فالنامه علمي -پژوهشي

سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1831

سياست علم و فناوري
ارائه روشي براي بودجهبندي دستگاههاي پژوهشي و فناوري
بر مبناي قيمت تمام شده توليدات علم و فناوري
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فاطمه پورطالعي  -محمد آتشك

 -1كارشناس ارشد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
 -2كارشناس معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري

چكيده
اهميت و كمبود منابع مالي ،ضرورت توجه به تدوين روش هاي علمي براي بودجه بندي دستگاه ها را در اسناد برنامه هاي توسعه به همراه داشته است ،برر ايرن
اساس در مقاله حاضر به ارائه روشي براي بودجه بندي دستگاههاي پژوهشي و فناوري بر مبناي قيمت تمام شده توليدات علر و فنراوري پرداهتره شرده اسرت
براي تحقق اين امر ابتدا براساس مطالعات كتابخانهاي شاهصهاي عل و فناوري براي اندازهگيري ميزان توليدات عل و فناوري دسرتگاههرا احاراو و سربس برا
نظرسنجي از هبرگان دستگاه هاي پژوهشي و فناوري ،شاهص ها در قالب دو دسته توليدات علمي و فناوري نهايي گرديدند سبس براي تعيين ضررايب اهميرت
شاهص ها نسبت به يكديگر ،نظرات هبرگان دستگاههاي پژوهشي و فناوري در قالب پرسشنامه ساهته محقرق جمرع روري و برا اسرت اده از روش  AHPمرورد
تجزيه و تحليل قرار گرفته و براساس ضرايب حاصله ،ميزان توليدات عل و فناوري دستگاه ها محاسبه شدند در انتها برا توجره بره اعتبرار ،ميرزان توليرد علر و
فناوري ،قيمت تمام شده يك واحد توليد عل و فناوري ،مد قيمت تمام شده يك واحد توليد عل و فناوري دستگاهها در سال قبرل و نيرز نررش رشرد ترورم در
همان سال ،ميزان توليد عل و فناوري و قيمت تمام شده يك واحد توليد عل و فناوري در سال جديد و در نتيجه اعتبار دسرتگاه هراي پژوهشري و فنراوري برر
اساس قيمت تمام شده توليدات عل و فناوري با توجه به زمينه علمي فعاليت دستگاه ها ارائه شده است
کليدواژهها :بودجه بندي ،پژوهش ،فناوري ،قيمت تمامشده توليدات عل و فناوري

 -1مقدمه

بودجه ريزي از روش موجود به روش هدفمنرد و عمليراتي و

'

كمبود منابع از يك سو و اهميت تخايص منابع به صرورت

به صورت قيمت تمامشده هردمات ،اقردامات يرل را انجرام

كاررمد و اثربخش از سوي ديگر ،موجبرات توجره بره ايجراد

دهد :شناسايي و احااي فعاليت و هدماتي كره دسرتگاههراي

تغييرات در ساهتار نظام بودجه بندي كشرور را ايجراد نمروده

اجرايي ارائه مينمايند ،تعيين قيمرت تمرامشرده فعاليرتهرا و

است از همين منظر است كه در اسناد باالدسرتي از جملره در

هدمات متناسب با كي يت و محل جغرافيايي مشخص ،تنظري

بنرد  22سياسرت هراي كلري برنامره پرنج توسرعه كشرور و

اليحه بودجه ساالنه براساس حجر فعاليرتهرا و هردمات و

همچنين مواد 131و 111قانون برنامه چهارم توسعه كشور برر

قيمت تمامشده رن و تخايص اعتبارات براسراس عملكررد و

تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجهريزي عملياتي تاكيرد

نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب برا قيمرت تمرامشرده رن

شده است براساس ماده  131قرانون برنامره چهرارم توسرعه

همچنرين در مراده  111قرانون برنامرره چهرارم توسرعه كشررور

كشور ،سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف اسرت برا

دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند به منظور افزايش كرارايي،

نظررام

بهره وري و استقرار نظام كنتررل نتيجره و محارول بره جراي

همكرراري دسررتگاههرراي يربررب برره منظررور اص ر

كنترل مراحل انجام كار و اعطراي اهتيرارات الزم بره مرديران
*

نويسنده عهده دار مكاتباتmatashak@yahoo.com :

براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي هود به صورت مسرتقل
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و هدفمنررد نمررودن تخارريص منررابع براسرراس دسررتورالعمل

هراي پژوهشري و فنراوري ارائره داده انرد :شراهص هراي

مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشرور و وزارت امرور

عملكردي پژوهشي و فناوري بايد به گونه اي انتخراب شروند

اقتااد و دارايي ،قيمت تمرام شرده رن دسرته از فعاليرتهرا و

كه بين اهداف و ماموريت مؤسسه ارتبراط مسرتقيمي برقررار

هدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شرده را دارنرد زاز قبيرل

سازد واز گرايش به مديريت هرد يرا گرروه فعاليرت هاصري

واحدهاي رموزشي ،پژوهشي و بهداشتي ،درماني ،هردماتي و

پرهيز شود به عبارتي ديگر شاهص هرا بايرد در برر گيرنرده

اداري) براساس كميت و كي يت محل جغرافيرايي مشرخص و

فعاليت هاي مختلف و چندگانه درون مؤسسه باشند ،با گروه

پس از تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا اسرتان و

هاي عمده برنامه ها و فعاليرت هراي مؤسسره ارتبراط داشرته

با اعطاي اهتيارات الزم به مديران يربب اجرا نماينرد  ]1در

باشند ،برترري ،سرررمدي و موفقيرت مؤسسره را بره نمرايش

ماده  14نيرز دولرت موظرف شرده اسرت اعتبرارات هزينرهاي

بگذارند ،توانايي پاسخ به پرسشهاي هيات امناي مؤسسره در

دستگاه هاي پژوهشي را بر اساس قيمرت تمرام شرده محاسربه

هاوص بودجه را داشته باشند ،اثربخشي هزينههرا،گردروري

نموده و اهتااص دهد  ]1شرواهد تحقيقراتي حراكي از رن

شاهص ها در نظر گرفته شود ،معتبر و براي تامي گيران و

است كه تحقق استقرار و اجراي بودجه بندي مبتني بر قيمرت

مديران مؤسسه از قبيل هيرات امنرا و هيرات رئيسره مؤسسره

تمام شده در مؤسسات پژوهشي و فناوري بيش از هرر امرري

سودمند باشند ]11

مستلزم تبيين و بهره گيري از شاهص هاي عملكردي سنجش
علر و فنراوري اسررت ،1چررا كره بكررارگيري شراهصهرراي

 -2پيشينه پژوهش

عملكردي ابزار مناسبي براي تشخيص ميزان درجره اسرتق ل،

دولت رمريكا از اولين كشورهايي بود كه به ارزيابي عل و

سنجش فرريندهاي عملكردي و زمينه سراز نروروري و ارتقراو

فناوري روي رورد بعد از ارزيابيهاي مقدماتي در دهه  31و
2

كي ي 2و3و ]1و كليد راهنماي تامي گيري راهبردي رينده

 11مي دي در اوايل دهه  51مي دي بنياد ملي علوم رمريكا

مؤسسه هاي پژوهشي و فناوري است  ]5كاربست شراهص-

عهده دار ارزيابي عل و فناوري شد در سال  1462سازمان

هاي عملكرردي در مؤسسرههراي پژوهشري و فنراوري داراي

3

 OECDبا تهيه فهرستي از تعاريف و م اهي بنياد ملي علوم

ثمراتري همچرون :برنامره ريرزي بهترر ،مرديريت اط عرات،

دستورالعملي راهبردي براي جمع روري رماره هاي تحقيق و

پاسخگويي بيشتر ،كي يت بهتر ،ش اف شدن مسائل مديريت و

توسعه كشورهاي اروپايي فراه كرد و به نوعي تجربيات بنياد

رهبري ،مديريت بهتر امرور مرالي ،اعتبرار بخشري نظرام هرا،

ملي علوم رمريكا الهام بخش تهيه راهنماي عمل فراسكاتي در

ش افسازي برنامه هاي سياسي دولت ،ايجاد ارتباط تنگاتنگ

سال  1463براي جمع روري رمار و ارقام مربوط به عل و

بين شاهص هاي عملكردي و سازوكارهاي مرالي و اسرتقرار

فناوري در كشورهاي OECDشد در سال  1473بنياد ملي

فرريند هودتنظيمي در چارچوب هدف هاي مطلوب مؤسسه-

علوم رمريكا دست به ابتكار تازه اي دست زد و شاهص هاي

هاي پژوهشي و فناوري و ايجاد مبنايي براي بودجهبندي هاي

علمي را كه اولين ت ش ها براي توسعه شاهص هاي

مبتني بر عملكرد و قيمت تمام شده بوده است 5و6و]7

مؤسسات علمي ايالتي در رمريكا بود ،انتشار داد هدف اصلي

با توجره بره نقرش و اهميرت شراهص هراي عملكرردي در

اين گزارش تعيين نشانگرهايي بود كه نقاط قوت و ضعف

بودجهبندي هاي دستگاه هاي پژوهشي و فنراوري ،سراكتي و

عل و فناوري در رمريكا را مشخص مي كرد انتشار اين

سعيدي م ك هايي به شر زير براي انتخاب شراهص هراي

شاهص ها توجه جهاني را جلب كرد و چندين كشور و

عملكردي موثر در تعيين و تخاريص بودجره بنردي دسرتگاه

سازمان اين شاهص هارا به عنوان الگويي به كار بردند

-1براي مطالعات ت ضيلي در هاوص شاهص هاي عملكردي در نظام رمروزش
عالي به قورچيان و هورشيدي  ]1و عزتي  ]4رجوع شود

درسال  1411سازمان  OECDمجموعه اي با عنوان
شاهصهاي عل و فناوري منتشر نمود و در سال 1441
)2- National Science Foundation(NSF
3- Organisation for Economic Co-operation and Development
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شاهص هاي عهده عل و فناوري را جايگزين رن نمود

جديد مربوط به تشكيل كميته ويژهاي در سال  1416ميشود

اتحاديه اروپا نيز به پيروي از رن در سال  1441گزارش

كه رؤساي مؤسسه هاي پژوهشي و فناوري ماموريت يافتند تا

شاهص هاي عل و فناوري اروپا را منتشر كرد و به دنبال رن

شاهص هاي عملكردي را تهيه كنند اين كميته ،شاهص هاي

فرانسه و كشورهاي رمريكاي التين مجموعه گزارش هاي

قبلي را مورد تجديد نظر قرار داده و شاهص هاي جديدي را

مشابهي توليد نمودند  ]11در رمريكا تنوعي از  37شاهص در

تدوين نموده و سرانجام فهرست رنها را در همان سال اع م

كاروليناي جنوبي تا  5شاهص در مينه سوتا وجود دارد اين

نمود  ]11دانشگاه ملي استراليا شاهصهاي ارزيابي راهبردي

شاهص ها مبيّن تغيير جهت تامين منابع مالي مبتني بر

فعاليتهاي تحقيقاتي را به سه دسته انتشارات نتايج تحقيقات،

عملكرد از منابع مورد نياز به نتايج توليد شده توسب نظام

افتخارات تحقيقاتي و متغير كنترل تقسي نموده است :دسته

در اياالت

اول هود به سه گروه تقسي ميشوند كه سادهترين رنها به

متحده امريكا عملكرد مؤسسه هاي پژوهشي و فناوري

تعداد انتشارات مربوط ميشود و پيچيدهترين رنها ه به تعداد

برحسب داده هاي درونداد ،برونداد و پيامد اندازه گيري مي-

ارجاعات سايرين به رن انتشارات ميباشد پيچيدگي رنها به

شود برهي از شاهصهايي كه در مؤسسه هاي پژوهشي و

اين دليل است كه اين شاهصها نياز به دسترسي به يك

فناوري رمريكا مورد تاكيد قرار گرفته عبارتند از تعداد مقاالت

پايگاه اط عاتي كه اط عات ارجاعات اينچنيني را داشته

منتشره ،تاثير تحقيقات بر جامعه ،منافع كسب شده از طريق

باشد دارند اين شاهصها مستقيماً در ارزيابي تحقيقات

هدمات ارائه شده و ساير موارد  ]13در برهي ازكشورهاي

است اده نميشوند بلكه در محاسبه ساير شاهصها و يا به

اروپايي نظير انگلستان از اواسب دهه  1411توصيه شده كه

عنوان متغيرهاي كنترل از رنها است اده ميشود گروه سوم از

مؤسسه هاي پژوهشي و فناوري بايد اهداف واضح و روشن

دسته اول نيز شاهصهاي ساهتاري نام دارند كه مستقيماً

تدوين كنند و براي افزايش كارريي در جهت اولويت ها و

تحقيقات را اندازهگيري نكرده بلكه اط عات اضافي در

شاهص هاي عملكردي تعيين شده دولت ،به كسب منابع

هاوص ساهتار و زمينه تحقيقات ارائه ميكنند دسته دوم

دهه 1441

شامل جوايز كسب شده ،افتخارات به دست رمده ،ويراستاري

دانشگاههاي بريتانيا ارزيابي رموزشي و پژوهشي را به كار

تحقيقات و شاهصهايي از اين قبيل هستند دسته سوم

گرفته اند امروزه در كشور انگلستان است اده از ارزيابي

شاهصهايي را شامل ميشود كه وقتي نتايج ارزيابيها

شاهصهاي عملكرد كارريي و اثر بخشي مؤسسههاي

همخواني نداشته باشد از رنها براي ارزيابي نهايي است اده مي-

پژوهشي و فناوري براي سرمايه گذاري دولتي و توزيع منابع

شود  ]16شاهصهاي ارائه شده در اين طر

ع وه بر رنكه

مالي بين بخشهاي رموزشي و پژوهشي مورد است اده قرار مي-

داراي جزئيات م ال بوده ،بيش از رنكه بر اثربخشي

گيرد  ]1در رلمان رويكرد تامين منابع مالي مبتني بر عملكرد

تحقيقات متمركز باشند بر هروجي تحقيقات تاكيد دارند

تحت عنوان  Rhineland – patatinateمعروف ميباشد

در ايران نيز چند مطالعه محدود در ايرن هاروص صرورت

شده رن در سال  1441ارائه

گرفترره اسررت كرره يكرري از مطالعررات انجررام شررده در زمينرره

مؤسسه هاي پژوهشي و فناوري است ]12

مالي مورد نياز هود ببردازند بر اين اساس از اوايل

كه در سال  1443و نسخه اص

شده است اهداف كلي در اين مدل دستيابي به سيست

شاهصها ،رئرين نامره ارتقراي مرتبره اعضراي هيرات علمري

تخايص منابع مالي با ويژگيهاي ش افيت ،منا انه بودن،

دانشگاهها و مؤسسات رموزش عالي و پژوهشي مريباشرد در

رقابت پذيري و پاداش دهي مي باشد  ]3در كشور فرانسه

اين رئين نامره شراهصهراي ارزيرابي اعضراي هيرات علمري

است اده از شاهص هاي عملكردي از سال  1411شروع شد و

مؤسسرات پژوهشرري برره سرره دسررته فعاليررتهرراي رموزشرري،

شاهص هايي در زمينه پژوهش و هدمات مؤسسه هاي

پژوهشي و علمي -اجرايي تقسي شده است اهترراع ،مقالره،

پژوهشي و فناوري مورد است اده قرار گرفته است  ]11در

كتاب ،پاياننامه از شاهصهاي مربوط بره توليردات علمري و

دانمارك عوامل مربوط به بروندادها را در فرمولهاي

فناوري هسرتند  ]17مطالعره دوم در مرورد شراهص هرا بره

تخايص منابع به كارگرفته اند  ]15در استراليا نيز است اده از

گزارش ارزيابي مراكرز پژوهشري وزارت بهداشرت ،درمران و

شاهص هاي عملكردي در تخايص منابع مالي به شكل

رموزش پزشكي مربوط ميگردد در اين گزارش ،شاهصهاي
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توليدات علمي و فناوري دستگاههراي پژوهشري و ترا حردي

در زمينه ارائه مدلي براي بودجهريزي دستگاههاي پژوهشي و

شاهص هاي فرريندي در اكثر موارد به ت ايل اشراره گرديرده

فناوري نيز مطالعاتي انجام شده است كه از نمونههاي رن

اسررت البترره در بعضرري مرروارد نظيركترراب ،برره جزئيررات ايررن

ميتوان به مطالعه وزرات علوم ،تحقيقات و فناوري اشاره

شاهص و زير شاهصهاي رن نظيرگردروري كتراب ،ترجمره

نمود در اين مدل بودجه دستگاههاي پژوهشي به سه دسته

كتاب و غيره اشارهاي نگرديده است ]11

 -1بودجه اجتناب ناپذير  -2بودجه اثربخشي و  -3بودجه

هيأت نظرارت و ارزيرابي فرهنگري و علمري شروراي عرالي

كارايي تقسي شده است بودجه اجتناب ناپذير تابعي است از

انق ب فرهنگي در پروژهاي اولين ارزيابي هرد دانشرگاههرا و

تعداد پژوهشگران ،تعداد كادر فني ،تعداد كادر اداري ،سطح

مؤسسات پژوهشي دولتي را انجام داده است كه در اين پروژه

زيربنا ،رزمايشگاهها ،رب ،برق ،گاز ،هدمات علمي و غيره و

شرراهصهرراي ارزيررابي مؤسس رات پژوهشرري برره پررنج دسررته

مبناي محاسبه رن  71درصد اعتبارات سال گذشته دستگاه

شرراهصهرراي انسرراني ،شرراهصهرراي مررالي ،شرراهصهرراي

قرارداده شده است براي تعيين بودجه اثربخشي از سه

ساهتاري ،شاهصهاي عملكردي و شراهصهراي بهررهوري

شاهص  -1/136زتعداد محقق /تعداد پتنت)  -1/22 ،زتعداد

تقسي شده اند شاهص هاي عملكردي در اين پروژه عبارتنرد

محقق /تعداد مقاله معتبر) و  -1/3زبودجه ماوب/مبلغ

از :طر هاي تحقيقاتي و پاياننامهها ،مقاالت مج ت ،مقاالت

قراردادهاي پژوهشي) است اده شده است مجموع امتياز اين

همايشها ،كتابها ،كارگراههرا ،گردهمراييهرا ،سرخنرانيهرا،

شاهصها زپس از بيمقياس شدن) به عنوان امتياز اثربخشي

ت رراه نامررههررا ،قراردادهرراي تحقيقرراتي و ارزش قراردادهررا،

دستگاه تعيين شده است كه در صورت من ي بودن امتياز،

اهتراعات ،اكتشافات و جروايز  ]14در ارزيرابي ديگرري كره

امتياز ص ر به دستگاه تعلق ميگيرد با ضرب كردن سه هر

توسب هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عرالي

يك دستگاهها از امتياز اثربخشي زسه دستگاه از تقسي امتياز

انق ب فرهنگي انجام گرديده است شاهصهاي ارزيابي علر

اثربخشي دستگاه به مجموع اعتبارات اثربخشي به دست

و فناوري نيز همانند ارزيرابي هررد دانشرگاههرا و مؤسسرات

ميريد) در  15درصد بودجه سال قبل ،بودجه اثربخشي

پژوهشرري دولترري برره پررنج دسررته شرراهصهرراي انسرراني،

دستگاه محاسبه ميگردد در مورد بودجه كارايي نيز

شاهص هاي مرالي ،شراهص هراي سراهتاري ،شراهص هراي

شاهصهاي تعداد كتب تألي ي ،ترجمهاي ،مقاالت ،ISI

عملكررردي و شرراهصهرراي بهرررهوري تقسرري شرردهانررد كرره

مقاالت علمي -پژوهشي و غير  ،ISIتعداد مقاالت ارائه شده

شاهص هاي عملكردي عبارتند از :تعداد طر هاي تحقيقراتي

در كن رانسهاي داهلي و بينالمللي ،تعداد پاياننامه

فعال،تعداد طر هاي تحقيقاتي پايانيافته بره ت كيرك بنيرادي،

كارشناسي ارشد و دكترا ،اهتراعات داهلي و هارجي ،اثرات

كاربردي و توسعه اي ،طر هاي تحقيقراتي فعرال بره ت كيرك

بديع و ارزنده و گزارشات علمي با ضرايب مختلف مبناي

بنيادي ،كاربردي و توسعه اي ،درصد طر هاي تحقيقاتي فعال

ارزيابي قرار گرفتهاند به روشي مشابه محاسبه بودجه

به ت كيك رشته ،درصد طرر هراي تحقيقراتي پايرانيافتره بره

اثربخشي ،بودجه كارايي دستگاه نيز از ضرب سه بودجه

ت كيك رشته ،درصد طر هراي تحقيقراتي فعرال بره ت كيرك

كارايي رنها در 15درصد اعتبارات سال گذشته بهدست ميريد

استان ،درصد طر هاي تحقيقاتي پايانيافته به ت كيك اسرتان،

در نهايت مجموع بودجههاي اجتناب ناپذير ،بودجه اثربخشي

تعداد مقاالت منتشر شده در مج ت علمي -ترويجي و علمي

و بودجه كارايي ،بودجه كل دستگاه پژوهشي را تشكيل

– پژوهشي داهل و هارج ،مقاالت منتشرر شرده در مجر ت

ميدهد  ]21مدل فوق ،مدلي ساده بوده و براي اولين بار

معتبر هارجي در هر رشته ،مقاالت منتشرر شرده در مجر ت

شاهصهاي اثربخشي و كارايي در اين مدل در تعيين بودجه

معتبر داهلي در هر رشته،تعداد كل توليدات علمي نمايه شرده

پژوهشي دستگاههاي پژوهشي مورد است اده قرار گرفته است

محققان داهل كشور در  ، ISIتعداد ارجاعات به مقاالت علمي

اما اين مدل داراي محدوديت هايي به شر زير است:

منتشر شده ايراني ،ضريب تاثير ،تعداد كتب علمري تخااري

1

اين مدل اتكاي زيادي به بودجه سال قبل دستگاه

تاليف شده و انتشاريافته توسب دانشگاهها و مراكز تحقيقات و

دارد و از رنجا كه بودجه دستگاهها در سالهاي قبل

تعداد اهتراعات ثبت شده ]21

به روش هاي چانهزني ،دستوري و افزايشي تعيين

فاطمه پورطالعي ،محمد آتشك ،فصلنامه سياست علم وفناوري ،سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 9831

2
3

شده است مبناي درستي براي تعيين بودجه سال بعد

برنامهريزي هطي به دست رمده است در پايان مدل نهايي

دستگاه نميباشد

تخايص اعتبار با است اده از مزبور در دو تحت استمرار

مدل فوق براساس قيمت تمام شده فعاليتهاي

سطح و رشد و توسعه ارائه شده است بدين ترتيب كه براي

علمي و فناوري محاسبه نگرديده است

هر يك از مراكز پژوهشي دو ضريب وزني  Vو  Wدر دو

در تعيين بودجه اجتناب ناپذير از هيچ شاهاي

قسمت استمرار سطح و رشد و توسعه بدست مي ريد و

است اده نشده است و شاهصهاي است اده شده در

وزن نهايي مراكز به صورت  U= AV+BWكه در رن  Aو

محاسبه بودجه اثربخشي و كارايي ه كامل و جامع

 Bضرايب دلخواهي بوده و با توجه به نظر مديريت و

نميباشند

شرايب موجود هر ساله تعيين ميشود و ميتواند مقادير

دومين مطالعه در زمينه بودجهريزي دستگاههاي پژوهشي

مختلف بين ص ر و يك را بگيرد اگر در توزيع اعتبار

"است اده از تامي گيري گروهي چند معياره در توزيع

مراكز ،محدوديت بودجه وجود داشته باشد بودجه مورد

اعتبار واحدهاي پژوهشي دانشگاهي" ميباشد در اين

نظر به نسبت ضرايب فوق تقسي ميشود و در صورت در

تحقيق الگوي توزيع اعتبار مراكز پژوهشي وابسته به

نظر گرفتن بيش از يك محدوديت ضرايب فوق ميتوانند

دانشگاه عل وصنعت با است اده از متدهاي تامي گيري

تابع هدف يك مدل برنامه رياضي زحتي چند هدفه) با

گروهي چند معياره ارائه شده است ابتدا از روش دل ي در

وجود محدوديتهاي مورد نظر را تشكيل دهند ]22

تعيين شاهصهاي توزيع اعتبار است اده شده و با است اده از

روش فوق يك روش علمي مناسب ميباشد كه به مسئله

م اهي بهرهوري اين شاهصها در دو قسمت "استمرار

بهرهوري واحدها نيز زدر تعيين شاهصها) پرداهته است

سطح" و "رشد و توسعه" تدوين شده است شاهصهاي

اما محدوديت هايي به شر ص حه بعد دارد:

استمرار سطح و رشد و توسعه يكي ميباشند اما مقادير

1

اجراي روش فوق براي واحدهاي پژوهشي كل

رنها با يكديگر ت اوت دارد بدين معني كه شاهصهاي

كشور مستلزم وقت زياد و محاسبات زياد با است اده

استمرار سطح ،مقادير شاهصها در يك سال بوده و

از تكنيكهاي مورد اشاره است

مشخص كننده بودجه استمرار سطح واحد هستند و

2

اين روش هدف برنامه چهارم توسعه را كه محاسبه

شاهصهاي رشد و توسعه ميزان افزايش همان

بهاي تمام شده فعاليتهاي علمي و فناوري ميباشد

شاهصهاي استمرار سطح زمثبت و من ي) نسبت به سال

را تامين نميكند

قبل واحد بوده و مشخص كننده بودجه رشد و توسعه

3

شاهصهاي ارائه شده در اين روش اگر چه نسبت

واحد هستند در ادامه از تكنيك بردا 1جهت اولويتهاي

به ساير روشها بهتر ميباشند اما جامع نيستند

ترتيبي شاهصها و سبس از مدل رياضي برنامهريزي هطي

با نگاهي كلي به پيشرينه تجربري بيران شرده مري تروان اينگونره

براي تعيين اوزان كمي شاهصها است اده شده است پس از

استنباط نمود كه احااو فعاليتهراي دسرتگاه هراي پژوهشري و

رن با است اده از روش الكتره به رتبهبندي مراكز پژوهشي

فناوري و محاسبه مستقي قيمت تمامشده فعاليرت رنهرا مسرتلزم

پرداهته شده و اوزان اين مراكز با بكارگيري مدل

قوانين و مقررات ،نظام حسرابداري

زيرساهت هايي نظير اص

قيمت تمام شده ،نظام رماري دقيق ،وجود منابع مالي كافي و بره
 -1بردا يك رياضيدان و دريانورد فرانسوي است كه تابع انتخاب دستهجمعي بردا
را ارائه داده است روشي كه وي پيشنهاد ميكند يك روش رتبهاي مريباشرد بره
ايناورت كه با فرض وجود  mكانديد در مجموعه  Aاعداد … m,m-1, m-2,
به ترتيب به كانديد رتبه اول ،دوم ،سوم و

تا رهرين رتبره تخاريص مرييابرد

رنگاه نمره بردا براي هر كانديد تعيين ميگردد كه درواقع مجموع نمرههاي ان رادي
هر كانديد ميباشد در نهايت كانديدها به ترتيب نزولي نمره بردا مرتب ميشروند
بررررره بيررررران رياضررررري ترررررابع برررررردا بارررررورت زيرررررر اسرررررت:

) f B ( x)  yA # (i : xpi yكره در رن )# (i : xpi y

افرادي هستند كه  Xرا بر  Yترجيح دادهاند و  Aمجموعه رلترناتيوهاست

تعرداد

عبارت ديگر هماهنگي هزينه و دررمد و غيره ميباشد  ]14كره
متاس انه اين زيرساهتها در كشور مرا يرا وجرود نداشرته و يرا
دچار ضعف مي باشرند بره همرين دليرل اجرراي بودجرهريرزي
عملياتي به م هوم دقيق و درست رن با دشرواري زيرادي همرراه
مي باشد لذا در اين تحقيق سعي گرديرده اسرت روشري برراي
توزيع اعتبارات پژوهشي دستگاه هاي پژوهشي و فنراوري ارائره
گررردد كرره در رن از احارراو فعاليررتهرراي مسررتقي دسررتگاه و
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محاسبه قيمت تمام شده به شكل مسرتقي هرودداري گرديرده و

اندازهگيري توليدات علر و فنراوري كشرور و تعيرين روشري

محاسبه قيمت تمام شده توليردات علر و فنراوري بره شريوهاي

بررراي توزيررع اعتبررارات علرر و فنرراوري نيازمنررد تعيررين

ديگر انجام گردد اين شيوه بر عملكرد و قيمت تمام شده فعلري

شاهصهاي توليد عل و فناوري مي باشرد ايرن شراهصهرا

توليدات عل و فناوري دستگاههراي پرژوهش و فنراوري مبتنري

بايد ضمن اينكه مااديق جامعي از عل و فناوري باشرند ،بره

ميباشد كه در متن مقالره توضريحات بيشرتري در هاروص رن

گونه اي تعيين گردند كه كميت پذير بوده و به جهرت اسرت اده

داده شده است

در تعيررين روشرري بررراي توزيررع اعتبررارات علر و فنرراوري از
سادگي الزم برهوردار باشرند ترا محاسربه اعتبرارات را دچرار

 -8روش شناسي تحقيق
تحقيق

حاضر

از

نظر

مشرركل نكننررد بررراي ايررن منظررور منررابع مختلررف در زمينرره
تحقيقات

شاهصهاي اندازهگيرري علر و فنراوري مطالعره و جلسرات

نوع

در

زمره

توصي يزپيمايشي) مي باشد كه جامعه رن شامل متخااان

متعددي تشكيل گرديد و شاهصهاي اوليه تهيه شده براي هر

حيطه عل و فناوري شاغل در دستگاه هاي پژوهشي و

دسته به بحث و تبادل نظر گذاشته شد در نهايت شاهصهاي

فناوري بوده اند كه برهي از رنها به صورت نمونه گيري

تهيه شده به دستگاه هاي پژوهشري و فنراوري تحرت پوشرش

هدفمند برگزيده شدند ،روش جمع روري اط عات پرسشنامه

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال گرديد و از رنهرا

محقق ساهته اي بوده كه روايي رن به تاييد متخااان امر

هواسته شد تا چنانچه نظري در هاوص شاهصهراي تهيره

رسيده است كه اط عات حاصل از پرسشنامه با است اده از

شده دارند و يا پيشنهاد شاهص جديدي دارند برراي سرازمان

تكنيك  AHPمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

ارسال دارند نظرات ارئه شده جمرع روري و ترتيرب اثرر داده

 1-8تعريف متغيرها
دستگاه پژوهشي و فناوري :منظور كليه دستگاههايي هستند
كه داراي مجوز فعاليت پژوهشي ميباشند دستگاههايي كه
محور اصلي فعاليت رنها پشتيباني از فعاليتهاي علمي و
پژوهشي است نظير پاركها و مراكز رشد عل و فناوري در
اين دسته قرار نميگيرند
قيمت تمامشده توليدات علم و فناوري :منظور كليه هزينه-
هايي است كه دستگاه در طول يك سال مالي براي توليدات
عل و فناوري بدست رمده در طول همان سال مي نمايد
توليد علمي :براي توليد علمي تعريف ماوبي وجود ندارد
اما رنچه در اين مقاله از رن به توليد علمي ياد مي شود
پژوهشهاي در راستاي گسترش مرزهاي دانش است كه از
سوي مرجعي علمي مورد داوري قرار گرفته و حاصل رن به
صورت مكتوب منتشر شده باشد ]21
توليد فناوري :به بكارگيري يافته هاي پژوهشي گ ته مي شود
كه منجر به نوروري مي گردند و اين نوروري ها در مراجع
معتبر ملي و يا بين المللي به ثبت مي رسند

 -4ارائه يافته ها

شد و شاهصهاي نهرايي تهيره گرديرد كره فهرسرت رنهرا در
جدول شماره  2ارائه گرديده است
در اندازه گيرري توليردات علمري و فنراوري از روش علمري
فرريند تحليل سلسله مراتبي يا  ، AHPاست اده گرديرده اسرت
فرريند تحليل سلسله مراتبي يكي از روشهاي موجرود برراي
تامي گيرري هراي چندشاهاره اسرت كره از تئروري قروي
برهوردار مي باشد مقايسات زوجي شاهصهرا برا يكرديگر،
محاسبه ناسازگاري سيسرت و امكران اصر

نظررات در هرر

مرحله ،امكان است اده از نظرات گروهري و امكران اسرت اده از
يك واحد يكسران برراي شراهص هرا ،از مزايراي ايرن روش
ميباشد بر اساس اين روش ،اولين گام پس از تشكيل نمودار
سلسررله مراتبرري شرراهصهررا ،انجررام مقايسررات زوجرري مرري-
باشد براي اين منظرور پرسشرنامهاي تهيره و بره دسرتگاههراي
پژوهشي و فناوري ارسال گرديد تا نظر هود را در هاروص
ترجيحات شاهص ها بر يكديگر بيران كننرد ايرن نظررات برا
است اده از جدول  1به مقادير كمي تبديل گرديد
جدول  ) 1ترجيحات شاخص ها
ترجيحات (قضاوت شفاهي)

مقدار عددي

كام ً مه تر است

5

اهميت هيلي قوي دارد

1
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اهميت قوي دارد

3

باشند بنابراين نميتوان يك روش واحد براي محاسبه قيمت

كمي مه تر است

2

تمام شده همه پروژهها و در همه زمينههاي علمي ارائه نمود

اهميت يكسان دارد

1

اين موضوع در مورد شاهصهاي ديگر ه صادق است لذا

سبس ميانگين هندسي نظرات پرس از كنرار گذاشرتن مقرادير
هارج از محدوده نرمال محاسبه و با است اده از روش تقريبي

1

 ]1اوزان شاهصها تعيين گرديد زناسرازگاري مراتريسهراي
مقايسات زوجي از  1.1كمتر بوده است) وزن شاهصها پس
از مشخص شدن ،در مقياس صد محاسبه شده و مقرادير رنهرا
در جدول شماره  2مشخص شده است پس از مشخص شدن
شاهصها و وزن رنها ميتروان اط عرات مربروط بره مقرادير
شاهصها را از دستگاههرا جمرعروري نمرود مقرادير عرددي
ساالنه هر يك از اين شاهصها براي هر يك از دستگاهها بره
عنوان وزن نسبي رنها منظور ميگردد برا تل يرق ايرن وزنهرا
يعني از ضرب مقادير عددي شاهصهرا در ضررايب اهميرت
رنها توليدات عل و فناوري سال قبل هر دستگاه محاسربه مري
گردد از رنجا كره واحرد شراهصهرا يكسران مريباشردزهمه
شاهص ها بر اسراس تعرداد محاسربه مريگردنرد) نيرازي بره
بيمقياس نمودن اعداد بدست رمده نميباشد از مجموع اعداد
بدست رمده ،كل توليدات علمي و فناوري دستگاههرا بدسرت
ميريد جدول  3دسرتورالعملي برراي انردازهگيرري توليردات
علمي و فناوري دستگاهها ميباشد
 1-4ارائه روشي براي تعيين اعتبارات دستگاههاي پژوهشي
بر اساس قيمت تمامشده توليدات علم و فناوري
بعضي از شاهصهاي توليدات عل و فناوري مثل پروژههاي
تحقيقاتي براي هر يك از دستگاهها بسته به نوع پروژه ،زمينه
علمي پروژه ،وسعت پروژه و غيره داراي قيمت تمام شده
مختل ي مي باشند و ارائه يك روش محاسبه براي قيمت تمام
شده اين شاهصها براي همه دستگاهها نتيجه درستي نخواهد
داشت به عنوان مثال يك پروژه تحقيقاتي در شاهه پزشكي و
يا فني و مهندسي به دليل است اده از تجهيزات رزمايشگاهي با
يك پروژه شاهه علوم انساني كه هيلي به تجهيزات هاص
نياز ندارد قيمت تمام شده يكساني ندارند حتي دو پروژهاي
ه كه در يك زمينه علمي باشند ممكن است به دليل وسعت
و كي يت پروژه ،در قيمت تمام شده با يكديگر اهت ف داشته

1-Approximation Method

در ارائه روش ،عملكرد و قيمت تمام شده هود دستگاهها
م ك قرار ميگيرد البته براي جلوگيري از اعمال سليقههاي
مختلف و افزايش بيرويه هزينهها در دستگاهها ،قيمت
تمامشده هروجيها در دستگاهها با اتخا تدابيري تعديل و
مقادير هارج از محدوده نرمال رن كنار گذاشته هواهد شد
مزيت اين كار در اين است كه ضمن اينكه مبلغي بابت قيمت
تمام شده هروجيها به دستگاهها تحميل نميشود تا احياناً در
انجام هزينهها دچار مشكل گردند ،دست رنها نيز رنقدر باز
نخواهد بود كه بر اساس سليقهها و قيمتهاي مختلف عمل
نمايند در ادامه به شر روش پرداهته ميشود
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جدول  )2فرم اندازهگيري توليدات علمي و فناوري کشور
نوع خروجي

عنوان شاخص

عنوان زيرشاخص

شاخص

در وزن زيرشاخص

الف

تخصصي

10.1

پروژه هاي پاياني

دکتراي phd

1011

کارشناسي ارشد پيوسته

.0.1

توليدات علمي

کتاب

دکتراي پزشكي

./14

دکتراي داروسازي

1011

پايان نامه کارشناسي ارشد

-

208.

پايان نامه کارشناسي

-

1011

تاليف کل کتاب

-

3041

تاليف فصلي از يك کتاب

-

8038

گردآوري کتاب

-

80.3

حاشيه نويسي و نقد بر کتاب

-

8018

از فارسي به يك زبان خارجي

1011

از زبان ديگر به فارسي

101.

بين المللي

1012

داخلي

2018

بين المللي

20.1

داخلي

1041

بين المللي

1018

داخلي

.0.1

ترجمه کتاب
مقالههاي منتشر شده در مجالت علمي پژوهشي
مقاله

مقالههاي منتشر شده در مجالت علمي ترويجي
مقالههاي علمي ارائه شده در همايشها

فني

و

ش

علمي

گزار

نوآوري در محصول

گزارش علمي و فني

-

10.4

کسب دانش فني نمونهسازي و کمك به تجاري شدن محصول /خدمتي که قبالٌ توسط واحد ديگري ابداع شده

بين المللي

1021

است(.محصول قبالٌ در جاي ديگري ابداع شده )

ملي

.04.

بين المللي

101.

ملي

.012

بين المللي

2012

ملي

.011

بين المللي

2033

از محصول /خدمت موجود به طريقي جديد

ملي

.01

طراحي ،نمونهسازي و کمك به تجاريسازي محصول /خدمتي جديد با مفهومي جديد براي نيازي که قبالٌ

بين المللي

4011

بهبود عملكرد يا ترکيب محصول /خدمت موجود و نمونهسازي و کمك به تجاريسازي آن
طراحي و نمونهسازي و کمك به تجاريسازي محصول /خدمتي جديد با طراحي مفهومي موجود
طراحي ،نمونه سازي و کمك به تجاريسازي محصول يا خدمتي جديد با طراحي مفهومي جديد و يا استفاده

وجود نداشت و يا توجهي به آن نشده بود

ملي

108

کسب دانش فني ايجاد پايلوت ،کمك به توليد نيمهصنعتي فرايند محصول /خدمتي که قبالٌ توسط دستگاه

بين المللي

1013

ديگري ابداع شده است( .فرايند توليد قبالٌ در جاي ديگري ثبت پتنت شده است)

ملي

.08.

بين المللي

1018

ملي

.043

بين المللي

1014

ملي

.011

بين المللي

2014

يا استفاده از فرايند توليد محصول /خدمتي موجود به طريقي جديد

ملي

.032

طراحي ،ايجاد پايلوت و کمك به توليد نيمهصنعتي فرايند محصول /خدمتي جديد با مفهومي جديد براي نيازي

بين المللي

8031

بهبود عملكرد و يا ترکيب فرايند محصول /خدمتي موجود و ايجاد پايلوت و کمك به توليد نيمهصنعتي آن
توليدات فناوري

نوآوري در فرآيند

طراحي ،ايجاد پايلوت و کمك به توليد نيمهصنعتي فرايند محصول /خدمتي جديد با طراحي مفهومي موجود
طراحي ،ايجاد پايلوت و کمك به توليد نيمهصنعتي فرايند محصول /خدمتي جديد با طراحي مفهومي جديد و

نوآوري در سيستم و مديريت

که قبالٌ وجود نداشت و يا توجهي به آن نشده بود

ملي

1011

کسب دانش فني پياده سازي و کمك به عمومي سازي روش،سبك،سيستم و مديريتي که قبالٌ توسط دستگاه

بين المللي

.03

ديگري ابداع شده است(.روش،سبك،سيستم و مديريت قبالٌ در جاي ديگري ثبت پتنت شده است)

ملي

.021

بين المللي

10.4

ملي

.088

بين المللي

1088

ملي

.041

بين المللي

103.

جديد و يا استفاده از روش،سبك،سيستم و مديريت موجود به طريقي جديد

ملي

.011

طراحي ،ابداع  ،پياده سازي و کمك به عمومي سازي روش،سبك،سيستم و مديريتي جديد با مفهومي جديد

بين المللي

201.

براي نيازي که قبالٌ وجود نداشت و يا توجهي به آن نشده بود

ملي

.031

بهبود عملكرد يا روش،سبك،سيستم و مديريتي موجود و پياده سازي و کمك به عمومي سازي آن
طراحي،ابداع  ،پياده سازي و کمك به عمومي سازي روش،سبك،سيستم و مديريتي با طراحي مفهومي موجود
طراحي،ابداع  ،پياده سازي و کمك به عمومي سازي روش،سبك،سيستم و مديريتي جديد با طراحي مفهومي

جمع کل

1..

ب

پايان نامه دکتراي حرفه اي و کارشناسي ارشد پيوسته

فوق تخصصي

2022

ب

پايان نامه فوق دکترا و دکترا

فوق دکترا

10.3

الف

خروجي

عنوان زيرشاخص

وزن

مقدار عددي زير

حاصلضرب مقدار عددي زير شاخص

جمع
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براي محاسبه قيمت تمامشده توليدات عل و فناوري ابتدا

كه در رن  aدرصد نرش رشد تورم است در نتيجره اعتبرار

اعتبار دستگاه مربوط به سالي كه توليدات عل و فناوري

كل دستگاه در سال جديد برابر هوا هواهد بود با:

در رن سال محاسبه شده استزيعني سال قبل) بر ميزان
توليدات عل و فناوري محاسبه شده در همان سال تقسي
مي گردد تا قيمت تمامشده يك واحد توليد عل

و

فناوري براي هر يك از دستگاهها بطور جداگانه محاسبه
گردد در مرحله بعدي براي جلوگيري از هزينه بي رويه
و بدون حساب دستگاهها و انجام صرفه جويي هاي الزم
و نيز افزايش كارايي بايستي قيمت تمام شده محاسبه شده
دستگاهها براي يك واحد توليد عل و فناوري و يا به
عبارت ديگر سرانه توليد عل و فناوري محاسبه شده را
به عدد استاندارد نزديك نمود براي اين كار دستگاههاي
پژوهشي و فناوري را با توجه به زمينه فعاليتشان گروه
بندي نموده زاين گروهها براي دستگاههاي تحت پوشش
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شامل شش گروه
علوم انساني و اجتماعي ،علوم پزشكي و س مت ،علوم
طبيعي ،فني و مهندسي ،كشاورزي و ساير مي باشدكه
برمبناي طبقهبندي علوم فراسكاتي استخراج گرديدهاند) و
مد زمقداري كه بيشترين تكرار را در يك مجموعه داده
هاي رماري داشته باشد) سرانه توليدات در هر گروه را در
نظر مي گيري

چنانچه مد اعداد وجود نداشته باشد

عددي كه بقيه اعداد حول رن عدد هستند را در نظر
ميگيري

مقدار مد با توجه به نرش رشد تورم براي

محاسبه اعتبار سال بعد افزايش مي يابد كه در واقع مد
سرانه توليد عل و فناوري هر گروه به اضافه ميزان رشد
رن به عنوان سرانه استاندارد يك واحد توليد عل و
فناوري دستگاههاي رن گروه در نظر گرفته مي شود با
توجه به اين نكته و مطالبي كه عنوان شد فرمول زير براي
محاسبه يك واحد توليد عل و فناوري است اده مي گردد:
مد سرانه توليد عل و
1.a

×

1.a

×

فناوري گروه در سال

سرانه يك واحد توليد عل
=

توليد مورد
انتظار در سال

سرانه يك واحد
×

جديد

توليد عل و فناوري

اعتبار دستگاه در
=

سال جديد

گروه در سال جديد

كه در رن توليد مورد انتظار براي هر دسرتگاه بنرا بره نظرر
مديريت تعيين مي گردد در جدول  3دسرتورالعمل تعيرين
اعتبارات پژوهش و فناوري براي يك گروه م روض ارائه
شده است
جدول شماره  1اعتبار سال  1315تعدادي از دستگاههراي
پژوهشي گروه فني و مهندسي را بر اساس شراهصهراي
توليد عل و فناوري به عنوان مثال ارائه مينمايد

 -5بحث

1

1

'

همچنانكه در جدول  1مشاهده مي گردد اعتبار پژوهشگاه
پليمررر و پتروشرريمي ايررران در سررال  1315برره دليررل
برهورداري از ميزان باالي توليدات عل و فنراوري و نيرز
كمترين قيمت تمام شده يك واحد توليد علر و فنراوري
در سال  ،1311از افزايش قابرل تروجهي برهروردار بروده
است از سوي ديگر دو دستگاه پژوهشگاه مرواد و انررژي
و پژوهشكده حمل و نقل به دليل باال برودن قيمرت تمرام
شده يك واحد توليد عل و فناوري رنها در سرال  1311و
فاصله زيراد رن از حرد اسرتاندارد زعردد  51در جردول)
كاهش قابل توجهي در اعتبار سال 1315هود داشته انرد
در واقع اط عات اين جردول حراكي از رن اسرت كره دو
دستگاه اهير ياد شده از كارايي مناسبي برهوردار نبروده و
براي دستيابي به اعتبار باال نياز به برازنگري در فعرا ليرت-
هاي درون دستگاه هود و افزايش كارايي ميباشرند ايرن
موضوع بره وضرو

ترأثير اجرراي روش ارائره شرده در

افزايش كارايي و بهره وري دستگاه ها را نشران مريدهرد

و فناوري گروه در سال

قبل

جديد

 --1با توجه به پيگيريهاي به عمل رمده ،تنها اط عات برهي دستگاه-

سرانه يك واحد توليد

سرانه يك واحد توليد عل

هاي گروههاي فني و مهندسي واصل گرديد و متاس انه اط عات

عل و فناوري گروه در
سال جديد

=

و فناوري گروه در سال
جديد

كافي از سوي دستگاه هاي پژوهشي ساير گروه ها واصل نگرديد ،از
اينرو ارائه يافته ها تنها براي دستگاه هاي پژوهشي گروه هاي فني و
مهندسي مقدور گرديد
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نكته مهمي كه بايد به رن توجه كرد رن است كره دسرتگاه

گيران سطو مختلرف برراي برنامره ريرزي و بهينره

هاي جدول شماره  1همره متعلرق بره گرروه مهندسري و

سازي فعاليت هاي واحدهاي تابعه فراه سازد

فناوري هستند لذا اط عات رنها برا يكرديگر قابرل قيراس

 فقدان استانداردهايي براي سنجش كي يت توليدات

ميباشد در واقع دستگاه هاي هر گرروه در داهرل همران

علمي و فناوري يكي ديگر از موارد قابل توجه

گروه مقايسه ميگردد و نمي توان بطور مثال يك دسرتگاه

است ،از اينرو كوشش براي ارائه روشهايي براي

از گروه علوم انساني را با يك دستگاه از گروه مهندسي و

سنجش كي يت توليدات علمي و فناوري در تبيين و

فناوري و يا گروه هراي ديگرر مقايسره نمرود زيررا داراي

احااو دقيقتر توليدات و بودجهبندي مبتني بر رن
بسيار مثمر ثمر

فعاليت هاي مشابه نمي باشند
جدول  )8دستورالعمل تعيين اعتبارات دستگاههاي
پژوهشي و فناوري گروهي مفروض

عنوان دستگاه

اعتبار سال قبل

ميزان هروجي عل و فناوري توليد شده سال قبل

سال قبلز)2/3

قيمت تمام شده يك واحد هروجي عل و فناوري گروه در

مد قيمت تمام شده يك واحد هروجي عل و فناوري گروه

نرش رشد تورم

سال جديدز)5+5*6/111

قيمت تمام شده يك واحد هروجي عل و فناوري گروه در

ميزان هروجي عل و فناوري مورد انتظار در سال جديد

اعتبار سال جديدز)7*1

1

2

3

1

5

6

7

1

4

دستگاه
الف
دستگاه
ب
دستگاه ج

نكته ديگري كه بايستي به رن پرداهته شود محدوديت
هايي است كه اين روش با رن مواجه مي باشد اين
محدوديت ها شامل موارد زير ميباشد:


اغلب دانشگاه ها ،دستگاه هاي پژوهشري و فنراوري
ايران فاقد يك پايگاه جامع اط عرات مرديريت مري
باشند وظي ه چنين پايگاهي رن است كه بطور مسرتمر
اقدام به جمعروري ،طبقه بندي ،پرردازش ،تحليرل و
گزارش دهي كليه رمارهراي درونردادي ،فراينردي و
عملكردي و اط عات مورد نيراز مرديران و تارمي

مي باشد
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 جدول  )4محاسبه اعتبارات سال  1831دستگاههاي

قيمت تمام شده توليدات عل و فناوري محاسبه گردد در

پژوهشي گروه فني و مهندسي(مبالغ به ميليون ريال)

اين روش ابتدا شاهص هاي توليدات علر و فنراوري برا

عنوان دستگاه

اعتبارسال 11
31512

پژوهشگاه

ز)2/3
ميزان هروجي عل و فناوري توليد شده سال 11
363.64

قيمت تمام شده يك واحد هروجي عل و فناوري گروه در سال 11

مد قيمت تمام شده يك واحد هروجي عل و فناوري گروه

مواد و انرژي

45

51

12

56

111

ز)5*1.12

نرش رشد تورم در سال 11

قيمت تمام شده يك واحد هروجي عل و فناوري گروه در سال 15

ميزان هروجي عل و فناوري مورد انتظار در سال 15

اعتبار سال  15ز)7*1

1

2

3

1

5

6

7

1

4

22111

است اده از نظررات هبرگران تعريرف سربس وزن رنهرا برا
اسررت اده از روش علمرري فررينررد تحليررل سلسررله مراتبرري
محاسبه گرديد در ادامه ميرزان توليردات علر و فنراوري
دستگاه ها و نيز سرانه يك واحرد توليرد علر و فنراوري
محاسبه و بر مبناي رن بودجه سال بعد دستگاه هرا تعيرين
گرديد سادگي و داراي قابليت اجرايري برودن از ويژگري
هاي بارز اين روش مي باشد همچنين اجراي ايرن روش،
افزايش كارايي و بهره وري دستگاه ها را به دنبال هواهرد
داشت در اين روش دستگاه ها نه رزادند كره هرگونره و
با هر قيمتي كه هواستند براي فعاليت هراي هرود هزينره
نمايند و نه رنقدر محدود هسرتند كره نتواننرد بره راحتري
هزينه هاي هود را انجام دهند و اين از ويژگي هاي مهر
ديگر اين روش مري باشرد ايرن روش در سرال  1315و
 1316براي بودجه بندي دستگاه هاي پرژوهش و فنراوري

پژوهشگاه
31111

2171.15

121111

پليمر و
پتروشيمي

15

51

12

56

2151

مورد است اده قرار گرفت و در صورت تمايل مسئولين امر
اجراي رن همچنان مي تواند مورد است اده قررار گيررد برا

ايران

وجود مزايايي كه ايرن روش دارد هنروز امكران كامرلترر

مركز بين
4115

216.66

و تكنولوژي

11

51

12

56

311

16111

المللي علوم

اثربخشي فعاليت هراي پرژوهش و فنراوري و نيرز ميرزان

پيشرفته و
علوم محيطي

كارايي دستگاه ها رن را پربارتر هواهد ساهت
11112

131.66

21111

صنايع رنگ

21

51

12

56

511

351

51

12

56

211

11211

پژوهشكده

شدن و توسعه رن وجود دارد و است اده از شراهص هراي
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