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هاي اخیر در ناسی پژوهش در علوم و مهندسی طی دههشآسیب

 ایران

 
1 زادهالدین اشرفیسید نظام

  

  

اخیر به ۀ اي از فعالیتهاي دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور را طی دو ده که بخش عمده،پژوهشهاي علمی :چکیده

کید رهبران أت. شودت کشور قلمداد میهاي قطعی توسعه و پیشرفلفهؤخود اختصاص داده است، بدون شک یکی از م

از طرفی، . اوري گواهی بر مدعاي فوق است هرچه بیشتر علم و فنّۀسیاسی و نخبگان علمی کشور بر نیاز جدي به توسع

   و چه در اجراي هدفمند پژوهشهاي علمی، موجب سردرگمی نهادهايریزيها و کاستیها، چه در برنامهبروز ضعف

نبود سازکار مناسب . انداز آتی پیشرفت علمی کشور را با شک و تردید جدي مواجه ساخته استمده و چششاندرکار دست

اي براي استمرار سازي محصوالت پژوهشی، و در یک کالم، پاي کار نبودن مشتریان نیازمند، مشکالت عدیدهبراي تجاري

د، پیشنهاد شده  بیان مشکالت موجو صرفاًدر این نوشته، ضمن انتقاد از. اجراي موفق پژوهشهاي علمی رقم زده است

نظر و همفکري، مساعی خویش را در ترسیم نقشه راهی براي  فرهیخته پژوهشی کشور، از طریق تبادلاست تا آحاد جامعۀ

در همین راستا، سعی شده است تا به کمک آمار و مستندات . کار بندند ه اخیر بۀاجراي هدفمند پژوهش علمی طی ده

.  جاري ارائه شوداگرچه ناقص و ابتدایی براي دهۀ گذشته، الگویی ۀز طریق تحلیل روند پژوهش طی چند دهموجود، و ا

 به تفکیک دبای مفیدي است که ياه حاضر، ساماندهی امر پژوهش، منوط به اجراي دو گروه از پیشنهادگمان نوشتۀبه 

  »سازي دستاوردهاي پژوهشیتجاري«الزم براي تدارك سازکار . ندشوبخش دانشگاهی و بخش صنعتی کشور عملیاتی 

ده شرفت از مشکالت موجود پیشنهاد  جاري براي برونبیت فعالیت ارکان کشور طی دهۀشاه عنوان اقدام محوري وهب

  . است

  

    شرکت تحقیقاتی، شهرك رشد، مرکز اوري،فنّ پژوهش، :کلیدي يها  هواژ

   سازي دستاوردهاي پژوهشی، تجاريبنیان، ارتباط صنعت و دانشگاهدانش
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 مقدمه  .۱

سسات علمی پژوهشی کشور ناهماهنگیها، کاستیها و نقصانهاي ؤبررسی وضعیت پژوهش و همچنین م

در . اندرکاران را به خود مشغول ساخته استدهد که ذهن دلسوزان و دستمتعددي را نشان می

   و بیانراه ۀجاي ارائهربط ب ذياندرکارانسفانه مسئوالن و دستأمشغولیها، متمواجهه با این دل

 مذکور به حدي ةپدید. اندکردهحل، همچون سایر موارد مشابه، به ذکر و توصیف ضعفها بسنده راه

 طور روزانه در فضاهاي علمی پژوهشی و یا حتی دره ببعضاًرا برخی کاستیها کارشناسان امر است که 

حل جامعی براي کاهش و یا که کسی یا نهادي راهند بدون آنکنهاي جمعی گوشزد و بازگو میرسانه

  . ندکرفع نقایص موجود پیشنهاد 

 با مشکالت و چالشهاي  مهندسی، صرفاًةدلیل تحصیل و اشتغال در دانشکده حاضر، بةالبته نگارند

 چند و چون نقصانها بارة و لذا درردمهندسی آشنایی دا ـ هاي فنیموجود در فضاهاي پژوهشی رشته

لذا این نوشته به تحلیلی گذرا درخصوص چالشهاي . اطالع استها کموان پژوهشی سایر رشتهو یا ت

 بارةهاي علوم و فنی مهندسی پرداخته و مطالب آن درپژوهشی در رشته  ـبه فضاهاي علمیمبتال

برخی از . ي مرتبط، قابل بسط و تعمیم نیست تا حد، اگرچهها ازجمله علوم انسانیسایر رشته

  :ند ازاتیهاي مورداشاره براي مثال عبارتکاس

 هــاي علــوم و فنــی مهندســی در بــازار کــار داخلــیارزش شــدن مــدرك تحــصیلی رشــتهکــم 

   ؛)آموختگاندلیل نبود توازن بین تقاضاي بازار کار و تعداد دانشهب(

 ؛زمرغبتی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی براي انجام فعالیت مستمر جدي با پشتکار الکم  

 ؛مین منابع مالی موردنیازأضعف دانشگاههاي معتبر کشور در ت  

 توان تبدیل دانـش و معلومـات دانـشگاهیان بـه محـصوالت تجـاري و ایجـاد درآمـد و                      نداشتن 

  ؛زاییاشتغال

 رغبتی مستمر بخش صنعتی کشور در مراجعه به دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشیکم
1 

]1[.  

هرچند ناچیز در مواجهه بـا کاسـتیهاي موجـود و تـالش بـراي طـرح       عنوان اقدامی  ه حاضر ب  نوشتۀ

ـ   و طریق و جست و طلب استمداد همگانی براي ارائۀ  موضوع منظـور شـکوفاتر   هجوي راهکـار مناسـب ب

. ده اسـت  ششدن حرکت علمی دانشگاهیان و مشارکت بیشتر آنان در رشد و تعالی صنعت کشور ارائه                

 مـاري آن طـی سـه دهـۀ        پژوهش در کشور، به مرور تحلیلی و آ        یۀگارنده براي ترسیم چند و چون آت      ن

 روند جاري، تغییر و تحول موردنیاز در این مسیر          است تا از این طریق و در ادامۀ        شده    متوسل گذشته
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پژوهش در کشور ما همیشه با فشار : علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفتتئ در جمع اعضاي هی؛جمهوریسئترکان، مشاور ارشد ر اکبرمهندس . 1

 .گیردولت نقش تحریک تقاضا را بر عهده  باید بازار پژوهش در جامعه شکل بگیرد و آن وقت د.نه کشش تقاضااست رو بوده عرضه روبه
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 گذشـته و تحلیـل      ۀین منظور، با مرور وضعیت پژوهش در کـشور طـی سـه دهـ               ا هب. را شناسایی کند  

 جاري شناسایی و ترسـیم  ۀ مسیر پژوهش و تحقیقات علمی طی ده ضعفها و قوتها، سعی شده است تا      

با اقرار و تصریح به وجود ضعفهاي احتمـالی در          . دشوشده و بایدها و نبایدها در این خصوص مشخص          

شود با پرداختن به ایـن موضـوع مهـم، کاسـتیهاي     فن و صاحبان تجربه تقاضا می    حاضر، از اهل   ۀنوشت

ـ                کرزد  موجود در این نوشته را گوش      اوري در  ده و نگارنده و عالقمندان بـه رشـد و شـکوفایی علـم و فنّ

  .نندککشور را راهنمایی و هدایت 

  

  1370- 1361  سالهايها و شرایط پژوهش در کشور طیمشخصه .۲

 ــ ــاالترین مــدرك تحــصیلی متــداول در کــشور و در  همــدرك تحــصیلی کارشناســی ب عنــوان ب

دانشگاههاي معتبر داخلی
1
  ؛

     معاونـت پژوهـشی در بـسیاري از    ة حـوز نبـود ( انجـام پـژوهش در کـشور     پیشینۀنبود تجربه و 

  ؛)دانشگاهها

 ؛پایین بودن نسبت تعداد استاد به دانشجو  

 ؛نبود سازکار اجرایی مقتدر و باتجربه در بخش ساماندهی علمی در دستگاه اجرایی کشور  

 ؛فعال بودن دانشگاهها و پژوهشگاههاوقوع جنگ تحمیلی و نیمه  

 ؛هاي جنگ تحمیلیدلیل هزینهههاي پژوهشی بد بودجهکمبو  

       در ) طی جنـگ تحمیلـی    (شده به امور دفاعی     اختصاص تعداد محدود و معدود پژوهشهاي انجام

  ؛موارد خاص

 ؛]2[ پژوهشیهايباانتشار بسیار محدود و ناچیز مقاالت علمی معتبر و کت  

  ـ ) زش در مقطـع کارشناسـی   موردنیـاز آمـو   (اي به زبان فارسـی       ترجمه هايباانتشار کت   عنـوان هب

  ؛علمی دانشگاههاتئترین فعالیت پژوهشی اعضاي هیترین و باارزشاصلی

    ًت علمـی بـه     ئ اعضاي هی  ةآشنایی گسترد نا به امور آموزشی و      اختصاص فعالیت دانشگاهها صرفا

ال سـ اتفاق آزمایشگاههاي تحقیقاتی در دانـشگاهها طـی   بهسیس اکثریت قریبأت(امور پژوهشی  

  ؛]3[) و پس از آن1370

____________________________________________________________________ 
 

پاسخ این است که در بند مزبور . سیس شده استأک کند که مقطع کارشناسی ارشد در این دهه در برخی دانشگاهها تش محترم ةممکن است خوانند. 1

 در دانشگاه تربیت مدرس و شاید برخی این دهه صرفاً عالوه درهب. گفته شده باالترین مدرك تحصیلی متداول در کشور مدرك کارشناسی بوده است

طور گسترده، مطابق آمار موجود، طی ه سیس مقطع تحصیالت تکمیلی بأسیس شده است ولی تأر دانشگاهها مقطع کارشناسی ارشد تموارد نادر در سای

 در جامعه، باالترین مدرك ي مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترندةدلیل معدود بودن تعداد افراد داره درضمن ب.  بعد صورت پذیرفته استۀده

  .  مدرك کارشناسی بوده است کشور واقعاًتحصیلی متداول در
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  ًآموختگان مقطع کارشناسی دانشگاهها با پوشش تقریبـاً  مناسب براي دانشوجود بازار کار نسبتا 

   ؛)نرخ بیکاري بسیار ناچیز براي دارندگان مدرك کارشناسی(همگانی 

   اجع به منابع و مر   نداشتن  اي و مخابراتی و دسترسی سریع و آسان          ماهواره ۀاینترنت و شبک  نبود

  ؛علمی

 هـاي پژوهـشی و مراجعـه        محدود دانشگاهیان به بنگاههاي صنعتی براي تعریـف پـروژه          ۀمراجع

  ؛]1[متقابل صنعتگران به دانشگاهنداشتن 

 افزار خـارجی تـا آن زمـان و          کارخانجات و صنایع کشور از مشاوران و طراحان و ماشین          ةاستفاد

  ؛داخلی براي رفع مشکالت فنی صنعت در مراجعه به متخصصان و محققان گیتجرببی

  

  1380-1371دهه  سالهايها و شرایط پژوهش در کشور طی مشخصه .۳

 سـیس  أت (؛)از ابتـداي دهـه  (هاي علوم و مهندسی سیس مقطع کارشناسی ارشد در اکثر رشته   أت

 مهندســی شــیمی دانــشگاه علــم و صــنعت ایــران مهرمــاه ۀمقطــع کارشناســی ارشــد در رشــت

  ؛)]4[1372

   هـاي   از نیمـه   اًعمومـ (هـا و دانـشگاهها      سیس مقطع دکتري در برخـی رشـته       أ ت نۀمحتاطاشروع

 مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایـران در مهرمـاه            ۀ در رشت  يسیس مقطع دکتر  أت(؛)دهه

  ؛)]4[1377

    آموختگـان برتـر مقـاطع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد بـه کـشورهاي                 اعزام تعدادي از دانش

علمـی موردنیـاز    تئـ مین اعـضاي هی   أ و تـ   ي تحصیل در مقطع دکتـر     منظوره صنعتی ب  ۀپیشرفت

  ؛]5[دانشگاهها

 آموختگان دانش کارگیريه تحقیق و توسعه در برخی صنایع کشور با بهايسیس اولین دفترأت

 صنعت پتروشیمی در مجتمع ۀافتتاح اولین واحد تحقیق و توسع(مقطع کارشناسی ارشد 

  ؛]6[)1376پتروشیمی بندر امام در سال 

 افتتاح (سیس آزمایشگاههاي تحقیقاتی  أگیري گروههاي پژوهشی در دانشگاههاي کشور و ت       شکل

 1377 مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران در سال           ةاولین آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکد   

  ؛)]4[
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 ها و پژوهشگاهها در کشور    سیس پژوهشکده أت
1

سـیس  أت و   ]7 [1381سیس پژوهشگاه پلیمر    أت (

  ؛])8 [1376گاه نیرو پژوهش

 نوشتن مقاالت ۀآغاز ترویج و توسع ISI؛]9[ در اکثر دانشگاهها  

 و 1سیس انجمنهاي علمـی در شـکل   أآمار تصویري ت(گیري و ساماندهی انجمنهاي علمی  شکل 

  ؛]10)[2

     هـاي فیبـر نـوري در        شـبکه  ۀرسـانی جهـانی و توسـع       اطـالع  ۀاتصال موردي دانشگاهها به شبک

  ؛دهی به محققان با پهناي باند بسیار محدودویسدانشگاهها و سر

 موفقیت نسبی مراکز پژوهشی کشور در جذب مشتریان صنعتی و جلب موافقـت و اعتمـاد                 نبود 

  ؛صنعت

    تحـصیل   ۀآموختگان مقطع کارشناسی ارشد به سایر کشورها براي ادام        مهاجرت بخشی از دانش 

  ؛ماعیجوي بازار کار و رفاه اجتودر خارج از کشور و جست

 نکـردن  هـاي پژوهـشی و مراجعـه         دانشگاهیان به بنگاههاي صنعتی براي تعریف پـروژه        ۀمراجع

  ؛]1[متقابل صنعتگران به دانشگاه

  

 1390-1381دهه سالهاي ها و شرایط پژوهش در کشور طی مشخصه .۴

 ؛]3[ آزمایشگاههاي تحقیقاتی در دانشگاههاگیري شکلاستمرار 

 ؛]12و11[هاسیس پژوهشگاهأها و تپژوهشکدهۀ استمرار رشد و توسع 

 ؛]10[ فعالیت انجمنهاي علمیة حوزۀگیري و توسعستمرار شکلا 

 ؛هاي تخصصی مجالت علمی پژوهشی در حوزهۀاستمرار تشکیل و توسع 

 ةسعی و تالش مجالت علمی تخصصی براي ورود به حوز ISI؛  

   مجـالت علمـی پژوهـشی       سیسأ سازکار مجالت علمی پژوهشی قدیمی و ت       ةتغییر تدریجی نحو 

 ؛هدفمند و تخصصی با رویکرد پرهیز از عمومی بودن و توجه به گرایشهاي تخصصی

 گیري تدریجی پایگاه مجالت علمی جهان اسالم موسوم به شکلISC] 2[؛ 

  ـ ( بـدون هـدف مقطـع دکتـري تخصـصی         رویه و بعـضاً    بی ۀاستمرار توسع  دوم ۀویـژه در نیمـ  هب

 ؛]13)[دهه

 ؛]2[بندي جهانی رتبهۀ دانشگاههاي کشور براي ورود در عرصۀتریخگفعالیت جسته 

____________________________________________________________________ 
 

سیس و یا أ تپیش ۀهاي خاص در دهها و یا برخی موارد پژوهشی در تعدادي از رشتهمکن است خواننده محترم شک کند که برخی پژوهشکدهم . 1

 ظهور و بروز حیات پژوهشگاهها ة عمدلی واندشمار بوده در صورت اثبات، بسیار محدود و انگشتاگرچهپاسخ این است که موارد مزبور . انجام شده است

  .رخ داده است)  دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در کشورافزایشهمزمان با (پس از آن و مراکز تحقیقاتی در این دهه و 
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  هاي اینترنتی و بانکهـاي منـابع علمـی بـا            دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به شبکه      ةاتصال گسترد

 ؛قبولپهناي باند قابل

 ـ     فنّگیري ستادهاي   شکل ـ اوري نـانو، زیـست    اوریهاي نوین ماننـد فنّ  سـندهاي  ۀتهیـ ... اوري و فنّ

 ؛می پژوهشی در این ارتباط علۀتوسع

 ّ؛»عتف«اوري، و تشکیل شوراي عالی تصویب قانون وزارت علوم، تحقیقات و فن 

 نقـشه جـامع علمـی کـشور و قـانون         ۀجمهوري، تهی اوري ریاست گیري معاونت علمی و فنّ    شکل 

 ؛بنیان تشکیل شرکتهاي دانش

     بـه سـایر     يرشـد و دکتـر    آموختگان کارشناسی و کارشناسی ا    استمرار مهاجرت بخشی از دانش 

 ؛جوي بازار کار و رفاه اجتماعیو تحصیل در خارج از کشور و جستۀکشورها براي ادام

 متقابـل  نکـردن    دانشگاهیان به بنگاههاي صنعتی براي تعریف موارد پژوهشی و مراجعه            ۀمراجع

]1[صنعتگران به دانشگاه
1
 ؛

   ۀلـ  شکوفایی علمی و صنعتی برحسب مقادرستترویج ارزشیابی نا ISI فراینـد اشـتباه    و توسـعۀ 

ISI برحسب شاخص تعداد مقاالت  رشد یا توان علمی کشور با سایر کشورها صرفاًۀمقایس
2
 ؛

 ؛]14-13[نور مقاطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاه آزاد و دانشگاه پیامدرست ناۀتوسع 

  یفیت تحـصیلی   فت ک در دستگاههاي اجرایی کشور و اُ     ) ویژه دکتري هب(گرایی   مدرك ةرشد پدید

ـ    مـدرك ۀرشد و توسـع  (در مقاطع تحصیالت تکمیلی      ویـژه دانـشگاههاي   هفروشـی دانـشگاهها ب

)خصوصی، آزاد و پیام نور
3
. 

  

  

 

____________________________________________________________________ 
 

 بیان این واقعیت است که نیز ذکر شده است، متهم کردن بخش صنعتی کشور نیست بلکه صرفأپیشین هاي منظور از ذکر این بند، که براي دهه . 1

زعم حال، بههربه. کندبه تحلیل چرایی این موضوع در این نوشته پرداخته نشده و این مطلب بحث مستقلی را طلب می. سویه بوده استمراجعه یک

  .سویه دانستن مراجعه یکنگارنده بیش از متهم کردن دانشگاه یا صنعت به قصور در این خصوص، باید ضعف زیرساختهاي کشور را مقصر اصلی ای

 بسیار خوب و پسندیده و یکی از ISIمقاالت .  نیستISIارزش جلوه دادن مقاالت ارزش کردن و یا کموجه کمهیچ منظور نگارنده از این بند به.2

در .  در جامعه رواج یافته استISIت  است که از انتشار مقاالدرستیمند است طرز تلقی ناآنچه نگارنده از آن گله.  علمی استۀمالکهاي رشد و توسع

اوري و حل مشکالت و شود و محصول اصلی، رشد فنّعنوان محصول جانبی تلقی میه بISI ۀمقال) اصطالح پیشرفتههیا ب(سایر کشورهاي صنعتی 

  .شوندلی مراکز علمی کشور تلقی میعنوان محصول اصهگونه مقاالت باین در حالی است که متأسفانه در کشور ما این. معضالت تولید و صنعت است

 ةنور در این بند ذکر شد الزم است توضیح داده شود که منظور نگارنده تضعیف و یا تخریب چهرچون نام برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد و پیام .3

منظور نگارنده از این بند عمدتاً اشاره به یک آسیب . نداهیچ دانشگاه و نهادي نیست، چرا که همزمان دانشگاههاي دولتی نیز مورد اشاره قرار گرفته

  .نظر از اینکه چه نهادي مسئول و یا مسبب این آسیب بوده است صرف،است» گراییمدرك«اجتماعی به نام 
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   ابتـدایی دهـه   سـالهاي   در پژوهـشی  علمـی  بخش در کشور عمومی شرایط و ها مشخصه .٥

1400-1391  

  بودجـه کـشور از ابتـداي       دلیل تحریمهاي خارجی و کسري      ههاي پژوهشی ب  ثر بودجه ؤکاهش م

 1391سال
1
  ؛]15[ 

         ـ        نبود مشتري براي محـصوالت پژوهـشی پـروژه خـصوص دکتـري    ههـاي کارشناسـی ارشـد و ب

  ؛تخصصی

 ي؛آموختگان مقطع دکترفقدان بنگاههاي صنعتی سرشناس و بازار کار در کشور براي دانش  

    نـسبت اسـتاد بـه       به دانشگاهها و رشـد مناسـب         يآموختگان مقطع دکتر  جذب بخشی از دانش

  ؛دانشجو

  ؛ با نیازهاي روز صنعتيآموختگان مقطع دکتردانش و معلومات دانشنداشتن تطابق  

 ــز ــات   ةضــعف انگی ــام تحقیق ــراي انج ــی ب ــصیالت تکمیل ــاطع تح ــشجویان مق ــتادان و دان    اس

  ؛ISI تولید مقاله مشتري و صرفاًبدون 

     هاي علمی در تراز مرزهاي     م پروژه آزمایشگاههاي تحقیقاتی براي انجا   در  ضعف تجهیزات موجود

  ؛دانش

 در دانشگاهها بدون توجه به ظرفیـت        ي جذب و تعلیم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتر        ادامۀ 

  ؛ براي استمرار روند آموزشی در دانشگاههابازار صنعت کشور و صرفاً

  بـا سـایر    هاي علوم و فنی مهندسی در مقایـسه         آموختگان رشته ازپیش درآمد دانش  کاهش بیش

  ؛]16[و استادکاران مهارتی 2ورزانفنخصوص هاقشار اجتماعی ب

   بـه سـایر کـشورها بـراي         يآموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتر     مهاجرت حداکثري دانش 

  ؛جوي بازار کاروجست

 هاي تحصیلی بـا نیازهـاي صـنعتی و صـرفاً     و رشتههامحتویات آموزشی درسنشدن روزرسانی  به 

  ؛ استادانۀروس براساس تجربه و سلیق تدریس دۀادام

 ا و پژوهشگاههاي کـشور بـا مراکـز علمـی           هثر دانشگاه ؤ ارتباط علمی هدفمند و م      نیافتن توسعه

  ؛سایر کشورها

____________________________________________________________________ 
 

 ترپیش آنچه که  پژوهشی مطابقۀاصل بودج.  پژوهشی نیستۀپژوهشی به موضوع تحریمهاي خارجی اصل بودجۀ منظور از ربط دادن کمبود بودج. 1

فرمایشات مقام معظم رهبري در دیدار با استادان دانشگاهها در ماه رمضان سال جاري مبنی بر (گاه محقق نشده است در برنامه دیده شده است هیچ

منظور از ). محقق شود% 2قدار  جاري مۀمحقق شده و انتظار این است که تا پایان برنام% 7/0محقق شود که حداکثر % 3باید مقدار اینکه مطابق برنامه 

  .هاي پژوهشی از این طریق است برابر و کاهش ارزش بودجه3 پژوهشی ناشی از تحریمها، کاهش نرخ برابري ارز تا ۀکاهش بودج

  تکنسینها. 2
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  هـاي پژوهـشی و مراجعـه        دانشگاهیان به بنگاههاي صنعتی براي تعریف پـروژه        ۀاستمرار مراجع

  ؛]1[متقابل صنعتگران به دانشگاهنکردن 

 براساس شمارش مقاالت  توان علمی کشور با سایر کشورها صرفاًۀقایساستمرار م ISI. 

 
، فـارغ از    رداد یا عددي نزدیک بـه ایـن رتبـه           17 ۀبندیها کشور ما رتب   ها و رتبه  مقایسه براساس این 

اوري ما چقدر است و یا چقدر به محصوالت صنعتی سـایر کـشورها نیازمنـد و          اینکه توان صنعتی و فنّ    

  ].17[یماوابسته

  

  1400- 1391ابتدایی دهه  سالهاي پژوهش در کشور در ها و شرایطمشخصه .۶

 پیش ۀ فعالیتهاي دو ده   ۀ اخیر، استمرار کورکوران   ۀ فضاي پژوهشی کشور در ابتداي ده      ة عمد ۀمشخص

. بدون اعمال بازنگري اساسی، و یا جرح و تعدیل در آن، فارغ از شرایط روز کشور و جهان بـوده اسـت                     

 جـاري،  ۀن یا نقشه راه جامعی براي راهبري فضاي پژوهشی کشور در دهـ  مدوۀ نگارنده، برنام  گمانبه  

بـراي مثـال، دسـتورالعمل ارتقـاي اسـتادان دانـشگاهها و             .  تهیه و تدوین نـشده اسـت       پیش ۀطی ده 

 مقاطع تحصیالت تکمیلی و یـا تعـداد مقـاالت           آموختگاندانش ناظر بر تعداد     پژوهشگاهها هنوز عمدتاً  

ISI از گـسترش کمـی و کیفـی        ) 80 ۀخصوص ده هب (پیش ۀفعالیتهاي پژوهشی که طی دو ده     . است

مناسب با شرایط و نیاز بازار کـار کـشور، از نفـس    نشدن روزرسانی  بهدلیل  هتوجهی برخوردار بود ب   قابل

یل ثـروت    تبد ة نحو پیشهاي  ما طی دهه  «به تعبیر ظریفی    . بردافتاده و در شرایط مطلوبی به سر نمی       

بـراي  . » تبدیل علم به کـاال و ثـروت را بیـاموزیم   ةالزم است در این دهه نحو. ایمبه علم را تجربه کرده 

اوري کشور و گذر از بحران کنونی، رسـیدگی بـه مـوارد     جان بخشیدن و شتاب دادن به توان علم و فنّ         

  .مین بنیه و زیرساختهاي الزم پیشنهاد شده استأ در جهت تریز

  

  1400-1391  سالهايو الزامات ساختار پژوهشی کشور طینیازها  .۷

طـرف، و نیازهـاي    هـاي موجـود از یـک      ظرفیت براسـاس    دبای نگارنده، ساختار پژوهشی کشور      گمانبه  

 شامل نیروي انسانی ارزشـمند و       این ظرفیتها . ریزي و متحول شود   صنعتی کشور از طرف دیگر، برنامه     

) اعتمـاد  دانشگاهی مجرب و قابل    اندتاوختگان جوان و مستعد و اس     آمتوجه دانش تعداد قابل (فرهیخته  

  آزمایــشگاههاي تحقیقــاتی و پژوهــشگاههاي(و زیرســاختهاي هرچنــد نــاقص ولــی متعــدد و متنــوع 

 مخابراتی گسترده و فراگیر در کشور، تجهیزات پژوهشی متنوع، ساختارهاي قـانونی             ۀکار، شبک هبآماده

  .است) ...یافته و و تشکیالتی شکل
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سازي بخش صنعتی کشور در مقایسه با سایر اوري کشور شامل توانمندنیازهاي صنعتی و فنّ

 مصنوعات، قابلیت رقابت و ةشدکه از هر دو منظر کیفیت تولید و قیمت تمامنحويکشورها است، به

تولید تنها نیازمند دستیابی به دانش فنی بدیهی است مورد اخیر نه. ایستادگی را داشته باشد

... گذاري، و قانون مصنوعات، بلکه نیازمند بهبود شرایط اقتصادي، اجتماعی، بانکی، مالیاتی، گمرکی،

عبارت دیگر، ایجاد تحول  به. است پژوهشی کشور خارج  ـ اختیارات نهادهاي علمیۀاست که از حیط

 سایر ۀست بلکه وظیف وزارت علوم و نهادهاي مرتبط با آن نیۀ وظیف، صرفاً؛تنهادر این بخش نه

البته .  صنعت و تولید استۀها و نهادهاي حاکمیتی و همچنین بخش خصوصی فعال در زمینوزارتخانه

 کشور را در ،اوري راه و پیشگامی هدایت امر تحقیقات و فنّۀتواند با تدوین نقشمیهم وزارت علوم 

  .راستاي مسیر مطلوب سوق دهد

 کشور علمی پیشرفت مسیر به دهیجهت همچنین و راه ۀنقش نتدوی از بخشی عنوان به ،هررويبه

 پژوهشی ـ  علمی ايهدستگاه وظایف )الف شامل جداگانه، بخش دو در را ریز موارد مطلوب، راستاي در

  :ندکمی پیشنهاد جاري ۀده طی تحول الزامات عنوان هب حاکمیتی، دستگاههاي سایر وظایف )ب و

  پژوهشی کشور  ـ وظایف دستگاههاي علمی.الف

     اخیـر  ۀعنوان شـعار محـوري دهـ      ه ب »سازي دستاوردهاي پژوهشی  تجاري«نهادینه کردن شعار  .

 و باال   ISI ۀتولید مقال « پیش مبنی بر     ۀ جایگزین شعار محوري ده    دبایبدیهی است که این شعار      

 ایـن دهـه    درعنوان اولویـت دوم ه، و حداکثر، بد و شعار مزبور صرفاًوش »بردن توان علمی کشور   

  توجه قرار گیرد؛مورد

  عبـارتی جـذب و گـزینش    بـه . گویی بـه مـوارد تقاضـامحور    براي پاسخ  صرفاً ي دکتر ةاجراي دور

 بـدون سـفارش بـازار مـصرف     يآموختگان دکتردانشجو از طریق آزمون سراسري و تولید دانش       

م اسـت   الزهـستند  دکتـري تخصـصی    ةبدیهی است دانشجویانی که متقاضـی دور      . شودمتوقف  

  اي دولتــی یــا بخــش خــصوصیهدســتگاهتوســط  کیفیــت تحــصیلی مطلــوب، شــتنضــمن دا

هـاي اجـراي پـژوهش بـه نـرخ روز           با احتساب هزینه    تحصیالت آنان  ۀ تمام هزین   و شده بورسیه

 متوقف  ي در مقطع دکتر   رایگانبار و براي همیشه، تحصیل       تر، یک به زبان روشن  . دشوپرداخت  

دشومحور تبدیل ري به موضوعی مشتو صرفاً
1
 ؛

 اینۀآموختکه دانشنحوي مهندسی به ـهاي فنیهاي رشتهبازنگري مفاد دروس و آموزه   

تنها براي رفع رجوع مطالب تئوري و نظري بلکه براي اجراي نقش در بازار کار ها نهرشته

____________________________________________________________________ 
 

در پاسخ باید گفت که . ممکن است خواننده محترم شک کند که تأمین بودجۀ الزم براي تربیت دانشجویان دکتري تخصصی بر عهدة دولت است. 1

عهده صنایع کشورهاي مربوط بوده و دولت در تمام کشورهاي پیشرفته صنعتی به) خصوص تحقیقات کاربرديبه(هاي دکتري منبع تأمین اجراي پروژه

عهده ترش دانش بشري است، بهالبته دولتها بخشی از بودجۀ الزم براي اجراي تحقیقات پایه را، که معطوف به گس. نقشی در تأمین بودجۀ مزبور ندارد

  . شوندرشد سهم بسیار محدودي را متقبل میدارند که در آن بخش نیز سهم عمده متعلق به دولتهاي ثروتمند است و کشورهاي درحال
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ي اخیر هادهه هاي مهندسی طیها و مؤسسه انحراف نسبی برخی دانشکده.آمادگی داشته باشد

 آموزش ةدر این خصوص، توجه و دقت در نحو. جاي مهندس قابل ذکر استهدر تربیت محقق ب

و استادکار موردنیاز صنایع مفید فایده  ورزفن مهندسی کشور آلمان در تربیت  ـهاي فنیرشته

خواهد بود
1 

 ؛]1[

 دادن بـه   پذیرش دانـشجو در مقـاطع تحـصیالت تکمیلـی از سـایر کـشورها بـا اولویـت                  ۀتوسع

 شخـصی و یـا اخـذ        ۀ با هزینـ   يپذیرش دانشجویان خارجی در مقطع دکتر     (کشورهاي همسایه   

 ؛)أبورسیه از کشورهاي مبد

 دانشیار به باالۀ علمی با رتبتئ به اعضاي هیي امر هدایت دانشجویان دکترکردنمحدود
2
 ؛

   ّۀرت علـوم طـی دهـ      فعالیتهـاي وزا  . اوري در دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور     ایجاد معاونت فن 

 بـه بخـشهاي علـوم و        اوري است، صـرفاً    نام این وزارت که علوم، تحقیقات و فنّ        برخالفگذشته،  

ـ  ةتحقیقات معطوف بوده و فعالیت چندانی در حـوز         ایجـاد  . اوري از خـود نـشان نـداده اسـت      فنّ

 که موجـب آشـنایی   70 ۀاوري در دانشگاهها، همچون ایجاد معاونت پژوهشی طی ده   معاونت فنّ 

 تحقیقات  ۀعلمی با مقول  تئد، موجب آشنایی اعضاي هی    ش تحقیقات   ۀعلمی با مقول  تئاعضاي هی 

 ؛دشاوري خواهد  فنّۀمحور و توسعمشتري

   نـور، و خـصوصی بـه مقطـع         بیـشتر تحـصیالت در دانـشگاههاي آزاد، پیـام         دن هرچه کرمحدود

کارشناسی
3

 آنها و الـزام اسـتانداردهاي       ۀ با اساسنام  بردهنامي  البته تطبیق فعالیتهاي دانشگاهها   . 

 ی از امور ضروري است؛سازي در بخش تحصیالت تکمیلحداقلی درجهت کیفی

 ۀ پژوهشی کشور به تخصصی شدن و اخذ درج-سوق دادن مجالت علمی ISI؛ 

____________________________________________________________________ 
 

زشی و پژوهشی خود فکري باید براي ظرفیتهاي آموادارة دانشگاهها به شیوة دبیرستانهاي بزرگ دیگر مطلوب نیست و دانشگاهها : مهندس اکبرترکان .1

آیا . تري از ارتباط با صنعت است، در نگرفتن بازخورد از بازار استمشکل اصلی دانشگاهها در بحث پژوهشی و ارتباط با بازار، که تعبیر مناسب. کنند

اش در بازار بدون توجه به این که براي خروجیاگر این فرایند شکل نگیرد دانشگاه . گیردعالی ما براي کنترل سیستم خود، بازخوردي از بازار می آموزش

  .افتد اقدام به تولید خواهد کردچه اتفاقی می

 فراوان نسبی سایر کشورها و مشکالت ۀالبته تجرب. ید این ادعا نداردأی موثق دیگري براي تاین توصیه براساس تجربیات شخصی نگارنده بوده و سند. 2

 به این توصیه بوده و چه بسا تسهیل شرایط در آینده شرایط نویسنده بر پافشاري  دوچندان است عاملي دکترهايگیر اجراي پروژهجاري که گریبان

  .ندکدیگري را ایجاب 

محدود « از عنوان  بلکه صرفاًنکردهآید نگارنده توصیه به حذف مقاطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاههاي مذکور چنانچه از انشاي این پیشنهاد برمی . 3

. عمال استانداردهاي الزم و اعمال فشار براي اِبردهنامسازي مدارك تحصیلی در دانشگاههاي محدودیتی با هدف کیفی.  فعالیت استفاده شده است»نکرد

ر حال  است که اعالم شد د30/4/94 سراسري کانال یک سیماي جمهوري اسالمی مورخ ۀن وقت وزارت علوم در اخبار شبکسند این مدعا بیانات مسئوال

  . مورد واجد استانداردهاي الزم هستند48 مورد است که از این تعداد کمتر از 220نتفاعی و خصوصی حدود حاضر تعداد دانشگاههاي غیرا
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   تخصصی هدفمند و ترجیحاً   -اندیشیها به همایشهاي علمی   همدن برگزاري همایشها و     کرمحدود 

  هاياي صـنعتی و تولیـدي و جلـوگیري از برگـزاري همایـش             همحور، بـا مـشارکت بخـش      اوريفنّ

 کیفیت و صوري؛بی

 اورانه و ارتباط با علمی و گنجاندن معیارهاي فنّتئروزرسانی دستورالعمل ارتقاي اعضاي هیبه

 ؛صنعت در آن

 ا براي هی دانشگاهعلمتئمدت براي اعضاي هیها و کارگاههاي آموزشی کوتاهبرگزاري دوره

 .ها و اختراعات علمیسازي ایدهبیشتر آنها با فرایند و سازکار تجاريآشنایی هرچه

 آموختگان دانش بیشتر از خدمات هرچهة براي استفاديهاي پسادکتر دورهۀتصویب و توسع

 سازي آنها؛هاي صنعتی و تجاري در دانشگاهها و پژوهشگاهها در اجراي پروژهيجوان دکتر

 آفرینی در نقش و المللیبین نشریات تحریریه تئهی در مشارکت به دانشگاهها استادان رغیبت

 ؛سطح جهانی

 خدمات به بخشهاي خاص ۀاي موجود در ارائها و پژوهشکدههتمرکزبخشی به فعالیت دانشکده 

 .صنعتی و پرهیز از تنوع و پراکندگی غیرضروري فعالیتها

  

 یتی کشور وظایف سایر دستگاههاي حاکم.ب

 تبدیل فکر و ة تحقیقاتی براي تکمیل زنجیر ـتوسعه و گسترش مراکز رشد و شهرکهاي علمی 

 ؛خالقیت به محصوالت تجاري

   در بخشهایی کـه دانـشگاههاي   نور و خصوصی صرفاًمحدود کردن فعالیت دانشگاههاي آزاد، پیام 

دانـشگاهها تـا جـایی کـه         در آزمـون ورودي      ،بـراي مثـال   . نیستندرسانی  دولتی قادر به خدمت   

ننـد و متقاضـیان     کدانشگاههاي دولتی ظرفیت و متقاضی دارند نسبت به پذیرش دانشجو اقدام            

سازي دانشگاههاي آزاد این فعالیت، که کوچک   . نور هدایت شوند  مازاد به دانشگاههاي آزاد و پیام     

 حداکثري جوانان کـشور از حـق   ةطرف راه را براي استفاد   از یک  دبای دارد،   برنور را نیز در   و پیام 

 اقـدامی در راسـتاي ارتقـاي        بعنـوان د و از طـرف دیگـر        نکحضور در دانشگاههاي دولتی هموار      

 ؛نور مدنظر قرار گیردکیفیت تحصیلی دانشگاههاي آزاد و پیام

   بـه مقطـع کارشناسـی و واگـذاري           دانشجویی صرفاً  ۀهاي دولتی در پرداخت شهری    یارانهانحصار 

 درعـوض، بـراي   ؛ دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی به بورسـهاي صـنعتی   ۀنتدریجی هزی 

اجراي عدالت بیشتر و برخورداري عموم طبقات از منابع دولتی، افزایش تدریجی کمکهاي دولت     

  شود؛د در مقطع کارشناسی توصیه می دانشجویان دانشگاه آزاۀبه شهری
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        ونی از منـافع تولیدکننـدگان دانـش فنـی و           اعتباربخشی به حقوق مالکیت معنوي و حمایت قان

در صورت ضعف اجراي قانون مالکیت معنوي در کشور، تا تقویـت            . صاحبان خالقیتهاي نوآورانه  

ـ        ياتهاین بخش به لحاظ حقوقی، دولت بخـشی از خـسار           اوري را  مالکیـت معنـوي صـاحبان فنّ

 ؛زدپردابد و به آنان نکجبران 

 بـراي اجـراي     آن   اي، صادراتی و امثال   گمرکی، مالیاتی، بیمه   زیرساختهاي قانونی، بانکی،     ۀتوسع

بـدیهی اسـت زیرسـاختهاي صـنعتی کـشور          . بنیـان فعالیتهاي صنعتی نوآورانه و تولیدات دانش     

 ؛دانش فنی و تجهیزات خارجی را داردتوان تولید مصنوعات با صرفا تاکنون متحول نشده و 

 ـ    شـرکتهاي دانـش    سـیس أبهـره یـا بالعـوض بـراي ت        هـاي کـم   م وا ۀارائ   منظـور جـذب   هبنیـان ب

ـ  کـر آموختگان فرهیخته و تولید مـصنوعات پیـشرفته، و محـدود            دانش  وام و ۀدن روزافـزون ارائ

 براي موارد داللی و یا بـازار سـکه و           ، که عمدتاً  ؛تسهیالت به فعالیتهاي زودبازده بخش خصوصی     

 ؛گیردارز و امثالهم مورد استفاده قرار می

    منظور تربیت نیـروي انـسانی مـاهر و         ههمکاري مشترك با کشورهاي همسایه ب     عقد قراردادهاي

 ؛بردهنامعلمی دانشگاهها در کشورهاي تئمین اعضاي هیأت

 و مهندسـی  ــ  علمـی  خـدمات  فـروش  و همـسایه  کشورهاي با مشترك همکاري قراردادهاي عقد 

 ؛اهآن به پژوهشی

   ّاوریهاي در اختیار عه و انتقال دانش فنی فنّ    توساوري سایر کشورهاي درحال   شناسایی نیازهاي فن

  ؛به آن کشورها و ایجاد درآمد

 ـ         بخشی از فنّ  توسعۀ اوري اوریهاي موردنیـاز کـشور ازطریـق مـشارکت بـا شـرکتهاي صـاحب فنّ

 ؛سازي آن در رشته صنعتی مربوطاوري و بومیخارجی و انتقال فنّ

 سـازکارهاي دانـشگاهها و     ۀ  منظور مطالع هب دانشگاهها   فرصتهاي مطالعاتی به استادان خبرة     ارائۀ

 به مسئوالن کشور براي پیشبرد امر ارتباط        ۀ راه المللی در سایر کشورها و ارائ     پژوهشگاههاي بین 

 ؛صنعت با دانشگاه

         طرحهـایی از  ۀا ازطریق توسعهاستمرار تشویق شرکتهاي دولتی براي مشارکت علمی با دانشگاه 

 ؛40/60قبیل 

   صـنایع کـشور و مراکـز علمـی     نزدیکـی «موریت أی با محوریت واگذاري متقویت انجمنهاي علم 

 ؛اه به آن»پژوهشی

 اوري بومی در  فنّ ادي و الزام قانونی آنان به توسعۀ      هاي اقتص اوري در وزارتخانه  سیس معاونت فنّ  أت

 ؛تهیه و تولید مواد و تجهیزات موردنیاز
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    ماننـد آنچـه طـی سـالهاي        (رت موردي   صوه پژوهشی ب  ياهها و اعتبار  خودداري از توزیع بودجه

ـ           و اختـصاص  ) جمهـوري صـورت گرفتـه اسـت       اوري ریاسـت  اخیر به دفعات توسـط معاونـت فنّ

 ؛هاي درازمدت و ماندگار براساس تعاریف و برنامهاًهاي پژوهشی صرفبودجه

              علمـی براسـاس   تئـ تعریف جوایز، مدالها، و افتخارات ملی متنوع براي صـنعتگران و اعـضاي هی

 ؛اورانه در کشوراد و ثبت نوآوریهاي فنّایج

 گرایی در جامعه، به لحاظ فرهنگی، و جایگزینی آموزش و پژوهش با ترویج پرهیز از مدرك

 ؛گرااي و کنکورمحور و مدركجاي تحصیالت کلیشههمحوریت رفع مشکل ب

 هايزمینه در جهانی مطرح شرکتهاي با رقابت توان با اوريفنّ صاحب شرکتهاي توسعۀ و تقویت 

 محصوالت ةدهندسفارش و مشتري ییاههسسؤم و شرکتها چنین ،است بدیهی ؛صنعتی مختلف

 .علمی پژوهشی خواهند بود

 

 گیري نهاییبندي و نتیجهجمع .۸

استمرار پژوهشهاي علمی در کشور منوط به اجراي هدفمند فعالیتهاي گسترده و متنـوعی اسـت کـه                  

 در دو گـروه  برشـمرده اقدامات . دشومی محسوسی   تفاوتهاي کامالً  شاملهاي گذشته    با روند دهه   بعضاً

مربوط به نهادهاي حاکمیتی، اقتـصادي و صـنعتی   ) 2 پژوهشی کشور و  ـ مربوط به نهادهاي علمی) 1

فاد درسی در مقطـع   پژوهشی کشور، بازنگري م ـ از اقدامات نهادهاي علمی. اندبندي شدهکشور، دسته

  حــصیالت تکمیلــی، گــسترش تعامــل ســازنده بــا کــشورهاي همــسایه وســازي تکارشناســی، کیفــی

سـازي   تالش بـراي تجـاري   ۀ اینها س هم أعلمی، و در ر   تئ اعضاي هی  ي ارتقا ةتوسعه، تغییر نحو  لدرحا

ـ     . ذکر است محصوالت پژوهشی قابل    ۀگرایـی، توسـع   جـاي مـدرك   ههمچنین ترویج فرهنگ یادگیري ب

ـ   أبنیـان، ت احب فنـاوري و دانـش  زیرساختهاي صنعتی، تقویت شرکتهاي ص  اوري در سـیس معاونـت فنّ

 - شـهرکهاي علمـی    ۀاورانه، توسع  تسهیالت مالی و حقوقی به تولیدات فنّ       ۀهاي اقتصادي، ارائ  وزارتخانه

 فعالیتهـاي نهادهـاي     تـرین مهـم سازي گسترده در اقشار مختلف جامعه از         فرهنگ ویژهبهتحقیقاتی، و   

ناچار و بنا به ضرورت، و نه از روي میـل           هدر این نوشته ب   . هستندذکر  لاقتصادي و حاکمیتی کشور قاب    

سسات، دانشگاهها و یا دستورالعملها و سیاستها بـا         ؤو رغبت، ضمن طرح برخی موارد چالشی، برخی م        

 ضمن اذعان به احتمال بروز خطا در اظهارنظرهـا،  نگارنده. ذکر نام مورد نقد و یا اظهارنظر قرار گرفتند      

داند که درصورت لزوم، ضمن پرداختن و نقد        سسات، نهادها و شخصیتهاي فرهیخته می     ؤامی م حق تم 

 علمی کـشور را از      ۀمطالب و اظهارات این نوشته، از طریق انتشار مقاالت مشابه، نگارنده و عموم جامع             

  ...انشاا.  فرمایندمندبهرهنظرات سودمند خود نقطه
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