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چكيده



مورد مقايسه قرار ارفت .در ادامه ،به نتايج مطالعههاي صهورت
ارفته پرداخته شده است .كميسهيون در اهام بعهدي در سهال
آينده ،بهه سهنجش وضهعيت علهم و فنهاوري كشهور در حهوزه
تخصصي صنايع ،معادن ،و ارتباطات و مقايسه آن با كشهورهاي
منطقه خواهد پرداخت.

عملكرد نظام علم و فناوري كشورها ،نقش و اهميت ويژهاي در
توسعه آنها در جهان پرشتاب امروز يافتهه اسهت .در كشهور مها
نيز ،به ويژه در سال هاي اخير ،توجه و تأكيد بسياري بر ارتقاء
نظام علم و فناوري كشور شده اسهت .توجهه بهه بحهل علهم و
فناوري در سياستها و خطمشيهاي كشور در اسناد باالدستي
از جمله برنامه پنج ساله پنجم توسعه ،چشمانداز بيسهت سهاله
كشور در  ،1141نقشه جامع علمي كشور و  ،...لزوم پهرداخت
جدي به اي موضوع را روشه مهيسهازد .كميسهيون صهنايع،
معادن ،و ارتباطات شوراي عالي علوم ،تحقيقات ،و فنهاوري بهه
عنوان يكي از متوليان بحل علم و فناوري در كشهور ،از سهوي
اي شورا مأموريت يافت تا اقدام به سنجش وضعيت و جايگهاه
علم و فناوري كشور در حوزه تخصصي فعاليهت خهود در بهي
كشورهاي منطقه كند و بهر ايه اسهاس راهكارههايي را بهراي
پيشبرد جايگاه كشور ارائه نمايد .در اي راستا ،به عنهوان اهام
نخست ،كميسهيون اقهدام بهه سهنجش وضهعيت كلهي علهم و
فناوري كشور و مقايسه آن با كشورهاي منطقه كرد .به منظور
استخراج شاخص هاي مناسب بهراي سهنجش وضهعيت علهم و
فناوري كشور ،با استفاده از شاخصهاي ملي و بهي المللهي ،بها
استخراج و مطالعه معتبرتري شاخصهاي ملي و بي المللهي و
طي دو مرحله نظرسنجي از خبراان عضهو كميسهيون ،تعهداد
 14شههاخص ورودي ،خروجههي ،و فراينههدي ،بههراي سههنجش
وضعيت علم و فناوري كشور استخراج شد .سهس بها بررسهي
آمارهاي مربوط به كشورهاي منطقه در شاخصههاي منتخهب،
وضعيت علم و فناوري كشور مطالعهه و بها كشهورهاي منطقهه

واژگان كليدي :شاخص هاي سنجش وضعيت علم و فنهاوري،
كميسيون صنايع ،معادن ،و ارتباطات ،سنجش وضعيت علهم و
فناوري ،كشورهاي منطقه.
 -1مقدمه
با توجه به نقش و اهميت علم و فنهاوري در زنهداي بشهر و
سهم آن در ارتقاي رفاه اقتصادي ،توسعه كشورها بيش از پهيش
به پيشرفتهاي علمي و فني وابسته شده است .امهروزه نقهش و
اهميت پيشرفت هاي علمي و فني در توسعه اقتصهادي ييرقابهل
انكار و تجارب كشورهاي توسعهيافته اوياي اي واقعيهت اسهت.
تغييرات در دنياي فعلي بيشهتر متهأ ر از نقهش علهم در رشهد و
توسعه فناوري است .به بيان ديگر ،نقش علم و ارتباط تنگاتنه
آن با فناوري موجب شده است كه توسعه اقتصهادي مبتنهي بهر
نقش بنيادي علم و فناوري مورد توجه قرار ايرد [.]1
از سوي ديگر ،در سياستها ،خطمشيهاي كالن ،و اسهناد
باالدستي كشور ،به ويهژه در سهالههاي اخيهر ،توجهه و تأكيهد
بسياري بر نظام علم و فناوري كشهور شهده اسهت .چشهمانهداز
كشور در افه  ،1141برخهورداري ايهران از دانهش پيشهرفته،
كسب توانايي در توليد علم و فناوري ،اتكا به سهم برتهر منهابع
انساني و سهرمايهي اجتمهاعي در توليهد ملهي ،و دسهتيابي بهه
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جايگههاه اول اقتصههادي ،علمههي و فنههاوري در سههط منطقهههي
آسياي جنوب يربي (شامل آسياي ميانهه ،قفقهاز ،خاورميانهه و
كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علهم،
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقهاء نسهبي سهط درآمهد
سرانه ،و رسيدن به اشتغال كامل است .بهراي ايه منظهور ،در
فصل علم و فناوري قانون برنامه پنج ساله پنجم كشور ،دولهت
موظف به برنامه ريزي براي تحق شهاخصههاي اصهلي علهم و
فناوري شامل سههم درآمهد حاصهل از صهادرات محصهوالت و
خدمات مبتني بر فناوريهاي پيشرفته و ميهاني ،سهرانه توليهد
ناخالص داخلي ناشهي از علهم و فنهاوري ،تعهداد اهواهي بهت
اختراع ،تعداد توليدات علمي بي المللي ،نسبت سرمايهاهااري
خارجي در فعاليتهاي علم و فناوري به هزينهههاي تحقيقهات
كشور و تعداد شركتهاي دانهشبنيهان اسهت .در ايه راسهتا،
دولت ميبايست به اونهاي برنامهريزي نمايد كه تا پايان برنامه
دستكم به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اي زمينه برسد.
بر اي اساس ،شوراي عالي علوم ،تحقيقهات ،و فنهاوري در
سال  ،1334به كميسيون تخصصي صنايع ،معادن و ارتباطهات
مأموريت داد تا با محوريت سياست ههاي قهانون برنامهه پهنجم
توسعه كشور ،اقدام به سنجش جايگاه علم و فناوري كشهور در
بي كشورهاي منطقهه كنهد و نيهز راهكارههاي اجرايهي بهراي
پيشبرد وضعيت كشور ارائه دهند .اي كميسيون نيز به عنهوان
فههاز نخسههت در انجههام مأموريههت محولههه ،اقههدام بههه تعيههي
شاخصهاي مناسب براي سنجش وضعيت علم و فناوري كشور
كرد .براي اي منظور ،شاخصهاي ملي و بي المللي كه توسط
مهم تري و معتبرتري نهادهاي ملي و بهي المللهي بهه منظهور
ازارش وضعيت علم و فناوري كشورها به كار ارفته شدهانهد را
مورد مطالعه و بررسي قرار داد و با استفاده از نظرات خبراهان
عضو كميسيون طي جلسههاي تخصصهي ،تعهداد  14شهاخص
براي سنجش وضعيت علم و فناوري كشور تعيي كرد .در اهام
بعههد ،بهها اسههتفاده از آخههري آمارهههاي جهههاني موجههود بههراي
كشورهاي منطقه ،وضعيت كشورهاي منطقه در شهاخصههاي
منتخب مورد بررسي قهرار ارفتهه اسهت و وضهعيت كشهور بها
كشورهاي منطقه مقايسه شد .منظور از منطقه ،منطقة آسياي
جنوب يربي است كهه شهامل كشهورهاي خاورميانهه ،آسهياي
مركزي و قفقاز و ديگر همسايگان ايران است .ايه منطقهه از
 25كشور به صورت جدول  1تشكيل شده است:

جدول  .1كشورهاي منطقه
افغانستان
آذربايجان
امارات متحده عربي ارمنستان
بحري
تاجيكستان
قطر
قرقيزستان
عراق
عربستان

ايران
تركيه
سوريه
فلسطي
عمان

اردن
ازبكستان
پاكستان تركمنستان
ارجستان قزاقستان
كويت
لبنان
مصر
يم

الزم به ذكهر اسهت بها توجهه بهه كاسهتيههاي موجهود در
دستيابي بهه آمارههاي معتبهر و بهروز جههاني بهراي برخهي از
كشورهاي ماكور در ارتباط با بعضي از شاخصههاي منتخهب،
در هر يك از شاخص ها سعي شده اسهت تها آخهري وضهعيت
كشور با كشورهايي از منطقه مقايسه شهود كهه آمهار معتبهر و
قابل استناد مربوط به آنها در دسترس است .البتهه بسهياري از
كشور هاي فوق به طور اساسي رقيب ايران به حساب نميآينهد
و بنابراي فقدان دسترسي به اطالعهات برخهي شهاخصهها در
برخي موارد تأ يري در نتيجه حاصله نخواهد داشت .همهانطور
كه كارشناسان اي حوزه استحضار دارنهد ،در ايه ميهان تنهها
چند كشور مي توانند رقباي ايران بهه شهمار آينهد كهه در ايه
تحقي آنها را از نظر دور نداشتهايم.
 -5ادبيات موضوع
بررسي رابطه علم و فناوري و رشهد و توسهعه اقتصهادي نشهان
مي دهد كهه رشهدهاي اقتصهادي قابهل توجهه در دوره بعهد از
انقالب صنعتي بيشتر مرتبط با توجه به نقش و اهميت علهم و
فناوري در اقتصاد كشورهاي توسهعه يافتهه و در حهال توسهعه
بوده است .بررسي ساختارهاي توسهعه نيافتهه نيهز اويهاي آن
است كه يكي از عوامل اساسي در كند بودن توسعه ايه اهروه
از كشورها ،فقدان توانايي آنها در توليد علم و فنهاوري و يها بهه
كارايري آن در راستاي دسهتيابي بهه اههدار رشهد و توسهعه
اقتصاديشان بوده است .تجارب موف كشهورهايي نظيهر كهره و
سنگاپور در توجه به نقش و اهميت علم و فناوري كه در قالهب
توسعه مبتني بهر اقتصهادي دانهشمحهور شهكل ارفتهه اسهت
تأييدي بر اي مدعاست [.]1
علم در انديشه اسالمي هم اهميهت وااليهي دارد و در طهي
چهارده قرن ااشته نيز دوران شكوفايي تمهدن اسهالمي را بهه
ارمغان آورده اسهت و نقهش دانشهمندان اسهالمي و ايرانهي در
ساخت تمدن اسالمي و تأ ير بر ساير تمدنها و منهابع علمهي

15

رهيافت

شماره  ،25پاييز 1931

فرانسه ،انگلسهتان ،آلمهان ،اتهريش ،ايتاليها ،هلنهد ،كشهورهاي
اسكانديناوي ،و  ...هستيم .كميسيون اروپا ،شاخصهاي علهم و
فناوري را در جهتي هدايت ميكند كه انواع مختلف شاخصها
در سههاختارهاي سههادهتههر جمههع شههده و بههدي وسههيله بتههوان
پديده هاي چند بعدي پيچيده را خالصه كرد .عالوه بر نهادها و
سازمانهاي ماكور ،ايلب نهادهاي مرجع بي المللي نظير بانك
جهههاني ،سههازمان ملههل ،يونسههكو ،و  ...اقههدام بههه تعريههف و
انههدازهايههري شههاخصهههاي علههم و فنههاوري كردنههد و نتههايج
سنجشهاي صورت ارفته را منتشر ميكنند [.]3
قانون اساسي جمههوري اسهالمي ايهران نيهز كهه براسهاس
تعاليم اسالم تدوي ارديده اسهت در اصهول متعهددي علهم و
فناوري را موردنظر قرار داده است كه از آن جمله ميتهوان بهه
آموزش؛ باالبردن سط آااهيهاي عمومي در همهه زمينهههها؛
آموزش عالي رايگان تها سهرحد خودكفهايي؛ تسههيل و تعمهيم
آموزش عالي؛ تحقيقات و فناوري؛ تقويت روح بررسهي و تتبهع
در همه زمينههاي فنهي ،فرهنگهي و اسهالمي از طريه مراكهز
تحقيقاتي و تشوي پژوهشگران؛ خودكفايي در علوم و فنون؛ و
استفاده از علوم و فنون و تالش در پيشبرد آنها اشاره كرد [.]1
در سند چشم انداز بيست ساله ي جمههوري اسهالمي ايهران در
اف  1141هجري شمسي ،جامعهي ايراني ،جامعهاي برخوردار
از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فناوري ،متكي بر سههم
برتر منابع انساني و سرمايهي اجتماعي در توليد ملي ،و دسهت
يافتههه بههه جايگههاه اول اقتصههادي ،علمههي و فنههاوري در سههط
منطقهي آسياي جنهوب يربهي (شهامل آسهياي ميانهه ،قفقهاز،
خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم افهزاري
و توليد علم ،رشد پرشتاب و مسهتمر اقتصهادي ،ارتقهاء نسهبي
سط درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل خواهد بود [.]5

جهان بت شده است .بسياري از انديشههاي خهالق در علهم و
فناوري از دانشمندان اسالمي سرچشمه ميايرد و عناوي آنها
ريشه عربي يا فارسي دارد.
از سوي ديگر ،شناخت وضعيت موجود ،مهمتري اام براي
برنامه ريزي و سياستگااري آينده در مورد هر نظام است .نظهام
علم و فناوري كشورها نيز از اي قاعده مسهتنني نيسهت و بهه
منظور برنامه ريزي و سياستگااري در مورد آن ،شناخت دقيه
وضع موجود و همچني تعقيب روند تغييرات در طي زمان ،در
مقايسه با اهدار تعيي شده يا در مقايسهه بها ديگهر كشهورها
ضروري است .مي توان افت شاخصهاي علهم و فنهاوري ابهزار
اصلي سنجش وضعيت علهم و فنهاوري در كشهور هسهتند .بهه
همههي دليههل كشههورهاي پيشههرو در عرصههه علههم و فنههاوري
مدتهاست كه به طور مستمر و برنامهريزي شده شاخصههاي
علم و فنهاوري خهود را انهدازهايهري مهيكننهد و برنامهههها و
سياستهاي آينده خود را با توجه به نتايج اي اندازهايهريهها
طراحي ميكنند [.]2
تعيي شاخصهاي كمّي در سنجش علم و فنهاوري در دههه
اخير توجه متخصصان و سياستگااران را بهه خهود جلهب كهرده
است و فعاليتهاي استردهاي در اي زمينه صورت ارفته است.
كميته ملي علوم آمريكا نخستي ازارش رسهمي شهاخصههاي
دانههش در سههال  ،1393منتشههر كههرد و (كههه همههان هي ههت
سياستساز در بنياد ملي علوم 2اسهت) كنگهره آمريكها را بهر آن
داشت تا اي ازارش را هر دو سال يك بار منتشهر كنهد .امهروزه
بسياري از كشورها از اي دادهها براي توسعه شاخصهاي خود و
سيستمهاي تعيي شاخص استفاده مهيكننهد .ايه شهاخصهها
توسط ايلب كشورها پايرفته شده است .همچني از اواخر دههه
 ،1394دبيرخانه شاخصهاي علم و فناوري وابسهته بهه سهازمان
توسعه و همكاريهاي اقتصادي نقش بسيار مهمهي را در بهي
كشورهاي عضو ايفا ميكند و در واقع به نهوعي نقهش اسهتاندارد
كننده را بر عهده داشته است [.]3
در اروپا نيز ،ازارش ها پيرامون كارايي علم و فناوري در ده
سال ااشته به طرز قابل توجهي تغيير كرده است .با روي كهار
آمدن اتحاديه اروپا و نشر توليدات اي اتحاديه ،توليهدات ملهي
كشورها متوقف نشد و هنوز شاهد انتشار ازارشههاي ملهي در

 -9روش انجام تحقيق
در اام نخست ،براي شناسايي و استخراج شاخصهاي سنجش
علههم و فنههاوري مطالعههه اسههتردهاي در دبيرخانههه تخصصههي
كميسههيون انجههام پههايرفت .در ايهه مطالعههه ،بسههياري از
شاخصهاي علهم و فنهاوري كهه توسهط معتبرتهري نهادههاي
داخلي و بي المللي مورد استفاده قرار ارفتهاند استخراج شهده
و مورد بررسي قرار ارفتند .شاخص هاي داخلي مهورد بررسهي
شامل شاخصههاي مطهرح شهده در برنامهه پهنج سهاله پهنجم
توسعه كشور ،شاخص هاي ذكهر شهده در نقشهه جهامع علمهي

1. NSB: National Science Board
2. NSF: National Science Foundation
3. Organization for Economic Co-operation and Development
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در مرحله بعد ،به منظور افزايش دقت شاخصها و نزديهك
كردن آنها به مالك ههايي عينهي و مهورد اسهتناد برايسهنجش
وضههعيت كشههور ،مصههاحبههههايي بهها  5نفههر از خبراههان عضههو
كميسيون در خصوص شاخصهاي منتخهب انجهام ارفهت .در
نتيجه بحل هاي صورت ارفتهه در مصهاحبههها ،شهاخصههاي
منتخب ،اصالح و طبقهبندي و در قالب شاخصههاي سهنجش
علم و فناوري ارائه شدند .در اام بعهدي ،آمارههاي مربهوط بهه
كشورهاي منطقه در شاخص هاي منتخب استخراج و وضهعيت
علم و فناوري كشور و كشهورهاي منطقهه مهورد مقايسهه قهرار
ارفت.

كشور ،شهاخصههاي مصهوب شهوراي عهالي انقهالب فرهنگهي
(شاخصهاي مورد استناد در سه ازارش "ارزيابي كالن علهم و
فناوري كشور") ،شاخصهاي مورد بررسهي توسهط كميسهيون
هماهنگي شوراي عالي عتف در ازارش "مهروري بهر وضهعيت
علههم و فنههاوري در ايههران"؛ شههاخصهههاي بههي المللههي شههامل
شاخص هاي بانك جهاني ،1شاخصهاي سهازمان همكهاريههاي
اقتصادي و توسعه ،2شاخصهاي اتحاديه اروپا ،3و شاخصههاي
بررسي شده در "ازارش توانايي رو به استرش علم و فنهاوري
آسيا" هستند (جدول .)2

شاخصهاي بينالمللي

شاخصهاي ملي

جدول  .5شاخصهاي ملي و بي المللي سنجش وضعيت علم و فناوري
اسناد/نهادهاي مربوط

تعداد شاخصها

جزء  8بند و ماده  11برنامه پنجم توسعه

 1شاخص

نقشه جامع علمي كشور
شاخصهاي ارزيابي كالن علم و فناوري
مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي
ازارش پژوهشي "مروري بر وضعيت علم و
فناوري در ايران"  -كميسيون هماهنگي
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري با
عنوان

 -1يافتههاي تحقيق
همچنانكه تشري شد پ از مطالعات و بررسي ها ،تعهداد 14
شاخص براي سنجش وضعيت علهم و فنهاوري اسهتخراج شهد.
شاخصهاي منتخب كميسيون براي سهنجش وضهعيت علهم و
فناوري به شرح زير است:
 .1تعداد پژوهشگران فعال در حوزه تحقي و توسهعه در ههر
ميليون نفر؛
 .2هزينه هاي تحقي و توسهعه (نسهبت بهه توليهد ناخهالص
داخلي)؛
 .3تعداد كل توليدات علمي در مجلههاي معتبر بي المللي؛
 .1صادرات محصوالت با فناوري پيشرفته؛
 .5سهم صادرات صنايع با فناوريهاي پيشرفته از كل صادرات
يير نفتي؛
 .1ميزان حمايت از مالكيت فكري؛
 .9تعداد اختراعهاي بت شده (خارجي -داخلي)؛
 .8همكاري بي صنعت و دانشگاه در تحقي و توسعه؛
 .3تعداد پارك هاي علم و فناوري؛
 .14شاخصهاي مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات؛
 .14-1تعهداد كهاربران اينترنهت بهه ازاي ههر  144نفهر
جمعيت؛
 .14-2سرانه پهناي باند اينترنت؛
 .14-3ميزان هزينه كرد فناوري اطالعات و ارتباطات به
نسبت توليد ناخالص داخلي.

 11شاخص در 1
اروه
 98شاخص در 9
اروه
 13شاخص

 12شاخص در 5
بانك جهاني
اروه
سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه  121شاخص در
 19اروه
()OECD
 24شاخص در 1
اتحاديه اروپا
اروه
ازارش توانايي رو به استرش علم و فناوري  23شاخص در 1
اروه
آسيا

در مرحله اول ،اي شاخصها در جلسههاي كميسهيون بها
حضور خبراان حوزه تخصصي صنعت ،معدن ،و ارتباطات مورد
بحل و بررسي قهرار ارفهت .از بهي شهاخصههاي مهاكور ،در
مرحله اول نظرسنجي از خبراان ،تعهداد  14شهاخص انتخهاب
ارديد.
1. World Bank
2. Organization for Economic Co-operation and Development
)(OECD
3. European Union
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علم و فناوري كشور دارا هستند .شاخصهاي فراينهد و ورودي،
از نظر كارايي در تعيي جايگاه علم و فناوري كشور ،به ترتيهب
در اولويتهاي بعدي قرار دارند.

اي شاخصهها در قالهب سهه اهروه شهاخصههاي ورودي،
فرايند ،و خروجي ،تقسيم بندي شدند كه در نمهودار  1نشهان
داده شده است .در اي تقسيمبنهدي ،شهاخصههاي خروجهي،
بيشتري وزن و اهميت را در سنجش وضعيت و عملكرد نظهام

•سرانه تعداد پ وهش ران فعال
• تعداد ك توليدات علمي در

در حو ه تحقيق و توسعه

مجلههاي معت ر بينالمللي

ميليون ن ر

• ادرات مح و ت با فناوري
پيشرفته

شاخصهاي فرايند
•ميزان حمايت ا مالكيت فكري

•سهم ادرات ناي با

•همكاري بين نعت و دانش اه

فناوريهاي پيشرفته ا ك

در تحقيق و توسعه.

ادرات

•هزينههاي تحقيق و توسعه

نس ت

به

توليد

ناخالص

داخلي
•تعداد پار هاي علم و فناوري

و مراكز رشد واحدهاي فناوري

•تعداد اختراعهاي ت شده

•شاخصهاي مربوط به فناوري

خارجي و داخلي

اط عات و ارت اطات

شاخصهاي ورودي

شاخصهاي خروجي

نمودار  .1تقسيم بندي شاخصهاي منتخب

پ از انتخاب شاخصهاي ماكور ،آمارهاي مربوط به
كشورهاي منطقه در شاخصهاي منتخب استخراج و وضعيت
علم و فناوري كشور و كشورهاي منطقه مورد مقايسه قرار
ارفت .نتايج حاصل از بررسي وضعيت كشورهاي منطقه در
شاخصهاي منتخب با تكيه بر آخري آمارهاي معتبر جهاني
به شرح زير است:

 -1-1تعداد پ وهش ران فعال در حو ه تحقيق و توسعه در
هر ميليون ن ر

به طور كلي پوشش اي شاخص همه افرادي است كه به طور
مستقيم دستاندركار فعاليتهاي تحقي و توسعه هستند.
همينطور افرادي كه به طور مستقيم از تحقي و توسعه
پشتيباني ميكنند مانند مديران تحقي و توسعه ،سرپرستان و
كاركنان دفتري نيز بايد به حساب آيند.
مقايسه وضعيت ايران و كشورهاي منطقه و جهان اسالم
در شاخص سرانه تعداد پژوهشگران فعال در حوزه تحقي و
توسعه در سال  ،2448در نمودار  2نشان داده شده است.
آخري آمار موجود بانك جهاني براي ايران مربوط به سال
 ،2448است كه برابر با  951نفر در هر ميليون نفر است.

157

نمودار  .5مقايسه شاخص ايران و كشورهاي منطقه (بانك جهاني)2412 ،
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همانطور كه مشاهده ميشود در شاخص مورد نظر ايران
در بي كشورهاي مورد مقايسه وضعيت بهتري را دارا است.
تركيه با اختالر كمي در رتبه دوم و مصر با تفاوت به نسبت
زيادي در رتبه سوم قرار دارد .كويت بدتري وضعيت را در
ميان كشورهاي مورد بررسي دارا است .در ازارشهاي آماري
اعالم شده در سال  2412از سوي بانك جهاني ،آخري آمار
مربوط به ايران در اي شاخص مربوط به سال  ،2448است.
بنباراي  ،مقايسه كشور با كشورهاي منطقه با توجه به آمارهاي
اي سال صورت ارفته است .از آنجاييكه در سال ،2448
آمارهاي مربوط به سه كشور منطقه از سوي بانك جهاني اعالم
شده است ،تعداد كشورهاي مورد مقايسه به چهار كشور
محدود شده است.

 -1-9تعداد پار هاي علم و فناوري

ايران از  14سال قبل يعنهي از سهال  ،1384اقهدام بهه ايجهاد
پارك هاي فناوري به منظور مديريت جريان فناوري كشهور بهه
سمت رفع نيازهاي صنعتي كشور كرده است .طبه آمارههاي
منتشهر شهده از ايهران در سهط بهي المللهي توسهط انجمه
بي المللي پاركههاي علهم و فنهاوري 1در سهال  ،2411تعهداد
پاركهاي كشور  15است .2در بي كشهورهاي مهورد بررسهي،
ايران با  15پارك در رتبه اول و تركيهه بها  14پهارك در رتبهه
دوم است .نمودار  1مقايسه اي شاخص در ايهران بها برخهي از
كشورهاي منطقه در سال  ،2411را نشان ميدهد.
 -1-1شاخصهاي مربوط به فناوري اط عات و ارت اطات
الف تعداد كاربران اينترنت به ا اي هر  111ن ر جمعيت

براي اندازهايري شاخص تعداد كاربران اينترنت به ازاي هر
 144نفر جمعيت ،از فرمول زير استفاده ميشود:

 -1-5هزينههاي تحقيق و توسعه نس ت به توليد ناخالص
داخلي

مخارج تحقي و توسعه عبارت است از هزينههاي جاري و
سرمايهاي (اعم از دولتي و خصوصي) كه صرر فعاليتهاي
خالقانه سيستماتيكي ميشود كه هدر از انجام آنها افزايش
دانش بشر ،فرهن  ،و جامعه ،و استفاده از دانش براي
كاربردهاي جديد است .تحقي و توسعه شامل تحقيقات پايه،
تحقيقات كاربردي و توسعه تجربي است.
طب آمارهاي منتشر شده از ايران در سط بي المللي در
سال  ،2448كه آخري آمار منتشر شده كشور به صورت
رسمي است درصد هزينهكرد تحقي و توسعه از توليد ناخالص
داخلي كشور  4/93بوده است .نمودار  3مقايسه شاخص
هزينههاي تحقي و توسعه (نسبت به توليد ناخالص داخلي)
در ايران با برخي از كشورهاي منطقه در سال  ،2443را نشان
ميدهد.
همانطور كه در نمودار مشخص است ايهران در بهي 11
كشور حاضر بها سههم  4/93درصهد در جايگهاه اول و بهاالتر از
كشور تركيه قرار ارفته است .اكنر كشورهاي كه بعد از تركيه
قرار ارفتهاند ،كشورهاي عربي هستند كه فعاليتهاي تحقي
و توسعه آنچناني ندارند .در بي كشورهاي حاضر عربسهتان بها
سهم  4/45درصد ر رتبه آخر قرار ارفته است.

144

تعداد كاربران اينترنت به ازاي هر  144نفر جمعيت
تعداد كاربران اينترنت
جمعيت كل

آخري آمار منتشر شده براي اي شاخص مربوط سال
 ،2414است .آخري آمار موجود براي ايران در اي شاخص
برابر  13است ،يعني به ازاي هر  144نفر جمعيت كشور 13
نفر به اينترنت دسترسي دارند .مقايسه مقدار شاخص تعداد
كاربران اينترنت (به ازاي هر  144نفر جمعيت) براي ايران و
برخي كشورهاي منطقه در سال  2414در نمودار  5نشان
داده شده است.

1. http://www.iasp.ws
 .2بنابر اعالم وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،اي تعداد در سال  ،31به  31پارك
رسيده است.
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نمودار  .9مقايسه شاخص هزينههاي تحقي و توسعه (نسبت به توليد ناخالص داخلي) در ايران با برخي از كشورهاي منطقه در سال 2443
(بانك جهاني)2412 ،

75

نمودار .1مقايسه شاخص تعداد پاركهاي علم فناوري در ايران با برخي از كشورهاي منطقه در سال ( 2411انجم بي المللي پاركهاي علم و
فناوري)2412 ،

71

نمودار  .2مقايسه مقدار شاخص تعداد كاربران اينترنت (به ازاي هر  144نفر جمعيت) براي ايران و برخي كشورهاي منطقه در سال )2412 ،ITU( 2414
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به طور كلي منظور از شاخص سرانه پهناي باند اينترنت بي
المللي ظرفيت مورد قرارداد ارتباطات بي المللي بي كشورها
براي انتقال ترافيك اينترنت است .براي محاسبه ،كل ظرفيت
پهناي باند اينترنت در سط بي المللي را بر جمعيت كشور
مورد نظر تقسيم ميكنند .آخري آماري كه در زمينه اي
شاخص براي ايران موجود است مربوط به سال  ،2448و برابر
 )Kbps( 344است (.)2412 ،ITU

در نمودار باال ،در بي كشورهاي مورد بررسي ،قطر و
امارات متحده عربي نسبت به ديگر كشورها از وضعيت بهتري
برخوردارند و عراق و تركمنستان بدتري وضعيت را در ميان
كشورهاي مورد بررسي دارا هستند .ايران نيز در بي 22
كشور مورد بررسي (با ميزان  13نفر) در رتبه  18قرار ارفته
است كه وضعيت مناسبي براي ايران نيست.
ب سرانه پهناي باند اينترنت

100

نمودار  .4مقايسه مقدار شاخص سرانه پهناي باند اينترنت ايران و برخي كشورهاي منطقه در سال )2412 ،ITU( 2448

باال براي كشور مورد نظر بر توليد ناخالص داخلي كشور مورد
نظر تقسيم ميشود .توليد ناخالص داخلي عبارت است از
ارزش تمامي محصوالت و خدماتي كه در يك سال در يك
كشور ايجاد ميشود .وضعيت ايران در هزينههاي فناوري
اطالعات و ارتباطات نسبت به متوسط جهاني در سط
پايي تري قرار دارد .الزم به ذكر است از آنجا كه آمار مربوط
به اي شاخص بيشتر براي كشورهاي توسعه يافته و در حال
توسعه موجود است ،به نوعي متوسط ارفته شده مربوط به
اي كشورها است .اما آنچه واض است اينكه از سال ،2445
روند رشد اي شاخص در ايران سريعتر بود و از سال ،2449
به بعد نيز مقدار متوسط جهاني شاخص رو به كاهش است،
بنابراي فاصله ايران با متوسط جهاني در سال  ،2448به
كمتري ميزان خود در  1سال مورد بررسي رسيده است.

تركيه در اي شاخص با اختالر باالئي نسبت به ديگر
كشورها در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن عربستان صعودي و
مصر به ترتيب در ردههاي دوم و سوم قرار ارفتهاند .ايران نيز
با نمره  344در بي  22كشور مورد بررسي در رتبه  1قرار
ارفته است كه جايگاه مناسبي براي ايران محسوب نميشود.
در بي كشورهاي موجود ،افغانستان در رتبه آخر قرار ارفته
است (نمودار .)1
پ ميزان هزينهكرد فناوري اط عات و ارت اطات به نس ت
توليد ناخالص داخلي

براي اندازهايري شاخص مورد نظر بايد كليه هزينههاي مربوط
به سختافزار كامسيوتر ،نرمافزار كامسيوتر ،خدمات كامسيوتري،
خدمات ارتباطي ،و تجهيزات ارتباطات با سيم و بيسيم در زير
مجموعه هزينههاي فناوري اطالعات و ارتباطات مد نظر قرار
ايرد .براي محاسبه نيز مجموع كليه هزينههاي ذكر شده در
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 3413

نمودار  .4مقايسه مقدار شاخص هزينههاي فناوري اطالعات و ارتباطات (نسبت به توليد ناخالص داخلي) در ايران و برخي كشورهاي منطقه و
جهان اسالم در سال )2412 ،ITU( 2448

در ميان كشورهاي مورد بررسي ،ايران در شاخص مهاكور بها
نمره  3413در ميان  8كشور موجود داراي رتبه  9مي باشد كه
نشان دهنده وضعيت نامناسب ايران در شاخص ماكور است و
تنها باالتر از كشور كويت قرار ارفته است .لاا الزم است كهه
سياستگااران به اي مقوله بيشتر توجه نمايند و در اي راسهتا
اقدامات الزم را انجام دهند (نمودار .)9

تركيه و قرقيزستان قرار ارفته است .كشورهاي امارات ،بحري
و عمان باالتر از ديگر كشورها قرار ارفتهاند.
در ازارش ور ،ايران با نمره  2/1در بهي  133كشهور مهورد
بررسي ،در رتبه  111جهاني قرار ارفته است كه نشان دهنده
نياز وضعيت نامناسب ايران به بهبود اي شاخص است .بهتري
عملكرد جهاني مربوط به سوئد و فنالند با نمره  1/2است.

 -1-2ميزان حمايت ا مالكيت فكري

 -1-4همكاري بين نعت و دانش اه در تحقيق و توسعه

انهدازهايهري ايه شهاخص در سهط بهي المللهي از طريه
پرسشنامه صورت ميايرد .به اي صورت كه پرسش زير را در
اختيار متخصصان حوزه مورد نظر در هر كشور قرار ميدهند و
اي افراد با توجه به وضعيت كشور خود به پرسش مورد نظهر
جواب ميدهند .الزم به ذكر است دامنهه نمهره بهي  1تها 9
است.

ميتوان افت ارزيابي شدت همكاري بي صنعت و دانشگاه،
تصوير كلي از تالشهاي صورت ارفته در زمينه توسعه
فناوري و نوآوري در يك كشور را به ما ارائه خواهد كرد .اي
شاخص به صورت كيفي و از طري پرسشنامه اندازهايري
ميشود .براي اندازهايري اي شاخص از متخصصان كشور
ماكور پرسش زير پرسيده ميشود و متخصصان در يك طيف
 9نمرهاي به كشور ماكور نمره مي دهند:

 نرخ حمايت از مالكيت فكري و مقابله با كسيبهرداري در
كشهور شهما چگونهه اسهت ( =1ضهعيف اسهت و اجهرا
نميشود =9 ،قوي است و اجرا ميشود).
الزم به ذكر است كه شاخص ماكور در ازارش مجمع جهاني
اقتصاد ،در زير مجموعه محور نهادها قرار ارفته است .آخري
آمار منتشر شده مربوط به اي شاخص ،آمار سال  2443است
(ور .)2414-2411 ،1بها توجهه بهه نمهودار  ،8ايهران داراي
وضعيت نامناسبي است به نحوي كه در ميان  19كشور مهورد
بررسي داراي رتبه  15بود و با اختالر خيلي كمهي بهاالتر از

 همكاري بي صنعت و دانشگاه در زمينه فعاليتهاي
تحقي و توسعه در كشور شما چگونه است ( =1خيلي
كم و يا اصالً موجود نيست =9 ،شديد و مداوم)
آخري آمار منتشر شده شاخص ماكور مربوط به سال ،2443
است (ور .)2414-2411 ،با توجه به نمودار  ،3ايران در بي
 19كشور مورد بررسي در منطقه با نمره  3/2در رتبه  3قرار
ارفته است .در بي كشورهاي مورد بررسي قرقيزستان و
سوريه بدتري وضعيت را دارا هستند.

1. World Economic Forum.
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6

نمودار  .4مقايسه شاخص ميزان حمايت از مالكيت فكري در ايران و كشورهاي منطقه در سال ( 2443ور)2414 -2411 ،

12.

نمودار  .3مقايسه شاخص ميزان همكاري صنعت و دانشگاه در فعاليتهاي تحقي و توسعه در ايران با برخي از كشورهاي منطقه در سال 2443
(ور)2414-2411 ،

توليد علم در سال  ،2412جايگاه شاخص جمهوري اسالمي
ايران در منطقه خاورميانه و در مقايسه با بسياري از كشورهاي
اروپايي و آسيايي اعالم شد .بر اي اساس ايران با 24415
مقاله و سهم  4/11درصدي از مقالههاي يك درصد برتر
جهان ،رتبه نخست منطقه خاورميانه را به خود اختصاص داد.
بر اساس مقاله ماكور ،از ديدااه توليدات علمي در  11ماه
اخير ،كشور ايران با  24415مقاله و سهم  4/11درصدي از
مقالههاي يك درصد برتر جهان ،در رتبه نخست منطقه

با اي نمره ،ايران در سط جهاني در بي  133كشور مورد
بررسي در رده  39قرار ارفته است كه وضعيت مناسبي براي
ايران نيست.
 -1-4تعددداد كد توليدددات علمددي در مجلددههدداي معت ددر
بينالمللي

بر اساس مقاله منتشر شده در مجله معتبر نيچر با موضوع
ترسيم جايگاه بي المللي  33كشور پيشرو جهان در عرصه
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خاورميانه و كشور تركيه با  13331مقاله و سهم 4/19
درصدي از مقالههاي يك درصد برتر در رتبه بعدي قرار
ارفت.
24415

نمودار  .11مقايسه شاخص تعداد كل توليدات علمي در ايران با برخي از كشورهاي منطقه در  11ماه اول سال 2412
((THOMSON REUTERS/ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS

منتشر شده از اي شاخص توسط بانك جهاني مربوط به سال
 2414است .نمودار  11آمار اي شاخص را براي ايران و ديگر
كشورهاي منطقه در سال  ،2414نشان ميدهد.

 -1-4ادرات مح و ت با فناوري پيشرفته

صادرات محصوالت با فناوري پيشرفته عبارت است از صادرات
محصوالت متكي بر تحقي و توسعه ،مانند هوافضا ،كامسيوتر،
دارويي ،ابزارهاي علمي ،و ماشي آالت الكتريكي .آخري آمار

600

نمودار  .11مقايسه شاخص صادرات محصوالت با فناوري پيشرفته ( ميليون دالر امريكا) در ايران با برخي از كشورهاي منطقه در سال 2414
(بانك جهاني)2412 ،

اول و دوم قرار ارفتهاند و ايران در ميان  15كشور منطقه در
جايگاه سوم قرار ارفته است.

به ازارش بانك جهاني ،صادرات محصوالت با فناوري پيشرفته
در ايران در سال  2414حدود  441ميليارد دالر بوده است .با
توجه به نمودار فوق قزاقستان و تركيه به ترتيب در ردههاي
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وضعيت اي شاخص را براي ايران و برخي كشورهاي منطقه
در سال  ،2414نشان ميدهد.

 -1-3سهم ادرات ناي با فناوريهاي پيشرفته ا ك
ادرات غير ن تي

آخري آمار بانك جهاني در ارتباط با شاخص سهم صادرات
صنايع با فناوري پيشرفته از كل صادرات ييرنفتي براي ايران
مربوط به سال  ،2414است كه برابر است با  .%1نمودار 12

4

نمودار  .15مقايسه شاخص سهم صادرات صنايع با فناوري پيشرفته از كل صادرات يير نفتي در ايران با كشورهاي منطقه در سال ( 2414بانك
جهاني)2412 ،

اختراع ( )1PCTو يا توسط ادارههاي بت اختراع ملي براي
حقوق انحصاري يك اختراع (يك محصول يا فرايند جديد كه
يك راه جديد انجام كاري را ارائه ميدهد يا راه حل فني براي
حل يك مشكل را فراهم ميكند) انجام ميايرد .بت اختراع،
از ح بت اختراع صاحب اختراع براي يك دوره زماني
محدود ،حفاظت ميكند .آخري آمار منتشر شده در ارتباط با
شاخص تعداد اختراعهاي بت شده (داخلي و خارجي) براي
ايران متعل به بانك جهاني و مربوط به سال  ،2441است.
وضعيت تعداد اختراعهاي بت شده (داخلي و خارجي) براي
ايران و  14كشور منطقه در سال  2441در نمودارهاي  13و
 11نشان داده شدهاند.
با توجه به نمودار  ،13پاكستان با  1119اختراع بت شده
خارجي ،بهتري وضعيت را در ميان ساير كشورهاي منطقه
دارا است .در جايگاه بعدي ،ايران با اختالر زيادي رتبه دوم را
از آن خود كرده است .ايران با  559اختراع بت شده خارجي
در ميان  3كشور حائز رتبه دوم است.

همانطور كه در نمودار فوق مشاهده ميشود ،لبنان با %13
بهتري وضعيت را در ميان ديگر كشورهاي مورد بررسي دارد.
كشورهاي ايران ،اردن و ارمنستان به ترتيب در رتبههاي دوم
تا چهارم قرار ارفتهاند .ايران با سهم  %1در بي  11كشور
منطقه داراي رتبه دوم بوده كه جايگاه نسبتاً مناسبي براي
ايران است.
با توجه به آمارهاي رسمي داخلي ،سهم صادرات صنايع با
فناوري پيشرفته از صادرات ييرنفتي كشور در سال 1383
برابر با  %2/3است .در سال  ،1334از كل صادرات يير نفتي
در كشور در حدود  %3به فناوريهاي پيشرفته تعل دارد.
سهم صادرات صنايع با فناوري پيشرفته از كل صادرات كشور
در سال 4/91 ،1334درصد است.
 -1-11تعداد اختراعهاي ت شده

بت اختراع ،شامل برنامههاي بت اختراعهايي است كه در
سراسر جهان از طري رويههاي معمول معاهده همكاري بت

1. Patent Cooperation Treaty
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توضي داده شد در قالب جدول  2آمده است .اي جدول،
نشان ميدهد كه با توجه به آخري آمارهاي معتبر بررسي
شده ،وضعيت كشور در هر يك از شاخصها بطور كلي به چه
صورت است .همچني در هر يك از شاخصهاي منتخب،
بهتري وضعيت كشورِ حائز رتبه اول در منطقه نيز آورده شده
است تا بتوان مقايسهاي بي وضعيت كشورمان با آن كشور
انجام ايرد.

همانطور كه در نمودار  11مشاهده ميشود در شاخص
تعداد اختراعهاي بت شده داخلي ،ايران با  5394اختراع بت
شده داخلي ،بهتري جايگاه را در ميان  3كشور دارا است.
قزاقستان ،تركيه ،و ازبكستان به ترتيب در رتبههاي دوم تا
چهارم قرار دارند.
جمعبندي نتايج حاصل از بررسيها و مطالعههاي انجام
شده به منظور تعيي وضعيت كشور در هر يك از شاخصهاي
ده اانه منتخب كه در بندهاي قبل در مورد آنها به تفصيل

551
نمودار  .19مقايسه شاخص تعداد اختراعهاي بت شده خارجي ايران با كشورهاي منطقه در سال ( 2441بانك جهاني)2412 ،

5710

نمودار  .11مقايسه شاخص تعداد اختراعهاي بت شده داخلي ايران با كشورهاي منطقه در سال ( 2441بانك جهاني)2412 ،
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جدول  .5جمعبندي نتايج حاصل از بررسي شاخصهاي منتخب سنجش وضعيت علم و فناوري كشور
رديف

دستهبندي

شاخص

شاخصها



1

سرانه تعداد پژوهشگران فعال در حوزه تحقي و توسعه

5

هزينههاي تحقي و توسعه (نسبت به توليد ناخالص داخلي)



تعداد پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد واحدهاي فناور



9

شاخصهاي
ورودي

1

2
4

شاخصهاي
فرايند

ميزان حمايت از مالكيت فكري

ميزان هزينهكرد فناوري اطالعات و ارتباطات به نسبت
توليد ناخالص داخلي 

همكاري بي صنعت و دانشگاه در تحقي و توسعه

4

شاخصهاي

3

خروجي

 4/93درصد

2443

اول (بي  11كشور)

 4/93درصد

ايران

15عدد

2411

اول (بي  8كشور)

15عدد

ايران

 13نفر

2414

هجدم (بي  22كشور)

 81/1نفر

قطر

kbps 344

2448

ششم (بي  22كشور)

kbps 5913/831

تركيه

 3413نمره

2448

هفتم (بي  8كشور)

 2/1نمره

2443

پانزدهم
(بي  19كشور)

 5/2نمره

امارات

 3/2نمره

2443

نهم (بي  19كشور)

 1/5نمره

قطر

 24415عدد

 11ماه اول
سال 2412

اول (در منطقه)

 24415عدد

ايران

 581312811دالر

2414

سوم (بي  15كشور)

 2143158213دالر

قزاقستان

 1درصد

2414

دوم (بي  11كشور)

 13درصد

لبنان

خارجي



 559عدد

2441

دوم (بي  3كشور)

 1119عدد

پاكستان

داخلي



 5394عدد

2441

اول (بي  3كشور)

 5394عدد

ايران





سهم صادرات صنايع با فناوريهاي پيشرفته از صادرات يير نفتي (درصد)

 شاخصهايي كه ايران در آنها داراي رتبه اول يا دوم است

 951نفر

2448

اول (بي  1كشور)

 951نفر

ايران

 9/5نمره

صادرات محصوالت با فناوري پيشرفته (ميليون دالر امريكا)

تعداد اختراعهاي بت شده

آمار

كشور

اردن



تعداد كل توليدات علمي در مجالت معتبر بي المللي

4
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شاخصهاي مربوط به
فناوري اطالعات و ارتباطات

تعداد كاربران اينترنت به ازاي هر  144نفر جمعيت

سرانه پهناي باند اينترنت ( )kbps

آمار

سال

رت ه در منطقه

رت ه اول



 شاخصهايي كه ايران در آنها داراي رتبه سوم تا پنجم است
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بهرهمندي از اي نتايج ارزشمند تالش شود .در دو شاخص
هزينههاي تحقي و توسعه (نسبت به توليد ناخالص داخلي) و
سرانه تعداد پژوهشگران فعال در حوزه تحقي و توسعه جايگاه
كشور در بي كشورهاي منطقه مناسب است اما فاصله
آمارهاي مربوط به اي دو شاخص در كشور ما با آمارهاي
جهاني به نسبت زياد است .بنابراي الزم است با اجراي
مصوبههاي مجل محترم درمورد افزايش ساالنه نيم درصدي
سهم تحقيقات در برنامه پنجم اي موضوع تحق يابد .ايران
در شاخص صادرات محصوالت با فناوري (پيشرفته) در بي
كشورهاي مورد بررسي در رتبه سوم است .در حال حاضر
كميته تخصصي حمايت از صادرات كاالها و خدمات
دانشبنيان در معاونت علمي رياست جمهوري ،و نيز دبيرخانه
صادرات كاالهاي با فناوري باال در سازمان توسعه تجارت ايران
در اي باره مس وليت دارند .اجرايي كردن بستههاي حمايتي
تدوي شده و تشكيل شركتهاي خدمات صادراتي و صدور
محصوالت شركتها توسط اي نهادها از جمله اقدامهاي الزم
است .عملكرد كشور در حمايت از حقوق مالكيت فكري بر
بسياري از شاخصهاي ديگر تأ يرااار است .وضعيت كشور در
شاخص حمايت از حقوق مالكيت فكري مناسب نيست .در
بخش صنعت كشور ،نوآوريهايي صورت ميايرد اما صنايع به
دليل ترس از افشاي اسرار تجاري توسط رقبا ،مايل به بت
نتايج تجاري اي نوآوريها نيستند .بنابراي تدوي قواني
مورد نياز و يا اجراي قواني موجود در اي زمينه ،ضروري به
نظر ميرسد .با بررسي وضعيت شاخص همكاري صنعت و
دانشگاه در فعاليتهاي تحقي و توسعه مشاهده ميشود كه
كشور از وضعيت نامناسبي برخوردار است .در اي باره
انديشههاي فراوان و راهكارهاي متعددي ارائه ارديده است .به
نظر مي رسد وضعيت كشور در اي شاخص رو به بهبود است.
حركت اخير شوراي عالي عتف در خصوص تصويب و اجراي
طرحهاي كالن ملي از طري دانشگاهها در صورت تداوم
ميتواند طي دو سال آينده اي شاخص را به خوبي ارتقاء
بخشد .در شاخصهاي مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات
نيز شرايط نامناسبي را تجربه ميكنيم .در اي راستا ،تسريع
در توسعه زيرساختهاي الزم براي رشد شاخصهاي مربوط به
فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور ،راهحل موضوع است.

 -2نتيجهگيري
كميسيون صنايع ،معادن ،و ارتباطات شوراي عالي علوم،
تحقيقات ،و فناوري در وظايف خود از سوي شوراي عالي عتف
مأموريت يافت تا با محوريت قانون برنامه پنجم توسعه كشور،
اقدام به سنجش جايگاه علم و فناوري كشور در حوزة
تخصصي كميسيون در بي كشورهاي منطقه كرد و
راهكارهاي اجرايي براي پيشبرد وضعيت كشور ارائه دهد .بر
اي اساس ،كميسيون به عنوان فاز نخست در انجام مأموريت
محوله ،اقدام به تعيي شاخصهاي مناسب براي سنجش
وضعيت علم و فناوري كشور كرد .براي اي منظور ،بسياري از
شاخصهاي ملي و بي المللي كه به اي منظور توسط
مهمتري و معتبرتري نهادهاي داخلي و بي المللي مورد
استفاده قرار ارفتهاند را مورد مطالعه و بررسي قرار داد .سس
شاخصهاي منتخب را طي دو مرحله با استفاده از نظر
خبراان مورد بحل و بررسي قرار داد .در نهايت ده شاخص
براي سنجش وضعيت علم و فناوري كشور استخراج شد.
سس با توجه به آخري آمارهاي جهاني موجود ،وضعيت علم
و فناوري كشور در شاخصهاي منتخب با كشورهاي منطقه
مقايسه شد.
در شاخص تعداد كل توليدات علمي در مجلههاي معتبر
بي المللي ،ايران در بي  25كشور منطقه در جايگاه اول قرار
دارد كه نشاندهنده شرايط مناسب كشور در زمينه توليد علم
در منطقه است .در سالهاي اخير شاهد توجه و تأكيد ويژه
جامعه دانشگاهي و علمي كشور به انتشار مقالههاي علمي در
مجلهها و مجامع علمي بي المللي هستيم .بنابراي با توجه به
وضعيت موجود جامعه علمي كشور ،مشكلي در زمينه حفظ و
بهبود جايگاه كشور در شاخص ماكور ديده نميشود .در
شاخص تعداد اختراعهاي بت شده داخلي ،ايران در جايگاه
اول منطقه قرار دارد و در تعداد اختراعهاي بت شده خارجي
نيز در وضعيت مناسبي است .اما با توجه به پتانسيل باالي
موجود در كشور ،و نيز ارزش و اهميت باالي بت اختراعها و
امتيازاتي كه از اي طري براي كشور حاصل خواهد شد الزم
است تا با تشوي صنايع و دانشگاههاي كشور به بت نتايج
تحقيقات ،به خصوص بت خارجي پتنتها (با لحاظ نكات
الزم) عالوه بر حفظ جايگاه كشور در اي زمينه ،در راستاي
ارتقاء تعداد اختراعهاي بت شده داخلي و خارجي و
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[ ]14مجل شوراي اسالمي .)1383( .قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمهوري اسالمي ايران ( 1331ه .)1334
[ ]11شوراي عالي انقالب فرهنگي .)1383( .نقشه جامع علمي كشور.
[ ]12افشارنيا ،سعيد .عباسي ،رسول .)1383( .ارزيابي علم و فناوري
در جمهوري اسالمي ايران -سومي ارزيابي كالن با نگاهي به
توسعه فناوري ،هي ت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي
عالي انقالب فرهنگي ،تهران.
[ ]13خسروي ،كوروش .حديدي ،حسي  .خدابنده ،ليال .قيوميان،
علي .)1382(.آسيبشناسي مراكز رشد و پاركهاي فناوري
ايران در برقراري ارتباط مابي دانشگاه و صنعت .هفتمي
كنگره سراسري همكاريهاي دولت .دانشگاه و صنعت براي
توسعه ملي ،اصفهان.
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در پايان از كليه اعضاء كميسيون صنايع ،معادن و ارتباطات به
خاطر همفكري و مساعدت در انجام تحقي و به خصوص
آقايان مهندس علي معصومي (رئي مركز پژوهش ،توسعه
فناوري و صنايع نوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت) ،دكتر
مجيد نورحسيني (معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمي
مؤسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطالعات) ،مهندس رضا
زرنوخي (مدير عامل صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران)،
دكتر مجتبي فاضلي (رئي دانشكده مهندسي آب دانشگاه
صنعت آب و برق) ،و دكتر حميدرضا شاهوردي (مدير
پژوهشهاي كاربردي دانشگاه تربيت مدرس) به خاطر اينكه
در مصاحبههاي تخصصي دبيرخانة كميسيون شركت كردهاند
و نظرات و تجربههاي ارزشمند خود را در اختيار كارشناسان
قرار دادند ،صميمانه تشكر ميكنيم.
مناب
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[]5

[]3

ناصرعلي .عظيمي .)1388( .ديدااه مكاتب اقتصادي اصلي
درخصوص جايگاه علم و فناوري در توسعه ،مركز تحقيقات
سياست علمي كشور ،تهران
عليزاده .پريسا .)1383( .سنجش علم و فناوري ( :)1نظام
سنجش علم و فناوري در ايران ،دفتر مطالعات ارتباطات و
فناوريهاي نوي مركز پژوهشهاي مجل شوراي اسالمي،
تهران
عباسي ،محمد و ديگران .)1389( .پيشنهاد احكام علم و
فناوري براي برنامه پنجم سازنداي بر اساس بستههاي
سياستي ،مركز مطالعات سياستاااري ،مديريت ،و نوآوري
سينا ،تهران
خاني ،شهباز .)1381( .مروري بر جايگاه علم و فناوري در
توسعه كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته ،معاونت
پژوهشي دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشهاي مجل
شوراي اسالمي ،تهران
مجمع تشخيص مصلحت نظام .)1382( .سند چشمانداز 24
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طباطبائيان .سيد حبيباهلل .)1383( .مروري بر وضعيت علم و
فناوري در ايران ،مركز تحقيقات سياست علمي كشور ،تهران.
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