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 ایران و جایگاه آن در برنامه های توسعه علم و فنآوری در موجود توضعیبررسی 

 111فصلنامه برنامه وبودجه،شماره

 

 1غالمرضا ذاکر صالحی

 چکیده:

در اقتصادهای دانش بنیان علم و فناوری اهمیتی برتر از کار و سرمایه یافته است. از این 

یک فضای بین المللی با وسواس و مطالعه رو امروزه راهبردهای کالن علم و فناوری  در 

و در چارچوب طرحهای اندیشیده میان مدت و بلند مدت تدوین، اجرا و پایش می شوند. 

نقطه عزیمت و وضع موجود است که از  نکته مهم در این میان درک واقعی و بیطرفانه

 شود. آن به پایگاه علم و فناوری کشور یاد می

ارائه  نخست تعیین حدود نسبی این پایگاه و سپسهدف مطالعه حاضر در وهله 

توسعه در قالب هسته های  بخش علم و فناوری برنامه های پیشنهاداتی برای درج در 

 ( است.Core planجهت دهنده )

پرسش اساسی این مقاله این است که وضعیت پایگاه علم و فناوری با توجه به الگوی 

ونه است؟ آیا این وضعیت نشان دهنده چهارگانه ای که در مقاله مطرح شده چگ

 مشکالت و آسیب ها و عدم تعادلهایی در نظام علم و فناوری در سطح ملی است؟

 Qualitative نین تحلیل محتوای کیفیچهم روش مطالعه، بررسی و تحلیل آماری ،

content analysis))  است که در کنار آن یک مطالعه آسیب شناختی نیز در قلمرو

 ذیرفته است. یافته ها در قالب  داده های منظم از روندوری صورت پعلم و فنا

، برخی گسستها وعدم تعادلها را دراین عرصه گزارش آسیب شناختی همچنینآماری،

از جمله جزیره ای شدن و عدم هماهنگی و انسجام نهادهای سیاست  بازنمایی می کند.

وان جذب سهم پژوهش از تولید گذاری، ضعف ارتباط بین رشد علم و رشد تولید، عدم ت

                                                 

 Grsalehi1@yahoo.com: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیعضوهیات علمی .1 
 



2 

 

وب توسط نگارنده پیشنهادشده ودر پیوست لدرپایان یک الگوی مط ناخالص داخلی و ...

 مقاله نیز بسته پیشنهادی سیاستی به صورت مدون عرضه شده است.

ژوهش، تحقیق و توسعه، برنامه (، آموزش عالی، پS&T: علم و فناوری )واژگان کلیدی

 توسعه، ایران های

 مهمقد

ای مشتمل بر ترسیم وضعیت از یک الگوی عام سه مرحله های توسعهتدوین برنامه برای

موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و تحلیل شکاف و پیشنهاد راهکار برای پر کردن فاصله میان 

 شود. نقش گام نخست در این الگو بسیار کلیدی است.وضع موجود و مطلوب استفاده می

ها، ه صورت آرمانی بدون شناخت و خود آگاهی نسبت به فرصتریزی بفرآیند برنامه

ها معموالً به تعریف اهدافی کلی و غیرقابل تحقق و شعاری و یا کم ها و قوتتنگناها، ضعف

شود. بنابراین تعریف دقیق نقطه عزیمت برنامه های پنهان موجود منجر میتوجهی به ظرفیت

-جامع نیز محروم است اهمیت مضاعف پیدا می در موضوع بحث حاضر که از سامانۀ آماری

کند. همانگونه که در این نوشته خواهد آمد، کارشناسان از این نقطه عزیمت با تعابیر 

اند از قبیل: تعیین نسل غالب تحقیق و توسعه در کشور، تعیین میزان تراکم گوناگون یاد کرده

هدف مطالعه حاضر این است که . تحقیق و توسعه و یا تعیین پایگاه علم و تکنولوژی کشور

ازطریق یک مطاله اکتشافی نشان دهد وضعیت علم وفناوری کشوردرمقطع ورود به برنامه 

پنجم توسعه چگونه است؟نگاهی کالن واجمالی به این وضعیت اوال می تواند پایگاه علمی 

به خود  یتهای موجود خودعثانیا،بازنمایی واق-کشوررا به عنوان نقطه عزیمت ترسیم کند

ش خواهد نمود این برخی گسستها وعدم تعادلها رابه روشنی نشان خواهدداد.محقق تال

پرسش تبیین کند.(Rapid assessmentواقعیتها را باسامان دادن به یک ارزیابی سریع)

 اصلی نیز این است که حدوحدود این پایگاه چیست ونقاط آسیب پذیر احتمالی کدامند؟

 نظری ادبیات

های محیطی متناسب با شرایط هر کشوری بررسی  علم و فناوریبا مبحث  در ارتباط

شود. روندهای کلی و جهانی نیز پیوسته مدنظر پژوهشگران بوده است. برای متنوعی انجام می
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( استاد دانشگاه جورجیا اشاره کرد. وی Stephan, 2008توان به پژوهش استفان )نمونه می

 را در موارد زیر برجسته کرده است: ولید علمتروند تغییرات جاری در قلمرو 

 -3تغییرات در نظام پاداش به پژوهشگران،  -2های انتشار نتایج پژوهش، . افزایش محرک1

افزایش اتکای دولتها و جوامع به دانشگاهها و مؤسسات علمی به عنوان منبع رشد اقتصادی، 

یشتر استادان و پژوهشگران و تحرک ب -1توسعه اقتصاد محلی توسط ابتکارات دانشی،  -4

درک آشکارتر  -7همراه شدن تغییرات سیاستی با پژوهش و  -6های دوگانه، پذیرش پست

 اثرگذاری کیفیت تحقیقات.

اند: نسل اول مبتنی بر های مختلف نوآوری و تحقیق و توسعه سخن گفتهدیگران از ظهور نسل

سوم یا مدل جفت شده)ترکیب کشش و فشار تکنولوژی، نسل دوم متکی بر کشش بازار، نسل 

فشار(، نسل چهارم مدل ادغام شده )تأکید بر ادغام تحقیق و توسعه باتولید( و نسل پنجم ادغام 

(.  بدیهی است تدوین هر گونه سیاست و برنامه Rothwell, 1992سازی )ها و شبکهسیستم

 فضای ابهام خواهد بود. تحقیقاتی بدون توجه به نسل تحقیق و توسعه در آن کشور حرکت در 

( از فشار علم و کشش تقاضا نه به عنوان دو Edqist & Hommen, 1999)دیگر محققان

نسل بلکه به عنوان دو سیاست عمده در توسعه علم و فنآوری سخن گفته اند. به اعتقاد آنان 

در سیاست فشار علم، توسعه علمی از سمت پژوهشهای بنیادین به سمت تحقیق و توسعه 

رود و متکی به تولید علم است. در اربردی و سپس پیاده سازی و تجاری سازی پیش میک

شود تا علم مقابل، سیاست کشش تقاضا با تحریک تقاضای نوآوری شروع و سپس موجب می

شود که پیگیری و دانش مورد نیاز برای آن نوآوری شکل بگیرد و توسعه یابد. مالحظه می

کند. برای ، دو رویکرد کامالً متمایز را دیکته میخش علم وفناوریهریک از این سیاستها در ب

های پایه آغاز کرد و در سیاست کشش تقاضا صرفاً مثال در سیاست فشار علم باید از پژوهش

 شود. نیازهای بخش صنعت و تجارت مهم تلقی می

فنآوری ( نیز سه سیاست عمده در قلمرو Ergas, Henry, 1986در گونه شناسی دیگر )  

شناسایی شد که پیگیری هر کدام در بخش پژوهش و تولید علم اثرات بسیار متفاوتی دارد. 

ست که توسط آمریکا، انگلستان و فرانسه دنبال شده است. "مأموریت گرا"نخست سیاست 

هدف کانونی این سیاست، دست یابی به نوآوریهای بنیادی و خط شکنانه برای تقویت اقتدار 

های منتخب است. سیاست المللی از طریق سرمایه گذاری در بخشاتژیک بینو رهبری استر

ست که توسط آلمان، سوئد و سوئیس دنبال شده است. هدف کانونی این "نفوذگرا"دیگر، 
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های فنی در سراسر صنعت، از طریق ساختار سیاست، انتشار گستردۀ نوآوریها و قابلیت

غییرات فنآوری است. بنابراین تأکید این سیاست صنعتی و سازگار نمودن مستمر صنایع با ت

های تکنولوژی از قبیل آموزش، استانداردسازی و تحقیق و توسعه بر تقویت زیر ساخت

(R&D.خواهد بود. نوع سوم سیاست تلفیقی است که ژاپنیهابه کار برده اند ) 

قی کرده است. ( نیز دو سئوال را در قلمرو سیاست علم و تکنولوژی عمده تل1993گامت )  

نخست اینکه کدام علم و تکنولوژی از طریق کدام دستگاه مورد حمایت قرار گیرد و دوم 

اینکه، این دو چطور باید با اهداف اقتصادی و اجتماعی مرتبط باشند؟ دو سئوالی که در 

ریزی برای پژوهش به عنوان زیر مجموعه سیاست علم و تکنولوژی سیاست گذاری و برنامه

 د به روشنی پاسخ داده شوند. نیز بای

المللی مطالعات سیاست علمی ( در شورای بینUnesco, 1992پژوهشگران یونسکو ) 

(ICSPS)  بر سالمت و مناسبت پایگاه علم و تکنولوژی هر کشور تأکید کرده و چنین عنوان

ات مند شدن از کاربردهای علم و تکنولوژی و آزاد کردن موجهای تغییرکنند که بهرهمی

های فرآیند نوآوری از تولیدی، راهبردهای بلندمدت چند بعدی و متمرکز بر تمام جنبه

آموزش ابتدایی عمومی تا آموزش دانشمندان، مهندسان و مدیران، از ساختن و توانایی 

تحقیق و توسعه تا بسیج گروههای تحقیقاتی برای برخورد کردن با مسایل عمدۀ ملی، الزم 

 است.

اد پایگاه مؤثر علم و تکنولوژی نام دارد و دارای ابعاد مختلفی است که ارکان ایج»مدل آنان 

 آن عبارتند از:

 مدیریت پیچیدۀ منابع انسانی علم و تکنولوژی -1

های تحقیق و توسعه و دانشکاران دانست. توان شاغالن بخشبخش اعظم این نیروها را می  

نیست بلکه استفاده و بکارگیری مفید ومؤثر  به نظر وی مشکل اصلی صرفاً آموزش این نیروها

 (71و نگهداری آنان در کشور است )فینکلی ویچ و همکاران: 

 مدیریت تقاضاهای اجتماعی علم و تکنولوژی -2

های علمی و تکنولوژیک میان کشورهای ترین تفاوتهای سازماندهی فعالیتیکی از مهم  

های محلی نهادی تأمین مالی و فعالیتجهان سوم و کشورهای صنعتی، مربوط به منابع 

تحقیق و توسعه است. نتایج ضمنی آن بسیار جدی است و بر آثار اقتصادی علم و تکنولوژی 
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گذارد. به نظر فینکلی ویچ  و همکارانش مشکل اصلی در این میان ضعف تقاضا برای تأثیر می

ر این راستا باید به است. د -هم در سطح تولید و هم در سطح جامعه –علم و تکنولوژی 

تفاوت تقاضای آشکار و تقاضای مبهم توجه کرد. از سویی هم تقاضا برای علم و تکنولوژی را 

گذاری تلقی کرد نه چیزی باید باال برد و هم عرضۀ آن را و این مقوله را به مثابه سرمایه

 (08لوکس و تجملی )همان: 

 هامدیریت اولویت -3

تواند در تغذیه تقاضا برای های علمی و آموزشی داده و نیز میبرنامه این امر بُعد مهمی را به  

علم و تکنولوژی نقش کلیدی ایفا کند و آن را با عرضۀ بومی هماهنگ سازد. در صورت 

 محدودیت منابع، این امر به هیچ وجه وظیفۀ آسانی نیست. 

 

 گذاری علم و تکنولوژیاراده سیاسی و سیاست -4

های علمی و تکنولوژیک به طور معنی دار با ضعف تقاضا ضعف سیاست به نظر این تیم  

ارتباط نیست که در عدم حمایت نهادی، پیوند نزدیک دارد. این امر با فقدان ارادۀ سیاسی بی

اجتماعی و اقتصادی از سیاستهای علمی و تکنولوژیک و نیز توافق واقعی دربارۀ اهمیت و 

 (02کند. )همان: ا میاهداف یا اجرای آنها انعکاس پید

 عبانم ۀدیچیپ تیریدم

یژولونکت و ملع یناسنا
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 چارچوب پیشنهادی فینکلی ویچ و همکاران
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کشورهایی که پایگاه مؤثر علم 

 و تکنولوژی دارند

 

کشورهای دارای عناصر 

 S&Tبنیادی 

کشورهای دارای پایگاه مستقر 
S&T 

 

کشورهای بدون پایگاه 
S&T 

           

           

     

 

تراکم تحقیق و »آنها در مطالعه خود برای سازمان یونسکو براساس شاخص ترکیبی بنام    

 اند:کشورهای جهان را به چهار گروه تقسیم کرده« توسعه

سرانه ناخالص  –کشورهای بدون پایگاه علم و تکنولوژی )در مرحله اولیه توسعه  – گروه الف

تکنولوژی کم و درصد بخش صنعتی در  ظرفیت بالقوه نیروی انسانی علم و –داخلی کم 

 از تولید ناخالص داخلی و ...( R&Dسهم پایین بودجه  –تولید کم 

 –کشورهای دارای عناصر بنیادی پایگاه علم و تکنولوژی )صادر کننده مواد خام  – گروه ب

دارای ظرفیت خوبی از نیروی انسانی علم و تکنولوژی هستند اما این  –در حال صنعتی شدن 

های جدی وجود عدم تعادل –ضعف بازارهای داخلی  –رفیت برحسب ارقام مطلق کم است ظ

 در اقتصاد و ....(

کشورهای دارای پایگاه مستقر علم و تکنولوژی )برخورداری از پایگاه صنعتی با  – گروه ج

 درصد زیادتر نیروی انسانی علم و تکنولوژی و تولید ناخالص داخلی نسبتاً زیاد و ....(

کشورهایی که پایگاه مؤثر علم و تکنولوژی دارند )کشورهای بزرگ  – روه دگ

 (61-78)فینکلی ویچ و همکاران: صنعتی(

گذاری پژوهش در ایران الگوی مطالعاتی فینکلی ویچ و همکارانش ار دو جهت برای سیاست

اقتصادی قابل توجه است  نخست توجه ویژه به نقش تراکم تحقیق و توسعه در فرآیند توسعه 

سازی این شاخص ترکیبی و سپس توجه ویژۀ این الگو به مسایل کشورهای کشور و شفاف

شناسی به کشورهای توسعه نیافته و یا در ای که سه گروه از این گونهدرحال توسعه به گونه

ریزیهای تحقیق و توسعه توجه دهد در برنامهحال توسعه تعلق دارند. این مطالعات نشان می
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شود. بدان امید که ی به مطالعه وضع موجود و نقطه عزیمت برنامه معطوف میاویژه

ها برای آینده در فضایی خالی از ابهام و همراه با شناخت فرصتها و موانع موجود گذاریهدف

 باشد.

 روش تحقیق

( است.در این نوع مطالعات نیازی به آزمون فرض Exploratoryنوع این مطالعه اکتشافی)

در مطالعه حاضر ازروشهای چندگانه ای بهره گیری شده است:مطالعه د.وجودندار

(برنامه های توسعه اول (Qualitative content analysisاسنادی،تحلیل محتوای کیفیِ

ومرورهمکاران در روایی بخشی به  بیرونی تا پنجم دربخش علم وفناوری،داوری

 .ارزیابیها،تحلیل وبررسی روندهای آماری

 ق:سؤاالت تحقی

وضع موجود علم و فناوری کشور در سطح کالن در بخش های آموزش عالی و پژوهش و  -1

فناوری و بر اساس داده های آماری موجود چگونه است و این آمارها به ما چه می 

 گویند؟

ارزیابی سریع و مرور سیستماتیک بخش علم و فناوری برنامه های اول تا پنجم توسعه  -2

 به چه مسایل و مشکالتی است؟ نشان دهندۀ توجه این اسناد

چه گسست ها و عدم تعادلهایی در وضع موجود علم و فناوری کشور بویژه در سطح  -3

 سیاست گذاری مشاهده می شود؟

 شناخت وضع موجود

پیش نیاز هر گونه مطالعه، شناخت وضعیت موجود است. این وضعیت را در سطح کالن بر 

ه های آماری موجود ش و فناوری و بر مبنای دادآموزش عالی ب : پژوه -اساس دو مولفه الف

 ترسیم می کنیم.

( روند رشد افزایش پوشش تحصیلی در ایران روندی 1بر اساس داده های جدول شماره )

کاردانی که ارتباط مستقیم مطلوب است. اما به دلیل توسعۀ کمّی نامتوازن سهم دانشجویان 

فه ای دارند قابل قبول نبوده وبه ی و حرتری با بازار کار بویژه در بخشهای فن

 درصدنرسیده است.48هدف
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دول نامطلوب بوده و نکته دیگر این است که نسبت استاد به دانشجو مطابق داده های این ج

مطابق داده های سایت آماری یونسکو این میانگین فاصله زیادی دارد. با میانگین های جهانی

به  1در مورد دانشگاه پیام نور این نسبت  ت.اس 10به  1برای کشورهای پیشرفته در حدود 

نفر  010888نفر کل اعضای هیات علمی تمام وقت و  2634است )با احتساب  314

 (00-09سال تحصیلی  –دانشجو( )آمار آموزش عالی ایران 

 

 

 

 

 شاخص های کالن توسعة بخش آموزش عالی -1جدول 

پایان  شاخص

برنامه 

 سوم
1333 

سال 
 1334 

سال 
 1331 

سال 
 1331 

سال 
 1331 

سال 
1333 

تا  10پوشش آموزش عالی )به جمعیت 

 ساله کشور( 24

28% 9/19% 1/22% 71/21% 9/27% 38% 

 1888 4682 4737 4888 3442 3388 تعداد دانشجو در صد هزار نفر جمعیت

سهم دانشجویان کاردانی به کل 

 دانشجویان

32% 0/29% 26% 6/22% 9/22% 4/37% 

یان کارشناسی به کل سهم دانشجو

 دانشجویان

62% 0/63% 1/67% 71% 3/69% 4/16% 

سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل 

 دانشجویان

6% 4/6% 4/6% 4/6% 0/7% 2/6% 

 %1/44 %7/46 %1/42 %9/40 %6/12 %0/44 سهم بخش غیردولتی در آموزش عالی

 1/30به  1 33به  1  31به  1 32به  1 38به  1 48به  1 کل کشور -نسبت هیات علمی به دانشجو

بخش غیر  –نسبت هیات علمی به دانشجو 

 دولتی

 48به  1 21به  1 21به  1 27به  1 31به  1 12به  1

 1300و1307و  1306سالهای  -منابع: گزارش ملی آموزش عالی ایران

 2889گزارش توسعه انسانی 
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و « گسترش در سطح»ن یک دوره نظام آموزش عالی ایرا 2با عنایت به داده های جدول 

نامتوازن را تجربه می کند. برخی از عدم توازن ها در ستون بررسی به اختصار « یجهش کمّ»

 توضیح داده شده است. 

 سیمای کالن آماری آموزش عالی -2جدول 

 مؤلفه / شاخص 1311 1331-31 1331-33 1333-38 بررسی

 )تعداد پذیرفته شدگان کاردانی   01767 140419 331192 روند افزایش مطلوب است

 بجزء دانشگاه آزاد اسالمی

این کاهش بدلیل پیگیری سیاست 

توسعه کاردانی وکارشناسی ارشد 

هم چنین می تواند بدلیل   .است

تجمع موج جمعیت متولدین دهه 

در مقطع کارشناسی ارشد  68

 باشد.

تعداد پذیرفته شدگان    127172 394298 423639

جزء دانشگاه آزاد ب) کارشناسی

 (اسالمی

تعداد پذیرفته شدگان    31000 42162 12046 

بجزء دانشگاه ) کارشناسی ارشد

 (آزاد اسالمی

تعداد پذیرفته شدگان دکتری    1263 6862 6616 

بجزء دانشگاه آزاد ) حرفه ای

 (اسالمی

تعداد پذیرفته شدگان دکتری    1787 7417 0119 

د بجزء دانشگاه آزا) تخصصی

 (اسالمی

 )جمع کل پذیرفته شدگان  16217 611797 190798 022912 

 (بجزء دانشگاه آزاد اسالمی 

بر اساس برنامه می بایست این 

سهم افزایش چشمگیر داشته 

 باشد.

تعداد دانشجویان دولتی و   766002 766104 1834018

 غیردولتی کاردانی

ولتی و تعداد دانشجویان د  2487790 2328118 2432711 

 غیردولتی کارشناسی

تعداد دانشجویان دولتی و   146681 103426 230683 

 غیردولتی کارشناسی ارشد

تعداد دانشجویان دولتی و   43377 47721 49109 
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 ایغیردولتی دکتری حرفه

تعداد دانشجویان دولتی و   27198 31416 31186 

 غیردولتی دکتری تخصصی

 22افزایش حدود پس از انقالب 

برابر تجربه شده 

درصدی یک 2288.رشداست

 جهش وسیع تلقی می شود.

 جمع کل  دانشجویان 171671 3391012 3349741 3798019

جهش خوبی داشته  00در سال 

 اما با توجه به نیاز کشور اندک

.کم بودن میزان دانش است

آموختگی در مقطع کاردانی به 

این دلیل است که بسیاری از 

از قبولی در قبول شدگان پس 

آزمونهای دیگر مانند قبولی در 

مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد،این 

دوره ها را نیمه کاره رها می 

 کنند.

تعداد دانش آموختگان دولتی و   117608 116117 419672

 غیردولتی کاردانی

تعداد دانش آموختگان دولتی و   110032 261714 313918 

 غیردولتی کارشناسی

تعداد دانش آموختگان دولتی و   28443 24471 27413 

 غیردولتی کارشناسی ارشد

تعداد دانش آموختگان دولتی و   1333 6706 4321 

 غیردولتی دکتری حرفه ای

تعداد دانش آموختگان دولتی و   1630 4402 3011 

 غیردولتی دکتری تخصصی

تعداد دانش آموخته پس از انقالب 

ا برابر رشد ر 19اسالمی  تاکنون 

نشان می دهد )بجز پیام نور و 

 علوم پزشکی(

دانش آموختگان -جمع کل   39680 299926 417174 769171

 بجز پیام نور و علوم پزشکی

از جمع کل اعضای هیأت علمی 

نفر مربوط به  27298

 دانشگاههای دولتی می باشد

هیأت علمی تمام وقت دولتی     

 و غیر دولتی

 استاد  2836 2869 2168
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 دانشیار  3742 4123 1111

 استادیار  19718 28691 24876

 مربی  21417 27780 20311

 مربی آموزشیار  713 996 1729

 جمع کل 18416 11620 11107 61081

تعداد کل اعطای بورس به   913 1117 927 بسیار ناچیز است

 دانشجویان

ه تعداد اعطای بورس ب  927 1821 010 بسیار ناچیز است

 دانشجویان دکتری داخل

این ارقام حاکی از متوقف شدن 

 سیاست بورسیه است

تعداد اعطای بورس به   29 92 189

دانشجویان دکتری خارج از 

 کشور

 تعداد واحدهای آموزش عالی      

این رشد کمّی غیرقابل قبول است 

زیرا نسبت استاد به دانشجو در 

 314به  1این دانشگاه حدود 

 است

 دانشگاه پیام نور   118 

 کاربردی –دانشگاه جامع علمی    011  

 آموزشکده های فنی و حرفه ای   183  

مؤسسات غیر انتفاعی )مجوز    140  

 قطعی(

دانشگاهها و دیگر مراکز آموزش   189 166  

 عالی

 دانشگاه آزاد اسالمی   376  

این آمار باال بوده و موجب توزیع 

ش عالی و شکل منابع محدود آموز

گیری واحدهای ضعیف علمی می 

 شود.

 جمع کل 244  2114 

 06،07موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی،کتاب آمار آموزش عالی سالهای منبع:

،00،09 
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 وری آوضعیت موجود پژوهش و فن

اکنون وضعیت موجود شاخص ها و آماره های این حوزه را در سه بخش درونداد، فرایند و 

 اد بر مبنای جدیدترین آمارهای  قابل استناد ارائه می کنیم.بروند

 بر اساس داده های آماری این جدول:

o  اکثر مؤلفه ها رشد کمّی داشته ایمدر 

o  سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی کماکان  در زمینه بودجه پژوهشی

ته است و این درصد است. بنابراین اهداف برنامه چهارم توسعه تحقق نیاف 1/8حدود 

 سهم مترادف با وضعیت آن در چهل سال پیش است.

o مراکز پژوهش  در بخش فرآیندی به صورت بی مهابا مجوز های مختلف برای تأسیس

. در نتیجه و فنآوری  صادر شده است بدون اینکه مطالعات نیازسنجی انجام شود

بی شماری  بودجه های اندک پژوهشی و محققان محدود موجود در کشور در مراکز

 پراکنده شده اند و کارآیی و اثربخشی این مراکز کاهش یافته است.

o  برون داد مالحظه می شود که پژوهش در ایران منجر به رشد در بخش آمارهای

و سهم  اختراع در یکسال( ندک اختراعات بین المللی )ششفنآوری نمی شود. حجم ا

( شکاف عمیق موجود High - Techدرصدی صادرات دارای فنآوری پیشرفته )0/1

 را نشان می دهد.

 

 در ایران و فنآوری سیمای کالن آماری پژوهش -3جدول 

نوع 

شاخص/ 

 آماره

 1331 1333 عنوان
133

1 
 مالحظات 1331

کمتر از میانگین جهانی    663 تعداد کل محققان کشور در یک میلیون شاخص ها 



13 

 

و آماره 

های درون 

 داد

نفر جمعیت با احتساب دانشجویان در 

عضای هیأت حال گذراندن رساله و ا

 علمی

است )میانگین جهانی 

نفر و توصیه  1188

نفر  1488یونسکو 

 است(

تعداد کل محققان کشور با احتساب 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حال 

 بهداشت( -گذراندن رساله )علوم

 4640

6 
  

کمتر از میانگین جهانی 

است )میانگین جهانی 

یک  نفر در 1188

میلیون و توصیه 

نفر  1488یونسکو 

 است(

تعداد کل محققان تمام وقت واحدهای 

 تحقیق و توسعه 

2211

3 

4211

1 
 ناکافی  

4971 کل شاغالن تمام وقت تحقیقاتی 

1 

1903

7 
 ناکافی  

2794 کل شاغالن پاره وقت تحقیقاتی 

7 

2993

7 
 ناکافی  

تعداد محققان تمام وقت استان تهران 

در واحدهای دارای فعالیت تحقیق شاغل 

 و توسعه

1172

8 

1012

1                                                 
  

توزیع نامتوازن و 

مرکزگرای محققان 

همچون توزیع مراکز 

 تحقیقاتی مشهود است

تعداد محققان تمام وقت استان کهگیلویه 

 و بویر احمد
17 213  

از تولید سهم اعتبارات تحقیقاتی  

 ناخالص داخلی 
 46/8% 

16/

8% 
6./ 

در حال عبور از 

کشورهای فقیر  به در 

تا  1/8حال توسعه )بین 

 یک درصد(
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حجم قرارداد دانشگاههای وزارت علوم 

 با صنعت به هزار ریال 
 

1.178

.897.

137 

  

نسبت به سالهای 

گذشته روبه رشد اما 

 اندک است

مادۀ بند د  182اعتبارات موضوع ماده 

)طرحهای دارای  به میلیارد ریال 41

 کارفرمای بیرونی(

  49 
164/

36 

نسبت به سالهای 

گذشته روند کاهشی به 

درصد را  74میزان 

 نشان می دهد.

می  1301مربوط به سال  آخرین طرح آمارگیری از مراکز تحقیق و توسعه در ایران :توضیح

نادی در کشور منتشر نشده و این طرح است . متأسفانه پس از این تاریخ آمار قابلباشد

 ارزشمند در سالهای بعد تکرار نشده است.

نوع شاخص/ 

 آماره

 مالحظات 1331 1331 1331 1333 عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد واحدهای دارای فعالیت 

 تحقیق و توسعه در تهران
 توزیع نامتوازن و مرکزگراست   147 191

ثالهای مختلفی در طرح م

آمارگیری مراکز تحقیق و 

 توسعه وجود دارد

تعداد واحدهای دارای فعالیت 

تحقیق و توسعه در کهگیلویه و 

 بویراحمد

1    

تعداد مراکز تحقیقاتی فعال 

 دانشگاهی )غیرپزشکی(
 177   

تعداد مرکز به خودی خود 

گویای تحول نیست بلکه باید 

 ه باشدبر اساس نیاز و برنام

تعداد مراکز تحقیقاتی فعال 

 وابسته به دستگاههای اجرایی 
 66   

تعداد مرکز به خودی خود 

گویای تحول نیست بلکه باید 

 بر اساس نیاز و برنامه باشد

تعداد مراکز تحقیقاتی فعال 

 بخش خصوصی
 131   

تعداد مرکز به خودی خود 

گویای تحول نیست بلکه باید 

 نامه باشدبر اساس نیاز و بر

تعداد مرکز به خودی خود   167  تعداد مراکز تحقیقاتی فعال علوم 

گویای تحول نیست بلکه باید 
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شاخص ها و 

آماره های 

 فرآیند

 بر اساس نیاز و برنامه باشد پزشکی 

تعداد مراکز تحقیقاتی فعال 

 وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی 
 20**   

نسبت به حجم واحدهای 

 دانشگاهی بسیار اندک است

ز تحقیقاتی فعال تعداد مراک

دارای فعالیت اصلی تحقیق و 

 توسعه

1072 479   

تعداد مرکز به خودی خود 

گویای تحول نیست بلکه باید 

 بر اساس نیاز و برنامه باشد

تعداد مراکز تحقیقاتی فعال 

دارای فعالیت فرعی تحقیق و 

 توسعه

1201 1437   

تعداد مرکز به خودی خود 

گویای تحول نیست بلکه باید 

 بر اساس نیاز و برنامه باشد

تعداد مراکز تحقیقاتی فعال 

دارای فعالیت تحقیق و توسعه 

 عمومی

(4/37 

درصد( 

781 

 ترکیب مناسب   330

تعداد مراکز تحقیقاتی فعال 

دارای فعالیت تحقیق و توسعه 

 خصوصی

(1/11 

درصد( 

916 

1109   

پیشی گرفتن  تعداد مراکز 

خصوصی از دولتی پدیده 

ی است که باید توسعه مطلوب

 یابد

تعداد مراکز تحقیقاتی فعال 

دارای فعالیت تحقیق و توسعه 

 )سایر( غیردولتی

(1/11 

درصد( 

218 

 ترکیب مناسب   216

تعداد مراکز تحقیقاتی فعال 

دارای فعالیت تحقیق و توسعه 

 تعاونی

درصد( 4/8)

7 
16   

شایسته توجه بیشتر است )با 

 توجه به سیاست های اصل

44) 

تعداد مراکز تحقیقات  

دانشگاهی، خصوصی و وابسته به 

 دستگاهها و دانشگاه آزاد

 169   

تعداد مراکز به خودی خود 

گویای تحول نیست بلکه باید 

 بر اساس نیاز و برنامه باشد

نسبت کل مراکز تحقیق و توسعه 

به کل بنگاههای اقتصادی دارای 
4/7    

سبت مطلوب نیست و این ن

نشان می دهد فعالیت 

تحقیق و توسعه به بنگاههای 
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 غیرصنعتی نفوذ نکرده است نفر کارکن و بیشتر 18

 197 177 168  تعداد انجمن های علمی

تعداد انجمن ها نسبتاً 

مناسب و رشد آنها منطقی و 

آرام است اما نقش آنها در 

نظام علمی کشور مطلوب 

 نیست

 118 *180 112  قطب های علمی کشور

نظر می رسد سیاست عدم  به

رشدکمّی قطب های علمی 

کشور و حتی کاهش آنها 

سیاست مناسبی است. زیرا 

توزیع زیاد توان علمی محدود 

در قطب های متعدد از اعتبار 

 علمی آنها می کاهد

 
 تأسیس مجوز اصولی صدور

 در فناوری و علم های پارک

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 14 17 28 

کافی به نظر می  این تعداد

رسد. تقویت کارکرد آنها مهم 

 است.

 
 پارک تأسیس مجوز قطعی صدور

 وزارت در فناوری و علم های

 فناوری و تحقیقات علوم،

 8 2 3  

 22 28 16  فناوری و علم های پارک تعداد 

این تعداد کافی به نظر می 

رسد. تقویت کارکرد آنها مهم 

کشش تقاضا صنعت است.

استان برای وتجارت درهر 

مجوز تاسیس پارک مهم 

است..بنابراین این مراکز در 

استانهای فاقدبازار صنعتی 

 موفق نخواهند بود.

  76 19 43  فناور واحدهای رشد مراکز تعداد 
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اصولی و  و قطعی مجوز دارای

 اقماری

 در مستقر فناور واحدهای تعداد 

 رشد مراکز و ها پارک
 024 1391 1611 

ب  است. از رشد کمّی مطلو

یت در تجاری نظر موفق

 سازی تردید وجود دارد

 

 شاغل وقت تمام دانشگران تعداد

 در مستقر فناوری واحدهای در

 مراکز و فناوری و علم های پارک

 فناور واحدهای و رشد

 4680 0991 11411  

 کاهش تعداد قطب ها به دلیل عدم فعالیت یا لغو مجوز می باشد*

 می باشد 04ل ** آمار مربوط به سا

 

 

 

نوع شاخص/ 

 آماره
 مالحظات 1331 1331 1331 1333 عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مقاالت نمایه 

 الملیشده بین
 

6718 

)سال 

2886 

 میالدی(

9861 

)سال 

2887 

 میالدی(

13161 

)سال 

2880 

 میالدی(

تعداد مقاالت با رشد خوبی در حال 

 ست. افزایش ا

نرخ رشد  2880تا  2881از سال 

مقاالت در حال کاهش بوده است 

اما رقیب اصلی در منطقه )ترکیه( 

 از نظر نرخ رشد عقب تر بوده است.

تعداد مقاالت 

پراستناد در ده سال 

 اخیر
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این رقم برای رژیم صهیونیستی  

، ترکیه، 773، هندوستان 1299

و  39، پاکستان 48، مالزی 230

باشد. بنابراین می 18169امریکا 

 سه کشور در منطقه از ما جلوترند
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شاخص ها و 

آماره های 

 برون داد

تعداد استنادها به 

 مقاالت  علمی
 186771   

وضعیت ایران در منطقه آسیا از 

هند و پاکستان و مالزی بهتر است 

اما تعداد استنادهای رژیم 

برابر ایران و  18صهیونیستی 

 برابر است. 1/3ترکیه بیش از 

 علم یدتول میزان

 اساس بر ایران

 تحقیقاتی مقاالت

 فارسی

 18647 11176 7294  

تعداد طرحهای 

تحقیقاتی خاتمه 

یافته مراکز تحقیق 

 و توسعه 

28878 29811   

اگر تعداد طرحهای خاتمه یافته را 

تقسیم محققان تمام وقت به تعداد 

طرح  6/8محقق کنیم، هر 

تحقیقاتی خاتمه یافته داشته است. 

 خص باید بهبود پیدا کند.این شا

درصد طرحهای  

 بنیادی
 ترکیب مناسب   6/26 6/21

درصد طرحهای 

 کاربردی
6/68 7/14   

ترکیب مناسب و نشانه توجه ویژه 

 به طرحهای کاربردی است

درصد طرحهای 

 توسعه ای
 ترکیب مناسب   1/10 0/17

درصد طرحهای 

 علوم انسانی
 ترکیب مناسب   3/17 1/24

رصد طرحهای د

 فنی و مهندسی
4/23 9/38   

. افزایش نسبتا قابل ترکیب مناسب

 توجه است.

 ترکیب مناسب   6/23 2/21درصد طرحهای 



19 

 

علوم کشاورزی و 

 دامپزشکی

درصد طرحهای 

 علوم پزشکی
 ترکیب مناسب   1/11 9/11

درصد طرحهای 

 علوم پایه
 ترکیب مناسب   1/11 7/13

درصد طرحهای 

 معماریهنر و 
 ترکیب مناسب   9/8 3/1

تعداد مجالت علمی 

 پژوهشی   _
 213 231 209 

تعداد مراکز دانشگاهی ایران حدود 

و تعداد مراکز تحقیقاتی  1188

واحد است بنابراین اگر هر  169

واحد تنها یک مجله علمی 

پژوهشی داشته باشد این رقم _

مجله  2188و باید  ناکافی است.

 .علمی داشته باشیم

تعداد مجالت علمی 

 ترویجی   _
 این رقم ناکافی است 73 63 11 

تعداد کتب علمی 

چاپ شده در مراکز 

 تابعه وزارت علوم 

 1912   

از هر یکصد نفر عضو هیات علمی 

نفر موفق به انتشار کتاب  0تنها 

 شده اند

تعداد اختراعات و 

اکتشافات به ثبت 

رسیده در اروپا و 

امریکا از سال 

  2887تا  2882

  61  

این رقم از رژیم صهیونیستی، 

هندوستان، مالزی و  ترکیه، نیز 

کمتر  و برای ایران غیر قابل قبول 

،  7794است )رژیم صهیونیستی 

، 071، مالزی 3244هندوستان 



28 

 

 (192ترکیه 

سهم اختراعات 

دانشگاهی از کل 

اختراعات داخلی به 

 درصد 

 16/7   

نشانۀ فقدان این سهم ناچیز بوده و 

نظام حمایت از ثبت اختراع در 

 دانشگاههاست.

 

 ثبت تعداد

 پارک در اختراعات

 علم رشد مراکز و ها

 فناوری و

 این آمار قابل قبول نیست 241 236 141 

 

 ثبت اختراعات آمار

 ایران در شده

 شهروندان توسط

 و خارجی ایرانی

 1867 7411 18389 

به دلیل اعالمی بودن سیستم ثبت 

اختراع در ایران ارزش علمی موارد 

 ثبت شده نامعلوم است

 
درصد صادرات 

 فناوری پیشرفته
   07/1 

میزان آن برای کشورهای صنعتی 

این سهم درصد است.  18باالی 

 درصد است 14برای مالزی 

 1300( مشاهده شده در 1303سایت مرکز آمار ایران ): منابع

 (1306و فنأوری )معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات 

 (1306نوروزی، عبدالرضا )

 1307و  1306و  1301گزارش ملی آموزش عالی ایران سالهای 

 (1306ذاکر صالحی، غالمرضا )

 (1309سایت انجمن مخترعین ایران )

 (1300گزارش دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی ایران )

 1301 –عالیت تحقیق و توسعه مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاه های دارای ف

 

 آسیب شناسی

 آسیب شناسی وضعیت موجود علم و فنآوری کشور را در سه بخش ارائه می کنیم:
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 گذاری علم و فناوریشناسی ساختار کالن سیاستگذاری و قانونآسیب -الف

گذاری آموزش عالی، تحقیقات و فناوری چالش اصلی در ای شدن سیستم سیاستجزیره

ی فعلی است. زمانی که اجزاء یک سیستم تعامل هدفمند با یکدیگر را از دست مقطع زمان

رود و در نهایت چنین وضعی معادل از دست رفتن کارکرد دهند این اصطالح به کار میمی

 یک سیستم است.

گذاری علم و فناوری کشور این چالش با گذاری و قانوندر ساختار کالن سیاست

 راه شده و ضرورت بازسازی این نظام کالن را مضاعف نموده است: های زیر همزاد و همآسیب

  (Integrity)عدم انسجام و هماهنگی و یکپارچگی  -1

 عدم ارتباط اجزا و نهادها با یکدیگر -2

 گانه 9های فقدان نگاشت نهادی و تداخل وظایف و کارکردها حوزه -3

 نامنظم تشکیل شدن جلسات -4

 سازناسی تصمیمعضویت اعضای پرمشغله و ضعف الیه کارش -1

 نبود تقسیم کار ملی شفاف و روشن -6

اند مانند تأیید های سنتی متعدد که فلسفه وجودی خود را از دست دادهوجود نظارت -7

انتصاب رؤسای دانشگاهها در شورای عالی انقالب فرهنگی یا کمیسیون نظارت و 

 ارزیابی آن شورا

 رای مرکزی دانشگاههاتعطیل شدن برخی شوراهای قانونی تأثیرگذار مانند شو -0

 بر زمین ماندن بسیاری تصمیمات مهم در عین وجود شوراها و نهادهای متعدد  -9

 جلسات این شوراها تنزل سطح دستور  -18

 غلبه روزمرگی -11

 نفعان علم و فناوری در این شوراهاضعف مشارکت همه ذی -12

به ریزی پژوهی و برنامهتخصصی نشدن این نهادها و ضعف آشنایی با مقوله سیاست -13

 (1300)ذاکر صالحی،  عنوان یک کار تخصصی

« جزیره ای ساختار»وضع موجود نظام سیاست گذاری و قانون گذاری در این حوزه را  که 

آتی مالحظه می کنید.  شکل گیری این وضعیت متشتت و غیر  نام نهاده ایم در شکل

سه چهار  منسجم و فاقد تعامل هدفمند به صورت تدریجی و در بستر فعالیت در طول

م کار ملی و یدهۀ گذشته حاصل شده است. مشکل اصلی در این ساختار فقدان تقس

فقدان تعامل و ارتباطات مستمر و هدفمند بین اجزاء سیستم است. بنابراین به عنوان یک 



22 

 

 –اقدام بهبود دهنده در گام اول می توان بین این بخشها ارتباط برقرار کرد )ارتباط علمی 

 همفکری و ...( –تقال اطالعات و داده ها ان –کارشناسی 

را با همدیگر مقایسه زیرشکل  دوبرای درک تفاوت ساختار جزیره ای و ساختار سیستمی 

 کنید.

 

 )وضع فعلی( ساختار جزیره ای سیاست گذاری وقانون گذاری علم و فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل( ساختار سیستمی بر اساس بهبود نسبی وضع موجود )ایجاد تعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریزی راهبردیمعاونت برنامه  

 لوایح بودجه ساالنه -
 های استخدامخط مشی -

 معاونت علمی ریاست جمهوری
 گذاری فناوریسیاست -
 امور نخبگان -
 امور ارتباط با صنعت -

 شورای عالی انقالب فرهنگی

 گذاری کالن سیاست -
 نظارت براجرای مصوبات خود -
 لی تصویب مقررات ک -

 مجمع تشخیص مصلحت نظام
های کلی علم و تصویب سیاست -

 فناوری
 اندازپایش سند چشم -

 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
 بررسی و تصویب طرحها و لوایح قانونی -

 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

 وفناوریگذاری پژوهش،آموزشسیاست -

 یانسجام بخشی به آموزش،پژوهش وفناور -

 بودجه طرحهای الویت دار -

 شورای گسترش

 هاها و دورهتصویب رشته -
 تأسیس مراکز دانشگاهی -

 شورای مرکزی دانشگاهها

 فعالً غیر فعال است.

ریزیشورای عالی برنامه  

ها ریزی آموزشی و تصویب دورهبرنامه -
 هاو رشته

زی راهبردیریمعاونت برنامه  

 لوایح بودجه ساالنه -
 های استخدامخط مشی -

 معاونت علمی ریاست جمهوری
 گذاری فناوریسیاست -
 امور نخبگان -
 امور ارتباط با صنعت -

 شورای عالی انقالب فرهنگی

 هاگذاری کالن در همه زمینهسیاست -
 هانظارت در همه زمینه -
 تصویب مقررات کلی و جزیی -

 مجمع تشخیص مصلحت نظام

های کلی علم و تصویب سیاست -
 فناوری

 اندازپایش سند چشم -

 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

 تدوین و تصویب طرحها و لوایح قانونی -
 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

 گذاری سیاست -
 انسجام بخشی  -
 بودجه کالن -

 شورای گسترش
 هاها و دورهتصویب رشته -
 مراکز دانشگاهی تأسیس -

 شورای مرکزی دانشگاهها
 فعالً غیر فعال است.

 ریزیشورای عالی برنامه
ها و ریزی آموزشی و تصویب دورهبرنامه -

 هارشته
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 بخش علم و فناوری برنامه های توسعه )تحلیل محتوا(آسیب شناسی  -ب

ایده ها و مضامین مندرج در برنامه های توسعه بعد از انقالب اسالمی در  4در جدول شمارۀ 

منعکس شده است. سه مقولۀ نخست یعنی  "تحلیل محتوای کیفی"ازطریق  یک نگاه اجمالی

ربردی شدن تحقیقات، سهم اندک پژوهش در نظام تصمیم گیری و در تجاری سازی و کا

ه عنوان سه کانون مسأله بتولید ناخالص داخلی، همچنین کم بودن کیفیت نظام آموزشی 

 عمل اتفاق افتاده است منطبق بر دارتر در متن این برنامه ها شناخته شده است. اما آنچه در

مشکالت نظام علم و فنآوری کشور  رهمچنان درصد بوده است و این سه چالشناسناد برنامه 

 دارند. رقرا

برنامه پنجم توسعه از نظر میزان ز جمله برنامه های توسعه کشور و ا 1در جدول شماره 

رشناسی با همکاری داوران مؤلفه در یک فرآیند کا 27رعایت اصول برنامه ریزی در 

 ارزیابی شده است. مستقل

د عمدتاً اصول اساسی برنامه ریزی در فرایند تدوین این همانگونه که مالحظه می شو

وین نهایی لوایح داسناد قانونی مراعات نمی شود. امری که می توان از هم اکنون برای ت

توسعه به آن توجه کرد. هر چند توقع نگارنده مراعات کامل همۀ این مؤلفه ها برنامه 

و دانشگاهیان،  شورتی صاحب نظراننیست اما می توان با بهره گیری بیشتر از نظرات م

 ء داد.ارا از این نظر ارتق محتوای قوانین وسیاستها

 

)مسایل و های بحرانی های توسعه برای رفع کانونایده ها و مضامین  برنامه-4جدول 

 )مستخرج از فرآیند تحلیل محتوا( مشکالت اساسی( در بخش علم و فناوری

ف
دی

ر
 

کانونهای بحرانی 
 ی()مسایل اساس

برنامة اول 
(72-

1360) 

برنامة 
-70)دوم 

1374) 

برنامة 
سوم 

(03-
1379) 

برنامة 
چهارم 

(00-
1304) 

برنامه  
پنجم 

(1382-
1333) 

مجموع احکام 
 برنامه پنجدر 

1 
تجاری سازی و 
کاربردی شدن 

 تحقیقات
 سه مورد دو مورد -

دوازده 
 مورد

 مورد 26 نه مورد

2 
نقش و سهم کم 

-پژوهش در تصمیم
ها و در تولید یگیر

 مورد 21 یک مورد هفده مورد شش مورد یک مورد -
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ف
دی

ر
 

کانونهای بحرانی 
 ی()مسایل اساس

برنامة اول 
(72-

1360) 

برنامة 
-70)دوم 

1374) 

برنامة 
سوم 

(03-
1379) 

برنامة 
چهارم 

(00-
1304) 

برنامه  
پنجم 

(1382-
1333) 

مجموع احکام 
 برنامه پنجدر 

 ناخالص داخلی

3 
کم بودن کیفیت 

 نظام آموزشی
 مورد 17 سه مورد ده مورد یک مورد یک مورد دو مورد

4 
کمبود بودجه و 

 منابع مالی
 مورد 13 دو مورد چهار مورد چهار مورد دو مورد یک مورد

1 

کمبود ارتباطات 
المللی و علمی بین

وجود فاصله با 
سطح جهانی تولید 

 علم

 مورد 9 یک مورد چهارمورد - دو مورد دو مورد

6 
ضعف ارتباط 
دانشگاه و سایر 

 هابخش
 مورد 9 دو مورد چهار مورد یک مورد یک مورد یک مورد

7 

دسترسی به 
آموزش عالی با 
رویکرد تحقق 

 عدالت آموزشی

 ردمو 0  چهار مورد سه مورد - یک مورد

0 

حضور بسیار ضعیف 
بخش خصوصی 
واقعی در نظام 

 عالیآموزش

 مورد 0 دو مورد چهار مورد یک مورد یک مورد -

9 

توانمندسازی و 
های مالی و حمایت

قانونی از هیأت 
 علمی و کارمندان

 مورد 6 دو مورد - - دو مورد دو مورد

18 
ارزشهای دینی و 

 ملی
 مورد 1 پنج مورد - - - -

 مورد 1 سه مورد دو مورد - - - عات، نوآوریاخترا 11

12 
مسایل نخبگان، 

 فرار مغزها
 مورد 1 یک مورد دو مورد - - دو مورد

13 
های مربوط چالش

 به استقالل دانشگاه
 مورد 3 یک مورد یک مورد یک مورد - -

 مورد 2 - یک مورد یک مورد - - نبود نظام ارزیابی 14

11 
تحول در نظام 

 مورد 2 - یک مورد - - موردیک  آموزشی

16 
مسائل نظام پذیرش 

 دانشجو )کنکور(
 مورد 2  یک مورد - - یک مورد

17 
به روز نبودن 

های درسی و برنامه
 های تدریسروش

 مورد 1  یک مورد - - -

 ( 1309( و ذاکر صالحی )1300منبع: روشن و حسینی )
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 )جمع بندی نظرات داوران( عالی ریزی توسعة آموزشرعایت اصول برنامه  -1جدول 

 اصل ردیف

 برنامة اول 

(12-

1313) 

 برنامة دوم 

(13-1314) 

 برنامة سوم

(33-1318) 

 برنامة چهارم

(33-1334) 
 برنامه پنجم 

در روش یا 
در متن 

 برنامه

در روش یا در 
 متن برنامه

در روش یا 
در متن 

 برنامه

در روش یا 
در متن 

 برنامه

در روش یا 
 امهمتن برن

 خیر بلی تاحدودی خیر بلی برخورداری از پشتوانه نظری 1

 تا حدودی تاحدودی تاحدودی خیر خیر ارائه تقسیم کار ملی 2

  3 
جامعیت )دیدن همه سطوح و 

 فلمروها(
 خیر خیر خیر خیر خیر

 تا حدودی خیر خیر خیر خیر توجه به مالحظات بومی 4

 1 
دیکته کردن سیاست و خط مشی 

 خاص
 خیر تاحدودی  خیر بلی

 بلی بلی خیر خیر خیر داشتن برنامه بلندمدت یا برنامه دوربرد 6 

 خیر خیر خیر بلی خیر ریزی غیرمتمرکزبرنامه 7

 خیر خیر خیر خیر خیر ریزی ارشادیتفوق برنامه 0

 خیر خیر خیر خیر خیر ریزی تعاملی )مشارکتی(برنامه 9 

 خیر تاحدودی تاحدودی تاحدودی تاحدودی بینی کمّیپیشریزی مبتنی بر برنامه 18

 خیر تاحدودی تاحدودی خیر خیر ریزی مبتنی بر آینده نگاریبرنامه 11 

 تا حدودی تاحدودی تاحدودی تاحدودی تاحدودی هاپیوستگی بین برنامه 12

 کم کم تاحدودی تاحدودی تاحدودی هاسازگاری درونی برنامه 13

 خیر خیر خیر خیر خیر ن عمومی پیرامون برنامهوجود گفتما 14

 تاحدودی تاحدودی تاحدودی خیر خیرهای ها و دو گانهانتخاب سه گانه 11
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 راهبردی

16 
های با برنامه هاهماهنگی سایر بخش

 بخش آموزش عالی
 خیر خیر خیر خیر

 خیر

 خیر خیر خیر خیر خیر وجود برنامه اضطراری 17

 خیر خیر خیر خیر خیر وجود برنامه ذخیره 10

19 
بینی در هدفگذاری و واقع

 سیاستگذاری
 تاحدودی تاحدودی بلی تاحدودی بلی

 بلی بلی بلی خیر خیر وجود نظام ارزیابی مستمر 28

21 
تأکید بر ایجاد نظام آماری قوی در 

 بخش آموزش عالی
 بلی بلی خیر خیر خیر

22 
های آموزش عالی با هماهنگی برنامه

 های توسعهبرنامه
 تاحدودی تاحدودی تاحدودی تاحدودی تاحدودی

23 
های ها در قالب بودجهتقویم سیاست

 ساالنه بخش
 خیر خیر خیر خیر خیر

 تاحدودی تاحدودی خیر خیر خیر نهادسازی توسعه علمی 24

 تاحدودی بلی بلی بلی خیر واگذاری امور به بخش خصوصی 21

 خیر خیر خیر خیر خیر ایشقابلیت اندازه گیریی دقیق و پ 26

 کم کم خیر خیر خیر در نظر گرفتن منافع همۀ ذی نفعان 27

                                                            ونظرداوران مستقل  ( با تکمیل و اصالح1309صالحی ) ( و ذاکر1300منبع: روشن و حسینی )
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 نظام علم و فنآوریچالش های مسایل و مشکالت و  -ج 

از میان مجموع مسائل و چالشهای نظام علم و فنآوری می توان چالشهای اساسی و مهم تر را 

تفکیک کرد و یا از ترکیب چند مورد مطرح شده  چالشهای کلی تری را بدست آورد در مطالعۀ 

و چالش  حاجی حسینی با استفاده از تا کیدات مطالعات پیشین و دسته بندی و تلفیق مشکالت

 اند: های مطرح شده، چالشهای اصلی به شرح زیر احصاء شده

 چالش نداشتن تقاضا -1

 چالش سیاستگذاری علم و فناوری  -2

 چالش آموزش عالی  -3

 سرمایه گذاری کم در آموزش عالی،  پژوهش و فناوری -4

 چالش انتقال و انتشار فناوری  -1

 چالش ارتباط دانشگاه و صنعت -6

 یچالش تجاری شدن و کار افرین -7

 چالش توجه به اولویتها -0

 (1307حسینی، )رک: حاجیچالش علوم انسانی و علوم اجتماعی -9

مسایل و مشکالت و چالشهای موجود در ده گروه دسته بندی و سپس مصادیق  دیگر، در مطالعه ای

 آنها با بهره گیری از مطالعات قبلی پژوهشگران احصاء شده است. این محورها عبارتند از:

 سازی زیست بوم بهینۀ نوآوری(و زیرساختهای توسعه علم و فناوری )آمادهها زمینه -1

 رسانی و فناوری اطالعاتنظام اطالع -1-1

 فناوران( –پژوهشگران  –توسعه منابع انسانی )هیأت علمی  -1-2

 ها(زیرساخت اقتصادی و مالی )نظام بودجه و اعتبارات، یارانه -1-3

 نظام مدیریت علم و فناوری -1-4

 ایجاد محیط مناسب و حمایتگر فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی -1-1

 توسعه زیرساختهای فنی و تجهیزاتی -1-6

 سیاستها و راهبردهای توسعه علم و فناوری -2

 ساختار و تشکیالت نظام علم و فنآوری -3

 نظام پژوهش و تحقیق و توسعه -4

 آموزش عالی -1

 نظام فناوری و مسایل بخش صنعت -6

 تعامل نظام علم و فناوری و توسعه پایدار کشور -7
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 نظام ارزیابی و تضمین کیفیت علم و فناوری -0

 المللیهمکاریهای علمی و فنی بین -9

 (1300، ای )ذاکر صالحیفنی حرفهآموزش عمومی و 

 جمع بندی 

ف توجه و با عط در ایران از دیدگاه  کارشناسی ارزیابی کالن و سریع وضعیت علم و فنآوری

نشان  که در باال ارائه شد های آماری و کمّیهای کیفی و تحلیلی در کنار یافتهمضاعف به داده

 دهد که:می

 علم و فنآوریتوسعه در بخش ه برنامه های میان مدت و بلند مدت از جملهای برنامه تدوین   -1

ران شورای بین نیازمند ترسیم دقیق مؤلفه های کمی و کیفی وضع موجود و به تعبیر پژوهشگ

 6/8المللی مطالعات سیاست علمی، تعیین پایگاه علم و تکنولوژی هر کشور است. با عنایت به رقم 

محقق در یک میلیون نفر جمعیت و پوشش  663درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی و تعداد 

ن سال، کشور ایران در گونه شناسی ای 10-24درصدی تحصیالت عالیه در بین جوانان  20

پژوهشگران در ردیف کشورهای دارای پایگاه مستقر علم و تکنولوژی  )گروه ج( شناخته می شود. 

هر چند کشور ما از نظر شاخص تراکم تحقیق و توسعه در این گروه قرار گرفته است اما از نظر 

شاخص های اقتصادی دیگر با گروه ب هماهنگی و سنخیت دارد. این نکته، گسست بین پژوهش و 

 ید را در ایران نشان می دهد.تول

انه در اسناد ملی و از جمله نوعی چرخش از سیاست علمی همگانی به سیاست علمی نخبه گرای -2

برنامه پنجم مشاهده می شود. تمرکز سیاست علمی نخبه گرا صرفا بر دانشمندان و  قانون

علم و فنآوری  متخصصان است اما سیاست علمی همگانی )دموکراتیک( اقشار مختلف مردم را با

درگیر می کند و نوعی نظارت عمومی بر علم ایجاد می کند. در شرایطی که سطح تحصیالت عالیه 

 یک ضرورت است. "سیاست علم همگانی"در بین مردم باال رفته، پیگیری 

بین علم، پژوهش، آموزش عالی و فنآوری پیوستگی وجود ندارد. نتایج پژوهش وارد فاز در ایران  -3

شود و نتایج آموزش و پژوهش تبدیل به فنآوری نمی شود. برای نمونه علیرغم شتاب  آموزش نمی

درصد است.  0/1، سهم صادرات دارای فنآوری پیشرفته فقط  ISIخیره کننده در رشد مقاالت 

ایران در حوزه شیمی است، اما بر اساس آمار گمرک  ISIعلیرغم اینکه حدود یک سوم مقاالت 

ست یعنی رشد علم منجر به تولید و فنآوری نشده مواد شیمیایی و دارویی باال سهم واردات   ایران

 است.
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دانش بنیان نیست لذا اعتبارات پژوهشی این بخش هم جذب نمی شود کشور اقتصاد  از آنجا که -4

، 01نسبت به  06در سال  41اعتبارات بند )د( ماده  ضا وجود ندارد. برای نمونه و کشش تقا

درصد کاهش داشته است. همچنین هدف  74نسبت به سال قبل از آن  07سال  هفتاد درصد و در

در ارتباط با سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی تحقق نمی یابد و چهارم توسعه برنامه سوم 

 دلیل آن عدم کشش اقتصاد و فقدان تقاضای موثر برای خدمات دانش بر است. –)حتی نصف آن( 

برنامه پنجم توسعه، هیچ  قبیل نقشه جامع علمی کشور و قانونری از اسناد ملی حوزه علم و فنآو -1

سیاست مشخصی را دیکته نمی کند بلکه طیف متنوع و وسیعی از ایده ها را یکجا جمع کرده 

است. برای مثال معلوم نیست سیاست نفوذ گرا )اشاعه نوآوری در کل بدنه صنعت و اقتصاد( یا 

ی در علوم و فنآوریهای منتخب با قصد خط شکنی( دنبال می سیاست ماموریت گرا )سرمایه گذار

دو سیاست در این اسناد وجود دارد. دلیل شود. در عین حال شواهد نشان می دهد مصادیق هر 

این خال سیاستی، روش تدوین این اسناد است که با نگرش بخشی و دستگاهی و روش چانه زنی 

 همخوانی دارد 6و  1بویژه بندهای  1در جدول این یافته با نظرات داوران  تهیه می شوند.

مسأله فوق نبود سپهر سیاست گذاری به صورت ارگانیکی را بازنمایی می کند. هر چند اجزاء   -6

نهادهای متعدد سیاست گذاری در کشور موجود است اما در فقدان پیوندهای متعامل و ارگانیک 

 زند.تالشهای موازی آنها نوعی سردرگمی را دامن می

 1317در بخش آموزش عالی شاهد یک جهش کمی کم نظیر هستیم. تعداد دانشجویان از سال  -7

. در عین حال متناسب با آن استاد 2درصد رشد( 8842برابر رسیده است ) 42تا کنون به بیش از 

تربیت و جذب نشده و فضای آموزشی و برنامه های درسی مدون فراهم نگردیده است. این مساله 

و فاصله گرفتن از استانداردهای تضمین کیفیت در   "گسترش در سطح"دیده موجب ظهور پ

  آموزش عالی شده است.

چند پارگی مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه آموزش عالی، علم و فنآوری به  -0

مجموعه ای از آشفتگی ها و عدم توازن ها در این حوزه دامن زده است. مراکز پژوهشی وابسته به 

بودجه پژوهش را مصرف می  %78محققان را در اختیار دارند  %38هها که تنها دستگا

. دوی ماراتن بین دانشگاه آزاد (427)گزارش طرح تحول راهبردی نظام علم و فناوری: 3کنند

آنهم در رشته های کم هزینه ای چون ادبیات اسالمی و دانشگاه پیام نور برای جذب بیشتر دانشجو 

بیش  نتیجه فقدان سیاست مشخصی در قلمرو جذب دانشجوست. رشد قارچ گونهو حسابداری و ... 

                                                 
ت )آمار هزار نفر بوده است. این آمار هم اکنون به حدود چهار میلیون و دویست هزار نفر رسیده اس 171معادل  1317تعداد دانشجویان کشور در سال . 2 

 ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی(1398آموزش عالی ایران، سال تحصیلی 

درصد  6/19درصد و توسط بنگاههای تجاری  4/11درصد هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه انجام شده توسط آموزش عالی  1301. در سال 3 

 (1300نظام علم وفناوری، است )گزارش طرح تحول راهبردی درصد بقیه توسط دستگاهها دولتی هزینه شده 69بوده و 
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بدون مطالعات نیاز سنجی و امکان سنجی موجب کاهش  4مرکز آموزش عالی و پژوهشی 8842 از

 کارایی و اثربخشی فعالیت های این بخش شده است.

دادهای ب همین درونکشور هر چند اندک بوده است اما به تناس دادهای نظام علم وفناوریدرون -9

درصدی صادرات دارای  07/1های مشخص و مؤثری دریافت نشده است. سهم اندک نیز خروجی

)سایت بانک جهانی، گزارش توسعه  نشانگرهای جهانی سال  فناوری پیشرفته از کل صادرات

-41: 1398عبدخدا، محمد هیوا و همکاران، )رک: اختراع بین المللی در سال 6 حدود،(2818

دهد همین و ساختار سنتی صنعت و کشاورزی و خدمات و شواهد دیگر نشان می 5(74

دادهای اندک به خوبی در سطح فرآیندی مدیریت نشده است. وضعیت ایران از نظر تعداد درون

 درصدی 6/8مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها و تعداد محققان بحرانی نیست و با همین اعتبار 

می  تولید ناخالص ملی با تقویت مدیریت هدفمند و مؤثر نظام پژوهشی از (13008143)انتظاری، 

 از نظر راهگشایی و حل مسأله بهتر از این عمل نمود. توان

رود. نمونه آن عدم تحقق های توسعه پیش نمیها و برنامهبروکراسی تحقیقات همپای آرمان -18

بودجه  سه درصدی متصمیمات و مصوبات در خصوص تحقق هدف برنامه چهارم در شاخص سه

 تحقیقات از تولید ناخالص ملی است. 

بازار پژوهش در ایران شکل نگرفته است. مشکل عمده در این میان مربوط به فقدان طرف  -11

تقاضاست اگر صنعت و کشاورزی دانش بنیان نباشد تقاضای مؤثر و کشش بازار وجود نخواهد 

رشد در استانهای مختلف شکل گرفته  ها و مراکزداشت. هم اکنون چندین سال است که پارک

مرکزتحقیق  1916کشور حداقل دارای آمار ایران،برابر آخرین آمارگیری مرکز هم چنین  ،است

اما در فقدان  (1301)نتایج آمارگیری مراکز تحقیق و توسعه،  محقق است 46406وتوسعه و

 پژوهش و فناوری بسیار شکننده است.  تقاضای صنعت، بازارِ

حسن ختام این مبحث را به پیشنهادالگوی مطلوب  نظام علم وفناوری پیشنهاد: اختتام و

نظام مطلوب علم و فناوری را در  (unesco,2000)سازمان جهانی یونسکو اختصاص می دهیم.

های مختلف و نحوه تعامل آنها را با یکدیگر تبیین نموده است. به نظر قالب یک مدل تعریف و حلقه

اند. در کشور ایران موجود و فعال« گذاریحلقه سیاست»ها به جز ها و گامظرفیتنگارنده کلیه این 

                                                 
دانشکده مستقل فنی و  178واحد دانشگاه جامع علمی کاربردی،  388مرکز پیام نور،  188واحد دانشگاه آزاد اسالمی،  488. این مراکز عبارتند از: 4 

مرکز پژوهشی )موسسه  169پارک علم و فناوری و  21مرکز رشد و  دانشگاه بزرگ دولتی، یکصد 01موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی،  201حرفه ای، 

، گزارش منوگراف 1309، آمار آموزش عالی ایران سال 1309پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سال 

 (1300معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، 

 مورد  12( و تعداد usptoو عالئم تجاری امریکا ) دراداره پروانه های ثبت اختراع اختراع 117موفق به ثبت 2811تا  7619. ایرانیان در فاصله سالهای 5 

( شده اند. جمع کل اختراعات ثبت شده در wipoمورد در پایگاه سازمان جهانی مالکیت فکری ) 40( و تعداد esp@cenetپایگاه ثبت اختراع اروپا )در

 حاصل می شود. 6سال میانگین  31مورد است با تقسیم این رقم بر  212این بازه زمانی 
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 (function)گذاری به دلیل وجود نهادهای موازی در عمل این وظیفه و کارکرد در حلقۀ سیاست

 بر زمین مانده و یا در حد تدوین کلیات متوقف شده است.

این مدل بیش از حد درونگر است و تعامالت نقصی که در الگوی یونسکو وجود دارد این است که 

 بیرونی نظام علم و فناوری را در نظر نگرفته است.

رسد در کشور ایران معضل اصلی در تنظیم تعامالت بیرونی نظام علم و فناوری است. از به نظر می

این رو چهار محیط مختلف پیرامونی در الگوی پیشنهادی برای ایران که بهینه شدۀ الگوی 

 بینی شده است:نسکوست پیشیو

 سایرحوزه های علمی-4صنعت وبازار-3جامعه -2المللیمحیط بین -1

بایست به صورت کامل و یکجا آل حتماً میآل است. اما این ایدهالگوی صفحه آتی یک الگوی ایده

. تواند الگو را به نتیجه نهایی برساندتحقق پیدا کند. تحقق بخشی از آن یا چند پودمان آن نمی

کند. بنابراین وجود هر حلقه ضعیف یا فقدان هر حلقه سیستم را دچار آنتروپی مثبت و فرسایش می

 خواسته جامعه علمی کشور باید تحقق کامل این الگو یا الگویی سیستمی شبیه به آن باشد. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه توسعه ملی و منابع

علمیات نظام امکان اهداف نظام علمی  

 

 سیاستگذاری علم و فناوری

ت خدماتوسعه تحقیق و توسعه و 

 علمی و فناوری

تولید علم مراکز   

پژوهشگرانو   
 خدمات علمی 

 و فناوری

 

های معتبر علمیسازی یافتهانتشار، اشاعه و ذخیره  

 

های علمیاز نتایج و یافتهبرداری بهرهاستفاده و   

 ظرفیت و

 توان علم و

اوریفن  

بازخورد 

 کارایی

بازخورد 

 اثربخشی
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المللیمحیط بین  

 

ریتدوین نظریه توسعه علم و فناو  

 

 تحلیل محیطی

 

پژوهی و تدوین سیاست  
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 ریزی وتدوین نظام برنامه
ریزیبودجه  

های علم و تدوین الویت

 فناوری
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توان میبه منظوررفع گسستهای پیشگفته بخشی از الگوی یاد شده به مدیریت علم بر می گردد.  

بایست ها میبرای مدیریت پژوهش و تولید علم هفت پودمان اصلی را شناسایی کرد. این پودمان

ر پودمان موشکافی شود، ظرفیت موجود در گذاران به رسمیت شناخته شود. ابعاد هتوسط سیاست

هر پودمان شناخته و متولی آن تعیین گردد. در عین حال تمهیدات و زیر ساخت های قانونی آن 

 نیز پیش بینی شود.

 عبارتند از:بر اساس پیشنهاد محقق این پودمانها 

 جامعه( –تعریف تقاضاها )بازار  -1

 سنجی و آمایشظرفیت -2

 م کار(تخصیص و خرد کردن )تقسی -3

 تخصیص منابع -4

 ریزی برای تولید یا ارائه خدماتبرنامه -1

 کنترل پروژه کالن -6

 سازی نتایجتجاری -7

 

 مدیریت پژوهش و تولید علم گام های پیشنهادی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تعریف تقاضاها

جامعه( –)بازار   

 

سنجیظرفیت  

 و آمایش

 

 تخصیص و خرد کردن

 )تقسیم کار(

 

 تخصیص

 منابع

 

ید ریزی برای تولبرنامه

 یا ارائه خدمات

 

 کنترل پروژه

 کالن

 

 تجاری سازی
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 منابع

(شصت سال آموزش عالی ،تحقیقات وفناوری 1300انتظاری،یعقوب وهمکاران،) -

 زش عالیدرایران،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آمو

(، چالش های نظام علم و فناوری کشور، جزوه منوگراف، 1307حسینی، حجت اهلل)حاجی -

 موسسه مطالعات و تحقیقات فناوری

(، کتاب گزارش آماری انجمن های علمی 1300دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی ایران ) -

 کشور

وین سیاست ها و (، تحول تاریخی پژوهش در ایران و تد1306ذاکر صالحی، غالمرضا ) -

راهبردهای مناسب بخش پژوهش در برنامه پنجم توسعه کشور، گزارش تحقیق، موسسه 

 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

(، اساسی ترین مسایل و چالشهای توسعه علمی کشور، گزارش 1300ذاکر صالحی، غالمرضا ) -

 زی آموزش عالیتخصصی  برای ارائه به شورایعالی علوم ،موسسه پژوهش و برنامه ری

(، آسیب شناسی برنامه های توسعه کشور در بخش 1300روشن، احمدرضا و حسینی، مریم ) -

 آموزش عالی، مرکز تحقیقات استراتژیک                                                        

 ( www.iraninventation.com( مشاهده شده در)1309سایت انجمن مخترعین ایران ) -

   2818ت بانک جهانی،گزارش توسعه نشانگرهای جهانی سال سای -

 www.worldbank.orgدر:

 (www.amar.org.ir ( مشاهده شده در) 1303سایت مرکز آمار ایران ) -

( وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، حوزه 1300سند تحول راهبردی علم و فنآوری کشور ) -

 معاونت پژوهشی



36 

 

(، تحلیل موضوعی پروانه های ثبت اختراع مخترعان 1398عبدخدا، محمد هیوا و همکاران ) -

، مجله دانشکده 1976-2811ایرانی در پایگاههای بین المللی ثبت اختراع در فاصله سالهای 

 .1، شماره 1دوره  –پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نسانی (، طرح نیاز سنجی نیروی ا1308غفرانی، محمدباقر، طایی، حسن، وحیدی، پریدخت ) -

 متخصص کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

( علم و تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه، 1303فینکلی ویچ، سوزانا و همکاران )- -

 ترجمه پریدخت وحیدی و یوسف نراقی، کمیسیون ملی یونسکو

ن مدیریت قانون برنامه اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انتشارات سازما -

 وبرنامه ریزی

، سایت برنامه عمران ملل متحد مشاهده شده در  2889گزارش توسعه انسانی  -

(www.undp.org) 

(، مصوب هیأت محترم دولت، معاونت برنامه 1300الیحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت ) -

 ریزی راهبردی

و  1303یق و توسعه مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحق -

1301 

( گزارش عملکرد معاونت، گزارش 1306معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنأوری ) -

 منوگراف

،  1301موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، گزارش ملی آموزش عالی ایران سالهای  -

 1300و  1307،  1306

 09تا06ش عالی ،سالهای موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی،کتاب آمار آموز -

 2886(، وضعیت تولیدات علمی ایران و کشورهای منطقه در سال 1306نوروزی، عبدالرضا ) -

 ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور2881 –
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 1پیوست 

 بسته پیشنهادی مبتنی بر هسته های جهت دهنده برای پیشبرد علم و فنآوری

های توسعه امروزه با غلبه الگوهای توسعه دانش محور نقش کلیدی توسعه علم و فنآوری در برنامه  

گذاری ویژه پایداری آن مرهون سرمایه ملی آشکار شده است. درون زا شدن الگوی توسعه ملی و

دولت در تولید علم و فنآوری است. تجربه نشان داده است در کشورهای جهان سوم هنوز دولت نقش 

-های متمرکزی که با هدایت دولت و مشارکت سازمانکلیدی را در این زمینه برعهده دارد و برنامه

تر از الگوهایی است که صرفاً با نتیجه بخششود های دولتی و مردمی به عنوان الویت دنبال می

شود. دولت در این میان نقش شتاب دهنده و هدایتگر و منطق بازار )بخش خصوصی( پیگیری می

 کند. حامی را بازی می

پاره »تواند با کشف نقاط کلیدی و عناصر پیشران توسعه علمی براساس اصل عالوه براین دولت می  

 گیری بهبود بخشد. ذاری، وضع موجود را به نحو چشمگبا کمترین سرمایه« تو

هایی متناظر برای برنامه« سطح کالن»های کلیدی در در این بخش پس از کشف مسایل و چالش  

های دولت هایی که در  برنامه پنجم توسعه و سایر طرحها و برنامهحل آنها پیشنهاد شده است. ایده

ها چنانچه به صورت متمرکز و هدفمند با حمایت دولت و برنامه توجه چندانی به آنها نشده است. این

ها و مشکالت موجود مرتفع شده و راه ای از چالشمجلس شورای اسالمی اجرا شوند، بخش عمده

 شود. برای توسعه همه جانبه علم و فنآوری هموار می

تهیه شده است و می   (Core Plan) "جهت دهندههسته های "این برنامه ها با استفاده از ایده ی 

تواند در بخش علم و فنآوری پیگیری شود. در برنامه ریزی با روش هسته های جهت دهنده منابع 

موجود به سمت شتاب دادن به چند برنامه مشخص و اولویت دار هدایت می شود. مزیت این روش 

شود زیرا اصوال برنامه  این است که امکانات اندک به نحو متوازن بین دستگاههای اجرایی توزیع نمی

ریزی چیزی جز هدف گذاری معین و توزیع نامتوازن )در مقابل متوازن( امکانات و منابع نیست. در 
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نامید، هدف های اصلی و اولویت ها در فرآیند  "چانه زنی دستگاهی"روش فعلی که می توان آن را 

د را از دست می دهد. از سویی چانه زنی ها گم می شوند و برنامه انسجام و یکدستی و تمرکز خو

مفاد برنامه فاقد دیدگاه فرابخشی و ملی است و با تغییر مدیران دستگاه ها، اولویت ها نیز جابه جا 

 می شوند.

مزیت دیگر این روش امکان پایش و نظارت دقیق تر برای تحقق مفاد هر برنامه است. که این مهم 

 فنآوری که ماهیت فرابخشی دارد انجام شود.می تواند توسط شورای عالی علوم تحقیقات و 

مدت با حمایت دولت به نتیجه میان تواند در هایی تأکید شده است که میدر این قسمت بر برنامه  

 ریزی بلند مدت توسعه علمی فراهم آورد. برسد و نیروی پیشران کلیدی را برای برنامه

 

 

 1:گیری برای توسعه منابع و تصمیم گذاریطراحی سیستم جامع سیاست  .عنوان برنامه

 انسانی کشور

 . هدف: 2

طراحی و توسعۀ یک سیستم پشتیبان تصمیم توسعه منابع انسانی در کشور برای تحقق سند چشم 

 انداز

 . مستندات و دالیل توجیهی:3

( نشان 1308مطالعات قبلی در مورد وضعیت منابع انسانی کشور )غفرانی، طایی، وحیدی،  -  

 های جدی در نظام منابع انسانی کشور وجود دارد. عدم توازندهد می

 الگوی جامع توسعه منابع انسانی در کشور وجود ندارد. -

بایست در برگیرنده ابعاد اصلی: شناخت بازارها و نیازهای کشور به منابع انسانی در این الگو می -

و کنترل مستمر فرآیند تأمین نیروی  ریزی نظام تأمین نیروی انسانی و ارزیابیکلیه سطوح، برنامه

 انسانی و انتقال بازخورد آن به فرآیند تأمین منابع انسانی باشد.

های روز آمد و به کارگیری الگوهای پیشرفتۀ سیستمی باید طراحی شود که با دریافت داده -

 رف کند.های موجود را برطنیازسنجی نیروی انسانی به طور مستمر، نیازها را برآورد و کاستی

 . شرح برنامه و اقدامات مهم:4

 تدوین اصول و مبانی نظام جامع توسعه منابع انسانی کشور براساس الگوهای موجود -

تعیین دیدگاه نظری و جایگاه نظام علوم تحقیقات و فنآوری در کل نظام توسعه منابع انسانی و  -

 های توسعه پنج ساله کشوربرنامه

 گزینیالمللی و بهینهمنابع انسانی با استفاده از تجارب بینتدوین نظام جامع توسعه  -
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 طراحی نظام جامع اطالع رسانی منابع انسانی کشور -

 بررسی و اولویت بندی مدلهای تعیین نیاز به منابع انسانی کشور -

 سازی توسعه منابع انسانی شناسایی متغیرها و روابط درون و برون سیستمی نظام تصمیم -

 سازی توسعه منابع انسانیالگوی مفهومی سیستم جامع تصمیمطراحی  -

 

 

 1:گذاری علم و فنآوریطراحی نظام یکپارچه سیاست  .عنوان برنامه 

گذاری در عرصه علم و فنآوری و پیشگیری از تشتت و موازی کاری تقویت رکن سیاست. هدف: 2

 در این زمینه

 . مستندات و دالیل توجیهی:3

 ریزی کالن علم و فنآوریت پژوهی، سیاستگذاری و برنامهفقدان نظام سیاس -

شورایعالی انقالب  –وجود نهادهای موازی در این عرصه )مجمع تشخیص مصلحت نظام  -

شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و ...( و فقدان  -فرهنگی

 تقسیم کار ملی

 یش گفتهپاسخگو نبودن مراکز و نهادهای پ -

 عدم توجه الزم به ماهیت متمرکز مقولۀ سیاستگذاری -

 ریزی در نهادهای موجودضعف دانش و تخصص سیاستگذاری و برنامه -

 ریزی کالن و فصلی بودن تصمیمات و ناکارآمدی وضع موجودحاشیه نشینی سیاستگذاری و برنامه -

 . شرح برنامه و اقدامات مهم:4

 ت گذاری علم و فنآوی کشورانتخاب الگوی سیاس  -    

سیاست پژوهی  -تعریف و طراحی نظام کالن سیاستگذاری از مراحل پژوهش و مطالعه تا  -

و پایش و  -و سیاستگذاری  -تا ساز و کارهای مشاوره و رایزنی  -)تولید سناریو تصمیم 

 و ارائه بازخورد –نظارت و ارزیابی 

 علم و فنآوریریزی نگاشت نهادی سیاستگذاری و برنامه -

 پیش بینی اصالح ساختار و اصالحات قانونی -

 تدوین راهکارهای تقویت نقش شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری در این نظام -
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 1ریزی علوم، تحقیقات و فنآوری )تعریف کلیة .عنوان برنامه:  تعریف و طراحی نظام برنامه

 ها(پودمان

 . هدف: 2

 ریزی در حوزه علوم، تحقیقات و فنآوریو برنامه (DSS)تصمیم بان های پشتی. طراحی نظام1 

 بازمهندسی فرایندها در نظام علوم، تحقیقات و فنآوری ،. اصالح ساختارها2 

های ویژه . ساماندهی نظام گسترش آموزش عالی در ابـعاد دولتی و خـصوصی، استانی، مأموریت3 

 و ...

 

 . مستندات و دالیل توجیهی:3

حال حاضر علی رغم وجود سیاستهای کالن در بخش توسعۀ آموزش عالی از طریق اسناد در   

های وزرا )ارائه شده های برنامه توسعه و برنامهساله کشور، قانون 28باالدستی نظیر سند چشم انداز 

به مجلس( همچنین شورای گسترش آموزش عالی، فاقد یک نظام سیاستگذاری منسجم ملّی است. 

ها و مجوّز دهی به مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از یک ها و برنامهدلیل تصویب دورهبه همین 

کند و به هدر رفتن بودجه عمومی و عدم توازن نظام علمی با نظام یکپارچه مطلوب پیروی نمی

 شود.اولویتهای ملّی و استانداردهای الزم منجر می

 . شرح برنامه و اقدامات مهم:4

در کشور به منظور  بخش عمومیریزی توسعه آموزش عالی الگویی برای برنامه . تدوین و ارائه1

 بکارگیری آن از سوی شورای گسترش آموزش عالی

 . ارزیابی عملکرد شورای گسترش آموزش عالی 2

 ها و مؤسسات . ارائه مدلی برای اعتبارسنجی برنامه3

 ریزی دانشگاهها. بررسی و تدوین نحوۀ مشارکت گروههای آموزشی در برنامه4

 . طراحی نظام نظارت و پایش برای کنترل دست یابی به اهداف1

 

 1عنوان برنامه:   ساماندهی نظام مالی و بودجه در علم و فنآوری. 

 نظام مند شدن نظام مالی و بودجه ریزی علم و فنآوری در سطوح مختلف. هدف: 2

 . مستندات و دالیل توجیهی:3

 زنی برای جذب بودجه حاکم است.مدت و روش چانه هم اکنون رویکرد کوتاه -1
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ها و بدلیل مستند نبودن نظام بودجه، مقادیر تخصیص یافته متناسب با اهداف و مأموریت -2

 انتظارات نظام نیست.

 سطوح کالن، میانی و اجرایی از هم تفکیک نشده است. -3

 ها و ضرائب تدوین نشده و شفاف نیستند.معیارها و شاخص -4

 نظام بودجه براساس کارآیی، عملکرد و کیفیت نیست. -1

 . شرح برنامه و اقدامات مهم:4

زنی، دیدگاه بخشی و دستگاهی ریزی علمی از قبیل چانه. مطالعه به منظور حذف موانع بودجه1

 و ... 

. برآورد نیازهای مالی براساس روند گذشته، مطالعات مطالعات تطبیقی، به گزینی و اهداف 2

 بمصوّ

 . تعیین روش تخصیص براساس الگوهای علمی و قابل قبول جامعه علمی3

 ها و دانشگاهها و مؤسسات علمی براساس معیارها. تعیین سهم وزارت، معاونت4

 . ایجاد ارتباط منطقی بین عملکرد و بودجه دستگاهها1

 

 

 1عنوان برنامه:  طراحی نظام مدیریت پژوهش کشور. 

 ریت پژوهش و تولید علم در کشورتوانمندسازی مدی. هدف: 2

 . مستندات و دالیل توجیهی:3

 . پژوهش در ایران تقاضا محور و معطوف به نیازهای ملی نیست1

 های ملی در چارچوب یک طرح منسجم کالن تعریف نشده است. . پژوهش2

-های مفقوده در مدیریت پژوهش مشهود است و طرحهای ملی گام به گام مدیریت نمی. حلقه3

 شوند. 

 وری و کارآیی پژوهش در ایران پایین است.. بهره4

 . شرح برنامه و اقدامات مهم:4

 . تعریف تقاضاهای مهم و اصلی در عرصه پژوهش بویژه طرحهای ملی1

 . ظرفیت سنجی و آمایش )وضع موجود(2

 . تخصیص و خرد کردن طرحهای ملی3

 . طراحی نظام و معیارهای تخصیص منابع 4

 ریزی برای تولید نیمه صنعتی و صنعتی. برنامه1
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 . طراحی کنترل پروژه برای به نتیجه رساندن طرحهای ملی6

 . کمک به تجاری سازی براساس راهبردها و تجارب جهانی و ملی7

 

 

 1المللی و منطقه ایهای پژوهش و فنآوری بین.عنوان برنامه:  گسترش فعالیت 

 عرصه علم و فنآوریای در های منطقهیتوسعه همکار. هدف: 2

 . مستندات و دالیل توجیهی:3

 های جهانی علم است.های داخلی منقطع از جریانپژوهش -

تجارب کشورهای منطقه بویژه کشورهای اسالمی به داخل کشور منتقل نشده است و  -

 سازوکاری برای آن طراحی نشده است.

 ه است. تبدیل نشد« رقابت و همکاری»به راهبرد « رقابت»راهبرد  -

 سهم کشورهای اسالمی از تولید علم جهانی زیر پنج درصد است. -

 . شرح برنامه و اقدامات مهم:4

 های سازمان کنفرانس اسالمی برای پیشبرد علم و فنآوری در جهان اسالم مطالعه ظرفیت -

 های سازمان یونسکو در جهت توسعه علم و فنآوری در منطقه مطالعه ظرفیت -

انداز و نقشه جامع علمی م پایش علم و فنآوری برای کشورهای مطرح در سند چشمطراحی نظا -

 کشور

 امکان سنجی ایجاد کنسرسیوم پژوهش و فنآوری کشورهای منطقه  یا جهان اسالم -

 های مورد نیازها و موافقت نامهتدوین پروتکل -

 هامکان سنجی توسعه خدمات صندوق پژوهش و فنآوری به کشورهای منطق -

 

 

 1بندی نظام ارزیابی کیفیت، پایش برخط شاخصها و رتبه .عنوان برنامه:  پیاده سازی

 گروههای آموزشی

 . بهبود مداوم و ارتقای کیفیت آموزش عالی1-2. هدف:   2

 . مواجهه فعّال نظام علمی کشور با شرایط رقابتی فزاینده در جهان2-2

 ساله 28. دستیابی به اهداف چشم انداز 2-3

 . مستندات و دالیل توجیهی:3
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ارزیابی یکی از سه مأموریت اصلی مدیریت کالن نظام آموزش عالی در کشور است. در برنامه سوم  -

و چهارم توسعه بر آن تأکید شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان 

و بخش غیر دولتی حائز شرایط های علمی اند که با همکاری انجمنو آموزش پزشکی مکلف شده

های پراکندۀ صورت گرفته، هنوز نظام این وظیفه را انجام بدهند. درحال حاضر با وجود فعالیت

ارزیابی و تضمین کیفیت و اعتبارسنجی آموزش عالی به صورت یکپارچه مستقر نشده است در 

م تضمین کیفیت و های ارزیابی، نهادمند نشده است. نظانتیجه امکان هم افزایی فعالیت

آورد که اهدافی مانند تعالی نظام  علمی و پاسخگویی آن به اعتبارسنجی، این امکان را فراهم می

نیازها و اولویتهای توسعۀ ملّی و از این طریق نیل به اقتدار کشور در سطح منطقه و جهان متحقّق 

 بشود.

 . شرح برنامه و اقدامات مهم:4

د مدت اعتبارسنجی نظام علمی در ایران با رعایت اصول استقالل . تهیه و تصویب برنامه بلن1

سازی در سطح ملی دانشگاهی، آزادی علمی، پاسخگویی، شفافیت و نقش حمایتی دولت و شبکه

 با مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی و با استفاده از متخصصین موضوع

علمی برای ایجاد دفاتر تضمین کیفیت  .برنامه حمایت مؤثّر از هیأتهای امنای دانشگاهها و مراکز2

 ارزیابی در دانشگاهها و مراکز علمی -در آنها در راستای استقرار نظام درونزای خود

. ایجاد و استقرار عملیاتی نظام اطالعات و آمارثبتی کارآمد در کل نظام علمی با مشارکت خود 3

 فیت و تضمین کیفیت.دانشگاهها و مراکز علمی و به عنوان زیر ساخت الم برای شفا

.  حمایت از تشکیل نهادهای ذیصالح و غیر دولتی اعتبارسنجی برای مراجعۀ داوطلبانۀ دانشگاهها 4

و مراکز علمی دولتی و غیردولتی به آنها به منظور اعتبارسنجی )به طوری که تا پایان برنامه پنجم 

 نجی بشوند.( دانشگاهها و مراکز علمی دولتی وغیردولتی، اعتبارس %18حداقل 

ای های علمی و نهادهای تخصصی و حرفهها توسط انجمن. برنامه تولید استانداردهای یکایک رشته1

 ربط دانشگاهی با مشارکت گروههای ذی

المللی ای و بین. برنامۀ عضویت نهاد ملّی تضمین کیفیت آموزش عالی در نهادهای معتبر منطقه6

 ای و بین المللیتوسعۀ شبکۀ ملّی و منطقهدر راستای  INQSSHEو  APQNمانند 

بندی گروههای دانشگاهی با هدف استقرار سازوکارهای ارتقا و توانمندسازی و نیل به . برنامۀ درجه7

 تعالی در نظام علمی کشور
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 1های نسبی المللی دانشگاهها براساس مزیت.عنوان برنامه:   ساماندهی واحدهای بین

 کشور

 المللی آموزش عالیی و کیفی خدمات بینتوسعه کم. هدف: 2

 . مستندات و دالیل توجیهی:3

 ای روبروستالمللی در ایران با موانع عمدهتوسعه کمی و کیفی آموزش عالی بین -

درصد است که رقمی غیرقابل قبول است.  881/8سهم دانشجویان خارجی از کل دانشجویان  -

علمی از عوامل ارتقای کیفی آموزش عالی شمرده  بویژه آنکه حضور دانشجوی خارجی در مراکز

 شود.شود و موجب غنا و چند فرهنگی شدن آموزشها میمی

های رشد انتقال فنآوری )داشتن دانشجویان خارجی در مقاطع کشور ایران از یکی از زمینه -

 تحصیالت تکمیلی( محروم است.

با اهداف اقتصادی و فاقد استاندارد  المللی دانشگاهها پراکنده، ضعیف و صرفاًواحدهای بین -

 کیفی هستند.

 . شرح برنامه و اقدامات مهم:4

 اقتصادی و ...( -سیاسی –المللی ایران )علمی تعریف اهداف آموزش عالی بین -

 المللی در طراز جهانی و با کیفیت باالمطالعه و امکان سنجی تأسیس یک دانشگاه بزرگ بین -

 موزش به زبان انگلیسی و موانع استخدام استاد خارجیرفع موانع مربوط به آ -

های نسبی هر منطقه براساس المللی دانشگاهها براساس مزیتمأموریت گرا شدن واحدهای بین -

 چارچوب کلی مدون 

-محوری شدن فرهنگ اسالم و ایران، هنرهای ایرانی، ادبیات فارسی و مطالعات دینی در رشته -

 المللیینهای دانشگاهی واحدهای ب

 المللی ایرانتقویت مناطق آزاد علمی و طراحی نظام آموزش عالی بین -

 

 

 1عنوان برنامه:  ساماندهی نظام آموزش الکترونیکی آموزش عالی. 

 توسعه کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی و تأمین تنوع دسترسی برای داوطلبان. هدف: 2

 . مستندات و دالیل توجیهی:3

 اند.آموزش عالی الکترونیکی با فرآیند و سرویس دهی ناقص آغاز به فعالیت نمودهکلیه مراکز  -
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چنین موازی کاری در تولید محتوای درسی آموزش عالی الکترونیکی با بحران کمبود محتوا و هم -

 اند.مواجه

 مراکز آموزش الکترونیکی تعامل و رابطه هدفمندی با یکدیگر ندارند. -

 وری پایینی دارند.بهرهاز نظر اقتصادی،  -

این مراکز با مشکالت فنی چون کمبود پهنای باند، کمبود نیروی متخصص و توسعه نیافتگی  -

 کنند.افزارها دست و پنجه نرم مینرم

گذاری الزم در این بخش توسعه آموزش الکترونیکی به عنوان یک سیاست دنبال نشده و سرمایه -

 صورت نگرفته است.

 

 ه و اقدامات مهم:. شرح برنام4

o  تعریف طرح در قالب یک شبکه که هم متمرکز باشد و هم تضمین کننده فعالیت غیر

 متمرکز دانشگاهها

o گذاری در این بخش و تعیین کم و کیف این جلب حمایت دولت برای سرمایه

 گذاریسرمایه

o  مورد نیازتدوین و امضای قرارداد با وزارت ارتباطات جهت تأمین امکانات فنی و ارتباطی 

o تأسیس کنسرسیوم تولید محتوا 

o افزار مناسب با یک تأمین سختServer پرتوان و پر سرعت و  و یک شبکه داخلی

 ایبرخوردار از امکانات متنوع چند رسانه

o توسعه فرهنگ آموزش الکترونیکی و بازاریابی متمرکز 

o کنسرسیوم  اتصال کلیۀ مراکز آموزش عالی الکترونیکی به این شبکه در قالب یک 

o مطالعه، امکان سنجی و جذب دانشجوی خارجی از طریق این شبکه 

 

 

 1 عنوان برنامه:  طراحی سیستم پایش برنامه راهبردی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی.

 کشور

های های دانشگاههای کشور با برنامهبرنامه (gap analysis)تحلیل شکاف احتمالی . 1. هدف: 2

 توسعه ملی 

 های ملی توسعههای دانشگاههای کشور در تدوین برنامهی از برنامهگیر.بهره2
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ها در سطوح مختلف نهادی، بخشی و ملی توازن و همسویی برنامه. مستندات و دالیل توجیهی: 3

های توسعه توان به تدوین برنامهای در تدوین برنامه است. از سوی دیگر زمانی میاز جمله اصول پایه

های سطوح خردتر را با دقت پایش و در راهبردها و لی اقدام کرد که، برنامهمنسجم در عرصه م

ها در سطوح مختلف های کلی ملی گنجاند تا از گسست احتمالی و عدم توازن برنامهسیاست

گرایانه امکان پذیر ها زمانی به صورت واقعجلوگیری کرد. عالوه بر آن، ارزیابی عملکرد نهادها و بخش

های تدوین شده مورد بررسی قرار داد. از جمله ابزارهای ساً بتوان آن را بر مبنای برنامهاست، که اسا

تواند به تحقق اهداف یادشده بیانجامد، طراحی سیستم هوشمندی است که ظرفیت اولیه که می

 های کلیه نهادهای دانشگاهی کشور را داشته باشد.پایش برنامه

تواند با الگوهای مدیریت دانش طراحی شود ین برنامه که میا. شرح برنامه و اقدامات مهم:  4 

( 2سازی  ( تولید یا گردآوری اطالعات یا دانش و چکیده1تواند در برگیرنده سه مرحله اساسی:  می

 ( پذیرش، کاربست و نهادینه سازی باشد. 3انتشار و ترویج دانش،  

 

  

 1ع و یکپارچه ایران.عنوان برنامه:  تأسیس کتابخانه الکترونیکی جام 

 فراهم آوردن زمینه برای نظام یکپارچه مدیریت اطالعات علمی کشور. هدف: 2

 . مستندات و دالیل توجیهی:3

 وجود موازی کاری و ریخت و پاش در تأمین اطالعات علمی  -

 فقدان سیستم جامع اطالعات و مدارک علمی در کشور -

 ک علمی کشورسنتی بودن فعالیت پژوهشکده اسناد و مدار -

 های اطالعات علمی کشورپراکندگی بانک -

های نامهعدم امکان ثبت و کنترل تولیدات علمی داخل کشور و در نتیجه تولید مقاالت و پایان -

 مشابه و امکان کپی برداری

 . شرح برنامه و اقدامات مهم:4

 طراحی مفهومی کتابخانه جامع الکترونیکی -

 کشور با همکاری دانشگاهها و مؤسسات پژوهش و فنآورینیازسنجی اطالعات علمی  -

 افزار و اجرای آزمایشی و اصالح و تکمیل آنطراحی فنی، تهیه نرم -

 نفعان و کاربران اصلیتدوین پروتکل با همکاری کلیه ذی -

 ریزی راهبردیتمهید بودجه متمرکز با همکاری معاونت برنامه -
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 اصلیاستقرار سیستم و آموزش کاربران  -

 های پراکنده موجود به سیستم مادراتصال سیستم -

 


