... اشاره کرد.وسعهپژوهشی، داوری ناشناس، پژوهش کاربردی، پژوهش ت
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پس از تدوین راهنما با همکاری ذینفعان مختلف، نیاز است که این راهنما در یک مرجع  .2

باالدست مانند شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب گردد و به صورت عمومی منتشر گردد. 

نظام  عالوه بر این باید تعاریف ارائه شده در این راهنما مالک عمل همه ذینفعان مختلف

های مختلف نیز مبتنی بر تعاریف ارائه پژوهش قرار گیرد و ارزیابی عملکرد پژوهشی سازمان

  .شده در این راهنما باشد

 های پژوهشی مشترک امکان تجمیع نیازها و مسائل نهادهای مختلف و انجام طرح .5-16

های پژوهشی معموالً الیتبردار است. از طرف دیگر فعهای قبل، پژوهش یک فعالیت هزینهبا توجه به بحث

با محدودیت منابع مالی همراه هستند. بنابراین الزم است که با مدیریت صحیح این منابع محدود در راستای 

ریزی بخش پژوهش کشور، توزیع دار هزینه شوند. در این بین یکی از مسائل نظام بودجهرفع نیازهای اولویت

ها مختلف است. توزیع گسترده منابع های پژوهشی در بین سازمانگسترده و خُرد شدن بیش از اندازه بودجه

شود بین اعتبار پژوهشی نهادها و بودجه مورد نیاز برای انجام پژوهشی به منظور رفع منجر به شرایطی می

ها، تناسب وجود ندارد و میزان بودجه واقعی کمتر از بودجه مورد نیاز است. در این شرایط نهادهای نیازها آن

 شوند:ولتی با دو گزینه روبرو مید

تر )یا غیرضروری( که متناسب با تخصیص بودجه محدود به طرح پژوهشی با اولویت پایین .1

 اش است.اعتبارپژوهشی

دار، که در این شرایط به واسطه عدم تناسب تخصیص همان بودجه محدود به طرح پژوهشی اولویت .2

شود که منجر به رفع نیاز و مسئله یفیتی انجام میکبودجه واقعی و بودجه مورد نیاز، پژوهش بی

 گردد. واقعی کارفرما نمی

های صورت گرفته و نظرات صاحبنظران حاکی از آن است که در برخی از موارد نهادهای در این میان بررسی

 دولتی مختلف دارای یک نیاز پژوهشی مشترک هستند. در این شرایط یکی از اقدامات مناسب این است که

های متقاضی شرایط برای تجمیع تقاضای نهادهای دولتی مختلف فراهم گردد. در ادامه نیز هر یک از سازمان

با توجه به بودجه مورد نیاز برای انجام پژوهش، سهم خود را پرداخت خواهد کرد. در نهایت نیز خروجی طرح 

کشور نیز به اهمیت تجمیع تقاضای  پژوهشی در اختیار همه متقاضیان قرار خواهد گرفت. برخی از متخصصان

های موفق در زمینه تجمیع نیازهای پژوهشی نهادهای مختلف اشاره کردند. نکته قابل توجه اینکه یکی از تجربه

 های موفق کشور( شده است.در کشور منجر به ظهور شرکت مپنا )به عنوان یکی از شرکت
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های مشابه( توان افقی )تقاضاهای سازمانمییکی از نکات مهم دیگر بحث تجمیع تقاضاها است که »

توان به های مختلف( را مطرح کرد. به عنوان نمونه مییا عمودی )تقاضا یک سازمان در طول سال

تجربه شرکت مپنا اشاره کرد که وزارت نیرو  به منظور رفع نیازهای خود در حوزه نیروگاهی ایده 

کرد و بعد براساس همان حجم تقاضا شرکت مپنا  اندازی یک شرکت با شرکت زیمنس را مطرحراه

 (Intw 33« )اندازی شد.راه

های پژوهشی مشترک نداریم مگر اینکه تجمیع تقاضا و تعریف طرح در حال حاضر سازوکاری» 

ها به صورت مستقل اقدامی در این زمینه انجام بدهند. در حال حاضر یکسری از مشکالت ما سازمان

است مثال اصفهان با کهگیلویه و بویر احمر یا ما )آذربایجان شرقی( با آذربایجان  ایمشکالت بین حوزه

ها غربی یا اردبیل مشکل مشترک در زمینه محیط زیست داریم، یعنی مشکالتی که باید با همدیگر آن

های مشترک بین استانی را از این محل تعریف کرد خیلی  عالی را حل کنیم. منتها اگر بشود پروژه

شود بخشی از خواهیم یک طرح کالنی را اجرا کنیم خوب میشود. مثالً ما برای دریاچه ارومیه مییم

 (.Intw 22« )آن را ما تامین اعتبار کنیم و بخشی دیگر را ارومیه تامین اعتبار کند.
 

 شود:در این راستا پیشنهاد می

کاری، پیشنهاد اری از موازیبه منظور تجمیع تقاضاهای مشترک نهادهای دولتی و همچنین خودد

های موجود )به ویژه سامانه ساتع( شرایطی را فراهم کنند شود شورای عالی عتف در قالب سامانهمی

که نهادهای مختلف نیازهای پژوهشی خود را به صورت شفاف ثبت کنند و اطالعات این نیازهای 

توانند در صورت ادهای مختلف میذینفعان نمایش داده شود. در این شرایط نه رپژوهشی برای سای

ها وارد مذاکره شده و طرح پژوهشی مشترکی را تعریف کنند. وجود نیاز پژوهشی مشابه با آن سازمان

 در مورد سازوکار اجرای این پیشنهاد نیاز است به نکاتی توجه شود:

ای بین هدر ابتدا الزم است که اقدامات ترویجی مناسب در مورد مزیت این مدل از همکاری .1

سازمانی در میان نهادهای دولتی مختلف صورت بگیرد. در این زمینه استفاده از انتشار 

 تواند مفید باشد.های آموزشی میهای موفقیت و همچنین برگزاری کارگاهداستان

با توجه به اینکه یکی از عوامل موفقیت در همکاری بین سازمانی تمایل طرفین به همکاری  .2

از است در این سامانه یک بخش خاص برای ثبت نیازهای پژوهشی است، بنابراین نی

هایی که به دنبال استفاده از طرح پروژه پژوهشی مشترک هستند، در نظر گرفته سازمان

شود. در این بخش الزم است که متقاضی نیاز و مساله خود را به صورت شفاف بیان کند که 

 برای دیگران قابل درک باشد.

های متقاضی در زمان ثبت نیاز خود گیری همکاری، سازماناحتمال شکل به منظور افزایش .3

ای که ممکن است نیاز مشابهی داشته باشند اشاره کرده و متن نیاز ثبت به همکاران بالقوه

 ها ارسال گردد.  شده برای آن سازمان

ای های کاری برای نیازهبا توجه به تجربه موسسه آیدیاکانکشن در زمینه تشکیل تیم .4

شود از سازوکار این موسسه الگو گرفته شود از جمله تعیین تسهیلگر مشترک، پیشنهاد می

 های کاری.برای تیم
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 اهرم کردن اعتبارات محدود بخش پژوهش کشور .5-17

های اصلی در نظام پژوهش کشورهای مختلف است. در این محدودیت منابع دولتی پژوهش یکی از چالش

سیاستگذاران کشورهای مختلف سعی کردند که با استفاده از ابزارهای مختلف، های اخیر راستا در طی دهه

بخش پژوهش را به سمت تامین مالی از منابع متنوع )غیر از دولت( هدایت کنند. در همین راستا در طی 

شود که بخش پژوهش در کشورهای توسعه یافته منابع مالی خود را عالوه بر دولت های اخیر مشاهده میسال

کنند. در المللی تامین میهای بینها و همچنین سازمانهای مختلف دیگری مانند صنعت، خیریهاز بخش

های مختلف در طول زمان میزان توان به تجربه سنگاپور اشاره کرد که دولت از طریق برنامههمین زمینه می

ها به صورت خی از پژوهشدر آلمان نیز برمشارکت صنعت در تامین مالی بخش پژوهش را افزایش داد. 

شوند. در همین راستا همکاری انجمن فرانهوفر و صنعت برای مشترک توسط دولت و صنعت تامین مالی می

.عالوه بر این (Nill & Grablowitz, 2009)های کاربردی شهرت زیادی دارندتامین مالی مشترک پژوهش

ای هانگلیس نیز در این زمینه جالب توجه است. با این حال با توجه به ماهیت فعالیت 1تجربه برنامه لینک

 های پژوهشی کار سختی است. علمی و پژوهش، تحریک صنعت در یک کشور برای تامین مالی فعالیت

نظام پژوهش ایران نیز همانند دیگر کشورها با محدودیت منابع دولتی در بخش پژوهش روبرو است، 

ه بیشتر صنایع بنابراین نیاز است که دولت با اهرم کردن منابع محدود خود، شرایط را برای مشارکت هر چ

 های پژوهشی را فراهم کند. کشور در تامین مالی فعالیت

در مورد بودجه های پژوهشی یک زمان است که ما اصرار داریم که پول بخش پژوهش را افزایش »

بدهیم. یک راه این است که پول بخش پژوهش را اهرم کنیم. منظور از اهرم کردن این است که مثال 

هزار میلیارد پول دارد که ان را اهرم کرده است. در واقع صندوق پول  3ایی صندوق نوآوری و شکوف

خواهم، بلکه شما را در بانک ها گذاشته است و عنوان کرده است که من سود این پول را از شما نمی

مشارکت  6به  1بیاید با ما در حمایت از شرکت های دانش بنیان مشارکت کنید. یعنی به نسبت مثال 

میلیارد مشارکت کند و مجموع این پول برای  600میلیارد در بانک گذاشتیم شما  100ر ما کنید اگ

 (Intw 10« )حمایت از شرکت های دانش بنیان استفاده شود.

                                                 
 

1 LINK 
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های اخیر اقداماتی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق در این میان اگرچه طی سال

های ردن منابع دولتی صورت گرفته است. در این میان اگرچه تجربه پژوهشنوآوری و شکوفایی در زمینه اهرم ک

با این حال تجارب موفق کشور طی  1خورده در این حوزه مطرح استتقاضامحور به عنوان یک برنامه شکست

های مختلف، حاکی از آن است که در صورت طراحی مکانیزم مناسب برای اهرم کردن های اخیر در حوزهسال

 توان به تجربهمالی دولتی، این ایده مفید خواهد بود.از جمله اقدامات دولت در اهرم کردن منابع مالی می منابع

 صندوق نوآوری و شکوفایی یا برنامه ساخت ایران اشاره کرد.  

های خوب در زمینه اهرم کردن منابع دولتی،  برنامه ساخت ایران است که در یکی دیگر از برنامه»

کند و درصد هزینه را معاونت علمی پرداخت می 40دانشگاه یک تجهیزاتی را خرید کنند مواردی که 

ها، کند. با این حال به منظور اجتناب از بروز برخی مشکالت و ابهامدرصد را دانشگاه تامین می 60

کنند و در ادامه هر یک از طرفین همکاری سهم خود به حساب صندوق خاص این برنامه واریز می

کند. دوق مورد نظر با توجه به پیشرفت فرآیند خرید بر آن نظارت کرده و سهم خود را پرداخت میصن

درصد هزینه فروش از شرکت تولیدکننده دریافت  5های صندوق نیز از محل در این بین هزینه

 (Intw 33« )شود.می

. تا  آنجایی که من  همان کاری که معاونت علمی فناوری برای ساخت تجهزات کرد جواب داد دیگر»

اش های اعالم کرد که شما بیایید فالن محصول را بسازید و بعد در نمایشگاه ارائهدونم به شرکتمی

درصد هزینه  40کنید اگر یک دستگاه دولتی محصولتان را بخرد از طرف معاونت علمی فناوری  

عاونت علمی فناوری در صورتی است دهد. و این سازوکار جواب داد. برنامه مخرید را به آن دستگاه می

اید که تحقق پیدا کند یعنی دستگاه دولتی محصول را خریداری کرده باشد یعنی مثالً  وزارت نیرو می

 Intw) «.شودخرد و دیگر ورودش از خارج قطع میو به جای یک محصول خارجی، آن محصول را می

14) 

 شود:در این راستا پیشنهاد می

ای در راستای برنامه شودش محدودیت منابع مالی دولتی بخش پژوهش پیشنهاد میبه منظور رفع چال

کردن منابع محدود دولتی در بخش پژوهش طراحی گردد. منطق برنامه تا حدی مشابه با برنامه اهرم

های تقاضامحور وزارت عتف است اما در زمینه شرایط و فرآیند اجرا لینک انگلیس و برنامه پژوهش

های صورت گرفته نیاز است که در طراحی و اجرای برنامه مورد نظر ست. با توجه به بررسیمتفاوت ا

 به نکات زیر توجه شود:

های پیشنهادی از سوی صنعت و اعضای هیات با توجه به اهمیت بررسی تخصصی طرح .1

شود که این حمایت از پژوهشگران پیشنهاد می در نظرگرفتن ظرفیت صندوق علمی و
                                                 

 

هایی بود که در فرآیند اجرا های قبل اشاره شد ایده این برنامه مفید است اما شکست این برنامه تا حدی زیادی به واسطه ضعفهمانطور که در فصل 1

 های پژوهشی.وجود داشت از جمله تعیین نکردن ناظر برای طرح
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. با این حال صندوق حمایت از پژوهشگران در اجرای انتخاب شودعنوان متولی صندوق به 

های پژوهش و فناوری استانی مراحل مختلف کار را پیش ببرد به ویژه طی تعامل با صندوق

 های مالی.بحث

به منظور تشویق بخش خصوصی به مشارکت در برنامه نسبت مشارکت دولت و بخش  .2

 درصد دولت. 49درصد بخش خصوصی و  51یعنی  باشد. 51-49خصوصی به صورت 

در شروع همکاری و بعد از انعقاد قرارداد، بخش خصوصی سهم خود را به حساب صندوق   .3

پژوهش و فناوری استان مورد نظر خود واریز کند. در مقابل دولت نیز سهم خود را به حساب 

 این صندوق واریز کند.

حتوای طرح و سابقه مجری و متقاضی در های پیشنهاد منوط به بررسی مپذیرش طرح .4

 های تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران است.کارگروه

های برای هر طرح پژوهش باید یک ناظر تخصصی در نظر گرفته شود و پرداخت هزینه .5

 پیشرفت طرح پژوهشی با تایید ناظر صورت بگیرد.

هشی را به صورت کامل طرفین همکاری باید در قالب قراردادی متعهد شوند که طرح پژو .6

دهند و در صورت عدم انجام تعهدات ملزم به پرداخت خسارت به طرف مقابل شوند. انجام می

در این میان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به عنوان مرجع حل اختالف انتخاب 

 .شود

 

ا توجه ریزی بخش پژوهش بهای مرتبط با بودجهنامهها و آیینتدوین قوانین، برنامه .5-18

 ها و شرایط کشورویژگی

ریزی بخش پژوهش به آن تاکید شده است، در نظر های مهم که همواره در ادبیات بودجهیکی از بحث

ها و قوانین مرتبط به تامین مالی بخش ها، سیاستها و شرایط کشور در زمان تدوین برنامهگرفتن ویژگی

های مهم های قبل اشاره شده، یکی از چالشه در بخشپژوهش است. با وجود اهمیت این موضوع همانطور ک

های مرتبط با پژوهش بدون توجه به شرایط و ریزی بخش پژوهش کشور تدوین سیاست و برنامهنظام بودجه

قوانین کشور است. در این زمینه به برخی از شواهدی که بیانگر این چالش هستند اشاره گردید. با توجه به 

شناسی علمی، با اخذ های مرتبط با پژوهش مبتنی بر یک روشها و برنامهه سیاستاین نکات الزم است ک

 نظرات ذینفعان مختلف و همچنین بررسی تجارب موفق در آن حوزه تدوین شوند.
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ها بازنگری صورت در همین راستا برخی از صاحبنظران به مواردی اشاره کردند که نیاز است که در آن

اشاره کرد در آن اشاره شده  1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصره   "و"به به بند  توانبگیرد. از جمله می

 الزحمه به دانشجویان پرداخت شود.درصد مبلغ قراردادهای به عنوان حق 60است، حداقل 

درصد  60درصد است که اعضای هیات علمی باید  60یکی از گیرهای این بند قانونی اون بحث »

شجو بدهند این موضوع انگیزه خیلی از اعضای هیات علمی را کم کرده است. دیوان قرارداد را به دان

درصد قرارداد به دانشجو پرداخت شود. من آمار دقیق  60کند که حتما محاسبات این را چک می

کند. البته راه برای دور زدنش خیلی زیاد است محاسبات روی این موضوع نظارت میداریم که دیوان

توان انجام داد. برای این مساله چند راهکار وجود دارد صورت نمایشی خیلی از کارها را می و اینکه به

درصد صرف هزینه منابع انسانی )نه  60درصد کاهش پیدا کند یا اینکه عنوان بشه  60اول اینکه این 

ه از این های به چند دسته تقسیم شوند و برای هر دستدانشجو( شود. یک پیشنهاد دیگه اینکه پروژه

تواند درصد های مطالعاتی استاد میها یک درصدی به دانشجو اختصاص داده شود. در پروژهپروژه

هایی که نیاز به کار آزمایشگاهی و خرید مواد باالتری را به دانشجو پرداخت کند اما در مورد پروژه

 (Intw 20« )اولیه دارند، سهم کمتری به دانشجو پرداخت شود.

 شود:ا پیشنهاد میدر این راست

های مربوط به حمایت از پژوهش در کشور و قابل ها و برنامهبه صورت کلی به ارتقاء اثربخشی سیاست

های مختلف پس از بررسی ها و سیاستشود که طراحی و تدوین برنامهها، پیشنهاد میاجرا کردن آن

به  ها و شرایط کشور انجام شود.های موفق بین المللی و همچنین بررسی ویژگیطرحو مطالعه دقیق 

   باید به صورت زیر عمل شود:  1400ماده واحده قانون بودجه  9تبصره "و"در مورد بند عنوان نمونه 

به منظور استفاده کارآمد از منابع محدود حوزه پژوهش و افزایش انگیزه اعضای هیات علمی برای 

 9تبصره "و"شود که در مورد بند پیشنهاد می های با کیفیت،مشارکت هرچه بیشتر در انجام پژوهش

درصد از  60های بعد(، حداقل )و تکرار این بند در قوانین بودجه سال 1400ماده واحده قانون بودجه 

اعتبار پروژه به منابع انسانی شامل دانشجو و عضو هیات علمی اختصاص داده شود. عالوه بر این الزم 

های مختلف توجه شود. به به تفاوت ماهیت پژوهش در رشته است که در تعیین این سهم حداقلی

های فنی و مهندسی که بخش زیادی از اعتبار پروژه صرف خرید تجهیزات و مواد عنوان مثال در رشته

های شود باید سهم کمتری برای منابع انسانی )و دانشجو( در نظر گرفته شود اما در رشتهاولیه می

 واند بیشتر باشد. تعلوم انسانی این سهم می

 هاهای پژوهشی در سطح سازمانهای مربوط به طرحثبت هزینه .5-19

های دقیق و جامع یکی از الزامات اساسی برای سیاستگذاری و مدیریت کارآمد دسترسی به اطالعات و داده

که  کند. با این حال همانطورای هستند. این موضوع در مورد نظام پژوهش کشور نیز صدق میدر هر حوزه

شود وجود های دولتی که صرف پژوهش میقبالً نیز اشاره شده در داخل کشور، آمار دقیقی در مورد هزینه
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های دولتی مربوط به تحقیق و توسعه از محل ندارد. به بیان ساده برخالف کشورهای توسعه یافته که هزینه

های مطرح شده در راساس اعتبار برنامههای دولتی مربوط به پژوهش بشود،  هزینهکرد آن گردآوری میهزینه

های گردد. به بیان ساده در کشورهای توسعه یافته رویکرد محاسبه هزینهمتن الیحه و قانون بودجه محاسبه می

گردد. این در حالی است که با تحقیق و توسعه از پایین به باال است اما در ایران از باال به پایین محاسبه می

هایی دولتی که صرف ی، بوروکراسی و برخی مالحظات دیگری در نظام پژوهش کشور، هزینهتوجه ساختار ادارا

شود کامالً برابر با اعتبار ذکر شده در قانون بودجه نیست. در این راستا برخی از متخصصان معتقدند پژوهش می

ود، استفاده از قدرت شهایی که صرف پژوهش میکه یکی از راهکارهای مناسب برای محاسبه آمار دقیق هزینه

های مختلف است. به نوعی صاحبنظران معتقدند با توجه به اینکه در و اختیار مدیر مالی و ذیحساب سازمان

ها ملزم شوند در شود، بنابراین آنها هزینه کردن بودجه با تایید مدیر مالی یا ذیحساب انجام میهمه سازمان

ها در های پژوهشی را امضا کنند که آمار مربوط به این هزینهحصورتی درخواست پرداخت هزینه مربوط به طر

یک سامانه مشخص ثبت گردد. در این راستا نیز پیشنهاد شده است که یک سامانه مشخص به منظور ثبت 

توان شرایطی فراهم کرد که این سامانه به عنوان بخشی از اندازی شود. البته میهای پژوهشی در آن راههزینه

های پژوهشی در نظر گرفته شود. قاعدتاً در این شرایط زمانی که کارشناس دیوان اصلی فعالیت سامانه

هایی برای کند در صورتی که هزینههای مختلف بررسی میکرد بودجه عمومی را در سازمانمحاسبات هزینه

 پذیرد. پژوهش ذکر شده باشد اما در سامانه مورد نظر ثبت نشده باشد را نمی

های ها در سازمانکرد بودجههای دولتی ما ذیحساب داریم که بر نحوه هزینهنید در سازمانببی»

توان از این رویه استفاده کرد برای محاسبه پژوهشی نیز میکند بنابراین در حوزهمختلف نظارت می

رسی کند ها، یعنی یکی از کارهای ذیحساب این باشد که برکرد آنهای پژوهشی از محل هزینهبودجه

های پژوهشی خود را در یک سامانه مشخصی ثبت کند.به این ترتیب که حتما سازمان مورد نظر هزینه

 (Intw 30)  «های پژوهشی را محاسبه کرد.توان از طریق آن سامانه مجموع هزینهمی

زد توان همانند ثبت حقوق و دستمشود میهای که صرف پژوهش میدر مورد ایده محاسبه کل هزینه»

ام هر ماه باید لیست حقوق و دستمزد تایید شود تا حقوق فرد  25در سامانه استخدامی عمل کرد که 

توان به واسطه های اجرایی میمورد نظر در انتهای ماه واریز شود. در این زمینه نیز در مورد دستگاه

که مربوط به  هاییحساب خود موظف باشند تا قبل از ابالغ اعتبار توسط ذی حساب، هزینهذی

های پژوهشی هستند در یک سامانه مشخصی )که برای این کار در نظر گرفته شده است( ثبت فعالیت

ها را در سامانه ثبت نکند، بعدًا کارشناسی ها این هزینهشوند. حاال نکته اصلی اینجا اگر دستگاه
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ذکر شده در اسناد شرکت  های پژوهشیتواند مجموع هزینهنهادهای نظارت مانند دیوان محاسبات می

ها را بررسی های ثبت شده برای پژوهش در سامانه مورد نظر مقایسه کند و اختالفرا با مجموع هزینه

 (Intw 32« )و اصالح کند.

های پژوهشی هستند بنابراین البته باید توجه داشت که برخی از سازمان به صورت خاص متمرکز بر فعالیت

هایی که گردد اما در مورد سازمانهای پژوهشی محاسبه میهای جزء هزینهل هزینهها کدر مورد این سازمان

کنند، صرفاً همان بخش به عنوان اعتبار می بخشی )معموالً بخش محدودی( از اعتبار خود را صرف پژوهش

 گردد.پژوهشی در سامانه ثبت می

 شود:در این راستا پیشنهاد می

شود که یک بخش شود، پیشنهاد میهای دولتی که صرف پژوهش میبه منظور محاسبه دقیق هزینه

مشخص در سامانه اصلی مربوط به پژوهش در نظر گرفته شود که مدیر مالی یا ذیحساب هر سازمان 

صرفاً در صورتی که هزینه مربوط به پروژه در آن سامانه ثبت شده باشد، درخواست هزینه کرد اعتبار 

کرد اعتبار د. عالوه بر این کارشناس دیوان محاسبات در زمان بررسی هزینهدولتی سازمان را تایید کن

های صرف شده برای پژوهش دارای گواهی ثبت هر سازمان به این نکته توجه داشته باشد که هزینه

 در سامانه مورد نظر باشند.

 

 های متنوع با توجه به جامعه هدف طراحی گرنت .5-20

های پژوهشی مطرح است، انتخاب افراد مناسب حوزه حمایت از فعالیتهایی که همواره در یکی از دغدغه

ها صرفاً دنبال حمایت از افراد با تجربه برای حمایت و انجام پژوهش است.، به عنوان نمونه برخی از سازمان

ها انهستند که این اقدام به نوعی منجر به نادیده گرفتن محققان جوان و با انگیزه است و برخی دیگر از سازم

های حامی پژوهش معموالً سعی دارند که با همه کنند. مساله اصلی این است که سازماننیز برعکس عمل می

محققان با یک شیوه برخورد کنند، در حالی که هر گروه از محققان و هر گروه از مسائل پژوهشی نیاز دارند 

ها به منظور حمایت موعه متنوعی از گرنتها برخورد شود. به همین منظور طراحی مجبه شیوه متمایز با آن

رسد. در همین راستا بررسی تجربه کشورهای از پژوهشگران مختلف در نظام پژوهش ضروری به نظر می

کند به عنوان مثال بنیاد تحقیقات آلمان به منظور مجموعه متنوعی از مختلف نیز این موضوع را تایید می

های دولتی و به های پژوهشی طراحی کرده است.  عالوه بر این سازمانتها را به منظور حمایت از فعالیگرنت

های متعددی را با هدف حمایت از محققان مختلف طراحی کرده و اجرا ویژه وزارت بهداشت استرالیا برنامه
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ها به دنبال حمایت از محققان جوان و صاحب ایده است که تجربه پژوهشی باالیی کند. برخی از گرنتمی

های با کیفیت ها به دنبال حمایت از محققان با تجربه و انجام پژوهشرند در مقابل برخی دیگر از برنامهندا

 هستند.   

های گرنت با توجه به تنوع جامعه هدف و مسائل مورد نظر، یکی از نکاتی است که در نظام طراحی برنامه

سسه نیماد و صندوق حمایت از پژوهشگران پژوهش کشور کمتر به آن توجه شده است. در این بین اگرچه مو

های مختلف تا حدی از خالء را پوشش بدهند اما در مجموع خالء این دیدگاه در سعی کردند با طراحی گرنت

های های متولی بخش پژوهش در طراحی برنامهنظام پژوهش کشور مشهود است. بنابراین الزم است که سازمان

 شته باشند. گرنت خود به این موضوع توجه دا

 شود:در این راستا پیشنهاد می

به منظور حمایت از ذینفعان مختلف و همچنین تخصیص منابع مالی به همه مسائل پژوهشی در  

های پژوهشی متنوعی شود که مشابه تجربه کشورهای آلمان و سنگاپور گرنتکشور، پیشنهاد می

نظور حمایت از پژوهشگران با تجربه و انجام هایی به مطراحی شود. در این راستا الزم است که گرنت

سازی و همکاری با های با کیفیت، حمایت از پژوهشگران جوان و صاحب ایده، حمایت از تیمپژوهش

 محققان داخلی و خارجی، حمایت از همکاری با صنعت و ... طراحی و اجرا شوند.

 

 نگرانههای آیندهفراخوان .5-21

ای است که محققان بالقوه باید در بازه ای پژوهشی عمدتاً به گونههبه صورت کلی ماهیت فراخوان طرح

زمانی محدود و مشخصی پروپوزال پیشنهادی خود را برای دریافت گرنت مورد نظر ارسال کنند. به همین 

های دقیق،جامع و با کیفیت را ندارند خاطر در بسیاری از مواقع محققان بالقوه زمان کافی برای تدوین پروپوزال

های و به همین دلیل بعضاً فرصت استفاده از توانمندی و تخصصی نیروی انسانی مناسب برای انجام طرح

رود. در این راستا برخی از کشورها مانند استرالیا، به منظور آگاهی پیش از موعد جامعه پژوهشی از دست می

یان ساده در این برنامه برخی از بینی را مطرح کردند. به بهای پیشپژوهشگران کشور، ایده برنامه فرصت

ها معموالً قبل از اعالم فراخوان واقعی برای یک طرح پژوهشی، پیشنهاد اولیه خود در مورد یک نیاز سازمان

کنند. شایان ذکر است که برآوردهایی در مورد میزان گرنت و همچنین دوره زمانی آن پژوهشی را منتشر می
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بینی نهایی نبوده و ممکن است های پیشاین حال باید توجه داشت که فرصت شود. بانیز در فراخوان اعالم می

ها بیشتر آگاه کردن محققان بالقوه در طول زمان دچار تغییر شوند یا کنسل شوند. ماهیت این دسته از گرنت

معه های مختلف است.  قاعدتا در این فضا شرایط تعامل هر چه بیشتر جانسبت به مشکالت و مسائل سازمان

تر کردن پژوهش توانند در دقیقگردد و بنابراین محققان بالقوه میهای متقاضی فراهم میمحققان و سازمان

 های متقاضی کمک کنند. مورد نیاز سازمان

بینی در حوزه پژوهش با این حال شواهد حاکی از آن است که در داخل های پیشبا وجود اهمیت فرصت

 بندی نامناسب فراخواندارد. در همین راستا است که برخی از محققان زمانای وجود نکشور چنین برنامه

های های پژوهشی را به عنوان یک چالش مطرح کردند. به همین خاطر ایده برگزاری فراخوان مشابه فرصتطرح

 تواند مفید باشد. بینی در این فضا میپیش

 شود:در این راستا پیشنهاد می

های آگاهی جامعه محققان بالقوه نسبت به نیازها و مسائل پژوهشی سازمانبه منظور ارتقاء سطح  

شود شورای ها با محققان بالقوه، پیشنهاد میدولتی و همچنین گسترش میزان تعامل و مشارکت آن

ها نیازها های دولتی شرایطی را فراهم کند که این سازمانهای الزم به سازمانعالی عتف با ارائه مشوق

 نگرانه و قبل از وقوع مطرح و منتشر کنند. ل پژوهشی خود را به صورت آیندهو مسائ

 فراهم کردن زمینه حضور محققان داخلی در خارج از کشور و بالعکس .5-22

ها، افراد مختلف به تنهایی دانش و تخصصی کافی برای امروزه با توجه به گسترش و تخصصی شدن دانش

ها سازی و همکاری در انجام د. از این رو است که بحث شبکهانجام پژوهش در یک حوزه خاص را ندارن

های با کیفیت یک مهارت خاص است که ها مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر انجام پژوهشپژوهش

در همین  است. 1سادگی قابل آموزش نیست و نیازمند تعامل با متخصصان و یادگیری از مسیر انجام پژوهشبه

توسعه یافته از مسیرهای مختلف به دنبال حمایت از همکاری و تعامل محققان داخلی با  راستا کشورهای

های المللی هستند. به عنوان نمونه دولت سنگاپور از زمان استقالل خود به واسطه برنامهمحققان برتر بین

                                                 
 

1 Learning by doing 
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عالوه بر این دولت  های پژوهشی داخلی حمایت کرده است.المللی در انجام پروژهمختلف از حضور محققان بین

المللی طراحی و اجرا کرده است از جمله هایی را در زمینه حمایت از تعامل با جامعه بینآلمان نیز برنامه

ها را فراهم ها و تکنسینهای تبادل دانشجویان دکتری، محققموسسه خدمات تبادل دانشگاهی بودجه برنامه

به دست تجربه دهد که در خارج از کشور یفرصت را م نیا یمانآل انینه تنها به دانشگاهکند. این موسسه می

 . کندیبه آلمان جذب منیز را  یخارج یاستعدادها ؛ بلکهآورند

شود الملل دیده میهایی در حمایت از تعامل با جامعه بیندر این میان با وجود اینکه در داخل کشور برنامه

صصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور اشاره کرد اما در مجموع توان به برنامه همکاری با متخکه از جمله می

شی از تغییرات نرخ ارز و باال رسد نظام پژوهش کشور در این بُعد ضعف دارد. بخشی از این ضعف نابه نظر می

المللی است. در همین راستا موسسه نیماد در گذشته به منظور ارزیابی بودن هزینه تعامل با محققان بین

های اخیر به واسطه تغییرات کرد اما در سالهای ارائه شده از  حداقل یک داور خارجی استفاده میروپوزالپ

های کشور در این زمینه، حضور گسترده شود. با این حال یکی مزیتنرخ ارز، از داورهای خارجی استفاده نمی

توانند از دانش و های دولتی خود میزمانهای برتر دنیا است که سامحققان و دانشجویان ایرانی در دانشگاه

های خارج از کشور توان از متخصصان داخلی که در دانشگاهها استفاده کنند به عنوان نمونه میتخصص آن

های پژوهشی، ارائه مشاوره در مورد فرآیند ها، نظارت بر طرحمشغول تحصیل هستند برای داوری پروپوزال

 رد.انجام پژوهش و ... استفاده ک

  شود:در این راستا پیشنهاد می

های انجام شده در کشور و ارتقاء سطح همکاری با متخصصان ایرانی به منظور ارتقاء کیفیت پژوهش 

المللی علم و فناوری در قالب شود که مرکز تعامالت بینخارج از کشور در حوزه پژوهش، پیشنهاد می

نی خارج از کشور شرایط استفاده از تخصص دانشجویان برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرا

های التحصیالن دکتری و اعضای هیات علمی ایرانی فعال در خارج از کشور در فعالیتدکتری، فارغ

های پژوهشی و ارائه مشاوره در فرآیند پژوهشی با عناوین مختلف مانند داوری پروپوزال، ناظر طرح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                            انجام پژوهش و ... را فراهم کند

 

 شورای عالی عتف براساس انتخابات بین جامعه محققان  هایسیونتعیین اعضای کمی .5-23



 شناسی نظام توزیع اعتبار پژوهشی و طراحی الگوی مطلوبآسیب

 

490 

 

های قبل اشاره شد در کشورهای توسعه یافته معموالً یک نهاد به عنوان متولی بخش همانطور که در بخش

های های پژوهشی دارای کمیتهکند. نهادهای مذکور معموالً به منظور مدیریت بهتر فعالیتپژوهش فعالیت می

های علمی مختلف هستند و هر کمیته متشکل از افراد متخصص در آن حوزه است. با توجه متعددی در حوزه

ن نحوه انتخاب های پژوهشی بنابرایهای تخصصی در بررسی و نظارت بر طرحبه نقش قابل توجه اعضای کمیته

اعضای هر کمیته اهمیت باالیی دارد. در این میان در کشورهای مختلف از رویکردهای مختلف برای انتخاب 

های شود. بررسی تجربه بنیاد تحقیقات آلمان حاکی از آن است که اعضای کمیتهها استفاده میاعضای کمیته

شود، انتخاب عه محققان این کشور انجام میتخصصی در این موسسه بر مبنای انتخاباتی که در بین جام

گردند. شایان ذکر است که محققان و اساتید دانشگاهی که مدرک تحصیلی خود را دریافت کردند یا آزمون می

های تخصصی بنیاد جامع خود را با موفقیت پشت سرگذاشتند، واجد شرایط شرکت در انتخابات اعضای کمیته

های تخصصی تاثیر باالیی در واضح است این رویکرد در انتخابات اعضای کمیته تحقیقات آلمان هستند. کامالً 

های انتخاب افراد توانمند و متخصص در هر حوزه را دارند و متعاقب آن شرایط برای انتخاب و انجام پژوهش

تف های تخصصی شورای عالی عبا کیفیت مهیا خواهد شد. این درحالی است که در انتخاب اعضای کمیسیون

گردد و عمدتاً افراد مبتنی بر روابط دوستی و شناخت افراد از یکدیگر انتخاب در کشور از این قاعده پیروی نمی

 شوند.می

  شود:در این راستا پیشنهاد می

برداری های تخصصی شورای عالی عتف و بهرهبه منظور ارتقاء کیفیت و توانمندی اعضای کمیسیون 

شود که اعضای ها، پیشنهاد میهای پژوهشی و نظارت بر آنخاب طرحها در انتاز توانمندی آن

های تخصصی شورای عالی عتف بر مبنای انتخابات عمومی در بین جامعه محققان کشور کمیسیون

های تخصصی به صورت انجام شود. الزم به ذکر است که انتخابات مربوط به هر یک از کمیسیون

اند، ین دانشجویان دکتری که آزمون جامع خود را با موفقیت گذراندهجداگانه انجام گردد. عالوه بر ا

التحصیالن دکتری که در حوزه پژوهش مشغول فعالیت هستند و همچنین اعضای هیات کلیه فارغ

های آموزشی عالی به عنوان محققان واجد شرایط مشارکت در انتخابات ها و موسسهعلمی دانشگاه

  .1هستند

                                                 
 

توانند از مسیر انتخاباتی شوند و اعضای صنعتی نیز میها اجرای میکر است که این انتخابات به منظور انتخاب اعضای آکادمیک کمیسیونالزم به ذ 1

 شود انتخاب گردند.که بین فعاالن صنایع برگزار می
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های پژوهشی در سازمان برنامه و بودجه به یک واحد بررسی بودجه واگذاری مسئولیت .24-5

 مشخص 

های بودجه هر سازمان با توجه به ای است که درخواستریزی کشور به گونهبه صورت کلی نظام بودجه

شود. اما همانطور بررسی می 1ماهیت ماموریت آن سازمان ذیل یکی از دفاتر تخصصی سازمان برنامه و بودجه

های مختلف در دفاتر متفاوت به عنوان یک های قبل اشاره شد بررسی بودجه پژوهشی سازمانر بخشکه د

ریزی بخش پژوهش کشور مطرح است. در همین راستا برخی از صاحبنظران معتقدند بررسی چالش در بودجه

ین کارایی هر های مختلف و همچنهای پژوهشی ذیل یک دفتر واحد به ارتقاء هماهنگی بین سازمانبودجه

کند.در واقع بررسی اعتبارهای پژوهش در یک واحد مشخص و چه بیشتر اعتبارات بخش پژوهش کمک می

توسط یک تیم متخصص )در حوزه بررسی اعتبارات پژوهشی( شرایط را برای مدیریت و نظارت بهتر و بیشتر 

در دفتر مربوطه به مرور زمان دانش و کند. افراد فعال های مختلف را فراهم میدر اعتبارات پژوهشی سازمان

 کنند.های مختلف را کسب میتخصص الزم در زمینه نحوه بررسی و همچنین تعیین بودجه پژوهشی سازمان

از نظر من مهم ترین مساله ای که باید در مورد بودجه های پژوهشی مد نظر قرار بگیرد این است »

مشخص بررسی، رصد و پیگیری شوند و از این  ها ذیل یک دفترهای پژوهشی همه سازمانبودجه

عنوان مثال های پژوهشی کشور حل خواهد شد. بهطریق شاید خیلی از مشکالت و ابهامات بودجه

طرح مختلف در زمینه های عمرانی  300یا 200زمانی که رئیس جمهور به سفرهای استانی می رود 

هایی نیز به ها بودجهکنند و بالتبع  این طرح مانند حمل و نقل، آب رسانی، مخابرات و ... مصوب می

ها اختصاص داده می شود ولی در زمینه پژوهش برنامه خاصی تصویب نمی ها و فعالیتاین برنامه

شود و یا اصالً به پژوهش توجه خاصی نمی شود اما اگر دفتر خاصی برای اعتبارات پژوهشی وجود 

های پژوهشی به رئیس جمهور ارائه می دهد و زمینه طرح داشته باشد،  این دفتر پیشنهادهایی را در

یا این دفتر از نهادهای مختلف می خواهد که گزارش فعالیتهای خود را در زمینه فعالیتهای پژوهشی 

اند و همچنین نتایج اقدامات پژوهشی خود را  به این دفتر هایی که در این زمینه کردهو میزان هزینه

هایی که در کشور صرف پژوهش می شود بدست آید و میزان این املی از هزینهارائه نمایند تا دید ک

                                                 
 

و فناوری؛ امور فرهنگی، گردشگری و ورزش؛  سازمان برنامه و بودجه دارای دفاتر متعددی است از جمله دفتر امور آموزش عالی، تحقیقات 1

 امورعمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی و ...
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های های مناسبی در زمینه فعالیتهزینه های با نتایجشان مقایسه شوند و در نهایت نیز تحلیل

 (Intw 07« )پژوهشی صورت بگیرد.

تواند خیلی این می های پژوهشی را ببیندبله اگر یک دفتر واحد باشد که به صورت متمرکز بودجه»  

 (Intw 14) «شود.به امور پژوهشی کمک می

های پژوهشی در این بین شاید این ایده مطرح شود که در هر دفتر یک کارشناس مشخص به بررسی بودجه 

اختصاص داده شود اما باید توجه داشت که این ایده نیز کارآمد نخواهد بود. حضور کارشناسان بخش پژوهش 

ها در زمینه تعیین ها عالوه بر هماهنگی به ارتقاء سطح دانش و تخصص آنتعامالت بین آندر یک واحد و 

های مختلف و همچنین نحوه بررسی و نظارت بر اعتبارهای پژوهشی کمک خواهد بودجه پژوهشی سازمان

 کرد.  

  شود:در این راستا پیشنهاد می

های مختلف و همچنین بررسی ی بین سازمانبه منظور ارتقاء هماهنگی در توزیع اعتبارهای پژوهش 

های مختلف در سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد تر اعتبارهای پژوهشی سازمانتخصصی و دقیق

های دولتی ذیل یک دفتر مشخص و با حضور نیروی انسانی شود که اعتبارپژوهشی همه سازمانمی

 آگاه به حوزه پژوهش و توانمند بررسی و تعیین شوند.

 

 های حمایت از پژوهشها و برنامهگردآوری هدفمند اطالعات کاربران سیاست .5-25

ها ای دسترسی به دادهها اثربخش در هر حوزهها و سیاستگذاریگیرییکی از الزامات اساسی برای تصمیم

ز تحلیل ها است. به بیان ساده مدیران و سیاستگذاران با توجه به نتایج حاصل او اطالعات مناسب و تحلیل آن

کنند. در کردن اقدامات خود می های مناسب در راستای اثربخشها و سیاستها، اقدام به تدوین برنامهداده

ها به منظور حمایت از یک گروه ها و سیاستاین بین بررسی تجربه کشورهای مختلف در زمینه طراحی برنامه

ورت هدفمند و با توجه به نیازهای خود، های مجری معموالً به صهدف مشخص، حاکی از آن است که تیم

ها کنند. در واقع آنها طراحی میها و سازوکارهای مشخصی را برای گردآوری اطالعات از کاربران برنامهفرم

ای را از کاربران اخذ کنند تا بر مبنای تحلیل آن اطالعات، شرایط را برای بندی شدهسعی دارند اطالعات طبقه

ها های کارآمد و اثربخش فراهم کنند. این در حالی است که بررسی اغلب برنامهوین سیاستها و تداخذ تصمیم

های کشور در حوزه پژوهش حاکی از آن است که به چنین موضوعی توجه نشده است و به همین و سیاست
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های ها و برنامههای کاربران و استفاده از نتایج آن در راستای اصالح سیاستخاطر معموالً امکان تحلیل داده

کند الزم مورد نظر وجود ندارد. به عنوان مثال، در زمانی که هر سازمان نیاز خود را در سامانه ساتع ثبت می

های موضوعی هر یک از تقاضاها ارائه شود تا کاربران بتوانند حوزه بندی مشخص از حوزهاست که یک دسته

شناسایی نیاز یا مسئله پژوهشی از سوی متقاضی براساس موضوعی تقاضای خود را مشخص کنند یا مثال نحوه 

توان مواردی دیگری مانند نوع خروجی بندی در زمان ثبت تقاضا مشخص گردد. عالوه بر این مییک دسته

های مربوط به موضوع را به واژهمورد انتظار از پژوهش را از متقاضی سوال کرد یا درخواست شود که کلید

توان اطالعاتی را از پژوهشگران متقاضی دریافت حمایت اطالعات د. در مقابل نیز میصورت دقیق مشخص کنن

 های تخصص را سوال کرد.الزم را اخذ کرد از جمله حوزه

های عالوه بر این یکی از نکات دیگری که باید به آن توجه کرد به کارگیری سازوکار تعاملی در سامانه

های مشابه در دیگر عنوان مثال در سامانه گرنت کانکت استرالیا و سامانههای مختلف است، به مربوط به برنامه

گردد. بنابراین در درجه اول در صورتی که کشورهای مورد بررسی، اطالعات ارتباطی کاربران مختلف اخذ می

اطالع ها های مورد عالقه کاربران یک نیاز پژوهشی در سامانه ثبت شود به واسطه حوزه تخصص به آندر حوزه

شود یا در مواردی که تغییراتی در محتوای یک فراخوان اعمال شد، این تغییرات به جامعه پژوهشگرانی داده می

شود. به همین خاطر الزم است که در نهادهای متولی که به آن فراخوان ابراز عالقه کردند، اطالع داده می

ها به سازوکار مناسب وهش و فرآیند اجرای آنهای حمایت از پژها و سیاستحوزه پژوهش در طراحی برنامه

 ها توجه داشته باشند. ها و سیاستبرای گردآوری اطالعات مناسب و همچنین تعاملی بودن برنامه

  شود:در این راستا پیشنهاد می

گیری و سیاستگذاری موثر، ها و اطالعات مناسب در راستای تصمیممنظور دسترسی به دادهبه 

ها مختلف با طراحی سازوکار مشخصی ها و سیاستود نهادهای متولی اجرای برنامهشپیشنهاد می

ها و اطالعات مناسب را از کاربران دریافت کنند و با شرایطی را فراهم کنند که با توجه نیاز خود داده

عالوه  های مورد نظر کمک کنند. ها و برنامهها به ارتقاء و اصالح هر چه بهتر سیاستتحلیل آن داده

ها به طراحی سازوکارهای ها و سیاستشود در زمان طراحی فرآیند اجرای برنامهبر این پیشنهاد می

 ها توجه شود.تعاملی بین نهادهای متولی اجرای برنامه و کاربران این برنامه
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مدیران و سیاستگذارن نسبت به اهمیت  یاقدامات ترویجی در راستای ارتقاء سطح آگاه .26-5

 پژوهش

ریزی بخش پژوهش کشور، های مهم در نظام بودجههای مطرح شده در یکی از چالشجه به بحثبا تو

های دولتی مختلف است که در بسیاری از مواقع به عنوان یک نگرش اشتباه سیاستگذاران و مدیران سازمان

د. با این حال کنمانع در راستای تخصیص منابع مالی بیشتر به این بخش و نظارت بر آن این حوزه عمل می

. آگاهی محدود نسبت به 1باید توجه داشت که این نگرش دالیل متعددی دارد اما دو دلیل مهم عبارتند از: 

های . اگرچه بسیاری از فعالیت2های دیگر کشورها در زمینه حمایت از پژوهش است و اهمیت پژوهش و فعالیت

های ارزرشمند و البته گذاران کشور نسبت به خروجیهای مناسبی همراه نیستند اما سیاستپژوهشی با خروجی

های کشور آگاه نیستند. البته دالیل دیگری نیز برای این مساله وجود دارد. با این حال با محدود برخی بخش

های آن توجه به دو دلیل مطرح شده به خوبی مشخص است که آگاهی محدود نسبت به پژوهش و خروجی

ن برخورد با حوزه پژوهش است. بنابراین گام اولیه برای رفع یا کاهش شدت این در کشور، یکی از دالیل ای

گیران کشور در حوزه پژوهش است. به همین خاطر برخی از متخصصان کردن تصمیمچالش، تمرکز بر آگاه

های پژوهشی را به عنوان های فرهنگی و ترویجی در مورد اهمیت پژوهش و نتایج فعالیتتمرکز بر فعالیت

 راهکار برای رفع چالش مذکور عنوان کردند.

گیر به ضرورت دهنده آن است که آن تصمیمبارها ممکن است شما این جمله را بشنوید؛ این نشان» 

های فرهنگی باید در رابطه با ترویج نتایج پژوهش سری فعالیت)پژوهش( پی نبرده باشد. بنابراین یک

ر خیلی به آن توجه شده است، مخصوصاً در دوران کرونا. های اخیصورت بگیرد. خوشبختانه در سال

بنیان )تولید شد(، های دانشها و غیره که توسط مراکز پژوهشی، شرکتهمین مواد ضدعفونی، ماسک

پذیری وجود داشته ها و در مراکز پژوهشی انعطافخیلی معرفی خوبی بود که چقدر در این شرکت

ید را عوض کنند و روی آن محصولی که االن کشور نیاز دارد است که توانستند خیلی راحت خط تول

بار در یک شرکتی در مشهد تولید شد، که اون های ونتیالتور ایرانی؛ اولین)تمرکز کنند(. مثالً دستگاه

آپی شروع کرده بود و پارک علم و فناوری خراسان هم بهشان کمک کرده شرکت به صورت استارپ

ود و دستگاه ونتیالتور ایرانی را به بازار آورد، تولید انبوه صورت گرفت و بود. آن شرکت رشد کرده ب

های پژوهشی توسط مراکز در دوران کرونا چقدر به کشور کمک کرد. پس وقتی که نتایج فعالیت

گیر هستند پی به نتایج پژوهش و ضرورت شود که مسئوالنی که تصمیممعرفی شوند، باعث می

ند؛ در غیر این صورت ممکن است که فکر کنند که خب اگر انجام هم نشود های پژوهشی ببرفعالیت

 (Intw 14« )مشکل نخواهد بود.



 ریزی بخش پژوهش کشورراهکارهای اصالح نظام بودجهم: پنج فصل

495 

 

های کاربردی و پایه در بین سیاستگذاران رسانی کافی در مورد تفاوت پژوهشدر این بین الزم است اطالع

های کاربردی یک خالف پژوهشهای پایه برو مدیران کشور انجام گیرد. کامالً واضح است که خروجی پژوهش

های کاربردی قرار محصول یا راهکار مشخص نیست و نتایج از مطالعات معموالً به عنوان مبنای پژوهش

های پایه با یک گیرند، بنابراین سیاستگذاران کشور باید توجه داشت که باشند که کاهش بودجه پژوهشمی

های کاربردی نشان خواهد داد. برخی از صاحبنظران شتاخیر زمانی مشخص، تاثیر خود را در تضعیف پژوه

های کاربردی و معتقدند با توجه به اینکه در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی به خوبی از انجام پژوهش

کند بنابراین نهادهای فعال در بخش پژوهش کشور های مرتبط با سطح آمادگی فناوری باال حمایت میپژوهش

های فعال در مراحل ها به شرکتهای پایه را فراهم کرده تا نتایج این پژوهشبرای پژوهشباید منابع الزم 

 باالتر کمک کنند. 

ما مجوز تاسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را گرفتیم و داریم این صندوق را » 

به سطح آمادگی فناوری های مرتبط کنیم. این صندوق به دنبال این است که از پژوهشاندازی میراه

4-1 (TRL 1-4کار کند یعنی قبل از بحث )سازی. در واقع بحث ما این است که ما یک های تجاری

به بعد  7های فناورانه مربوط به سطح آمادگی فناورانه صندوق نوآوری و شکوفایی داریم که از فعالیت

کند. حمایت نمی 1-4اما از سطح کند هم حمایت می 5-6کند و برخی از موارد از سطح حمایت می

های شود در آینده نزدیک فعالیتحمایت نکنیم، باعث می 1-4های سطح خوب اگر ما از فعالیت

ای انجام ندهیم در مرحله به بعد خالی باشد. در واقع شما اگر تحقیقات پایه 7و  6-5تحقیقاتی مرحله 

 (Intw 12« ).توانید فناوری توسعه بدهیدبه بعد نمی 7

  شود:در این راستا پیشنهاد می

منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی سیاستگذاران و مدیران کشور نسبت به ضرورت پژوهش و به 

شود در درجه اول، نهاد متولی ها نسبت به پژوهش در کشور، پیشنهاد میهمچنین اصالخ نگرش آن

های تخصصی، انتشار نشستبخش پژوهش با انجام اقدمات ترویجی مختلف از جمله برگزاری 

های موفقیت داخلی، انتشار تجربه کشورهای موفق و ... ضرورت و اهمیت توجه به پژوهش را داستان

های دولتی مکلف شوند برای سیاستگذاران و مدیران کشور تبیین کنند. عالوه بر این باید همه سازمان

ی خود را آماده کرده و آن را برای نهاد های پژوهشها و اثرات فعالیتکه ساالنه گزارشی از خروجی

های پژوهشی های دولتی باید نتایج فعالیتمتولی بخش پژوهش ارسال کنند. عالوه بر این سازمان

 خود را به صورت عمومی منتشر کنند. 

 

 های آموزش عالی در فرآیند انجام پژوهش ها و موسسهتعیین نقش فعال برای دانشگاه .27-5
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مختلف حاکی از آن است که یکی از نکات مهم در فرآیند انتخاب مجری احراز  بررسی تجربه کشورهای

های ها، موسسههویت مجری و تعیین وابستگی وی به یکی از نهادهای اصلی مجری پژوهش )یعنی دانشگاه

ی بنیان و ...( است. این اقدام به نوعی به این معنی است که نهادهای اصلی مجرها دانشآموزش عالی، شرکت

دهند که محقق مورد نظر توانمندی و تعهد الزم برای پژوهش، با تایید محقق اصلی یک تضمین به کارفرما می

اجرای پژوهش را دارد. به همین خاطر نهادها مجری معموالً  به صورت کامل در جریان فرآیند انجام پژوهش 

اصلی، اطمینان حاصل کنند که اعتبار های محقق کنند با بررسی و نظارت بر فعالیتقرار دارند و سعی می

دار نخواهد شد. اما در داخل کشور در اغلب موارد نهادهای اصلی مجری پژوهش یا به عبارتی ها خدشهآن

های آموزش عالی به صورت کامل در جریان فرآیند انجام پژوهش نیستند. عالوه بر این، ها و موسسهدانشگاه

. به کنندهایی که توسط محقق آماده شده است را بررسی نمیگزارشاین نهادها به صورت دقیق محتوای 

ای است که معموالً از اعتبار و برند نهادهای اصلی پژوهش استفاده ابزاری نوعی نظام پژوهش کشور به گونه

گردد و در جریان کامل فرآیند پژوهش قرار ندارند. در این راستا برخی از متخصصان نیز به این موضوع می

تری در فرآیند انجام پژوهش و اند و معتقدند که نهادهای اصلی مجری پژوهش باید رویکرد فعاالنهاره کردهاش

 در ارتباط بین محقق اصلی و کارفرما ایفا کنند.

برای جلوگیری از این چالش )دور زدن دانشگاه( الزم است که در درجه اول پیشنهاده از مسیر »

ود و کارفرما هم نتیجه را به دانشگاه اعالم کند و دانشگاه حداقل در دانشگاه برای کارفرما ارسال ش

 (Intw 24« )را گرفته است یا خیر. اش پروژهشود که عضو هیات علمیجریان قرار گیرد و مطمئن 

  شود:در این راستا پیشنهاد می

و  اهاز برند دانشگاه های پژوهشی و همچنین اجتناب از استفاده ابزاریمنظور ارتقاء کیفیت پروژهبه 

ای را های آموزش عالی کمیتهها و موسسهشود که دانشگاههای آموزش عالی پیشنهاد میموسسه

های مختلف در معاونت پژوهش خود تشکیل داده و قبل از ارسال گزارش متشکل از نماینده دانشکده

ی خود نظارت کنند. شایان های پژوهشی اعضای هیات علمبرای کارفرما بر محتوای و کیفیت گزارش

توانند از نظرات متخصصان های موضوعی، اعضای کمیته میذکر است با توجه به تخصصی بودن حوزه

 خارج از کمیته )به عنوان میهمان( بهره ببرند.  

 های دولتیممنوعیت کاهش اعتبارپژوهشی توسط سازمان .28-5
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ی نظام توزیع اعتبارات پژوهشی این است که هاهای ارائه شده، یکی از مهمترین چالشبا توجه به بحث

های کنند بخشی از بودجههای جاری خود، سعی میها به دالیل مختلف مانند محدودیت بودجهسازمان

های غیرپژوهشی اختصاص دهند. تجربه نشان داده است که در صورت هر گونه پژوهشی خود را به فعالیت

یابد. بخشی از هایی است که بودجه آن کاهش میء اولین قربانیهای بخش پژوهش جزتغییر و تحولی، بودجه

این موضوع به این خاطر است که مواد قانونی مرتبط به اختصاص بودجه به پژوهش دارای ضمانت اجرای قوی 

رسد اگر در مواد قانونی، گیرد. در این بین به نظر مینیستند یا اینکه ارزیابی عملکرد در این زمینه صورت نمی

تواند تأثیرگذار باشد. در های پژوهشی اضافه شود، میبندهایی در زمینه ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه

( ماده واحد قانون بودجه عنوان شده بود که 9ذیل بند )هـ( تبصره ) 1399همین راستا در قانون بودجه سال 

های پژوهشی توسط دستگاههای در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه»

حذف شده  1400( ماده واحده قانون بودجه سال 9اما این موضوع در بند )هـ( تبصره )« .اجرائی ممنوع است

های غیرپژوهشی مهیاتر خواهد بود. است و با حذف آن شرایط برای عدم اختصاص بودجه پژوهشی به فعالیت

دهد و به تضعیف ها را موجه جلوه میپژوهشی در سایر محل کرد اعتباراتنبود این عبارت به نوعی هزینه

. به همین خاطر الزم است که در قوانین کشور به نوعی (et al., 1399 شیک)زراعتپژوهش منجر خواهد شد 

های مختلف مجازی به کاهش اعتبارهای پژوهشی های دولتی به بهانهانبه این موضوع اشاره شود که سازم

 خود نیستند. 

  شود:در این راستا پیشنهاد می

های دولتی مختلف و همچنین در راستای منظور اجتناب از کاهش اعتبار پژوهشی توسط سازمانبه 

تم توسعه ذیل مواد قانونی شود بندی در برنامه هفتحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، پیشنهاد می

مربوط به تامین مالی پژوهش اضافه گردد که براساس آن کاهش اعتبارهای پژوهشی توسط 

 های دولتی ممنوع گردد.های اجرائی، بانک و شرکتدستگاه

 قانون برنامه ششم توسعه  64ماده  "ب"اصالح بند  .5-29

( قانون برنامه ششم توسعه 64بند )ب( ماده )یکی از مهمترین بندهای قانونی در زمینه اعتبارهای پژوهشی 

های قبل اشاره شد های قبلی نیز عنوان شده است. با این حال همانطور که در بخشکشور است که در برنامه
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هایی که در متن و محتوای آن وجود دارد، همواره به صورت کامل اجرا نشده این ماده قانونی به واسطه ابهام

 زم است که در محتوای این بند و همچنین فرآیند انجام آن اصالحاتی صورت بگیرد. است. به همین خاطر ال

  شود:در این راستا پیشنهاد می

قانون برنامه ششم  64ماده  "ب"منظور ارتقاء میزان مشارکت هر چه بیشتر نهادهای مشمول بند به 

د قانونی نکاتی زیر در محتوا و شود که در برنامه هفتم توسعه ضمن تکرار این بنتوسعه، پیشنهاد می

 فرآیند اجرای آن مورد توجه قرار گیرد. 

نهاد اصلی متولی پژوهش مکلف است که فهرست نهادهای مشمول این بند قانونی را به  .1

صورت دقیق در ابتدای سال مالی اعالم کند. همچنین در طی همکاری با سازمان برنامه و 

های مشمول ت ذیل این بند قانونی را برای همه دستگاهداری کل، سهم اعتبارابودجه و خزانه

ها را به در محاسبه کرده و در نهایت اعتبار مشمول این بنده و عملکرد واقعی سازمان

 اختیارهای نهادهای نظارت و دیگر ذینفعان قرار دهد.

هایی را که از اجرای تکالیف که فهرست سازماننهاد اصلی متولی پژوهش موظف است که  .2
کنند، استخراج و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهد. یل این ماده خودداری میذ

سازمان برنامه و بودجه نیز با توجه به رویکرد خود در زمینه تعیین اعتبار پژوهشی مبتنی 
ای تخصیص بر عملکرد )که در باال اشاره شده است(، بخشی از یک درصد اعتبارات هزینه

 ها را کاهش بدهد. آن ا مذکور را در بودجه سال آیندههیافته دستگاه

 

  هاسپاری آنهای حمایت از پژوهش یا برونبه برنامهکافی نیروی انسانی تخصیص  .30-5

های های مختلف دولتی در راستای حمایت از پژوهش مشخص شد که یکی از چالشدر طی بررسی برنامه

ها است. در این فی نیروی انسانی فعال در بدنه اجرایی برنامهها، محدودیت کمی و کیاصلی در اجرای موفق آن

راستا اگرچه بسیاری از فعاالن حوزه پژوهش معتقد هستند که در حوزه پژوهش محدودیت منابع مالی وجود 

و هماهنگی در اجرای  دارد و به همین خاطر تمایل زیادی به تخصصی بخشی از این منابع برای مدیریت

ها د. اما باید توجه داشت که در صورتی که نیروی انسانی کافی و توانمند مسئولیت اجرای برنامهها ندارنبرنامه

البته باید توجه  کنند که از منابع محدود بیشترین بهره گرفته شود.را برعهده بگیرند، شرایطی را فراهم می

های حمایت مدیریت و اجرای برنامهمندی از توانمندی افراد متخصص در زمینه داشت دو رویکرد در زمینه بهره

از پژوهش وجود دارد. در مسیر اول، نیاز است که نهادهای مجری افراد متخصص و توانمند را برای مدیریت 

مانند داوری و های تخصصی های اجرایی به کار بگیرند و در مسیر دوم، نیز به بیشتر مربوط به فعالیتفعالیت
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سپاری و استفاده از توانمندی افراد که معموالً در این زمینه باید از برونهای تخصصی هستند نظارت بر طرح

توان منجر به اتالف منابع کامالً واضح است نادیده گرفتن این چالش می متخصص خارج از مجموعه بهره برد.

 محدود خواهد شد.

  شود:در این راستا پیشنهاد می

شود که نهادهای مایت از پژوهش در کشور، پیشنهاد میهای حمنظور اجرای کارآ و اثربخش برنامهبه 

استفاده از توانمندی نیروی متخصص های پژوهشی از دو مسیر زیر زمینه را برای متولی اجرای برنامه

 را فراهم کنند.

 های اجرایی برنامه،مسیر اول، استخدام نیروی انسانی متخصص و توانمند برای پیگیری فعالیت -1

های علمی مختلف در زمینه ه از توانمندی نیروی انسانی متخصص در حوزهمسیر دوم، استفاد -2

 های تخصصی.سپاری فعالیتهای تخصصی مانند نظارت و داوری یا به عبارت بهتر برونفعالیت

 

 های پژوهشی مورد حمایتبندی موضوعطراحی متدولوژی مناسب برای انتخاب و اولویت .31-5

های های نظام پژوهش کشور این که است که سازمانشد یکی از چالشهای قبل اشاره همانطور که در بخش

به نوعی  های پژوهشی برای حمایت دارای ضعف هستند.بندی و انتخاب طرحدر زمان اولویت دولتی مختلف

کنند، بنابراین شرایط به اعمال نظرهای شخصی وجود ها از متدولوژی علمی و یکسانی پیروی نمیاین سازمان

در این ها است. بندی و انتخاب موضوعخشی از این چالش ناشی از آگاهی محدود نسبت به نحوه اولویتبدارد. 

شود که نهاد اصلی متولی بخش پژوهش کشور یا همان شورای عالی عتف، با بررسی تجربه راستا پیشنهاد می

یک متدولوژی علمی و کشورهای توسعه یافته و همچنین نظرسنجی از ذنیفعان مختلف نظام پژوهش کشور، 

های داخلی کشور طراحی های پژوهشی مورد حمایت در سازمانبندی موضوعواضح برای انتخاب و اولویت

ای و های زمینهدر این بین الزم است که در طراحی متدولوژی به برخی از نکات مهم مانند ویژگیکند. 

شورای عالی عتف همچنین باید متدولوژی های پژوهشی توجه شود. ای برای انتخاب موضوعهمچنین رشته

های دولتی های پژوهشی به کلیه سازمانبندی موضوعمورد نظر را به عنوان شیوه مناسب انتخاب و اولویت

 ابالغ نماید.

  شود:در این راستا پیشنهاد می
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چنین های پژوهشی دارای اهمیت  و همگذاری منابع محدود دولتی بر روی موضوعسرمایه منظوربه 

های پژوهشی مورد حمایت، پیشنهاد اجتناب از اعمال نظرهای شخصی در فرآیند انتخاب موضوع

شود که دبیرخانه شورای عالی عتف با کمک ذینفعان مختلف نظام پژوهش کشور و در نظر گرفتن می

خش اثرببندی انتخاب و اولویت های آنها، متدولوژی مناسب و کارآمدی را برای شرایط و ویژگی

  طراحی نماید.های پژوهشی که واجد شرایط دریافت حمایت هستند را طرح

 

 مختلف یهادر حوزه یو خارج یاز داورها و متخصصان داخل یبانک اطالعات کی یطراح .32-5

های نظام پژوهش کشور عدم دسترسی به نیروی انسانی متخصص و توانمندی برای داور و یکی از چالش

مختلف است. بررسی تجربه برخی از کشورهای منتخب حاکی از آن است دولت های پژوهشی نظارت بر طرح

این کشورها از مسیرهای مختلف به دنبال شناسایی و ثبت اطالعات مرتبط به نیروی انسانی متخصص در 

از این رو با های پژوهشی مختلف هستند. ها برای داوری و نظارت بر طرحهای مختلف و استفاده از آنحوزه

های در زمینه انتخاب نیروی انسانی توانمند برای داوری طرحبه این موضوع و همچنین ضعف کشور  توجه

ها، بنابراین الزم است که یک پایگاه داده به منظور گردآوری اطالعات نیروی پژوهشی یا نظارت بر اجرای آن

اندازی شود. در راهژوهشی های پهای مختلف که توانمندی داوری و نظارت بر طرحانسانی متخصص در حوزه

کنند الزم است که صالحیت این این میان در ابتدا که متخصصان مختلف اطالعات خود را در سامانه ثبت می

های تخصصی شورای عالی عتف ارزیابی گردد و پس از آن با توجه به بازخوردهای دریافتی افراد در کمسیون

 توان عملکرد این داورها را ارزیابی کرد.شود، میها ارائه میبران مختلف که در مورد کیفیت داوریراز  کا

  شود:در این راستا پیشنهاد می

های پژوهشی و منظور تسهیل دسترسی به نیروی انسانی توانمند و متخصص برای داوری طرحبه 

ک شود که شورای عالی عتف یپیشنهاد میهای پژوهشی، نظارت بر فرآیند اجرا و محتوای این طرح

اندازی های پژوهشی را راهسامانه به منظور ثبت اطالعات افراد داوطلب برای داوری و نظارت بر طرح

نام کردند در نام الزم است که صالحیت افرادی که ثبتکند. شایان ذکر است که در زمان ثبت

با توجه به های تخصصی شورای عالی عتف مورد ارزیابی قرار گیرند. در ادامه نیز هر سال کمیسیون

ها  و نظرات هر یک از داورها، عملکرد بازخوردهای دریافتی از محققان مختلف در مورد کیفیت داوری

واجد شرایط بودن افراد در داوری  همچنین الزم است که یک سطح حداقلی برایها ارزیابی گردد. آن

 های پژوهشی و نظارت بر آن در نظر گرفته شود. طرح
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 بندیجمع .33-5

های شناسایی شده در فصل سوم، های صورت گرفته برای اغلب چالشع بر مبنای بررسیدر مجمو

های شناسایی شده با هم تفاوت دارند چالشراهکارهایی ارائه شدند. با این حال باید توجه داشت که ماهیت 

ارهای ارائه شده بر . در این راستا راهکبنابراین کامالً واضح است ماهیت راهکارهای ارائه شده نیز متفاوت است

همانطور که مشاهده   ارائه شده است. 2-5جدول ها در مبنای معیارهای مختلف تقسیم شدند که جزئیات آن

. از طرف دیگر بیشتر راهکارهای جزء شود تعداد محدودی از راهکارها نیازمند بودجه برای اجرا هستندمی

های علوم، تحقیقات و فناوری خانهمدت هستند. در این بین شورای عالی عتف، وزارتنراهکارهای کوتاه و میا

و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به عنوان مهمترین نهادهای مجری راهکارهای شناخته شدند.  عالوه 

تعداد بوده و بر این با توجه به ماهیت راهکارهای بیشتر راهکارهای از جنس راهکارهایی هستند که اجرایی 

 محدودتری نیازمند انجام پژوهش هستند.
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ها و اینکه هر یک کدام در باال توضیحات کافی در مورد راهکارهای شناسایی شده و اهمیت هر یک از آن

ارهای ارائه شده در یک قالب اند، ارائه شده است. با این حال باید توجه شود که راهکها را هدف گرفتهچالش

مستقل از هم ذکر شدند. در این میان به منظور درک بهتر نظام پژوهش کشور به واسطه اعمال راهکارهای 

ریزی در بخش پژوهش ارائه ارائه شد، در ادامه بر مبنای مطالعات صورت گرفته یک الگو مناسب از نظام بودجه

ها قبل ها در بخشات مربوط به راهکارها و اهمیت هر یک از آناست. البته باید توجه داشت که جزئی شده

راهکارهای در این بخش سعی شده است  تشریح شده است و در الگو صرفاً بر ترسیم فضای کلی اکتفا شده است.

 ریزی در الگو پیشنهادی در نظر گرفته شود.مرتبط با هر یک از مراحل فرآیند بودجه

مرسوم بین نهادهای مختلف خودداری شده است سازی الگو از ترسیم روابط سادهالزم به ذکر است به منظور 

به عنوان نمونه اینکه سازمان برنامه و بودجه ضمن تعیین بودجه هرسازمان از مسیر خزانه، اعتبار پژوهشی 

ز است که کند در الگو نمایش داده نشده است. به صورت کلی براساس الگو، در ابتدا نیاها را پرداخت میآن

های تخصصی، اعتبار های مختلف و همچنین در قالب کمیتهسازمان برنامه و بودجه در طی تعامل با سازمان

های مختلف را تعیین کند. با این حال یکی از مسائل مهم در این فرآیند این است که نتایج پژوهشی سازمان

های علوم، تحقیق خانهژوهشی که توسط وزارتهای آموزشی و پها و موسسهارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه

از طرف دیگر  های نقش دارد.بودجه پژوهشی سازمانشود در تعیین و فناوری و شورای عالی عتف انجام می

ها و نهادهای دولتی مختلف که دارای بودجه پژوهشی هستند الزم است که با توجه به تخصص، سازمان

و فناوران کشور، وظیفه مدیریت اعتبارهای  وهشگران ژندوق حمایت از پهای اجرایی، صتوانمندی و زیرساخت

تواند بخشی در این بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران می پژوهشی خود را به این نهاد واگذار کنند.

  د.های مختلف واگذار کننهای پژوهش و فناوری در استاناز وظایف محوله را از طریق برونسپاری به صندوق

های مورد نظر برای سامانه در این بین اطالعات در مورد نحوه شفاف کردن فرآیند انتخاب مجری یا ویژگی

 ها در قالب متن در الگو ارائه شدند. مناسب برای فراخوان نیز از طریق بررسی مطالعات مختلف و مصاحبه

یشنهاد شده است که اغلب نهادها، منابع بنابراین پ شورای عالی اندازی صندوقاز طرف دیگر با توجه به راه

تا از این طریق محدودیت مربوط به عدم قابلیت انتقال اعتبارهای پژوهشی  مالی خود را وارد این صندوق کنند
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توانند طی تعامل با صندوق حمایت از پژوهشگران و ها میبه سال بعد را رفع کنند. از طریق دیگر نیز سازمان

ریت اجرای پژوهش، شامل شناسایی نیاز، اجرای فراخوان، انتخاب مجری، نظارت بر فناوران، مسئولیت مدی

در این بین به منظور اجتناب از رویکرد منفعل در شناسایی اجرای پژوهش و ... را به این صندوق واگذار کنند. 

و کارگزار تبادل نیاز و انتخاب مجری، بنابراین پیشنهاد شده است که نهادهای مربوطه حضور نهادهای واسطه 

تصویب قانون مناسب در این فناوری در نظام پژوهش کشور را به رسمیت بشناسند. این اقدام صرفاً از طریق 

با این اقدام شرایط حضور کارگزارهای تبادل فناوری در نظام پژوهش کشور و  گیرد.حوزه صورت می

ریزی بخش پژوهش کشور مطابق شکل بودجه در مجموع الگوی کلی نظامگردد.  آفرینی در آن فراهم مینقش

 زیر است. 
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 هاشوندهمصاحبه: فهرست 1پیوست  6

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 شوندهمصاحبه
 سمت

 رئیس واحد پژوهش و فناوری شرکت گاز استان ایالم              م  1

 مدیریت پژوهش شرکت تهیه  تولید مواد معدنی ایران مهندس عباس جعفری  2

 نکارشناس پژوهش شرکت تهیه  تولید مواد معدنی ایرا خانم فاطمه غالمی 3

 علیزاده پریسا دکتر خانم 4
های معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و کارشناس سابقه مرکز پژوهش

 مجلس

 سازمان برنامه و بودجهکارشناس  خانم رخساره کاظم  5

6 
دکتر علی جعفریان 

 دهکردی
 المللی دانشگاهراز بینتدیر پژوهشی و مدیر طرح ارتقاء م

 سازمان برنامه و بودجهکارشناس   آقای سعیدی راد 7

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریکارشناس  آقای کمیزی 8

 مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر عتف زادهدکتر رضا نقی 9

 های پژوهش و فناوریمدیر دبیرخانه کارگروه صندوق امیرحسام بهروز 10

 راددکتر فرزاد حقیقی 11
ارزیابی نحوه تخصیص بودجه های پژوهشی و مدیر پروژه   هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 در کشور

 دکتر مهدی پاکزاد   12
هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی 

 عتف

 مدیر گروه مدیریت دانشگاه علم و صنعت دکترامیر ذاکری 13

 فناوری سازمان برنامه و بودجه کارشناس سابق دفتر پژوهش و خانم یحیایی 14

 (64های تقاضامحور وزارت علوم)بندج ماده کارشناس دبیرخانه پژوهش زادهخانم امین 15

 کارشناس شهرک علمی و تحقیقات اصفهان و کارشناس گرنت جوانه دکتر ناصر نوروزی 16

 مدیر پارک علم و فناوری سمنان دکتر جلیل غریبی 17

 نماینده وزارت بهداشت و موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی مسگرپورخانم دکتر بیتا  18

   کارشناس دبیرخانه شورای عالی عتف و مسئول سامانه سمات آقای روستایی 19

   کارشناس دبیرخانه شورای عالی عتف و مسئول سامانه ساتع آقای چینی فروشان 20

 کارشناس سامانه تاپ خانم یعقوبی 21

22 
اسفندیار آقای 

 زاده موسوی
 ریزی استان آذربایجان شرقیسازمان مدیریت و برنامه رئیس گروه پژوهش و آینده نگری

 وزارت بهداشت مشاور اجرایی و رئیس امور عمومی معاونت تحقیقات و فناوری پور دکتر نجفی 23

                                                   حسین حسامی آقای  24

 برنامه و بودجهکارشانس سابق سازمان نیامحسنی 25

 مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه علم و صنعت دکتر میرمحمد صادقی 26

 کارشناس معاونت برنامه و بودجه دانشگاه علم و صنعت دکتر میرزامحمدی 27

 کارشناس سابق سازمان برنامه و بودجه دکتر یونس حیدری 28

  وارپاس محمدحسن دکتر 29
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30 
علی محمد دکتر 

 سلطانی
 و فناوران رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران

 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دکتر کیارش فرتاش 31

32 
 محمدرضا مهندس

 زاده گلعلی
 مدیر مالی پژوهشکده مطالعات فناوری

 و فناوری  بنیان معاونت علمی مدیر کارگروه شرکت های دانش اسدی فرد رضا  دکتر 33
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 های مختلف حوزه پژوهش: توضیحات کامل راهکار تجمیع و متصل کردن سامانه2پیوست  7

ای از ریزی بخش پژوهش کشور، مجموعههای صورت گرفته در مورد نظام بودجهبر مبنای بررسی

کاری و بخشی نگری : موازیتوان به مواردی مانندمیهای این نظام شناسایی شدند که به عنوان نمونه چالش

های پژوهشی؛ عدم تقارن اطالعات در حوزه نهادهای دولتی متولی بخش پژوهش کشور؛ شفافیت پایین بودجه

ها و قوانین مرتبط با اعتبار پژوهشی؛ سازوکار مبهم و غیرعلمی پژوهش؛ نظارت ضعیف و محدود بر اجرای برنامه

ها مشخص شد که بخشی از این در این بین طی بررسیهای پژوهشی اشاره کرد. رای طرحب انتخاب مجری

، قابل این حوزه به یکدیگر های مختلفحوزه پژوهش کشور و اتصال سامانهها از طریق تجمیع اطالعات چالش

  .یابدها کاهش میچالش شدت آنرفع هستند یا حداقل 

های ، به صورت کلی جزئیات مربوط به راهکار تجمیع اطالعات حوزه پژوهش و اتصال سامانه2شکل در 

مختلف این حوزه به یکدیگر، ارائه شده است. در همین راستا در ادامه به صورت مختصر توضیحات الزم در 

 مورد ابعاد مختلف این راهکار ارائه شده است. 

 



 هاپیوست

513 

 

                           
                       

               

                        
               

           
                                   

           
                                     

           
                                            

                   

                  
                    

         

                
                

       

                        
                           

                      
                        
                         

                   
    

                       
                  

       
               

      

                                                                             

                
                  
                 

                

                                                                         

 

 های مختلف این حوزه: جزئیات تجمیع اطالعات حوزه پژوهش و اتصال سامانه2شکل 

 شبکه ذینفعان . 1

هایی هستند که با توجه به این تعریف که منظور از ذینفعان در یک موضوع خاص، مجموعه افراد و سازمان

توان جامعه ذینفعان در مورد پذیرند، میمی قادر به تاثیرگذاری بر موضوع مورد نظر هستند یا از آن تاثیر

های مختلف این حوزه به یکدیگر را کلیه افراد و راهکار تجمیع اطالعات حوزه پژوهش و اتصال سامانه

های ها و موسسههایی معرفی کرد که به نوعی در حوزه پژوهش فعال هستند که شامل: دانشگاهسازمان

شوند. اما باید توجه داشت که شدت بنیان میهای دانشارپژوهشی، شرکتپژوهشی، نهادهای دولتی دارای اعتب

تاثیرگذاری و تاثیرپذیری برخی از ذینفعان از راهکار پیشنهادی با یکدیگر متفاوت است، در این بین برخی از 



 شناسی نظام توزیع اعتبار پژوهشی و طراحی الگوی مطلوبآسیب

 

514 

 

های نهادها با توجه به جایگاه خاص خود در حوزه پژوهش و همچنین با در نظر گرفتن اینکه دارای سامانه

خاصی در حوزه پژوهش هستند، بنابراین قابلیت بیشتری برای تاثیرگذاری بر راهکارهای پیشنهادی دارند. در 

های های پژوهشی، پژوهشگران حقیقی و شرکتها، موسسهمقابل نیز مجریان پژوهش اعم از دانشگاه

رار دارند. با این منطق مجموعه ذینفعان بنیان نیز به واسطه تاثیرپذیری از این راهکار جزء ذینفعان اصلی قدانش

های دولتی به واسطه اینکه معرفی شدند. البته باید توجه داشت که اغلب سازمان 3شکل راهکار پیشنهادی در 

ست دارای اعتبار پژوهشی هستند، جزء ذینفعان این موضوع قرار دارند با این حال در این شکل سعی گردیده ا

های حوزه پژوهش دارند، اشاره ای در تجمیع اطالعات و سامانهبه مهمترین بازیگران که به نوعی نقش برجسته

 شود. 
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 های مختلف حوزه پژوهش: ذینفعان تجمیع و یکپارچه کردن اطالعات و سامانه3شکل 

گیرنده در حوزه پژوهش فناوری به عنوان یکی از نهادهای اصلی فعال و تصمیموزارت علوم، تحقیقات و  .1

  های ساجد و نان است و از طرف دیگر این وزارتخانه به عنوان نهادهای متعددی مانند سامانهدارای سامانه

ت های علم و فناوری کشور فعالیهای پژوهشی و پارکها، موسسهبخش اعظم دانشگاهسیاستگذار برای 
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های این وزارتخانه در راستای اجرای راهکار تجمیع و یکپارچه کردن اطالعات و کند. بنابراین تصمیممی

 های مختلف حوزه پژوهش اهمیت باالیی دارد.  سامانه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به عنوان نهاد متولی حوزه بهداشت و سالمت دارای سامانه  .2

ی سامانه نیماد و از طرف دیگر مسئولیت مدیریت و نظارت بر فعالیت اغلب مختص به خود است یعن

 های پژوهشی فعال در حوزه بهداشت و سالمت نیز برعهده این وزارتخانه است. ها و موسسهدانشگاه

ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک طرف مسئولیت مدیریت و نظارت بر عملکرد مجموعه بنگاه .3

و خصوصی کشور که در حوزه صنعت، معدن و کسب و کار فعال هستند را برعهده دارد  های دولتیشرکت

های پژوهشی مشخص هستند. از طرف دیگر  این ای از فعالیتها دارای مجموعهکه هر یک از این بنگاه

اندازی رسانی طرفین عرضه و تقاضا در حوزه پژوهش راههموزارتخانه دارای سامانه تاپ است که به منظور به

 شده است. 

شورای عالی عتف به عنوان نهاد متولی بخش پژوهش کشور و نهادی که مدیریت دو مورد از مهمترین  .4

های های حوزه پژوهش یعنی ساتع و سمات را برعهده دارد، پتانسیل تاثیرگذاری باالیی بر فعالیتسامانه

نوعی به عنوان متولی بخش پژوهش کشور  حوزه پژوهش دارد. عالوه بر این در اسناد مختلف این نهاد به

 معرفی شده است. 

، معاونت علمی و فناوری 1401معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: براساس قانون بودجه سال  .5

ها و و قاعدتاً تصمیم 251ریاست جمهوری، جزء ده نهاد برتر از نظر سهم از اعتبار پژوهشی کل کشور است

ینه اجرای راهکاری مطرح شده، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. عالوه بر این های این مجموعه در زمسیاست

ترین نهاد فعال در حوزه مدیریت پژوهش صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران نیز به عنوان تخصصی

 کشور ذیل این مجموعه قرار دارد. 

                                                 
 

جزئیات مربوط این  در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد. 1401در بودجه سال  درصد از کل اعتبار پژوهشی کشور 12.6 251

 موضوع در گزارش اصلی پروژه موجود است. 
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نهادهای دولتی که ذیل برنامه دیگر نهادهای دولتی دارای اعتبار پژوهشی: عالوه بر نهادهای فوق دیگر  .6

های پژوهشی خود های مشابه در قانون بودجه، برای انجام فعالیتهای کاربردی و دیگر برنامهپژوهش

ها در راستای اجرای این کنند، به نوعی ذینفع راهکار پیشنهادی هستند  و حمایت آنبودجه دریافت می

 راهکار ضروری است.

های به عنوان بدنه اجرایی فعالیت انیبندانش یهاهشی و همچنین شرکتهای پژوها و موسسهدانشگاه .7

پژوهشی نیز در درجه اول قابلیت تاثیرپذیری باالیی از سامانه یکپارچه را دارند. عدم استقبال این مجریان 

ها در اجرای راهکار است و قاعدتاً در چنین شرایطی های پژوهشی به منزله مشارکت ضعیف آنفعالیت

 توان انتظار دستیابی به نتیجه مناسب را داشت. ینم

نهادهای واسطه یا کارگزارهای تبادل یکی دیگر از ذینفعان تجمیع و یکپارچه کردن اطالعات حوزه پژوهش  .8

های پژوهشی نسبت به ها و فراخوانهستند. این دسته از بازیگران به واسطه کارکرد خود از طریق سامانه

ها از این طریق به دنبال شناسایی مجریان توانمند برای شوند. آنختلف آگاه میهای منیازهای سازمان

ها شرایط را برای فعالیت این های پژوهشی هستند. بنابراین اتصال و یکپارچه کردن سامانهاجرای فعالیت

 کند.دسته از بازیگران نظام نوآوری تسهیل می

 مزایای اجرای راهکار.2

های مختلف این حوزه، ه داشت که تجمیع اطالعات حوزه پژوهش و اتصال سامانهبه صورت کلی باید توج

به دالیل متعددی با مختلف و ممانعت ذینفعان مختلف مواجه خواهد شد. با این حال اجرای این راهکار مزایای 

امه به برخی ها و همچنین کشور به همراه خواهد داشت. در این راستا در ادمتعدد را برای هر یک از سازمان

 (.4شکل از مهمترین مزایای اجرای این راهکار اشاره شده است )
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 های حوزه پژوهش: مزایای یکپارچه کردن و تجمیع اطالعات و سامانه4شکل 

شنهادی تجمیع و یکپارچه کردن اطالعات حوزه پژوهش کشور: در صورت اجرای راهکار پی .1

ها از محل بودجه دولتی تامین شده است، های پژوهشی که منابع آناطالعات مربوط به اکثر طرح

گردد. بنابراین با دسترسی به اطالعات مورد نظر یک تصویر کلی و ذیل یک سامانه واحد ثبت می

 واضح از عملکرد بخش پژوهش کشور قابل ارائه خواهد بود.

های پژوهشی تکراری: با ثبت اطالعات در یک سامانه و پایگاه نجام طرحکاری و ااجتناب از دوباره .2

های مختلف قبل از تعریف یک طرح پژوهشی جدید شود که سازمانداده واحد، شرایطی فراهم می

توانند از تکراری نبودن آن اطمینان حاصل کنند و از طرف دیگر بر مبنای نتایج مطالعات قبلی می

های پژوهشی ژه جدید خود را طراحی کنند و از این طریق شرایط انجام طرحانجام شده، مسیر پرو

گردد. این کارکرد به نوعی مشابه دار بر روی یک موضوع یا مساله خاص فراهم میبلندمدت و ادامه

های تکراری است. با این حال در اینجا کارکرد سامانه ایرانداک در مورد جلوگیری از تعریف رساله

های دولتی مکلف شوند صرفاً در شرایطی که ه مشابه سیستم دانشگاهی، کلیه سازمانالزم است ک

                                           

                                                   

                                                                

             م                                                           م                        
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تاییدیه تکراری نبودن طرح پژوهشی را از سامانه مورد نظر دریافت کنند، قادر به تعریف طرح 

 پژوهشی جدید و تخصیص بودجه به آن باشند.  

کارفرماها: ثبت اطالعات در یک تسهیل شناسایی، اعتبارسنجی و انتخاب مجریان توانمند توسط  .3

های دولتی مختلف که به دنبال مجری برای انجام یک سامانه واحد این امکان را برای سازمان

کند که با جستجو در سامانه مورد نظر افرادی را که داری تجربه طرح پژوهشی هستند فراهم می

ایی کنند و به نوعی افرادی که های پژوهشی مرتبط با حوزه مورد نیاز هستند را شناسانجام طرح

به صورت بالقوه دارای پتانسیل انجام طرح پژوهشی مورد نظر هستند، از این طریق شناسایی 

ها گردد که به صورت همزمان دیگر فعالیتشوند. همچنین این قابلیت برای کارفرماها فراهم میمی

به شرایط در مورد انتخاب  های پژوهشی مجری مورد نظر خود را رصد کنند و با توجهو طرح

ها و نیازهای پژوهشی در یک سامانه گیری کنند. عالوه بر این انتشار فراخوانمجری نهایی تصمیم

ها و نیازهای ای از محققان نسبت به فراخوانکند که جامعه گستردهواحد شرایطی را فراهم می

قدام به ارسال پروپوزال برای پژوهشی مطلع شوند و قاعدتاً در چنین شرایطی افراد بیشتری ا

نیازهای پژوهشی مورد نظر کرده و در نهایت احتمال انتخاب افراد توانمند برای اجرای طرح 

 پژوهشی مورد نظر نیز افزایش خواهد یافت.

گیری و ها به منظور تصمیمای از اطالعات حوزه پژوهش و تحلیل آندستیابی به حجم گسترده .4

تر:  یکپارچه کردن اطالعات حوزه پژوهش در یک پایگاه داده واحد گذاری بهتر و دقیقسیاست

های کند که با تحلیل دادهاین امکان را برای مدیران و سیاستگذاران حوزه پژوهش کشور فراهم می

های مناسب را برای حمایت از حوزه پژوهش طراحی کنند. از جمله ها و سیاستمورد نظر تصمیم

های پژوهشی تعریف شده در یک سال مربوط به کدام که بیشتر طرحاینکه بررسی این موضوع 

ها کمتر مورد توجه قرار گرفتند؟ ، حجم اعتبارهای های موضوعی یا علمی بودند و کدام حوزهحوزه

ها مختلف و .... از جمله موارد استفاده از ها در حوزههای تعریف شده و نسبت آنپژوهشی طرح

 ها است.این داده
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های پژوهشی در یک ش شفافیت در حوزه پژوهش: در صورت ثبت آمار مربوط به هزینه طرحافزای .5

کرد هر یک از سامانه واحد، در انتهای سال مالی به صورت دقیق  محاسبه آمار مربوط به هزینه

پذیر است. عالوه بر این آمار مربوط به مجموع اعتبارهای های دولتی در حوزه پژوهش امکانسازمان

هشی کشور در یک بازه زمانی مشخص نیز قابل محاسبه است. کامالً واضح است برخالف پژو

شود، رویکرد فعلی محاسبه مجموع اعتبارات پژوهشی کشور که از محل بودجه مصوب انجام می

های کرد اعتبار دولتی برای فعالیتتوان آمار واقعی هزینهدر صورت اجرای راهکار پیشنهاد می

 سبه کرد.  پژوهشی را محا

های اعالم نیاز پژوهشی مانند ساتع، شرایط تجمیع تقاضا: یکپارچه کردن اطالعات مربوط به سامانه .6

توان بخشی را برای واحد می را برای تجمیع تقاضاها فراهم خواهد کرد. به نوعی در این سامانه

ه این صورت های پژوهشی که ممکن است مشترک باشند تعریف کرد. سازوکار این بخش بطرح

هایی که یک نیاز پژوهشی مشخص دارند اما بودجه کافی برای رفع آن است که هر یک از سازمان

های دولتی نیاز مشابهی را در اختیار ندارند و از طرف دیگر این امکان وجود دارد که دیگر سازمان

فراخوان در سامانه داشته باشند، را در بخش تجمیع تقاضا سامانه مطرح کند. سپس با انتشار این 

های دولتی که نیاز مشابهی دارند درخواست خود برای مشارکت در انجام طرح واحد، دیگر سازمان

کنند و پس از آن هماهنگی بین متقاضیان مختلف پژوهشی مورد نظر را برای سامانه ارسال می

  شود و پروژه مشترک تعریف خواهد شد.انجام می

های مختلف از جمله دیگرمزایای اجرای راهکار یکپارچه کردن سامانههای پژوهشی: از هدایت طرح .7

های گمرک و اطالعات صادرات و واردات محصوالت مختلف در کشور، این امکان برای سامانه

های پژوهشی که در راستای رفع گردد که حمایت از طرحهای دولتی مختلف فراهم میسازمان

قرار دهند. به عنوان مثال با بررسی آمار واردات کشور، نیازهای کشور هستند، را در اولویت 

های محصوالتی که باالترین میزان واردات را داشتند مشخص خواهند شد، بنابراین حمایت از طرح
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پژوهشی که در راستای رفع نیاز به واردات آن محصول خاص باشند، اولویت باالتری برای 

 های مختلف خواهد داشت.  سازمان

های کشور: از دیگر مزایای یکپارچه کرد اعتبارهای پژوهشی در راستای اولویتهزینه نظارت بر .8

های پژوهشی حمایت شده توسط هر سازمان، کردن اطالعات، این است که با تحلیل موضوع طرح

ها چند درصد از اعتبار پژوهشی خود را در راستای یک تصویر کلی در مورد اینکه هر یک از سازمان

اند، ارائه گردد. با این کار شرایط برای نظارت هرچه بیشتر بر نحوه ای کشور هزینه کردههاولویت

 گردد.   های مختلف فراهم میکرد اعتبارهای پژوهشی در سازمانهزینه

 موانع اجرای راهکار.3

ا موانع های حوزه پژوهش بهمانطور که اشاره شد اجرای راهکار یکپارچه کردن و تجمیع اطالعات و سامانه

های قبلی باید حذف شوند و یک سامانه متعددی همراه خواهد بود. در این بین برخی معتقدند که همه سامانه

ها روبرو خواهد شد و اجرای آن اندازی شود، این در حالی است که این ایده با مخالفت اغلب سازمانواحد راه

های مختلف به یک سامانه مرکزی مطرح ال سامانهتقریباً غیرممکن است. به همین خاطر در اینجا ایده اتص

گردید. با این حال اجرای این ایده نیز با موانعی همراه خواهد بود که در ادامه به برخی از مهمترین موارد اشاره 

 شده است.

های موجود های مختلف: با توجه به اینکه سامانهها در سامانهمتمایز بودن ساختار گردآوری داده .1

اند، بنابراین کامالً طبیعی ر مبنای نیاز سازمان متولی و با توجه به هدف خاصی طراحی شدهصرفاً ب

ها از نظر ساختار و فرمت گردآوری اطالعات با یکدیگر تفاوت داشته باشند.  به است این سامانه

قالب  های پژوهشی را درها اطالعات مربوط به حمایت خود از فعالیتعنوان نمونه برخی از سازمان

های تقاضامحور( اطالعات کنند و برخی دیگر )مانند برنامه پژوهشای خاص منتشر میسامانه

کنند. این مساله ها و کاربران خود را در یک فایل اکسل درون سامانی ذخیره میمربوط به پروژه

ست که در در گردد. بنابراین الزم اها میمنجر به بروز مشکالتی در فرآیند تجمیع و اتصال سامانه

ها اطالعات های موجود تغییر کرده و در هر یک از این سامانهجه اول ساختار هر یک از سامانه
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محققان و کارفرماها بر مبنای یک فرمت مشخص و یکسان اخذ گردد. در این بین کامالً واضح 

جتناب های مشخصی هستند به واسطه فرهنگ اهایی که دارای سامانهاست که برخی از سازمان

از تغییر و در نظر گرفتن این موضوع که تغییر ساختار سامانه منجر به تحمیل هزینه و همچنین 

 شود، بنابراین نسبت به این تغییرات مقاومت خواهند کرد. ها میکار بیشتر بر آن

های دولتی به دالیل محدویت افشاء اطالعات: یکی دیگر از موانع این است که برخی از سازمان .2

ها انجام های پژوهشی که با حمایت مالی آنلف حاضر به انتشار اطالعات مربوط به طرحمخت

های مستقر های علم و فناوری  در زمان حمایت از شرکتاند، نیستند. به عنوان نمونه پارکشده

 ها را در اختیارشوند که اطالعات مرتبط با پروژهبرای انجام یک طرح پژوهشی، متعهد می در پارک

هیچ سازمان دولتی و به ویژه سازمان امور مالیاتی قرار ندهند. کامالً طبیعی است که در این شرایط 

هایی که مربوط به قراردادهای پژوهشی شرکت اطالعات انتشار به نسبت یفناور و علم یهاپارک

 .کرد خواهند مخالفت واحد سامانه در در پارک مستقر هستند،

های مختلف با نهاد متولی سامانه: یکی از دالیل  مخالفت سازمانریسک از دست رفتن منافع  .3

ها، به مرور زمان ها به یکدیگر این است که در صورت تجمیع اطالعات و سامانهاتصال سامانه

های قبلی جایگاه کاربران اطالعات را از سامانه مرکزی دریافت خواهند کرد و هر یک از سامانه

های مختلف معموالً حاضر به ارائه مجوز ارسال ، به همین خاطر سازمانخود را از دست خواهند داد

  شوند. اطالعات به سامانه مرکزی نمی

های مختلف این موضوع های مختلف: یکی دیگر از مشکالت اتصال سامانهکارکرد متفاوت سامانه .4

ها سخت خواهد صال آنها دارای کارکردهای متفاوتی هستند، بنابراین اتاست. بعضاً برخی از سامانه

شد. به عنوان نمونه یکی از کارکردهای سامانه ساتع انتشار فراخوان نیازهای پژوهشی و کمک به 

های پژوهشی است در مقابل کارکرد سامانه شناسایی پژوهشگران توانمند در راستای انجام طرح

شخص ) یک درصد های پژوهشی که به واسطه منابع مسمات، گردآوری اطالعات مربوط به طرح
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اند. در چنین شرایطی اتصال این سامانه و یکپارچه کردن اعتبارات تخصیص یافته( انجام شده

 برانگیز خواهد بود. ها در قالب یک سامانه واحد چالشاطالعات آن

تجمیع اطالعات حوزه  های مختلف برای در راستایدالیل مخالفت سازمان ادامه بر مبنای موانع و در

پیشنهادها که به تسهیل اجرای این راهکار کمک  ای ازهای پژوهشی، مجموعهکردن سامانهو یکپارچهپژوهش 

  کنند ذکر شده است. می
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4.                                                                             
      )           (           ک         

 

 ادیاحکام پیشنه.4

رسد که در بخشی از فرآیند اجرای راهکار فوق در ادامه با توجه به توضیحات ارائه شده در باال به نظر می

ای که هایی در نظر گرفته شوند. در این راستا در ادامه به متن اولیه مربوط به دو مصوبهنیاز است که مصوبه

 ت. به تسهیل اجرای راهکار مورد نظر کمک خواهد کرد، آمده اس

ها فعال در حوزه پژوهش مستلزم این است که با توجه به اینکه دسترسی به اطالعات همه سازمان .1

های ها و اطالعات خود را یک پایگاه داده ذخیره کنند که قابلیت اتصال به شبکهها دادهاین سازمان

که اطالعات  هامکلف شوندداخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو الزم است که همه سازمان

های ها و قراردادهای پژوهشی و پژوهشها، ایدههای پژوهشی خود شامل فراخوانمرتبط به فعالیت

زیر شود که بند انجام شده را در یک پایگاه داده مشخص ذخیره کنند. در این راستا پیشنهاد می

 قرار بگیرد:  در زیرمجموعه احکام برنامه هفتم توسعه کشور

( 50دستگاه های موضوع ماده ) ،( قانون مدیریت خدمات کشوری5ای اجرایی موضوع ماده )کلیه دستگاه ه"

های ها و شرکتو بانک 15/8/1384قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

وط به های پژوهشی هستند، مکلفند که اطالعات مربدولتی که دارای بودجه دولتی برای انجام فعالیت

های پژوهشی مجموعه خود را در قالب مشخص شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در بانک فعالیت

را صادر  "(nan.acها و نیازها )نظام ایده"اطالعاتی خود ثبت کرده و مجوز اتصال این بانک اطالعاتی به سامانه 

ی عالی عتف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی تعامل با شورا کنند.

پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است حداکثر شش ماه پس از ابالغ قانون، 

را تدوین کرده و به تصویب  "نان"دستورالعمل اجرایی ثبت اطالعات در بانک اطالعاتی و اتصال آن به سامانه 

  ."برساند

 

های در نظام پژوهش کشور عدم آگاهی نسبت به گرفته یکی از چالشهای صورت براساس بررسی .2

شود و به صورت معمول به منظور آگاهی نسبت به های دولتی است که صرف پژوهش میبودجه

های پژوهشی مصوب در های تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی، میزان بودجههزینه



 شناسی نظام توزیع اعتبار پژوهشی و طراحی الگوی مطلوبآسیب

 

526 

 

این در حالی است که به واسطه اتفاقاتی که در مسیر  دهند،قانون بودجه را مد نظر قرار می

دهد، آمار ارائه شده بر مبنای قانون بودجه دقیق نیست. در این تخصیص و توزیع بودجه رخ می

کرد. در این راستا ها محاسبه کرد آنهای پژوهشی را از محل هزینهراستا نیاز است که بودجه

های دولتی مختلف صرفاً زمانی دستور ی در سازمانگردد که ذیحساب و مدیر مالپیشنهاد می

( آن نهیهز ژهیو بهپرداخت بودجه برای یک پروژه پژوهشی را تایید کنند که اطالعات آن پروژه )

حساب یا مدیر مالی در سامانه مرکزی اطالعات پژوهش کشور ثبت شده باشد و تاییدیه آن به ذی

 شود:اد میگردد. در این راستا بند زیر پیشنه ارائه

کرد اعتبارهای پژوهشی و همچنین به  برای اعمال نظارت کامل و فراگیر دیوان محاسبات کشور بر هزینه"

شوند، ذیحساب های پژوهشی میهای دولتی که صرف فعالیتمنظور ساماندهی نظام آماری مربوط به بودجه

های پژوهشی پروژهبرای انجام  داخت هزینهموظف هستند صرفاً در مواردی پرهای دولتی سازمان و مدیر مالی 

را تایید کنند که تاییدیه ثبت اطالعات مربوط به پروژه مورد نظر در سامانه مرکزی اطالعات پژوهشی کشور 

 . "ها  ارائه شودبه آن

 

 

 

 



527 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pathology of research funding system and 

design of optimal model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master: Presidential Center for Progress and Development 

Author: Arman Khakedi  

Date: September 2022 

Edition: Final 

 




