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 خالصه مدیریتی

 اب که کرونا ویروس شیوع ازجمله قرار دادههایی که کشور ایران را تحت تأثیر های اخیر و تکانهتجربه سال

 یژهوهب اقتصادی آوریتاب و ملی توان افزایش در مهم عامل ینکهبر ا شده، اعتقاد همزمان المللیبین هایتحریم

های تر کرده است. حکمرانی خوبِ حوزهرا قوی باشدمینوآوری  و پژوهش علم، یادشده، هایتکانه زمان در

گری، اثربخشی، کنترل فساد و حاکمیت قانون از طریق تأثیری که بر مرتبط با علم و فناوری همچون تنظیم

، هاتتأمین زیرساخ و تأمین مالی و جلب سرمایه، توسعه سرمایه انسانی ازجملهگذارند ارکان این حوزه می دیگر

کند. پایین بودن امتیاز چهارچوب نهادی ایران در شاخص جهانی بنیان را محقق میانشگیری اقتصاد دشکل

های را برای ایران رقم زده گواه این مطلب است که چهارچوب 020جایگاه  ،کشور 001نوآوری که از میان 

 ی است.نهادی در ایران در این حوزه از اثربخشی الزم برخوردار نبوده و بازنگری در این خصوص ضرور

تحقق رشد اقتصادی  ،کل کشور 0010گذاری دولت سیزدهم در الیحه بودجه سال گیری و هدفجهت ینترمهم

های شده به وسیله نوآوری و پیشرفتهای تجربی، دانش ایجادبر اساس ادبیات نظری و مطالعهدرصد است.  ۹

 هاو بسیاری از دولت کنندعمل می های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهاپیشرانبه عنوان فناوری، 

نیان یکی بلذا تحقق اقتصاد دانش اند.بنیان به دست آوردهتوجهی از طریق توسعه اقتصاد دانش موفقیت قابل

 کند.گیری الیحه بودجه سال آینده یاری میجهت ینترمهمعواملی است که دولت را در  ینترمهماز 

تخصیص منابع نیازمند تغییرات و اصالحات اساسی است الیحه بودجه سال دولت جدید با این باور که توزیع و 

را با رویکردی متفاوت در ساختار و محتوا تنظیم کرده است. بخش پژوهش و فناوری نیز مشمول این  0010

تغییر  اند. باوجودبندی شدههای اجرایی این بخش در سه سطح طبقهتغییرات شکلی و محتوایی شده و دستگاه

 دار میانرسد تا برقراری ارتباط مثبت و معنیهای اجرایی این بخش، به نظر مینحوه درج بودجه دستگاه در

 های حکمرانیِ خوب و فرایند تأمین مالی این بخش راه طوالنی در پیش است.شاخص

تن اغلب های گذشته قرار گرفبا سال 0010در الیحه بودجه سال  فناوریترین وجه تمایز بخش پژوهش و مهم

بینی صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و و پیش 0و  2ها و مؤسسات و مراکز پژوهشی در سطح پژوهشگاه

( دولتی بخش) فناوری و پژوهش سهم شاخص فناوری، و پژوهش بخش در مالی شاخص ینترمهم فناوری است.

 و برنامه سازمان فناوری و تحقیقات عالی، آموزش امور توسط شده محاسبه مقدار. است داخلی ناخالص تولید از

در الیحه سال  رسیده درصد 0۹/1 به 0011 سال بودجه قانون که در یادشده شاخص دهدمی نشان کشور بودجه

بخشی از کاهش شاخص یادشده ناشی از عدم احصاء کامل اعتبارات مرتبط درصد تنزل یافته است.  02/1به  0010

 های عملیاتی است.ها و بازنگری و ادغام عناوین برنامهفعالیتبا تحقیق و توسعه ناشی از حذف 

 علمی رتبه نظر از ایران اسالمی جمهوری دهدنشان میو متغیرهای مرتبط با پژوهش و فناوری  هابررسی شاخص

 از نایرا کشور دارند خوبی علمی رشد که کشورهایی میان در حتی است. رشدی به رو و قبول قابل وضعیت دارای



 

 
 ب

 این از اما است؛ گرفته صورت خوبی هایتالش زیرساختی هایظرفیت ایجاد در. است برخوردار مناسبی جایگاه

 خوبی به جامعه نیازهای ینتأم و رفاه کشور، مسائل حل و نیازها رفع در طور کاملها بهظرفیت و هازیرساخت

 در ژهیوبه ،نیاز مورد محصوالت به نانو حوزه در ایران علمی هایپیشرفت تبدیل مثال برای. است نشده استفاده

 به هیتوجکم. گیرد قرار توجه مورد بیشتر باید که است نکاتی آن از ثروت ایجاد و سازیتجاری و پزشکی بخش

 از دیگر ییک نیز کشور خاص اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، لحاظ شرایط با متناسب انسانی علوم نیز و پایه علوم

 .است ایران در فناوری و علم حوزه معضالت

 اقسی همین با هم جهانی روندهای کهبه شرط آن موجود در کشور و روند ادامه صورت با توجه به وضعیت فعلی، در

و  اسیاس نیازهای رفع سمت به گیری اساسیجهت تغییر بخش پژوهش و فناوری کشور نیازمند کنند، پیدا ادامه

 و پژوهش تحوالت روند اجمالی . بررسیاستخلق ثروت از طریق کاربست دستاوردهای حوزه پژوهش و فناوری 

 هاینهزمی تمام در را مهمی تغییرات فناوری و پژوهش توسعه که کندمی پشتیبانی را واقعیت این جهان در فناوری

لذا ضروری است بخش  خواهیم بود. آینده در اساسی هاییدگرگون و شاهد کرد ایجاد خواهد انسانی و اجتماعی

 یفناور وبینی تغییرات در بخش علم که پیشپژوهش و فناوری نیز همگام با تغییرات جهانی دگرگون شود. در حالی

 در بهترین حالت حفظ وضع موجود خواهد بود. ،بینی شده برای بخشبا توجه به میزان اعتبارات پیش
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 مقدمه

 حولمت را بشر زندگی مختلف هایجنبه آن از حاصل دستاوردهای و فناوری و علم تولید و پژوهشی هایفعالیت

 هب فناوری و علم امروزه که ایگونه به ،است زده رقم بشری جوامع آینده برای را متفاوتی اندازچشم و ساخته

 اب مواجهه هنگام یژهوبه بحران، از عبور و توسعه به دستیابی هایپیشران و ابزارها ینترمهم از یکی عنوان

 دستیابی و هابحران از گذار. شودمی محسوب 0۸ -یدوکو گیریهمه و المللیبین هایتحریم همچون هاییتکانه

 نوآوری یت،خالق پایه بر نیز فناوری توسعه است، پذیرامکان فناوری توسعه سایه در جانبههمه و پایدار توسعه به

 طریق زا بلکه ارزان، کار نیروی و اولیه مواد به اتکا با نه رقابتی مزیت کسب. پذیردمی صورت علمی توسعه و

 از طریق صرفاً امر این و شودمی حاصل پیشرفته و جدید هایفناوری خلق و موجود هایفناوری رسانیروزبه

 عامل پژوهشی و علمی هایفعالیت توسعه ،بنابراین. میسر است و نوآوری فناوری تحقیقات، شاهراه از گذر

 طحس در سازنده تعامل اقتصاد، شدن بزرگ رقابتی، هایمزیت به نسبی و طبیعی هایمزیت تبدیل اصلی

 صورتی در هازمینه این در موفقیت. باشدمی مطلوب اقتصادی رشد تحقق یجهدرنت و هابحران از عبور الملل،بین

 عهتوس و فناوری پژوهش، امر به مناسبی توجه کشور، کالن و هدفمند هایریزیبرنامه در که است پذیرامکان

 .پذیرد صورت آن جانبههمه

 در مقوله این ویژه توجه به منجر جوامع، توسعه هایگیریجهت در فناوری و پژوهش تأمل قابل و مهم جایگاه

 مقام بیانیه گام دوم نیز و فناوری و علم کلی هایسیاست ،0010 اندازچشم سند همچون نظام باالدستی اسناد

 اقتصادی، اول جایگاه با یافته توسعه کشوری ایران 0010 اندازچشم سند با مطابق. است شده رهبری معظم

 ،دانایی از یبرخوردار همچون هاییویژگی با که کشوری. است شده توصیف منطقه سطح در فناوری و علمی

 رتقایا با و بخشیده تحقق را اقتصادی مستمر و پرشتاب رشد افزاری،نرم جنبش و اجتماعی سرمایه تشکیل

های ها و توصیهبه عنوان یکی از سرفصل« علم و پژوهش»همچنین  .باشد برخوردار رفاه از سرانه درآمد نسبی

معنویّت و اخالق، اقتصاد، عدالت  ازجملهها اصلی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در کنار سایر سرفصل

 و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عزّت ملّی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی مورد تأکید

 نیز یباالدست اسناد در که فناوری و پژوهش هایعرصه در پیشتازی اهمیت به اساسی قرار گرفته است. نظر

 وسعهت برای الزم تمهیدات و تدابیر ساالنه بودجه لوایح در است ضروری است، گرفته قرار فراوان تأکید مورد

 02 یلذ و گانهده امور قالب در بخش این با مرتبط هایبرنامه منظور، این برای. شود بینیپیش هافعالیت این

 .شودمی منظور تحقیق و توسعه با مرتبط فصل

را مورد بررسی  0010ها، احکام و اعتبارات بخش پژوهش و فناوری در الیحه بودجه سال شاخص گزارش این

 دهد.می رو تحلیل قرا
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 پژوهش و فناوری بخش یهاتیفعال لیتحل ی وبررس  -1

 پژوهش و فناوری بخش هایمتغیر ترینمهم تبیین و تحلیل -1-1

 .است 0 جدول شرح به 0011-00۸0 سال از فناوری و پژوهش بخش کلیدی هایمتغیر ترینمهم عملکرد

 0011-00۸0 هایسال در فناوری و پژوهش بخش کلیدی هایمتغیر :1 جدول

 شاخص/  متغیر عنوان ردیف
 واحد

 متعارف

 1191 سال

(7412) 

 1192 سال

(7412) 

 1192 سال

(7419) 

 1199 سال

(7474) 

 1044سال 

(7471) 

 022۲ 012۹۸ 00200 0020 0220 امتیاز *نوآوری شاخص امتیاز 0

 01 0۱ 00 0۲ ۱۲ رتبه *نوآوری شاخص جهانی رتبه 2

 00 00 00 00 00 رتبه (ISI) علم تولید جهانی رتبه 0

0 
 اطالعات فناوری به دستیابی شاخص

 *ارتباطات و
 ۱۸22 ۱۲2۸ ۱22۱ 0۱20 0۹ امتیاز

۲ 
 فناوری به دستیابی جهانی رتبه

 *ارتباطات و اطالعات
 00۱ 0۸ ۲۹ 00 0220 رتبه

0 
 شده تأیید هایشرکت تعداد

 بنیاندانش
 00۸۸ ۲0۲0 0002 010۹ 000۹ تعداد

۱ 
 مراجع در اکتشافات و اختراعات ثبت

 المللیبین
 - 00۲ 02۲ 020 000 پتنت

۹ 
 دهش نمایه ایرانیان مقاالت کل تعداد

 **اسکوپوس در
 - ۱2002 00۹۲۹ 0110۸ ۲000۲ مقاله

۸ 
 ناخالص تولید از پژوهش بخش سهم

 ***( مصوب) داخلی
 120۹ 12۲۹ 12۲۹ 120۲ 12۱۲ درصد

 2120-210۱ هایسال نوآوری جهانی گزارش*

 0011 مردادماه ،0۹ شماره ،(ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه تحلیلی خبری ماهنامه** 

 فناوری و تحقیقات عالی، آموزش امور در شده محاسبه*** 

 

 داخلی ناخالص تولید از توسعه و تحقیق اعتبارات سهم

 رصد جهت شده مطرح هایشاخص از یکی «داخلی ناخالص تولید به دولتی توسعه و تحقیق اعتبارات نسبت»

 2-۹ بند. است فناوری و پژوهش پشتیبان نظامات ایجاد و فناوری و پژوهش تقویت و حمایت وضعیت

 تا داخلی ناخالص تولید درصد 0 حداقل به پژوهش و تحقیق بودجه افزایش بر فناوری و علم کلی هایسیاست

 شده بینیپیشدرصد  2 معادل دولتی بخش توسعهو  تحقیق بودجه سهم که دارد تأکید 0010 سال پایان

 ششم برنامه سال پایان برای شاخص این میزان ،00 ماده 00 جدول ذیل توسعه ششم برنامه قانون در. است

 .است شده گذاریهدف درصد ۲/0 معادل 0011 سال یعنی توسعه

. است رسیده 0010در الیحه سال  02/1 به 00۸0 سال از ۲0/1 از سینوسی تغییرات با شاخص این عملکرد

 اعتبارات رشد که داشت توجه باید. است بوده درصد ۱۲/1 میزان به 00۸0 سال در شاخص این میزان باالترین
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 است، بوده دولت عمومی بودجه رشد از بیش همواره اخیر هایسال بودجه قوانین در توسعه و تحقیق مصوب

 هشد بینیپیش میزان با شاخص این مقدار هنوز عمومی، بودجه رشد به نسبت GDP ترسریع رشد دلیل به اما

بخشی از کاهش این شاخص در الیحه سال . دارد فاصله اخیر، هایسال در یژهوبه توسعه، ششم برنامه قانون در

های پژوهشی فعالیت برحسببه دلیل اصالحات ساختاری و عدم امکان احصاء اعتبارات پژوهشی  0010

 های پژوهشیفعالیت های قبل امکان احصاءهای اجرایی است. الزم به ذکر است در قوانین بودجه سالدستگاه

به دلیل محدود شدن  0010های تحقیقاتی و غیرتحقیقاتی فراهم بود که این امر در الیحه بودجه در برنامه

  .یستنپذیر ارائه اعتبارات دستگاهی در قالب فصل و برنامه امکان ،ساختار

محاسبه  00۸1ا سال پایه جاری بانک مرکزی ب داخلی ناخالص تولید میزان برآورد بر اساس 0010 سال شاخص

 شده است.

 
 دولتی از تولید ناخالص داخلی (R&D)ت پژوهش و توسعه اسهم اعتبار :1 نمودار

 بودجه و برنامه سازمان محاسبات: مأخذ

 نوآوری جهانی رتبه ایران در شاخص

 فصیلیت سند کمی اهداف از یکی عنوان به نوآوری جهانی شاخص در ایران رتبه فناوری، و علم تفصیلی سند در

 بندیرتبه نوآوری هایقابلیت بر اساس را جهان هایاقتصاد (GII) نوآوری جهانی شاخص. است شده درج

 و داده قرار نظر مد را نوآوری یچندبعد هایجنبه و است شاخص ۹1 تقریباً از شاخص متشکل این. کندمی

 .کندمی بندیگروه نوآوری هایخروجی و هاورودی هایمؤلفه قالب در را آنها

 .دهدمی نشان را 2120 -2100 هایلسا در ایران اسالمی جمهوری بندیرتبه 2 نمودار
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 2120-2100های رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال :7 نمودار

 The Global Innovation Index Report 2014-2021: منبع

 021معادل  2100دهد که رتبه ایران در سال میگزارش شاخص جهانی نوآوری در دوره مورد بررسی نشان 

، توانسته است جایگاه خود را به طور 2121اما از آن سال به بعد کشور ایران به استثنای سال  ،بوده است

ارتقاء یافته  01به  2120اش در سال به طوری که رتبه ؛مستمر در میان کشورهای مورد بررسی بهبود بخشد

 های علمی وپله بهبود بخشد. این بهبود رتبه، اثربخشی سیاست 01ا در سطح جهانی و توانسته جایگاه خود ر

 دهد.های اخیر را به وضوح نشان میفناوری دولت طی سال

ریزان و تواند برای برنامههای آن میهای اصلی و شاخصتوجه و رصد این شاخص ترکیبی در مؤلفه

 ترین مشکالت نظام ملیسیاستی و شناخت اصلی مؤثراخالت سیاستگذاران حوزه علم و فناوری در طراحی مد

نوآوری، راهنمای مناسبی را فراهم آورد. مشاهدات آشکار شده حکایت از آن دارند که بهبود روند وضعیت و 

توان هم به را می تاکنونمیالدی  2102( در بین کشورها از سال GII) 0رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری

دهد وآوری و هم به شاخص خروجی نوآوری نسبت داد. البته مقایسه این دو شاخص نشان میشاخص ورودی ن

 که سرعت بهبود و ارتقای شاخص خروجی نوآوری بسیار بیشتر بوده است.

  

                                                 
1. Global Innovation Index (GII) 
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 2120-2100های رتبه شاخص جهانی ایران در گزارش شاخص جهانی نوآوری سال :7 جدول
 نوآوری هایخروجی نوآوری هایورودی نوآوری جهانی شاخص 

 00 ۹0 01 2120سال 

 ۲1 ۸1 0۱ 2121سال 

 0۱ ۹0 00 210۸سال 

 00 ۸0 0۲ 210۹سال 

 ۲۱ ۸۹ ۱۲ 210۱سال 

 ۱2 ۸1 ۱۹ 2100سال 
 

های نوآوری بهتر از دهد جمهوری اسالمی ایران در خروجیای باال نشان میطور که جدول مقایسهانهم

 .کندیمعمل های نوآوری ورودی

  های نوآوری کسب کرده که باالتر از سال گذشته اما را در ورودی ۹0ایران رتبه  کشور 2120در سال

 است. 210۸مشابه سال 

  ای است که ایران در قرار دارد. این موقعیت باالترین رتبه 00از نظر بروندادهای نوآوری، ایران در رتبه

 کسب کرده است. هابرونداد

  پردرآمد متوسط به باال در رتبه سیزدهم قرار دارد. کشور 00جمهوری اسالمی ایران در بین 

  اقتصاد مرکزی و آسیای جنوبی رتبه دوم را دارد. 01جمهوری اسالمی ایران در بین 

 
 2120-2100های های ورودی و خروجی نوآوری طی سالمؤلفه رتبه ایران در  :1 نمودار

 The Global Innovation Index Report, 2012-2021منبع: 
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های هفتگانه، مربوط بهترین عملکرد ایران در میان رکن 2120دهد در سال نشان می 0طور که نمودار همان

های نهادی چهارچوب ترین عملکرد آن در رکنو ضعیفبوده به بروندادهای دانش و فناوری و بروندادهای خالق 

 و پیچیدگی کسب و کارها مشاهده شده است.
 

 
 

 2120در سال  اصلی شاخص جهانی نوآوریرتبه ایران در هفت مؤلفه  :0 نمودار

شاخص های اصلی ها و مؤلفه( از منظر رتبه و امتیاز زیرشاخصGIIوضعیت کشور در شاخص جهان نوآوری )

 .داده شده است نشان 0سال اخیر در جدول  0طی  یادشده

 اصلی هایها و مؤلفهبه تفکیک زیرشاخص( GII)نوآوری  یشاخص جهانرتبه و امتیاز ایران در  :1 جدول
 7411سال  7412سال  7412سال  7419سال  7474سال  7471سال 

 ردیف شرح
 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

01 022۸ 0۱ 012۹۸ 00 00200 0۲ 00200 ۱۲ 0220 ۱۹ 012۲ 
وضعیت کل 

 کشور
0 

00  ۲1  0۱  00  ۲۱  ۱2  
وضعیت کل 

 هاخروجی
2 

۹0  ۸1  ۹0  ۸0  ۸۹  ۸1  
وضعیت کل 

 هاورودی
0 

020 0۲20 021 0020 000 0۹2۹ 001 0۹20 010 0020 002 0۲2۸ 
های چهارچوب

 نهادی
۲ 

0۸ 0۱20 00 0020 00 0۱20 0۲ 002۱ 0۲ 0۱2۲ 0۹ 002۸ 
سرمایه انسانی و 

 پژوهش
0 

 ۱ زیرساخت 002۱ ۸0 0022 ۸۸ 0۹20 ۹۱ 00 0۹ 0۸2۱ 0۸ 012۸ ۱1

 ۹ پیچیدگی بازار 0022 012 0۲2۲ 002 0۹20 010 01 011 0۹2۹ 01۹ 0020 ۹2

00۲ 002۲ 002 0۱2۸ 000 2220 01۹ 202۸ 00۲ 222۹ 000 222۹ 
پیچیدگی کسب 

 و کار
۸ 

00 202۸ ۲۸ 20 00 2۱22 00 012۹ 0۱ 202۱ 0۲ 20 
های خروجی

 دانش و فناوری
01 

46

46

49

60

70

82

115

124

خروجی های خالقانه

خروجی های دانش و فناوری

سرمایه انسانی و پژوهش

210۸شاخص جهانی نواوری سال 

زیرساخت 

پیچیدگی بازار

پیچیدگی کسب و کار

نهادها
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 7411سال  7412سال  7412سال  7419سال  7474سال  7471سال 
 ردیف شرح

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

00 0020 0۹ 2۹2۱ 0۲ 022۲ ۲۸ 2۸2۲ 0۲ 0122 ۱۲ 202۱ 
های خروجی

 خالق
00 

 2120-2100های مأخذ: گزارش جهانی نوآوری سال

نه فوق های هفتگا، روند افزایشی بوده و نگاهی به وضعیت رتبه ایران در رکندرمجموعروند تغییرات رتبه ایران 

های های دانشی و فناورانه و خروجیها مثل سرمایه انسانی یا خروجینشان از آن دارد که در بعضی از مؤلفه

ها مؤلفه تر است و در برخی ازتعریف شده، مناسب یاتکمها و خالق وضعیت ایران حداقل از منظر زیرشاخص

 وکار نامناسب است.مانند چهارچوب نهادی، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب

 دارد. 2120 ایران در شاخص جهان نوآوری سالجمهوری اسالمی مروری بر نقاط قوت و ضعف  0جدول 

 2120 ایران در شاخص جهان نوآوری سالجمهوری اسالمی نقاط قوت و ضعف  :0 جدول
 نقاط ضعف نقاط قوت

شاخصعنوان  کد  رتبه عنوان شاخص کد رتبه 

 02۸ ثبات سیاسی و اجرایی  02020 ۸ آموزش عالی 222

التحصیالن علوم و مهندسی درصد فارغ 22222  001 کیفیت حکمرانی 02220 0 

 02۲ محیط کسب و کار 020 0۱ دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات 02020

اندازی کسب و کارراهسهولت  02020 2۲ زیرساخت عمومی 022  02۸ 

02220 
تشکیل سرمایه ناخالص، به عنوان درصدی از 

 تولید ناخالص داخلی

گذار برتر تحقیق و توسعه در سطح سه سرمایه 22020 0

 جهانی

00 

، میانگین وزنیعمل موردنرخ تعرفه  02020 2۲ مقیاس بازار داخلی 02020  001 

و صنعت در تحقیق و توسعه همکاری دانشگاه ۲2220 00 خلق دانش 020  021 

02020 
مشترک به تعداد معامالت  گذاریسرمایه ۲2220 ۱ ثبت اختراعات ملی

 مشترک مهم

02۱ 

وری نیروی کاررشد بهره 02220 00 مقاالت علمی و فنی 02020  00۸ 

0202۲ 
صادرات خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات به  02020 01 شاخص هرش

تجارت عنوان درصدی از کل  

02۲ 

هاانتشارات و سایر رسانه ۱2220 2۹ محصوالت تولیدی با فناوری باال 0222۲  ۸۹ 

های نامشهوددارایی ۱20  00    

    0 عالئم تجاری ثبت شده ملی ۱2020

های صنعتی ملیطرح ۱2020  0    

 

درج شده به شرح زیر در خصوص وضعیت جمهوری اسالمی ایران  2120ترین نکاتی که در گزارش سال مهم

 است:

 شود، رابطه مثبتی میان سطح توسعه اقتصادی هایی که گزارش شاخص جهانی نوآوری منتشر میدر سال

 تر باشد، نوآوری بیشترییافته شده است. هرچه یک اقتصاد توسعه نشان دادهکشورها  GIIکشورها و رتبه 

شوند و عملکرد نوآوری باالتر و یا گو خارج میدارد و برعکس. با این حال برخی از کشورها از این ال
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کشور عملکرد  0۸تعداد  2120دهند. طبق گزارش سال را نشان می شانیاقتصادتر از سطح توسعه پایین

 2120بار در سال ن نخستیاند. کشور ج.ا. ایران برای کشورشان داشته نوآوری باالتر از سطح اقتصادی

ی کشورش عملکرد نوآوری داشته باشد. به نحوی که ایران در صادموفق شد بیش از سطح توسعه اقت

اما عملکرد آن در سطح کشورهای با درآمد  ،حوزه کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین قرار دارد

نسبت به تولید ناخالص  2121متوسط رو به باال ارزیابی شده است. جمهوری اسالمی ایران تا سال 

 کرده است.ظار توسعه خود عمل داخلی، در سطح مورد انت

  سال عملکرد باالتر از سطح  00کشورهای هند، کنیا، جمهوری مولداوی و ویتنام به مدت

 اند.شان داشتهاقتصادی

  ،شانیاقتصادسال عملکرد باالتر از سطح  ۸به مدت  ینو اوکرا روآنداکشورهای ماالوی، مغولستان 

 اند.داشته

  اش بوده است.عملکرد نوآوری باالتر از سطح اقتصادیسال گذشته  ۱تایلند در 

 سال گذشته باالتر از سطح اقتصادی کشورشان، دارای  ۲بلغارستان و ماداگاسکار در  دو کشور

 اند.عملکرد نوآوری بوده

  سال گذشته عملکردی باالتر از  0در کشورهای آفریقای جنوبی، مراکش، فیلیپین، تونس و تانزانیا

 اند.داشتهسطح اقتصادی 

  برزیل، ایران و پرو برای اولین سال به جرگه کشورهای با عملکرد اقتصادی باالتر از سطح اقتصادی

 اند.پیوسته

 بندی شده است. سه کشور ایران جزء سه اقتصاد برتر نوآور در منطقه آسیای مرکزی و میانه قرار رتبه

 ند، ایران و قزاقستان.کشور برتر در منطقه آسیای مرکزی و میانه عبارتند از ه

 :جغرافیای جهانی نوآوری به صورت نامتقارن در حال تغییر است 

 .آمریکای شمالی و اروپا همچنان پیشتاز زمینه نوآوری هستند 

  جنوب شرق آسیا، شرق آسیا و اقیانوسیه در دهه گذشته پویاترین عملکرد را در حوزه نوآوری را

 فاصله خود با کشورهای آمریکای شمالی و اروپا هستند. پر کردناند و در حال داشته

  غرب آسیا، آمریکای التین و کارائیب، آسیای مرکزی و جنوبی و جنوب فریقاآکشورهای شمال ،

عملکرد قوی جمهوری  باوجودکنند. هرچند این کشورها صحرای آفریقا هم به همین ترتیب عمل می

 مانند.و آفریقای جنوبی با فاصله طوالنی، عقب می ت متحده عربیااسالمی ایران، شیلی، امار
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  2120به غیر از کشورهای ترکیه، ویتنام، هند و فیلیپین اقتصادهای دیگری هستند که در سال 

(، عمان )با رتبه 01ترین آنها جمهوری اسالمی ایران )با رتبه اند که قابل توجهارتقاء رتبه داشته

( ۸۲النکا )با رتبه ( و سری۹۸(، کابو ورده )با رتبه ۹۹)با رتبه  اگوئهپار(، ۹0(، ازبکستان )با رتبه ۱0

 است.

 :در میان کشورهای آسیایی 

 ۲  کنگ(هستند )کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، چین، ژاپن و هنگ 0۲کشور دارای رتبه کمتر از. 

  هند(ارزیابی شده است )کشورهای مالزی، تایلند، ویتنام و  ۲1تا  00کشور از  0رتبه. 

 0 دارند )کشورهای فیلیپین، مغولستان و ایران( 01تا  ۲0ی بین اکشور رتبه. 

 ۱  ا، النکبوده است )قزاقستان، برونئی دارالسالم، ازبکستان، اندونزی، سری 011تا  00کشور رتبه

 قرقیزستان و پاکستان(

 0  و میانمار( سالئودارند )تاجیکستان، کامبوج، نپال، بنگالدش،  001تا  011کشور رتبه بین 

 :در میان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی 

  پیشتاز است. 00هند با رتبه 

  در رتبه دوم قرار دارد. 01ایران با رتبه 

  در جایگاه سوم ایستاده است. ۱۸قزاقستان با رتبه 

 ترین و پایدارترین های نوظهور، باثباتباشند. این خوشهفناوری در حال ظهور میهای جدید علم و خوشه

های علم و فناوری نیز بندی جهانیِ خوشهرا برای چین به همراه آورده است. در رتبه هاارتقاء رتبه

د از اقتصا 0اقتصاد جهانی وجود دارند که  20خوشه برتر علم و فناوری در  011هایی وجود دارد. شکاف

اقتصاد )شامل برزیل، چین، هند، جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و روسیه( در گروه اقتصادهای  20این 

 با درآمد متوسط هستند.

سال گزارش خوشه برتر علمی و فناوری جهان، با دو رتبه ارتقاء نسبت به  011بندی وشه تهران در ردهخ

، 210۸نیز با سه رتبه ارتقاء نسبت به سال  2121در سال  قرار گرفته است. خوشه تهران 00، در جایگاه 2121

 رسیده بود. 00جایگاه  به

دانشگاه برتر در کشور اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط قرار  01دانشگاه تهران در میان  2121در سال 

 گرفته است.

  



 نگریاهی توسعه و آیندهمرکز ژپوهش
 

 
01 

 روند تولید علم و تولید مقاالت برتر در ایران

به دو  اند. این مقاالتمقاالت هستند که تعداد استنادهای زیادی را دریافت کرده مقاالت برتر، گروه اندکی از

 شوند.دسته مقاالت داغ و مقاالت پراستناد تقسیم می

  مقاالت داغ مقاالتی هستند که به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره

 گیرند.مقاالت یک دهم درصد برتر قرار می

 ت پراستناد مقاالتی هستند که به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقاال

 گیرند.می برتر قرارمقاالت یک درصد 

 .بازه زمانی برای محاسبه مقاالت داغ دوماهه و برای مقاالت پراستناد ده ساله است  

شده است که شامل یک درصد از علمی  مشخص در اینجا مقاالت برتر دنیا از طریق شمارش تعداد استنادهایی

درصد رشد  02با  2121شود که بیشترین میزان استفاده را دارد. تعداد تولید مقاالت برتر کشور در سال می

با متوسط  تاکنون 2100مقاله رسیده است. تولید مقاالت برتر در ایران از سال  ۹۲۸نسبت به سال گذشته به 

 افزایش یافته است.درصد  0۲نرخ رشد ساالنه 

مقاله است که نسبت به سال  ۱12۱02معادل  2121در سال  یاعلم دن یداز کل تول یرانسهم ا یگرطرف د از

با متوسط نرخ  تاکنون 2100از سال  یرانداشته است. تعداد مقاالت چاپ شده در ا یشدرصد افزا ۸/01قبل 

 است. یافته یشدرصد افزا 0/۸رشد ساالنه 

 تر از کمیت تولید علم داشته و این شاخصنتیجه گرفت کیفیت تولید علم در ایران رشدی سریعتوان لذا می

للی به المکیفی بسیار مهمی است و نوید خوبی برای ارتقای کیفی و بهبود نقش علمی ایران در سطح بین

ی های علمیز دستگاهآمگذاری موفقیتهمراه دارد. افزایش سهم تولید علم برتر ایران نشان از سیاست و هدف

 کشور در جهت تالش و توجه به کمیت تولیدات علمی همزمان با تأکید بر کمیت آن است.

 
 (ESI)روند تولید مقاالت برتر جمهوری اسالمی ایران در جهان  :5 نمودار

   0011، خرداد 0۹، شماره (ISC)پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  تحلیلیمنبع؛ ماهنامه خبری 
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 (WOSعلم جمهوری اسالمی ایران در جهان )روند تولید  :1 نمودار

 0011، خرداد 0۹، شماره (ISC)ماهنامه خبری تحلیلی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  :منبع

 بنیاناقتصاد دانش

های ها و بنگاهپذیری مؤسسات پژوهشی و فناوری در حل مسائل بخشدهی نقشهای اخیر با جهتدر سال

ایده  گیری زنجیرهای تقاضامحوری و پیشرفت در جایگزینی واردات فناوری، شکلهای ارتقاقتصادی و سیاست

بنیان شهای دانها در افزایش تعداد و عملکرد شرکتشتاب بیشتری گرفته و اثرات مالی این سیاست محصول تا

 در سال بنیان کههای دانشدهند تعداد شرکتمی نشان ۹و  ۱که نمودارهای  طورهمانقابل مشاهده است. 

شرکت افزایش یافته است. روند افزایشی  020۸۸به  0011شرکت فراوانی داشته تا آذرماه  ۲۲تنها تعداد  00۸2

به نحوی که تا پایان سال  ،های یادشده، با افزایش ایجاد اشتغال و درآمد ساالنه همراه بوده استتعداد شرکت

شود در صورت تداوم بینی میاند. پیشجاد کردههزار میلیارد ریال درآمد ای 0۲11ها این شرکت 00۸۸

 ریزیبرنامههای ها و سایر فعالیتدر حمایت از این شرکت جمهوریسرئهای معاونت علمی و فناوری فعالیت

اشتغال  یژهوبه ،شده، عملکرد یادشده در سال آینده نیز استمرار یافته و باعث بهبود شرایط اشتغال

ها باشد. آمارهای زیر توسط معاونت علمی و و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از این بنگاه التحصیالن دانشگاهیفارغ

 اعالم شده است. جمهوریسرئفناوری 
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 بنیان تأیید شدهدانش هایتعداد شرکت :2 نمودار

 
 )هزار میلیارد ریال( بنیانهای دانشدرآمد شرکت :2 نمودار
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 پژوهش و فناوری بخشهای گیریجهت ها،نماگرهای عملکردی، چالش لیتحل ی وبررس -2

 بخش عملکردی هاینماگر بررسی و تحلیل -2-1
 شده یگذارهدف( 00) جدول قالب در توسعه ششم برنامه قانون( 00) ماده لیذ بخش یعملکرد یهانماگر

. دهدیم نشان توسعه ششم برنامه سال چهار در را ادشدهی یهاشاخص عملکرد و یکم هدف ۲ جدول. است

 تا زمان تهیه این گزارش هنوز احصاء و نهایی نشده است. 0011 سال در هاشاخص عملکرد

 و پژوهش بانیپشت نظامات و هارساختیز تیتقو و ینوآور یمل نظام جادیا ،یفناور و پژوهش تیتقو و تیحما :5 جدول

 یفناور

 واحد عنوان
 هدف 1199 سال 1192 سال 1192 سال 1191 سال

 عملکرد هدف عملکرد هدف عملکرد هدف عملکرد هدف 1044

 02 0۲ 02 0۲ 00 00 00 0۲ 0۲ رتبه ایدن در مقاالت یکم دیتول رتبه

 01 00 00 00 00 00 02 02 02 رتبه جهان در هرش شاخص

 بخش یفناور و پژوهش اعتبارات سهم
 ناخالص دیتول از یدولت

 *0۹/1 ۲۹/1 0۲/0 ۲۹/1 20/0 0۲/1 0۲/0 ۱0/1 0/0 درصد

 سال در شدهثبت ابداعات و اختراعات تعداد
 یالمللنیب مراجع در

 ۲1 00۲ 0۱ 02۲ 00 020 0۸ 000 00 تعداد

 االب به متوسط یفناور با محصوالت درصد
 یصنعت محصوالت کل از

 ۲1 ۲/0۹ 0۹ ۲/0۹ 0۲ 01 02 00 0۸ درصد

 از باال به متوسط یفناور با محصوالت سهم
 یداخل ناخالص دیتول

 ۲ 02/0 2/0 02/0 0/0 ۹/0 ۲/2 ۹/0 ۲/0 درصد

 از باال یفناور با محصوالت صادرات رتبه
 منطقه در صادرات کل

 0 00 0 00 0 00 ۲ ۸ 0 رتبه

 تعداد به SCOPUS مقاالت ساالنه سرانه
 وقتتمام یعلم ئتیه یاعضا

 ۸۲/1 ۹0/1 ۹۲/1 ۱۲/1 ۱۸/1 ۱/1 ۱2/1 00/1 00/1 مقاله/نفر

 محققان با مشترک مقاالت تعداد درصد
 کل از یخارج

 0۲ ۱0/00 00 2۹ 01 ۸0/20 2۱ 2۲ 2۲ درصد

 نفر ونیلیم کی به پژوهشگران تعداد
 تیجمع

 2011 2۱۸0 2۲01 2۹۱0 22۸1 2۱02 21۸2 22۱01 0۸01 نفر

 یداستنا گاهیپا در شده هینما مقاالت تعداد
 دو برابر زانیم به -( ISC) اسالم جهان
 برنامه انیپا در یفعل وضع

 - ۱۸00۸  00200۲ 00111 0۹02100 0۹0111 0022101 002111 مقاله

 اهگیپا در شده هینما یرانیا اتینشر تعداد
 ریتأث بیضر یدارا و علم یالمللنیب

0۲ ۲1 ۲1 ۲۲ 00 01 01 0۲ ۱0 ۱1 

 00۸۸-00۸0 یهاسال در توسعه ششم برنامه عملکرد گزارش: منبع

 * محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور
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 بوم نوآوری کشور به شرح زیر است.عملکردی زیست ترین نماگرهایمهم

 در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی:

  های برتر دنیاالتحصیل از دانشگاهفارغ 211جذب 

 استارتاپ توسط ایرانیان بازگشته 2۹۲اندازی راه 

  طرح توسعه فناوری راهبردی توسط اساتید، دانشجویان و کسب و کارها ۸111اجرای بیش از 

 های راهبردیآزمایشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری 0100ت عضوی 

 بوم فناوری و نوآوری:در حوزه توسعه زیست

 کارخانه نوآوری ۸های نوآوری شهری و بع پهنهمرایجاد یک میلیون متر 

   استارتاپ جدید 0111مرکز نوآوری و  0۲1دهنده، شتاب 0۱1فعالیت 

 بنیان و خالق:های دانشدر حوزه شرکت

  بنیانشرکت دانش 00۸۸فعالیت 

  شرکت خالق 00۲1فعالیت 

  هزار نفر اشتغال مستقیم 0۲1ایجاد 

  هزار میلیارد ریال 0۹11فروش 

 ها و نیازها:های فناورانه برای رفع چالشحلدر زمینه خلق راه

  محصول دارویی پیشرفته 0۲رونمایی از 

  طرح کالن ملی فناورانه 02۹اجرای 

  گیری کرونابنیان در مقابله با همهدانش شرکت 002حضور فعال 

  ماشین صنعتی پیشرفته 0111حمایت از توسعه تولید 

  طرح فناورانه در حوزه امنیت غذایی 010اجرای 

  بنیانطرح تولید با اول و دانش 00اجرای 

 در حوزه ارتقای نظام تأمین مالی:

  صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی 00فعالیت 

  گذاری خطرپذیر )در سه سال اخیر(هزار میلیارد ریالی سرمایه 01ایجاد ظرفیت 
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  تا  00۸۱بنیان )از سال های دانشهزار میلیارد ریال از منابع بانکی توسط شرکت 0۱1جذب بیش از

 (00۸۸ آبان ماه

  بنیان در بورسشرکت دانش 01پذیرش 

 :در حوزه کسب مرجعیت علمی

 رتبه چهارم در تولید مقاالت حوزه نانو 

 زیست فناوریجهانی در مقاالت  01ای و رتبه یک منطقه 

 جهانی در هوش مصنوعی 00ای و رتبه یک منطقه 

  ۹۲۸افزایش تعداد مقاالت برتر به 

 دستاوردهای معاونت علمی و فناوری در سال گذشته به شرح زیر بوده است: ینترمهم

 برداری از چاه به عمق اتمام مراحل مطالعه و اکتشاف چاه ژرف در منطقه سیستان با اتمام حفاری بهره

بنیان داخلی و پمپاژ آب به های دانشساخت شرکت یچاهدروناندازی پمپ متر و نصب و راه 0۹11

 لیتر بر ثانیه؛ 01میزان 

  رونمایی از اتوبوس برقی نمونهEP درصدی و کاهش مصرف سوخت  2۲گی به منظور کاهش آالیند

 ؛شهرهاکالنرانی گان اتوبوسودرصدی در نا ۲1

  ه و یا تولید نمونه انبو شهرهاکالنسازی خودرو برقی تارا برای تجهیز ناوگان تاکسیرانی اتمام نمونه

درصدی در خودروهای سواری خواهد  01جهت فروش به عامه مردم که منجر به کاهش مصرف سوخت 

 شد.

 ط توس ینسنگ یمهنیابی به فناوری ساخت موتورهای الکتریکی خودروهای تجاری سنگین و دست

 .بنیانهای دانششرکت

 های پیشرفته زیر:رونمایی از دارو 

  در جهان؛ یدکنندهتولداروی پرکینرا برای درمان روماتیسم کودکان به عنوان دومین 

 بخش خصوصی تولید شده توسط  تولید واکسن کرونای اسپایکوژن به عنوان اولین واکسن

 بنیان؛های دانششرکت

  فصلی؛ یآنفلوانزاتولید موفق و اخذ مجوز ورود به بازار واکسن 

 رونمایی از واکسن اکتیمای مُسری )دام سبک(؛ 

 /الکتوکوکوزیس رونمایی از واکسن آبزیان استرپتوکوکوزیس. 
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 بخش در اساسی مسائل و تنگناها ها،چالش -2-2
  حکمرانی بخش پژوهش و فناورینبود انسجام در 

 فناوری توسعه و پژوهشی هایسیاست اثربخشی ارزیابی نظام نبود 

 جامعه و هادانشگاه در کارآفرینی فرهنگ ضعف 

 پژوهشگران خارجی ارتباطات و تبادالت بر حاکم زائد یبوروکراس 

 معضالت رفع برای پژوهشی مراکز به مراجعه فرهنگ نبود 

 فناوری و پژوهش مالی منابع نبودن متنوع 

 توسعه اخیر برنامه دو طی داخلی ناخالص تولید از پژوهش درصدی سه سهم نیافتن تحقق 

 اجتماعی و اقتصادی اهداف با متناسب کشور پژوهشی بودجه بودن کم 

 نوآورانه هایفعالیت مالی منابع ینتأم برای خطرپذیر گذاریسرمایه کمبود 

 فناوری و پژوهش پشتیبان نظامات و هازیرساخت ضعف 

 موجود مرجع هایآزمایشگاه ضعف و مرجع هایآزمایشگاه کمبود 

 تحریم و مالی ینتأم کمبود از ناشی دسترسی عدم موجود، کلیدی امکانات و تجهیزات فرسودگی 

 برخی در آزمایشگاهی نشده استفاده و خالی هایظرفیت وجود کنار در پژوهشی پیشرفته تجهیزات

 پژوهشی مراکز و هادانشگاه

 پژوهشی هایتوانایی تشخیص برای اقتصادی هایبنگاه و هاسازمان ها،بخش در الزم کارهای و ساز نبود 

 آن مدیریت و پژوهشی هاینیازمندی شناسایی نیز و آنها از برداریبهره و

 و یقاتیتحق مراکز برای باال تکنولوژی با آزمایشگاهی تجهیزات قیمت بر آن یرتأث و ارز نرخ زیاد افزایش 

 ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح اعتبارات نامتناسب رشد

 آتی سال بودجه بخشنامه در شده تعیین بخش، هایسیاست و راهبردها ها،گیریجهت  -2-3

های کلی علم و فناوری ابالغی سیاست 2-۹ای بخش علم و فناوری در قالب بند سیاست کلی بودجه نیترمهم

تولید ناخالص  درصد 0افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل »مقام معظم رهبری به شرح زیر آمده است: 

 «.وریبا تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره 0010داخلی تا پایان سال 

باشد و در بخشنامه بودجه ای که به بخش پژوهش و فناوری هم مرتبط میهای کلی بودجهسیاست ترینمهم

 توان به شرح زیر برشمرد:آمده است را می

 های اجراییمحوری و ارائه پیوست عدالت برنامه و بودجه از سوی تمامی دستگاهعدالت 
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 محوریمحوری و دستگاههای اجرایی به جای ردیفمحور شدن دستگاهبرنامه 

 مدیریت اصالح نظام مدیریتی و آموزش دانش 

 ای های فنی و حرفهها در صنعت، توسعه آموزشبنیان و دانشگاههای دانشاستفاده از ظرفیت شرکت

 بخش خصوصی

 های جدید عمرانی غیرضروراز آغاز طرح های عمرانی و اجتناببندی اجرای طرحاولویت 

 های عمرانی با اسناد آمایش مات آمایش سرزمین و توسعه متوازن و انطباق کامل طرحانجام و تحقق الزا

 سرزمین

 الزامات و اسناد آمایش سرزمین بر اساسهای اجرایی ای توسط دستگاهتوزیع اعتبارات سرمایه 

 وری و ارزش افزودهبهره یجادکنندهاهای ها و پروژهاولویت دادن به طرح 

  های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین، مغایر با اهداف برنامه و قانون طرححذف و یا متوقف کردن

 محیطی، فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست00های کلی اصل اجرای سیاست

 های جدید و های موجود نسبت به ایجاد ظرفیتبرداری از سرمایهاولویت در حفظ و نگهداری و بهره

 یدهای جدها و پروژهطرح

 قانون پایه و برنامه بر اساسهای اصلی ای ذیل دستگاههای بودجهمحدود شدن ردیف 

 های زیرمجموعه آنهاهای اصلی و دستگاهای بین دستگاهتنظیم مبادله اسناد برنامه و بودجه 

 ادغام تشکیالت غیرضرور و زائدهای ها، حذف هزینهکاریافزایش کارایی بودجه دولت با حذف موازی ،

گری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز های تصدیسازی بدنه دولت، واگذاری فعالیتتناسبم

 به واحدهای استانی

 سازی و هوشمندسازی نظام اطالعاتی مدیریت مالی دولت و نظارت بر اجرای بودجه از طریق یکپارچه

 عملیاتی کردن نظام اجرای اعتباری بودجه
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 1441پژوهشی و فناوری در الیحه  ؤسساتمساماندهی مراکز و  -2-4

ای ذیل های بودجهمحدود شدن ردیف 0010های الیحه بودجه گیریکه گفته شد یکی از جهت طورهمان

 ههای بودجاست. بر این اساس ساختار تنظیم و ارائه ردیفقانون پایه و برنامه  بر اساسهای اصلی دستگاه

 وهشی و فناوری در الیحه مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته است.پژ مؤسساتهای مراکز و ردیف ازجمله

 به عنوان جمهوریسرئدر ساختار جدید، دو دستگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری 

 رحسببها گذار سطح یک برای بخش پژوهش و فناوری تعریف شده است. اعتبار این دستگاهدستگاه سیاست

 درج شده است. ۱و فصول هزینه در قالب جدول برنامه 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و  ازجملهپژوهشی و برخی از مراکز تحقیقاتی  مؤسساتها و پژوهشگاه

های علم و فناوری و نیز ستادهایی که سند توسعه مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی مرکز نشر دانشگاهی، پارک

های سطح دو به تفکیک اعتبار برحسب برنامه و فصول اند. اعتبارات دستگاهبندی شدهدارند در سطح دو طبقه

 ی الیحه منظور شده است.هزینه در پیوست اطالعات تکمیل

طح دانشگاهی در س یو فناورهای علم های اجرایی و نیز پارکها و دستگاهمراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه

در  برنامه و فصول هزینه برحسبها به صورت کل بدون توزیع اند. اعتبارات این دستگاهبندی شدهسه طبقه

 است. پیوست اطالعات تکمیلی الیحه منظور شده
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 فناوری و پژوهش بخش ایاحکام بودجه تحلیل و بررسی -3

 فناوری و پژوهش بخش به مربوط بودجه هایتبصره -3-1

 «:الف»بند  (9) تبصره

 یئته تصویب با شودمی داده اجازه فناوری و علم هایپارک و پژوهشی و آموزشی مؤسسات ها،دانشگاه به متن:

 توثیق محل از هابانک از تسهیالت اخذ به نسبت 0011 سال اختصاصی درآمد عملکرد سقف تا خود امنای

 ساخت، اولویت با خود ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح تکمیل جهت در و کنند اقدام خود اختیار در اموال

 برنامه قانون (010بند )پ( ماده ) موضوع یافته توسعه کمتر مناطق یژهوبه متأهلین هایخوابگاه و تکمیل خرید

 رفاه هایصندوق .کنند اقدام خود اختصاصی محل درآمد از اقساط به بازپرداخت نسبت و استفاده توسعه ششم

کارمزد  و سود یارانه پرداخت به منظور خود هایفعالیت در الزم اعتبار بینیپیش به نسبت مکلفند دانشجویان

 .کنند اقدام متأهلین هایخوابگاه تکمیل و احداث به مربوط تسهیالت اولویت با تسهیالت

 نیز غیردولتی و دولتی از اعم فناوری و علم هایپارک و فناوری و پژوهشی و آموزشی مؤسسات و هادانشگاه

 روزرسانیبه و تخصصی صرفاً تجهیزات برای خرید بانکی تسهیالت از بند، این مفاد رعایت با توانندمی

 .نمایند استفاده خود هایکارگاه و هاآزمایشگاه

 .دشونمی تلقی دولت بدهی عنوانبه بند، این موضوع دریافتی بانکی تسهیالت سود و اصل

« گرددنمی تلقی دولت بدهی عنوانه ب بند، این موضوع دریافتی بانکی تسهیالت سود و اصل»عبارت  تغییرات:

 .اضافه شده است 0010در الیحه سال 

 بازپرداخت و مراکز پژوهشی و فناوری و عدم امکان مؤسساتبه دلیل کاهش درآمدهای اختصاصی  عملکرد:

 دریافت برای چندانی تمایل پژوهشی و فناوری مؤسساتاختصاصی، مراکز و  درآمد محل از دریافتی هایوام

 موضوع این تبصره ندارند. وام

 «:هـ»بند  (9) تبصره
 از (%0) درصد یک اختصاص بر مبنی توسعه ششم برنامه قانون (00) ماده بند )ب( اجرای راستای در متن:

 توسعه و پژوهشی امور به (0 و 0 فصول )به استثنای اجرائی هایدستگاه به تخصیص یافته ایهزینه اعتبارات

 ایهزینه اعتبارات سرجمع از را ماده این موضوع اعتبارات است مجاز استان توسعه و ریزیبرنامه شورای فناوری،

 هااولویت اساس بر و استانی اجرائی هایدستگاه هماهنگی با و کند کسر قانون این (01) جدول در استان مندرج

 بودجه و برنامه سازمان ابالغی دستورالعمل در چهارچوب و استان نیازهای و مصوب پژوهشی هایسیاست و

 تدوین پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایهماهنگی وزارتخانه با که کشور

 ازجمله شورا آن توسط تعیین شده استانی اجرائی هایدستگاه به فناوری توسعه و پژوهشی امور ، برایشودیم

 .دهد اختصاص دانشگاهی جهاد
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 و تحقیقات علوم، یعال یشورا به باریک شش ماه هر را بند این کردهزینه نحوه مکلفند مذکور هایدستگاه

 این ساالنه گزارش است موظف فناوری و علوم، تحقیقات شورای عالی و دهند گزارش ایران آمار مرکز و فناوری

 است مکلف ایران آمار مرکز .کند ارائه اسالمی شورای مجلس به 0010 سال مردادماه پایان تا حداکثر را بند

 .نماید منتشر را توسعه و تحقیق هزینه کرد به مربوط ساالنه اطالعات

 سامانه در اجرایی هایدستگاه توسط تحقیقاتی مسائل و نیازها ها،اولویت درج بند، این اعتبارات از استفاده شرط

 .باشدمی سی( .اس.)آی جهان اسالم استنادی پایگاه نیازها )نان( در و هاایده نظام

 توسط تحقیقاتی مسائل و نیازها ،هایتاولو درج بند، این اعتبارات از استفاده شرط»عبارت  تغییرات:

« باشدمی سی( .اس. )آی جهان اسالم استنادی پایگاه نیازها )نان( در و هاایده نظام سامانه در اجرایی هایدستگاه

 .اضافه شده است 0010در الیحه سال 

 شورای عالی عتف گزارشی در خصوص عملکرد این حکم ارائه نداده است. عملکرد:

 «:و»بند  (9) تبصره

 در مکلفند قانون، این (0شماره ) پیوست در مندرج دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و هابانک ،هاشرکت متن:

 را پیوست آن در مندرج خود پژوهشی امور از هزینه (%01) چهل درصد حداقل مربوط، قانونی تکالیف اجرای

 و تحقیقات علوم، عالی شورای صندوق حساب (، به%2۲) پنج درصد و بیست میزان به سه ماهه مقاطع در

 طریق از هاشرکت همان مشکالت و مسائل حل راستای در صرفاً تا کنند واریز کشور کل دارینزد خزانه فناوری

 هایپارک دانشگاهی، جهاد غیردولتی، و از دولتی اعم پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه با توافقنامه

تکمیلی،  تحصیالت هاینامهپایان عناوین کاربردی، طرح )پروژه(های قالب در و علمیه هایحوزه و فناوری و علم

 به شاغل غیر تکمیلی تحصیالت آموختگاندانش تحقیقاتی طرح)پروژه(های و پسادکتری طرح )پروژه(های

 مؤسسات و هابانک ،هاشرکت از یک هر توسط موعد مقرر در مربوط وجوه واریز نشدن صورت در برسانند. مصرف

 خزانه نزد آنها حساب از را مربوط مبلغ رأساً شودمی داده اجازه کشور کل داریخزانه به دولت، به وابسته انتفاعی

 مؤسسات و هادانشگاه برای مبالغ این کند. واریز بند این موضوع مذکور صندوق به حساب را آن و کرده برداشت

 محسوب قانون این در آنها شده بینیپیش اختصاصی بر درآمد مازاد دانشگاهی جهاد و پژوهشی و عالی آموزش

 علوم، تحقیقات عالی شورای صندوق و کشور بودجه و برنامه سازمان با آنها توسط توافقنامه تبادل از پس یناًع و

 برگشت قرارداد طرف دانشگاهی جهاد یا و پژوهشی یا عالی آموزش مؤسسات به صندوق این توسط فناوری، و

 در بند این موضوع اعتبارات شود. تسویه هاتوافقنامه کل مبلغ مالی سال پایان تا کهطوریبه ،شودیم داده

های حوزه و دانشگاهی جهاد و فناوری و غیردولتی و دولتی از اعم پژوهشی و آموزشی مؤسسات و هادانشگاه

 پژوهشگران دانشجویان، به پرداخت قابل سهم حداقل شود.می هزینه مشخص قراردادهای قالب در علمیه

است.  (%01شصت درصد ) طرح )پروژه( هر از مبلغ کارورز نیروهای و پژوهشگر آموختگاندانش پسادکتری،
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 (%01چهل درصد ) مبلغ از (%01) ده درصد تا حداکثر توانندمی بند این موضوع مؤسسات و هابانک ها،شرکت

 خود به وابسته غیردولتی و دولتی از اعم پژوهشی مؤسسات و هادانشگاه طریق از را مذکور امور پژوهشی هزینه

 .کنند هزینه بند اجرائی این نامهآیین چهارچوب در علمیه هایحوزه و دانشگاهی جهاد و

 و برنامه سازمان پیشنهاد به موارد سایر و مصرف چگونگی مربوط، وکارهای ساز شامل بند این اجرائی نامهآیین

 و درمان بهداشت، فناوری، و تحقیقات علوم، و دارایی، اقتصادی امور هایوزارتخانه همکاری و کشور بودجه

 به تصویب و شودمی تهیه قانون این ابالغ از پس کشاورزی جهاد و تجارت و معدن صنعت، پزشکی، آموزش

 .رسدمی وزیران یئته

 تغییرات:
  میزان به سه ماهه مقاطع در»...  بعد از عبارت« فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای صندوق»عبارت 

 اضافه شده است.« حساب (، به%2۲) پنج درصد و بیست

   اضافه شده است.« کنند واریز کشور کل دارینزد خزانه»پس از عبارت « صرفاً»عبارت 

   و »جایگزین عبارت « صندوق این توسط فناوری، و علوم، تحقیقات عالی شورای صندوق و»عبارت

 شده است.« داری کلداری کل توسط خزانهخزانه

 ثبت به ساتع سامانه در مشمول شرکت 001 توسط پژوهشی اولویت 0211 از بیش 00۸۸ سال در عملکرد:

 قرارداد 0۲1 پژوهشگران، سوی از ارسالی هاییشنهادپ باالی حجم و شده ثبت هایاولویت اساس بر. رسید

 دولتییرغ و دولتی عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه با قانونی بند مشمول مؤسسات و هابانک ،هاشرکت میان

 اجرای بابت ریال میلیارد 22۱2 سال این در .گردید منعقد 00۸۸ سال در ریال میلیارد ۲021 ارزش به

 غیردولتی و دولتی از اعم عالی، آموزش مؤسسات و هادانشگاه به مشمولین سوی از پژوهشی قراردادهای

این اعتبارات پس از تأیید گزارش پیشرفت توسط شرکت کارفرما به دانشگاه یا پژوهشگاه  .است شده پرداخت

 شود.مجری پرداخت می

در اجرای بند  ریال میلیارد 2،21۲ ارزش به قرارداد ۱00 تعداد گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف، بر اساس

 ۹۲بیشتر اعتبار قراردادها )حدود  .است شده مؤسسات آموزش عالی منعقدها و )ح( میان مشمولین و دانشگاه

های زیرمجموعه سه وزارتخانه دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی؛ وزارت ها و سازماندرصد( مربوط به شرکت

 اعتباری درمجموع 00۸۸تا پایان سال  باشد. از مجموع مبالغ قراردادهای منعقد شدهنیرو و وزارت نفت می

 ها و مراکز پژوهشی جذب شده است.میلیارد ریال توسط دانشگاه 20۲1برابر 

 «:1»جزء « الف»( بند 17) تبصره

 ششم برنامه قانون (2۸) ماده موضوع اجرائی هایدستگاه تمامی در بگیرحقوق مختلف یهاگروه حقوق متن:

 لشکری، و کشوری کارکنان قبیل از اتمی سازمان انرژی و اطالعات وزارت مسلح، نیروهای همچنین و توسعه
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درصد  ده میزان به متوسط طور به قضات و پژوهشی و یآموزش عال مؤسسات و هادانشگاه علمی یئته اعضای

 .شوند برخوردار بیشتری افزایش درصد از ترپایین طبقات تا یابدمی افزایش ایگونه به زیر ( به شرح01%)

 و محل هر از هاپرداختی سایر و یرمستمرغ و مستمر مزایای و حقوق محل از ماهانه پرداختی ناخالص سقف

 قانون (2۸ماده ) موضوع اجرائی هایدستگاه در بگیرمختلف حقوق یهاگروه به 0010 سال در هر عنوان تحت

 کارکنان کشوری قبیل از اتمی انرژی سازمان و اطالعات وزارت مسلح، نیروهای همچنین و توسعه ششم برنامه

 کشور، مناطق کلیه در قضات و پژوهشی و آموزش عالی مؤسسات و هادانشگاه علمی یئته اعضای لشکری، و

 (0۱1،111،111) میلیون هفتاد و سیصد بر مازاد پرداخت .ریال است (0۱1،111،111) میلیون هفتاد و سیصد

 کارمندان، اعضای از اعم لشکری و کشوری کارکنان به اعتبار نوع هر محل از و عنوان هر تحت ماه هر در ریال

 که یمؤسسات و هاشرکت همچنین و دولتی هایشرکت و هاوزارتخانه در بازنشستگان و قضات علمی، یئته

 .است ممنوع شوند،می منصوب نهادهای عمومی یا و دولت توسط طریق هر به آن مدیران

 .است مستثنی جزء این از حکم سال پایان عیدی و پزشکی گروه کارانه

 متن تبصره به طور کامل تغییر کرده است. تغییرات:

 «:1»جزء « الف»( بند 12) تبصره

 سرزمین آمایش پایه بر هاگذاریسرمایه توسعه و وریبهره ارتقاء طریق از کشور پیشرفت و رشد منظور به متن:

 تغییر ایران عدالت و پیشرفت صندوق به امید صندوق کارآفرینی پیشران، و بنیاندانش هایپروژه همچنین و

 .کرد خواهد آغاز را خود فعالیت تابعه، استانی صندوق 00 با و یافته نام

 متن تبصره به طور کامل تغییر کرده است. تغییرات:

 «:1»جزء « ب»( بند 12) تبصره

 مازاد یرمنقولغ و منقول دارایی و اموال شودمی داده اجازه استانداران ملی/ اجرایی هایدستگاه سایؤر به متن:

 مؤسسات و هادستگاه و خود اختیار اساسی( در قانون« ۹0»اصل  در مندرج موارد و انفال استثنای )به دولتی

 نامهآیین در آن )اعضای اموال واگذاری استانی و ملی هایکارگروه ییدتأ از پس را استانی هایدستگاه تابعه/

 از مقررات، و قوانین رعایت با وزیران یئته تصویب به مربوط تشریفات رعایت بدون شود( ومی اجرایی تعیین

 رعایت با دولت الکترونیک تدارکات در سامانه عمومی مزایده طریق از یا و کاال بورس در عمومی حراج طریق

 در شده تعیین مقررات نیز و بعدی الحاقات و اصالحات ( با0۱/01/00۹2الکترونیک )مصوب  تجارت قانون

 حساب به را حاصل منابع و رسانده فروش به باشد، منطبق مزایده با که نحوی به مناقصات برگزاری قانون

 .نمایند واریز کشور کل یدارخزانه
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 اجرایی هایدستگاه توسط کشور کل یدارخزانه نزد ایران عدالت و پیشرفت صندوق به واریزی وجوه معادل

( 0۹شماره ) جدول چهارچوب در دستگاه همان و تولید رشد با مرتبط هایپروژه و هاطرح از حمایت صرف ملی

 .گیردیم قرار مربوطه استان در تابعه استانی صندوق اختیار در استانی هایدستگاه واریزی وجوه و شده

 تحت پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت درخواست صورت در

 و تحقیقات علوم، عالی شورای صندوق حساب واریز به قابل کشور کل یدارخزانه به واریزی وجوه آن، پوشش

 .است کشور کل داریخزانه نزد فناوری

 متن تبصره به طور کامل تغییر کرده است. تغییرات:

 احکام زیر ابقاء نشده است: 0010در الیحه بودجه سال 

  ( موضوع استفاده از تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( تا سقف یک میلیارد 0تبصره )« الف»بند

 پژوهشی و فناوری مؤسساتها و ها و کارگاهدالر برای تجهیز آزمایشگاه

  درصد از اعتبارات برنامه  01کرد حداقل های اجرایی به هزینه( موضوع تکلیف دستگاه۸تبصره )« د»بند

 های دولتی و غیردولتیهای تحصیالت تکمیلی دانشگاهنامههای کاربردی از طریق پایانپژوهش

  ها و مراکز آموزش عالی و ( موضوع مستثنی شدن درآمدهای اختصاصی دانشگاه۸تبصره )« ی»بند

 های علم و فناوری از شمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشورپارک
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 نماگرهای مالی بخش پژوهش و فناوری تحلیل و بررسی -4

های متفرقه و گانه تحقیق و توسعه، احکام قانونی، ردیفمجموع اعتبارت بخش پژوهش از محل فصول دوازده

 درج شده است. 0انتفاعی وابسته به دولت به شرح جدول  مؤسساتها و های دولتی، بانکاعتبارات شرکت

 )میلیون ریال( 0010جه مجموع اعتبارات تحقیقاتی در الیحه بود :1 جدول

 عنوان
ای )جمع عمومی، هزینه

 متفرقه و اختصاصی*(

تملک )جمع عمومی، 

 متفرقه و اختصاصی*(
 جمع

163,040,72920,298,915183,339,644 گانه تحقیق و توسعه02فصول 

 01ای و کارشناسی ارشد )، حرفهدکترای تخصصی
ها به عنوان پژوهشی محسوب های این دورههزینه درصد

 شده(

32,988,634032,988,634

19,084,80014,997,20034,082,000 های متفرقهردیف 

33,750,577033,750,577 2قانون تنظیم  ۲0اعتبارات تحقیقاتی موضوع ماده  

248,864,74035,296,115284,160,855 اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی 

نسبت اعتبارات تحقیقاتی از بودجه عمومی به کل  
 بودجه عمومی

1.89

اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی به  
GDP 

0.42

 مؤسساتو  هابانک، هاشرکتاعتبارات تحقیقاتی  
 انتفاعی

5,156,81505,156,815

254,021,55535,296,115289,317,670 کل اعتبارات تحقیقاتی بودجه کل کشور 

0.80 نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به بودجه کل کشور

GDP  0.42اعتبارات کل اعتبارات تحقیقاتی به  

 میلیون ریال15,052,396,113 0010بودجه عمومی کشور الیحه 

 میلیون ریال36,310,704,628 0010بودجه کل کشور الیحه 

 0010تولید ناخالص داخلی سال برآورد بانک مرکزی از 
 (00۸1)به قیمت پایه سال 

68,429,681,979میلیون ریال 

 .* اعتبارات تحقیقی از محل درآمدهای اختصاصی، برای اجتناب از دوباره شماری به میزان نصف اعتبارات مصوب درج شده است

هزار و  2۹0دهد مجموع اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی نشان می 0های جدول طور که دادههمان

درصد از کل بودجه عمومی است. میزان اعتبارات تحقیقاتی از  ۹۸/0ت امیلیارد ریال است. این اعتبار 000

 باشد.درصد می 02/1محل بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی معادل 
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انتفاعی وابسته به دولت، مجموع  مؤسساتها و های دولتی، بانکتبا احتساب هزینه امور پژوهشی شرک

شود. میزان اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه میلیارد ریال می 00۹هزار و  2۹۸اعتبارات تحقیقاتی بالغ بر 

درصد است. نسبت اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه کل کشور به  ۹/1کل کشور به بودجه کل کشور معادل 

 .بالغ شده است درصد 02/1تولید ناخالص داخلی معادل 

و قانون بودجه سال  0010نماگرهای مالی بخش پژوهش و فناوری در الیحه بودجه سال  ینترمهمتغییرات 

 نشان داده شده است. ۱در جدول  0011

 0011با قانون بودجه سال  0010مقایسه نماگرهای مالی بخش در الیحه بودجه سال  :2 جدول

 رشد 1041الیحه  1044قانون  عنوان

-1.89۸/0 2210 اعتبارات تحقیقاتی از بودجه عمومی به کل بودجه عمومینسبت   

-GDP 120۱ 0.420/0۱اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی به   

-0.800/0۹ 12۸۹ نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به بودجه کل کشور  

-GDP 120۹ 0.422/0۹اعتبارات کل اعتبارات تحقیقاتی به    

 

متناظر در قانون بودجه سال از مقدار  0010کلیه نماگرهای بخش پژوهش و فناوری در الیحه بودجه سال 

 کمتر است. 0011
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 اعتبارات بخش پژوهش و فناوری تحلیل و بررسی -5

 های بخش پژوهش و فناوریدرآمد بررسی و تحلیل -5-1

هزار و  ۱0 معادل 0010 سال بودجه حهیال در توسعه و قیتحق گانه02 فصول یاختصاص یهادرآمد مجموع

از مجموع . شودیم شامل را گانهده امور یاختصاص یهادرآمد مجموع از درصد ۸/۲ که است الیر اردیلیم ۸01

درصد در قالب اعتبارات  0/2۹ای و درصد در قالب اعتبارات هزینه 0/۱0درآمدهای اختصاصی بخش پژوهش، 

ای ی، اعم از هزینهاختصاص درآمد زانیم نیشتریب بینی شده است.پیشو ای منظور های سرمایهتملک دارایی

تحقیق و توسعه در امور اقتصادی منظور شده است. درآمد اختصاصی فصل یادشده  فصل یبرا و یا تملک

 شده ادی فصل از بعد گانه تحقیق و توسعه است.02درصد کل درآمدهای اختصاصی فصول  0/0۱معادل 

درصد از مجموع  ۱/22ای است که های توسعهپژوهش فصل به مربوط یاختصاص مددرآ زانیم نیشتریب

درصد از درآمدهای بخش در قالب دو فصل  ۸1 درمجموع درآمدهای اختصاصی را به خود اختصاص داده است.

 .(۹ جدول)ای منظور شده است های توسعهتحقیق و توسعه در امور اقتصادی و پژوهش

 )میلیون ریال( 0010 سال بودجه حهیال در توسعه و قیتحق گانه02 فصول یاختصاص یهادرآمد مجموع :2 جدول

 عنوان کد
 یاختصاص درآمد

 جمع تملک ایهزینه

257,000 1 2۲۱،111 فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی 0110111
110,000  001،111 یتیامن و یدفاع امور در توسعه و قیتحق فصل 0010111
8,000  ۹،111 ییقضا امور در توسعه و قیتحق فصل 0212111
51,757,564 22،10۸،0۸1 2۸،۱0۱،۹۱0 یاقتصاد امور در توسعه و قیتحق فصل 0001111
80,000 21،111 01،111 ستیزطیمح امور در توسعه و قیتحق فصل 001۲111
580,000  ۲۹1،111 ییروستا و یشهر عمران مسکن، امور در توسعه و قیتحق فصل 0۲10111
385,122 1 0۹۲،022 سالمت امور در توسعه و قیتحق فصل 0010111
165,500  00۲،۲11 یشگرگرد و یبدن تیترب فرهنگ، امور در توسعه و قیتحق فصل 0۱1۹111
5,751,949  ۲،۱۲0،۸0۸ هیپا یهاپژوهش فصل 0۹10111
17,465,838  0۱،00۲،۹0۹ یاتوسعه یهاپژوهش فصل 0۹1۲111
319,585 1 00۸،۲۹۲ پژوهش و آموزش امور در توسعه و قیتحق فصل 0۹10111
59,000  ۲۸،111 یاجتماع رفاه امور در توسعه و قیتحق فصل 0۸1۲111

76,939,558 77،419،194 50،299،212 توسعه و قیتحق با مرتبط فصول جمع

1,310,341,113 121،741،504 1،179،112،521 گانهده امور جمع

 5.9 17.7 0.9 (درصد) گانهده امور از توسعه و قیتحق با مرتبط فصول سهم

 کشور کل 0010 سال بودجه الیحه: منبع
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 )میلیون ریال( 0011نسبت به سال  0010 سال بودجه حهیال در گانه02 فصول یاختصاص یهادرآمدرشد  :9 جدول

 عنوان کد
 یاختصاص درآمد

 درصد رشد 1041الیحه  1044مصوب 

 257,0002022۱ ۱۲،111 فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی 0110111

 110,000002۱ 00،111 یتیامن و یدفاع امور در توسعه و قیتحق فصل 0010111

 8,0000121 ۲،111 ییقضا امور در توسعه و قیتحق فصل 0212111

 51,757,564۲2022 ۹،200،۸۲0 یاقتصاد امور در توسعه و قیتحق فصل 0001111

 80,00000020 0۱،۲11 ستیزطیمح امور در توسعه و قیتحق فصل 001۲111

 580,000۲۸2۲ 000،011 ییروستا و یشهر عمران مسکن، امور در توسعه و قیتحق فصل 0۲10111

 385,122-۹020 2،00۲،۲1۲ سالمت امور در توسعه و قیتحق فصل 0010111

0۱1۹111 
 و یبدن تیترب فرهنگ، امور در توسعه و قیتحق فصل

 یگردشگر
۹2،011 165,50001020 

 5,751,949۹۸20 0،10۹،۹۹۱ هیپا یهاپژوهش فصل 0۹10111

 17,465,8380۸2۱ 01،2۸0،11۱ یاتوسعه یهاپژوهش فصل 0۹1۲111

 319,585۸020 000،۱۸۹ پژوهش و آموزش امور در توسعه و قیتحق فصل 0۹10111

 59,000۸02۱ 01،111 یاجتماع رفاه امور در توسعه و قیتحق فصل 0۸1۲111

 76,939,558749.0 70،212،151 توسعه و قیتحق با مرتبط فصول جمع

 کشور کل 0010 سال بودجه الیحه و 0011قانون بودجه سال : منبع

با مقدار متناظر آن در  0010قبل از انجام مقایسه اعتبارات درآمد اختصاصی فصول تحقیق و توسعه در الیحه 

کلیه درآمدهای اختصاصی در تمام فصول  0011سال گذشته یادآوری این نکته ضروری است که در سال 

 .ای منظور شده استمنابع هزینهدر قالب فصول تحقیق و توسعه،  ازجمله

گانه تحقیق و توسعه از محل درآمدهای اختصاصی در 02مجموع اعتبارات منظور شده برای فصول  مقایسه

برابری مجموع اعتبارات در این  0دهنده رشد بیش از نشان 0011با مصوب سال  0010الیحه بودجه سال 

شود شاهده میقالب است. بیشترین افزایش در درآمدهای اختصاصی فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی م

 برابر رسیده است. 0 از به بیش 0010مد اختصاصی در الیحه آکه در این فصل میزان اعتبارات در

بعد از فصل یادشده، بیشترین افزایش اعتبار درآمد اختصاصی در فصل تحقیق و توسعه در امور عمومی، 

 درصد مشاهده شده است. ۱/۸0درصد و  0/000درصد،  ۱/202زیست و رفاه اجتماعی به ترتیب با محیط

درصد کاهش  ۹0نسبت به مصوب سال قبل معادل  0010اعتبارات درآمد اختصاصی فصل سالمت در الیحه 

 (.۸داشته است )جدول 

گفته شد در بخش پژوهش و فناوری دو دستگاه سیاستگذار شامل وزارت علوم تحقیقات و  قبالًطور که همان

است. وضعیت درآمدهای این دو دستگاه  تعیین شده جمهورسیرئفناوری و معاونت علمی و فناوری 

 برنامه و کد درآمدی به شرح زیر است. برحسبگذار سیاست
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 بودجه حهیال در یفناور و قاتیتحق علوم، وزارتذیل  یفناور و یپژوهش مؤسسات و مراکز یهادرآمد مجموع

 01حدود  گذشته سال مصوب درآمد به نسبت کهور شده منظ الیر اردیلیم 00هزار و  0 معادل 0010 سال

 گذار به صورت اختصاصی تعیین شده است.کلیه درآمدهای این دستگاه سیاست. است داشته رشد درصد

پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب سه ردیف درآمدی  مؤسساتدرآمد مراکز و 

گذار از محل ارائه خدمات منظور شده است. درآمدهای این دستگاه سیاست 0101۲۲ و 001010و  001010

درصد(  ۸۹شود. اکثر )و اراضی حاصل می هاساختمانپژوهشی، آموزشی و فرهنگی و نیز درآمد ناشی از اجاره 

ف قالب ردیو در  گذار از محل ارائه خدمات پژوهشی و تحقیقاتیدرآمدهای مراکز پژوهشی این دستگاه سیاست

 (.01)جدول  شودحاصل می 00101۱درآمدی 

 )میلیون ریال(ردیف درآمدی  برحسبعتف  وزارت یفناور و پژوهش مؤسسات و مراکز درآمد :14 جدول

 شماره

 یبندطبقه

 یاهیسرما یهاییدارا یواگذار درآمد، عنوان

 یمال و

 1041 برآورد 1044 مصوب

 یاختصاص یعموم یاختصاص یعموم

 ۲،۸20،0۱0  0،0۱۱،۱0۹ 4 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی 00101۱

 2۲،111  22،111 4 درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی 001010

0101۲۲ 

و اراضی  هاساختماندرآمد حاصل از اجاره 

امکانات، اماکن و فضای آموزشی،  ازجمله)

 (001010) ورزشیفرهنگی و 

 021،111  ۸1،111 

 1،411،121  0،119،212  جمع

 کشور کل 0010 سال بودجه الیحه و کشور کل 0011 سال بودجه قانون: منبع

 جمهوررئیسمعاونت علمی و فناوری 

 حهیال در جمهوریسرئذیل معاونت علمی و فناوری  یفناور و یپژوهش مؤسسات و مراکز یهادرآمد مجموع

 0/00حدود  گذشته سال مصوب درآمد به نسبت کهور شده منظ الیر اردیلیم 202 معادل 0010 سال بودجه

 گذار به صورت اختصاصی تعیین شده است.کلیه درآمدهای این دستگاه سیاست. است داشته رشد درصد

توسعه فناوری و »و « حمایت از نخبگان و پژوهشگران»گذار در قالب دو برنامه درآمد این دستگاه سیاست

درصد از مجموع درآمدها منظور شده است. به این ترتیب قسمت اعظمی از  ۹0و  00به ترتیب با « آفرینیفن

های آفرینی که برای پارکی و فندر قالب برنامه توسعه فناور جمهوریسرئ یفناوردرآمدهای معاونت علمی و 

 شود.های پژوهشی و تحقیقاتی آن در نظر گرفته شده است، حاصل میعلم و فناوری و فعالیت

 001010و  001010معاونت علمی و فناوری در قالب دو ردیف درآمدی ذیل درآمد مراکز پژوهشی و فناوری 

ل ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی و فرهنگی گذار از محمنظور شده است. درآمدهای این دستگاه سیاست
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گذار از محل ارائه خدمات درصد( درآمدهای مراکز پژوهشی این دستگاه سیاست ۸۹شود. اکثر )حاصل می

 (.02و  00ول ا)جد شودحاصل می 00101۱و در قالب ردیف درآمدی  پژوهشی و تحقیقاتی

 )میلیون ریال(برنامه  برحسب جمهورسیرئ یفناور و یعلم معاونت درآمد :11 جدول

 عنوان برنامه یبندطبقه شماره
 مصارف اختصاصی

 جمع تملک ایهزینه

 02،111 1 02،111 برنامه حمایت از نخبگان و پژوهشگران 0۹1۲1۹0111

 211،111 1 211،111 آفرینیبرنامه توسعه فناوری و فن 0۹1۲1۹۸111

 717،444 1 717،444 جمع

 کشور کل 0010 سال بودجه الیحه: منبع

 )میلیون ریال(ردیف درآمدی  برحسب جمهورسیرئ یفناور و یعلم معاونت درآمد :17 جدول
 شماره

 یبندطبقه

 و یاهیسرما یهاییدارا یواگذار درآمد، عنوان

 یمال

 1041 برآورد 1044مصوب 

 یاختصاص یعموم یاختصاص یعموم

 تحقیقاتی و پژوهشی خدمات از حاصل درآمد 00101۱
  0۱۲،111  22۲،111 

 02،111  0،111 1 فرهنگی و آموزشی خدمات از حاصل درآمد 001010

 712،444  121،444  جمع

 کشور کل 0010 سال بودجه الیحه و کشور کل 0011 سال بودجه قانون: منبع

 بخش پژوهش و فناوری ایهزینه اعتبارات بررسی و تحلیل -5-2

 0۸1 معادل کشور کل 0010 سال بودجه الیحه در توسعه و تحقیق گانه02 فصول ایهزینه اعتبارات مجموع

 داده اختصاص خود به را گانهده امور ایهزینه اعتبارات جمع از درصد 2/2 که است ریال میلیارد 0۸1هزار و 

درصد در قالب درآمدهای  ۹/2۹های عمومی و درصد در قالب هزینه 0/۱1 از مجموع این اعتبارات .است

بینی و کمتر از یک درصد از این اعتبارات در قالب اعتبارات متفرقه برای بخش پیشاختصاصی منظور شده 

 .شده است

و  ۲/2۸ و ۲/0۲ با ترتیب به ایپایه اقتصادی و ،ایتوسعه هایپژوهش فصول برای ایهزینه اعتبارات بیشترین

و  00/1و  00/1با اختصاص زیست، امور قضایی و رفاه اجتماعی منظور شده است. فصول محیط درصد 0/20

 ولجد) درصد از کل اعتبارات فصول تحقیق و توسعه دارای کمترین سهم در میان سایر فصول هستند 0۹/1

00.)  
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 )میلیون ریال( 0010 سال بودجه الیحه در توسعهو  تحقیق گانه02 فصول ایهزینه اعتبارات مجموع :11 جدول

 عنوان کد
 یانهیهز اعتبارات

 جمع اختصاصی متفرقه عمومی

1004000۲،020،0۸1 2۲۱،111 ۲2،201 ۲،002،0۲1 فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی 

11030000،000،011 001،111 1 0،۲۲0،011 فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی 

1202000201،00۱ ۹،111 ۲۲،۹۱1 0۸0،۲0۱ فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی 

1310000۲0،00۹،۱۸۱ 2۸،۱0۱،۹۱0 ۱1۸،0۸0 2۲،0۱0،22۸ تحقیق و توسعه در امور اقتصادی فصل 

1405000210،000 01،111 1 000،000 زیستفصل تحقیق و توسعه در امور محیط 

1504000 فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران
 شهری و روستایی

۲00،۸1۱ 1 ۲۹1،111 0،020،۸1۱ 

1603000 2،0۸0،۹0۱ 0۹۲،022 1 0،۹1۹،۱0۲ توسعه در امور سالمتفصل تحقیق و 

1708000 فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت
 بدنی و گردشگری

0،۹0۲،۲۹0 1 00۲،۲11 0،۸۹0،1۹0 

180400000،۸0۹،2۹0 ۲،۱۲0،۸0۸ 2۹۲،111 0۱،۸00،002 های پایهفصل پژوهش 

18050000۱،۲۲2،0۱۱ 0۱،00۲،۹0۹ 2۸،۹1۹ ۲1،1۲۱،100 ایهای توسعهفصل پژوهش 

18060000،0۲۱،100 00۸،۲۹۲ 1 0،00۱،020 فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش 

1905000000،۲02 ۲۸،111 1 2۹۲،۲02 فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی 

 194،094،121 50،299،212 1،117،117 110،052،191 توسعه و قیتحق با مرتبط فصول جمع

 2،211،024،121 1،179،112،521 711،091،022 2،125،219،171 گانهده امور جمع

 7.7 0.9 4.0 1.2 (ددرص) گانهده امور از توسعه و قیتحق با مرتبط فصول سهم

 کشور کل 0010 سال بودجه الیحه: منبع

 )میلیون ریال( 0011به  نسبت 0010 سال بودجه الیحه در توسعهو  تحقیق گانه02 فصول ایهزینه رشد اعتبارات :10 جدول

 عنوان کد
 یانهیهز اعتبارات

 درصد رشد 1041الیحه  1044مصوب 

1004000۱122 ۲،020،0۸1 0،012،000 فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی 

1103000۱220- 0،000،011 00،۱1۲،002 فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی 

1202000012۱- 201،00۱ 00۸،0۲۸ فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی 

13100000202۹ ۲0،00۹،۱۸۱ 2۲،1۱2،۸۱0 فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی 

1405000۹020- 210،000 0،۲20،0۸0 زیستفصل تحقیق و توسعه در امور محیط 

1504000 فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و

 روستایی
۱2۲،00۲ 0،020،۸1۱ ۲۲20 

1603000۱22۸- 2،0۸0،۹0۱ ۹،01۸،۲۱۲ فصل تحقیق و توسعه در امور سالمت 

1708000 فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و

 گردشگری
0،2۸0،۹01 0،۸۹0،1۹0 012۸ 

18040000021 00،۸0۹،2۹0 01،020،۲۸۱ های پایهفصل پژوهش 

180500022۲- 0۱،۲۲2،0۱۱ 0۸،2۲0،۹0۲ ایتوسعههای فصل پژوهش 

18060000021 0،0۲۱،100 ۸۸۱،۱20 فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش 

190500000۱20 000،۲02 02۹،۱۲2 فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی 

 12.1 194،094،121 117،121،904 توسعه و قیتحق با مرتبط فصول جمع
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گانه تحقیق و توسعه نسبت به سال 02اعتبارات فصول ای هزینهدهد میزان نشان می 00طور که جدول همان

بسیاری  از نوسانفصول مختلف  برحسبتغییرات  میزاندرصد رشد داشته است، اما  0/0۱ درمجموعقبل 

 0/۹0تا کاهش  درصدی در فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی 0/0۱0است و از افزایش  برخوردار

از  هادهد. تغییر در تعداد و عناوین برنامهزیست را نشان میدرصدی در فصل تحقیق و توسعه در امور محیط

 .استعوامل تغییرات ناهمگون در فصول تحقیق و توسعه  ینترمهم

 تحقیقات ،ای بخش پژوهش و فناوری در دو دستگاه سیاستگذار شامل وزارت علوماعتبارات هزینه

 به شرح زیر است. جمهورسیرئفناوری و معاونت علمی و فناوری  و

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برنامه عملیاتی  02گذار ذیل ای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دستگاه سیاستاعتبارات هزینه

 0 ذیل درمجموعو مراکز پژوهشی و فناوری ذیل این وزارت  مؤسساتبینی و منظور شده است. اعتبارات پیش

پژوهشی و فناوری ذیل  مؤسساتای مراکز و عناوین و اعتبارات هزینه 0۲بینی شده است. جدول برنامه پیش

 مؤسساتبرنامه ذیل با مراکز و  0برنامه از  0دهد. قابل ذکر است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نشان می

هایی که هم مراکز آموزش عالی و هم د. برنامهنباشش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشترک میآموز

های های علمی، برنامه پژوهشمندند عبارتند از برنامه پژوهشمراکز پژوهشی و فناوری وزارت عتف از آن بهره

 صصی.برنامه تولید و ارائه کاال و خدمات علمی، تخکاربردی و تقاضامحور، 

این  گذاربه عنوان دستگاه سیاست یو فناورمجموع اعتبارات مراکز پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات  

درصد آن از محل اعتبارات عمومی و برای پرداخت  0/۹2میلیارد ریال است که  ۸2هزار و  01 درمجموعبخش 

 بینی شده است.ات اختصاصی پیشدرصد آن در قالب اعتبار ۱/0۱حقوق و مزایا و سایر منظور شده و 

 )میلیون ریال( برنامه برحسبپژوهشی و فناوری وزارت عتف  مؤسساتمراکز و  ایاعتبارات هزینه :15 جدول

 عنوان یبندطبقه شماره

 ایاعتبارات هزینه

 جمع اختصاصی عمومی

 ۱،020،۹۱2 0،10۸،0۲1 0،۲۹0،۲22 های علمیبرنامه پژوهش 0۹10110111

 02۹،012 1 02۹،012 برنامه سیاستگذاری و راهبری علوم، تحقیقات و فناوری 0۹1010111

 0،2۲0،۹۹۸ ۲۱1،0۸۱ 0،0۹0،0۸2 تقاضامحورهای کاربردی و برنامه پژوهش 0۹1۲110111

 0،001،۹00 0۹،۲10 0،002،002 برنامه حفظ، معرفی، انتشار و مستندسازی علم و فناوری 0۹1۲1۹۱111

 ۲،0۲۹،۸۹1 ۱02،0۲0 0،۸00،۹2۸ تولید و ارائه کاال و خدمات علمی، تخصصیبرنامه  0۹1۲1۹۹111

 01،۱۸0،000 2،۸2۸،001 ۱،۹00،0۹0 برنامه توسعه فناوری و فن آفرینی 0۹1۲1۹۸111

24,772,3735,319,85930,092,232 جمع
  کشور کل 0010 سال بودجه الیحه: منبع
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 جمهوررئیسمعاونت علمی و فناوری 

برنامه عملیاتی  ۹گذار ذیل به عنوان دستگاه سیاست جمهوریسرئای معاونت علمی و فناوری اعتبارات هزینه

 درمجموعبینی و منظور شده است. مجموع اعتبارات مراکز پژوهشی و فناوری معاونت علمی و فناوری پیش

می و برای پرداخت حقوق و مزایا درصد آن از محل اعتبارات عمو ۹/۸۹میلیارد ریال است که  ۱۹0هزار و  0۸

 .(00جدول ) بینی شده استدرصد آن در قالب اعتبارات اختصاصی پیش 2/0و سایر منظور شده و صرفاً 

 )میلیون ریال( جمهورسیرئمراکز ذیل معاونت علمی و فناوری  ایهزینه اعتبارات :11 جدول

 شماره

 یبندطبقه
 عنوان

 ایاعتبارات هزینه

 جمع یختصاصا عمومی

10040030001,500,000 ()کمک المللیبینهای و توسعه همکاری ایرشتهبینهای نوپدید و راهبری فناوری برنامه01,500,000

1804003000 1,500,000 علمی هایپژوهشبرنامه01,500,000

1804061000 3,429,400 توسعه فناوری و راهبری اسناد بنیاندانشبرنامه سیاستگذاری و راهبری توسعه03,429,400
18050820001,100,000 ها و رشد اقتصادیبرنامه ارتقای شاخص01,100,000

18050830006,890,293 های نوپدیدبرنامه راهبری و توسعه فناوری06,890,293

18050840001,938,519 برنامه حمایت از نخبگان و پژوهشگران32,0000،۸۱1،۲0۸ 

1805088000947,321 تخصصی -برنامه تولید و ارائه کاال و خدمات علمی0947,321
18050890002,246,101 آفرینیبرنامه توسعه فناوری و فن200,0002،000،010 

19,551,634202،1110۸,۱۹0,000 جمع

  کشور کل 0010 سال بودجه الیحه: منبع
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 های متفرقهردیفذیل  بخش پژوهش و فناوری اعتبارات بررسی و تحلیل -5-3

 )میلیون ریال(های متفرقه اعتبارات بخش پژوهش و فناوری از محل ردیف :12 جدول

 توضیحات جمع تملک ایهزینه 9 جدول -های متفرقهردیف

ها ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت -۹0-۲01111

و فضاهای عمومی، آموزشی و پژوهشی از محل 

فناور  یهاشرکتعوارض ارزش افزوده دریافتی از 

بند ب  ۱های علم و فناوری )تبصره مستقر در پارک

 قانون مالیات بر ارزش افزوده( 0۸ماده 

1 0 0 

اعتبار حاصل از این محل  

میلیارد ریال برآورد  ۸2111

 شده است.

  70,00070,000 پژوهشگاه علوم شناختی -0۱-۲۲1111

و  یپسادکترسازی دانشجویان امریه -00-۲۲1111

 درصد مصوب( 01دکتری )
12,00012,000

 01اعتبار این جدول معادل  

درصد اعتبار منظور شده در 

متفرقه، محاسبه و درج  ردیف

 شده است.

 -دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین -۲0-۲۲1111

قانون  02انجام مطالعات و اجرای مفاد بند الف ماده 

 های توسعه کشوراحکام دائمی برنامه

60,000240,000300,000  

با  -های ژرفمطالعات و اکتشاف آب -۹0-۲۲1111

 اولویت زابل
1,000,0001,000,000  

اجرای  -اتمی ایران یانرژسازمان  -۹0-۲۲1111

ها و صیانت از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم

میلیارد ریال مربوط به  ۲11)منافع ملت ایران 

میلیارد ریال  011ای، هستهسازی و گداخت غنی

 ای(مربوط به تحقیقات راهبردی هسته

42,800257,200300,000

 ای و تملکتوزیع اعتبار هزینه 

میلیارد ریال به  011مبلغ 

نسبت توزیع کل اعتبار ردیف، 

 محاسبه شده است.

های های نوآورانه و شرکتطرح -۹۹-۲۲1111

 جمهورسیرئبنیان معاونت علمی و فناوری دانش
9,000,0009,000,000  

معاونت علمی و فناوری  -۸2-۲۲1111

کمک به افزایش سرمایه صندوق  -جمهورسیرئ

 و شکوفایی ینوآور

9,000,0009,000,000  

 دفاعیسازمان پژوهش و نوآوری  -۸0-۲۲1111

 طرح شهید فخری زاده -سپند()
04,500,0004,500,000  

  900,000900,000 نوآورانه جهاد دانشگاهیهای طرح -۸۲-۲۲1111

 

های متفرقه میلیارد ریال از محل ردیف ۹2هزار و  00دهد مبلغ می نشان 0۱جدول های که داده طورهمان

ب لدرصد آن در قا 00ای و درصد آن در قالب اعتبارات هزینه ۲0شده که  منظوربرای بخش پژوهش و فناوری 

 بینی شده است.ای پیشهای سرمایهداراییاعتبارات تملک 
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 های بخش پژوهش و فناوریتملک دارایی اعتبارات بررسی و تحلیل -5-4

 بخش پژوهش و فناوری هایطرح اجرایی مشکالت و تنگناها ترینمهم

 رشد و تحقیقاتی مراکز برای باال تکنولوژی با آزمایشگاهی تجهیزات قیمت بر آن تأثیر و ارز نرخ افزایش -

 ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح اعتبارات نامتناسب

 ریدخ قدرت حفظ موضوع و پیمانکاران به سه ساله سررسید با خزانه اسناد صورتتخصیص اعتبارات به -

 ها شده است.تمام شده وام قیمتخزانه موجب افزایش  اسناد

 فناوری و پژوهش بخش هایطرح زمینه در تنگناها از خروج هایراهکار

 باالست تکنولوژی با ابزار از استفاده به منوط هاآن تحقیقات عمده که پژوهشی مراکز اعتباری منابع تقویت -

 تعمیر هایطرح برای نقدی اعتبارات قالب در فناوری و پژوهش حوزه تملک هایطرح اعتبارات تخصیص -

 تجهیز و

 مدتکوتاه سررسید با احداثی هایطرح اعتبارات تخصیص -

 ها در بخش پژوهش و فناوریطرح گیریها و جهتویژگی

های بخش پژوهش و فناوری در دو ها در تأمین مالی اعتبارات تملک داراییگیریها و جهتترین ویژگیمهم

 دستگاه سیاستگذار سطح یک بخش یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز معاونت علمی و فناوری در

 :از عبارتند کشور کل 0010 سال بودجه الیحه

 جمهوریسرئهای مصوب سفر مقام معظم رهبری و تأمین اعتبار طرح -0

با  ربطیذهای اجرایی دستگاه آالتینماشهای تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و تأمین اعتبار طرح -2

 های موجودهدف حفظ و نگهداشت از سرمایه

های علم سازی پارکو محوطه آالتینماشجهیزات و های تعمیرات اساسی و خرید تتقویت اعتبارات طرح -0

 های علم و فناوریسازی و تأسیسات زیربنایی پارکسازی اراضی، محوطهو فناوری با هدف آماده

 یابندمی خاتمه 0010هایی که در سال پروژه یژهوبههای فعال ها و پروژهتأمین اعتبار مناسب برای طرح -0

 های علم و فناوری و خیرینهای مشارکتی پارکتأمین اعتبار پروژهتقویت اعتبارات کمک به  -۲

 های علم و فناوریای پارکهای سرمایهطرح تملک دارایی 00ملی شدن  -0

( قانون 0۸ماده )« ب»( بند ۱)ردیف متفرقه(، موضوع تبصره ) ۸هزینه در جدول  -ایجاد ردیف درآمد -۱

ها و فضاهای عمومی، آموزشی و پژوهشی از ی زیرساختایجاد، توسعه و نگهدار» با عنوانارزش افزوده 

 (.۲01111-۹0)ردیف « های علم و فناوریهای فناور مستقر در پارکمحل عوارض ارزش افزوده از شرکت



کل کشور 1041رد الیحه بودهج سال  ژپوهش و فناوری     

 

 
0۲ 

 بخش پژوهش و فناوری ایسرمایه دارایی تملک اعتبارات بررسی و تحلیل

 کل 0010 سال بودجه الیحه در توسعه و تحقیق گانه02 فصول ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات مجموع

 امور ایهای سرمایهتملک دارایی اعتبارات جمع از درصد ۱/2 که است ریال هزار میلیارد 02000 معادل کشور

 هایپژوهش فصول برای ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات بیشترین. است داده اختصاص خود به را گانهده

 کل از درصد 0/20و  ۲/2۸ و ۲/0۲ با ترتیب های پایه بهو پژوهش اقتصادی امور در توسعه و تحقیق ای،توسعه

سهم از کل اعتبارات تملک برای فصول تحقیق و توسعه در  ینکمتر .است شده منظور گانه02 فصول اعتبارات

دهم  2زیست )با یک دهم درصد(، تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی )با امور قضایی و نیز امور محیط

درصد( منظور شده است  0/1درصد( و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی )با 

 .(0۹ )جدول

 ریال( )میلیون 0010 سال بودجه الیحه در توسعهو  تحقیق گانه02 فصول ایسرمایه تملک باراتاعت مجموع :12 جدول

 عنوان کد
 یاهیسرما یهاییدارا تملک

 جمع اختصاصی متفرقه عمومی

 00۱،۸۲1 1 1 00۱،۸۲1 عمومی خدمات امور در توسعه و تحقیق فصل 0110111

 0،2۱1   0،2۱1 امنیتی و دفاعی امور در توسعه و تحقیق فصل 0010111

 0،111  0،111 1 قضایی امور در توسعه و تحقیق فصل 0212111

 2۲،010،2۹2 22،10۸،0۸1 ۸،022 0،201،2۲1 اقتصادی امور در توسعه و تحقیق فصل 0001111

 21،111 21،111   زیستمحیط امور در توسعه و تحقیق فصل 001۲111

0۲10111 
 شهری عمران مسکن، امور در توسعه و تحقیق فصل

 روستایی و
۸1۹،111   ۸1۹،111 

 1 1 1 1 سالمت امور در توسعه و تحقیق فصل 0010111

0۱1۹111 
 دنیب تربیت فرهنگ، امور در توسعه و تحقیق فصل

 گردشگری و
02،۲01   02،۲01 

 ۸۹2،0۲1   ۸۹2،0۲1 پایه هایپژوهش فصل 0۹10111

 0،۸00،2۹1   0،۸00،2۹1 ایتوسعه هایپژوهش فصل 0۹1۲111

 1 1 1 1 پژوهش و آموزش امور در توسعه و تحقیق فصل 0۹10111

 0۹  0۹  اجتماعی رفاه امور در توسعه و تحقیق فصل 0۸1۲111

 11،014،924 77،419،194 17،114 9،711،914 توسعه و قیتحق با مرتبط فصول جمع

 1،115،941،790 121،741،504 111،115،572 121،417،771 گانهده امور جمع

 7.2 17.7 4.4 1.0 (درصد) گانهده امور از توسعه و قیتحق با مرتبط فصول سهم

    کشور کل 0010 سال بودجه الیحه: منبع

گانه 02ای فصول های سرمایهمجموع اعتبارات تملک دارایی دهدیمنشان  0۸طور که اطالعات جدول همان

درصد افزایش یافته است. تغییر اعتبارات  0۲1 بیش از 0011نسبت به مصوب  0010در الیحه  تحقیق و توسعه

یق و فصل تحق جزبهکند و تغییرات در تمام فصول فصول از یک الگوی مشخص پیروی نمی برحسبتملک 

صد در برابر شده، منفی بوده است و میزان کاهش از حدود یک در 00توسعه در امور اقتصادی که بیش از 

درصد در فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی  011فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن تا حدود 
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یع عامل تغییر الگوی توز ینترمهمهای عملیاتی، رسد تغییر تعداد و عناوین برنامهدر نوسان است. به نظر می

 (.0۸ باشد )جدولمیای فصول تحقیق و توسعه های سرمایهاعتبارات تملک دارایی

نسبت به مصوب  0010 سال بودجه الیحه در توسعه تحقیق و گانه02 فصول ایتملک سرمایه تغییرات اعتبارات :19 جدول

 )میلیون ریال( 0011

 عنوان  کد

 ایهای سرمایهتملک دارایی

 رشد 1041الیحه  1044مصوب 

88.8 00۱،۸۲1 0،22۱،۱11 عمومی خدمات امور در توسعه و تحقیق فصل 0110111
99.8 0،2۱1 ۲01،111 امنیتی و دفاعی امور در توسعه و تحقیق فصل 0010111
95.7 0،111 0۸،۲11 قضایی امور در توسعه و تحقیق فصل 0212111
989.2 2۲،010،2۹2 2،002،1۹1 اقتصادی امور در توسعه و تحقیق فصل 0001111
97.5 21،111 ۹1۲،111 زیستمحیط امور در توسعه و تحقیق فصل 001۲111
1.3 ۸1۹،111 ۸21،111 روستایی و شهری عمران مسکن، امور در توسعه و تحقیق فصل 0۲10111
100 1 ۸۸،۹21 سالمت امور در توسعه و تحقیق فصل 0010111
22.9 02،۲01 ۹0،1۹1 گریگردش و بدنی تربیت فرهنگ، امور در توسعه و تحقیق فصل 0۱1۹111
11.6 ۸۹2،0۲1 0،002،10۸ پایه هایپژوهش فصل 0۹10111
26.9 0،۸00،2۹1 ۲،0۸2،۱00 ایتوسعه هایپژوهش فصل 0۹1۲111
1 1 1 پژوهش و آموزش امور در توسعه و تحقیق فصل 0۹10111
98.8 0۹ 0،021 اجتماعی رفاه امور در توسعه و تحقیق فصل 0۸1۲111

150.2 11،014،924 17،521،414 توسعه و قیتحق با مرتبط فصول جمع
 کشور کل 0010 سال بودجه و الیحه 0011قانون بودجه سال  :منبع

 سیاستگذار بخش پژوهش و فناوری هایدستگاه هایمشخصات طرح

گذار بخش، یعنی وزارت علوم، های سیاستای دستگاههای سرمایههای تملک داراییدر این قسمت طرح

 گیرد.مورد بررسی و تحلیل قرار می جمهوریسرئتحقیقات و فناوری و نیز معاونت علمی و فناوری 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

و فناوری در قالب سه فصل و چهار برنامه شامل  های مراکز پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقاتطرح

های علمی( و ای )برنامه پژوهشهای پایهآموزش عالی )برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص(، فصل پژوهش

آفرینی و برنامه حفظ، معرفی، انتشار و مستندسازی های توسعه فناوری و فنای )برنامههای توسعهفصل پژوهش

 ور شده است.علمی و فناوری( منظ

های های تملک داراییطرح که شامل طرح ۸۸تعداد « برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص»در قالب  -

میلیارد ریال  ۱۹۸و  هزار یکشود، با اعتباری حدود ها و مراکز آموزش عالی نیز میای دانشگاهسرمایه

 درصد رشد نسبت به اعتبار مصوب سال گذشته منظور شده است. 0/00اعتبار با 
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برنامه »درصد رشد نسبت به اعتبار سال گذشته در قالب  ۸/20میلیارد ریال و  ۸۹2طرح با  0تعداد  -

 بینی شده است.پیش« های علمیپژوهش

میلیارد  ۸۲۲و  هزار یکطرح با اعتباری معادل  2۸تعداد  «آفرینیبرنامه توسعه فناوری و فن»در قالب  -

 0/0۲های منظور شده در قالب این برنامه نسبت به سال گذشته بینی شده است. اعتبار طرحریال پیش

 درصد رشد داشته است.

درصد برای یک طرح از محل برنامه حفظ، معرفی، انتشار و  0/۹0باالترین میزان رشد اعتباری معادل  -

 .(21 )جدول میلیارد ریال منظور شده است ۸۹/۸1دسازی علم و فناوری با اعتباری معادل مستن

 )میلیون ریال(برنامه  تفکیک به فناوری و تحقیقات ،علوم وزارت ایهای سرمایهدارایی تملک اعتبارات :74 جدول
 رشد 1041الیحه  1044مصوب  طرح تعداد برنامه کد برنامه عنوان

18040030006793,410982,65023.9 های علمیبرنامه پژوهش
1803001000991,341,2571,789,15133.4 برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص

1805089000291,694,0001,955,15815.4 برنامه توسعه فناوری و فن آفرینی
سازی ، معرفی، انتشار و مستندبرنامه حفظ

 علم و فناوری
1805087000150,00090,80081.6

1353,878,6674,817,75924.2 جمع
 کشور کل 0010 سال بودجه الیحه: منبع

 جمهوررئیسمعاونت علمی و فناوری 

در قالب سه برنامه از  جمهوریسرئ یو فناورای برای معاونت علمی های سرمایهتملک دارایی طرح ۱تعداد 

آفرینی، برنامه تولید و ارائه کاال و خدمات علمی، فنای شامل برنامه توسعه فناوری و های توسعهفصل پژوهش

منظور شده است.  میلیارد ریال 94حدود با  درمجموعهای نوپدید تخصصی و برنامه راهبری و توسعه فناوری

درصد رشد  ۱/0نسبت به اعتبار مصوب سال گذشته  جمهوریسرئمجموع اعتبارات معاونت علمی و فناوری 

 .(20)جدول  داشته است

 )میلیون ریال(برنامه  تفکیک به جمهورسیرئمعاونت علمی و فناوری  ایهای سرمایهدارایی تملک اعتبارات :71 جدول

 برنامه کد برنامه عنوان
 تعداد
 1041الیحه  1044مصوب  طرح

180508900011009 برنامه توسعه فناوری و فن آفرینی
1805088000533,95037,360 برنامه تولید و ارائه کاال و خدمات علمی، تخصصی

1805083000150,00052,210 های نوپدیدبرنامه راهبری و توسعه فناوری
784,05089,579 جمع

 کشور کل 0010 سال بودجه الیحه: منبع

هزار میلیارد  2پارک علم و فناوری طرح تأمین فضا با اعتباری حدود  20برای  0010در الیحه بودجه سال 

 درصد افزایش یافته است. 02این اعتبارات نسبت به سال گذشته  کهریال اعتبار منظور شده 
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میلیارد  010و  ارهز یکپارک علم و فناوری دارای طرح تعمیر و تجهیز با اعتباری حدود  0۸همچنین تعداد 

های علم و فناوری در ای پارکهای سرمایههای تملک داراییاعتباری که برای طرح درمجموعباشند. ریال می

که این  درصد افزایش یافته ۱0منظور شده نسبت به اعتبارات مشابه در سال گذشته  0010الیحه بودجه سال 

 .(22)جدول  ایی لحاظ شده استسازی اراضی و تأسیسات زیربنافزایش با هدف آماده

 )میلیون ریال( 0010های علم و فناوری در الیحه ای پارکهای سرمایههای تملک داراییوضعیت اعتبار طرح :77 جدول
 درصد رشد 1041الیحه  1044مصوب  تعداد طرح موضوع

24 1,525,310 2,009,89832  فضا تأمین
39 635,270 1,103,40074  تعمیر و تجهیز

63 2,160,580 3,113,29844  جمع
 

 بخش پژوهش و فناوری هایطرح مالی تأمین نحوه

 باشد،می حاکمیتی بخش وظایف از اراضی سازیآماده و کالبدی فضای هایزیرساخت تأمین کهاین به توجه با

 و سنواتی بودجه قوانین طریق از اخیر هایسال طی البته. است دولت عهده بر نیز آن اعتبارات تأمین لذا

 تملک هایطرح تکمیل برای مالی منابع تأمین منظور به تسهیالت از استفاده سازوکار امنا، یئته در تصویب

 است. شده بینیپیش زیر شرح به ایسرمایه دارایی

 .تمامنیمه هایپروژه تکمیل برای بانکی تسهیالت از استفاده -0

 .تمامنیمه هایپروژه تکمیل برای اختصاصی درآمد منابع از استفاده -2

 .تمامنیمه هایپروژه تکمیل برای خیرین منابع از استفاده -0

 بخش پژوهش و فناوری گذارهای سیاستدستگاه ایسرمایه دارایی تملک اعتبارات بررسی و تحلیل

ای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سرمایه هایدارایی تملک طرح 00۲ مجموع از 20 جدول اطالعات بر اساس

از مجموع اعتبارات وزارت در حوزه ستادی شامل یک طرح  درصد 0/00 طرح با 2 در حوزه پژوهش و فناوری،

درصد از اعتبارات ستاد( و یک طرح با ماهیت تأمین فضا به  0۱ها )با ها و آزمایشگاهبا ماهیت تجهیز کارگاه

ت امجموع اعتبار درصد از اعتبار ستاد( منظور شده است. ۹0و سایر منابع )با منظور جلب مشارکت خیرین 

 درصد افزایش یافته است. 02این دو طرح ستادی نسبت به سال گذشته 

بینی شده است، تعداد های علم و فناوری این وزارت پیشطرح که برای مراکز پژوهشی و پارک 000از مجموع 

 و درصد از اعتبارات، با ماهیت تعمیر 02طرح با  ۸۸ت، با ماهیت تأمین فضا و درصد از اعتبارا ۲۹طرح با  00

درصد افزایش  0۲میلیارد ریال اعتبار نسبت به سال گذشته  220۱1های تأمین فضا با باشند. طرحتجهیز می

دجه با اعتباری درصد افزایش نسبت به سال گذشته در الیحه بو 00و تجهیز با  های تعمیراند. طرحاعتبار داشته

 اند.میلیارد ریال منظور شده 02۱۹۸معادل 
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 ساتیتأس و یسازمحوطه ،یاراض یسازآماده» عنوان با جدیدی ردیف متفرقه هایردیف قالب در همچنین

( قانون مالیات بر 0۸( بند )ب( ماده )۱به منظور اجرایی سازی تبصره ) «یفناور و علم یهاپارک ییربنایز

های فناور مستقر در سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت موضوع 0011مصوب سال  ارزش افزوده

میلیارد ریال پس از واریز به حساب خزانه از محل  ۸111شود مبلغ بینی میها منظور شده است. پیشپارک

 فضاهای و هااختیرسزهای علم و فناوری ابالغ شود تا به منظور ایجاد، توسعه و نگهداری این ردیف به پارک

 .عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری هزینه شود

 فناوری )میلیون ریال( و تحقیقات علوم، وزارت ای پژوهشی و فناوریسرمایه هایدارایی تملک هایطرح :71 جدول

 ییاجرا دستگاه
 تعداد

 طرح
 1041الیحه  1044قانون 

سهم 

 از کل

رشد الیحه 

به قانون  1041

1044 

ستاد وزارت 
علوم، 

تحقیقات و 
 فناوری

فضای پژوهشی و فناوری  تأمین
 درصد سایر منابع و خیرین( ۲1)

0 000,001000,511۹00۸%

01,111۸0,0۲10۱۲۹% 0 هاکارگاهو  هاآزمایشگاهطرح تجهیز 

0۸0,001۲۲۹,0011/1102% 2 یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت ستاد جمع

 مراکز پژوهشی
های و پارک

 علم و فناوری

فضای پژوهشی و  تأمینهای طرح
 فناوری

00 2,000,1002,0۱1,008۲۹0۲% 

های تعمیر و تجهیزطرح  ۸۸ 0,000,2۲۱0,۱۹۸,0۲00200%

 یفناور و علم یهاپارک و یپژوهش مراکز جمع
 عتف وزارت

000 0,0۹۲,2۲۱4,2۲۸,۲۸۸0/2222%

3,222,1124,212,25914470% 115 کل جمع

 فردی
 متفرقه

۹0-
۲01111 

ها و ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت
فضاهای عمومی، آموزشی و پژوهشی از 
محل عوارض ارزش افزوده دریافتی از 

های های فناور مستقر در پارکشرکت
 علم و فناوری

 - 0 

 

 

 کشور کل 0010 سال بودجه الیحه کشور؛ کل 0011 سال بودجه قانون: منبع

 خواهند رسید برداریبهره به در سال آینده که هاییپروژه

 ۹، تعداد 0010و  0011های سال ، مشروط به تخصیص اعتبارات مصوب در0010شود در سال بینی میپیش

حجم  مترمربع 002211با  درمجموعهای ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های دستگاهپروژه از پروژه

 .آمده است 20برداری در سال آینده در جدول های قابل بهرهبرداری برسند. مشخصات پروژهعملیات به بهره
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 برداری خواهند رسید )میلیون ریال(به بهره 0010سال  در که هاییپروژه مشخصات :70 جدول

دستگاه  عنوان

 ییاجرا

 شماره

 یبندطبقه
 خاتمه سال پروژه عنوان طرح عنوان

 یکم هدف

 )مترمربع(

های پژوهشگاه دانش
 بنیادی

1804010001احداث رصدخانه ملی 

زیرپروژه:  -احداث رصدخانه ملی
راه دسترسی، شبکه انتقال برق و 

 فیبر نوری

317,8007,000

پارک علم و فناوری 
استان خراسان 

 شمالی

1805070029 احداث و تجهیز پارک علم و
 فناوری )خراسان شمالی(

تجهیز پارک علم و احداث و 
 فناوری

54,4805,000

پارک علم و فناوری 
 استان لرستان

1805070031 احداث پارک علم و فناوری
 لرستان

احداث پارک علم و فناوری 
 لرستان

103,4205,000

پارک علم و فناوری  
 آذربایجان غربی

1805070041 احداث پارک علم و فناوری
 آذربایجان غربی

و فناوری احداث پارک علم 
 آذربایجان غربی

90,80010,000

احداث پارک علم و فناوری 1805010001 جهاد دانشگاهی
 استان کرمانشاه

احداث پارک علم و فناوری استان 
 کرمانشاه

27,24020,000

پارک علم و فناوری 
 استان فارس

1805070012فضاهای پژوهشی و  تأمین
 فناوری )فارس(

99,8806,200 تکمیل برج فناوری

پارک علم و فناوری 
استان خراسان 

 جنوبی

1805070032 احداث پارک علم و فناوری
 خراسان جنوبی

احداث پارک علم و فناوری 
 خراسان جنوبی

136,2005,000

پارک علم و فناوری 
و  چهارمحالاستان 

 بختیاری

1805070045فضای پژوهشی و فناوری تأمین 
احداث پارک علم و فناوری 

 بختیاری چهارمحال و
136,2005,000

 11.744 جمع

 های سطح یکبررسی و تحلیل مجموع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل دستگاه -5-5

 یدرصد مجموع اعتبارات پژوهش و فناور یکاز  یشکه ب یکسطح  یاستگذارس دستگاه 02 عناوین 2۲ جدول

 .دهدیاند را نشان مرا به خود اختصاص داده

را به خود اختصاص  یدرصد از مجموع اعتبارات پژوهش ۲/۹2 درمجموعدستگاه  ۲جدول تعداد  ینا بر اساس

درصد؛ وزارت جهاد  00از  یبا برخوردار یو فناور یقاتها عبارتند از وزارت علوم، تحقدستگاه یناند. اداده

هزار  0۹ یعنیوزارت  ینا یدرصد از درآمد اختصاص ۹2درصد )البته حدود  ۲/01از  یبا برخوردار یکشاورز

 رازی مؤسسهدر  0۸-کوویداز فروش محصوالت مرتبط با  یناش یال،ر یلیاردم 02۹هزار و  00از  یالر یلیاردم

درصد؛ وزارت دفاع  2/۹با  یدرصد؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ۸با  یو فناور یاست(؛ معاونت علم

گفته شد  قبالًکه  طورهمان. یدرصد از مجموع اعتبارات پژوهش و فناور ۸/0مسلح با  یروهاین یبانیو پشت

 0۸-کوویداز محصوالت مرتبط با  یناش یمربوط به درآمد اختصاص یبخش اعظم اعتبار وزارت جهاد کشاورز

 و ژوهشپ اعتبارات از درصد 2/۸2 درمجموع است، آمده 2۲ جدول در آن عناوین که دستگاه 02 تعداد .است

 .اندداده اختصاص خود به را فناوری
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 (ریال میلیون)گذار سطح یک های سیاستهای پژوهش و فناوری دستگاهای و تملک برنامهاعتبارات هزینه :75 جدول

سهم از 

 کل
 جمع کل

 مصارف اختصاصی
 تملک

  هادارایی

 یانهیهز

 شماره دستگاه اصلی عنوان دستگاه اصلی

 جمع
 تملک

 هادارایی
 سایر جمع یانهیهز

حقوق و 

 دستمزد

31.0 68,789,664 16,156,055 0 16,156,055 3,747,750 48,885,859 31,684,104 17,201,755 113501 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

30.5 67,572,363 46,427,564 21,994,690 24,432,874 2,201,942 18,942,857 3,430,036 15,512,821 151000 وزارت جهاد کشاورزی

9.0 19,873,214 232,000 0 232,000 89,580 19,551,634 19,207,369 344,265 101053 جمهورسیرئمعاونت علمی و فناوری 

8.2 18,140,754 2,672,074 0 2,672,074 1,089,638 14,379,042 8,665,275 5,713,767 129001 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3.9 8,641,277 4,110,000 0 4,110,000 1,270 4,530,007 4,530,007 0 111101 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

1.7 3,811,608 400,000 25,000 375,000 1,037,430 2,374,178  1,019,361 143500 وزارت نیرو

1.5 3,386,561 1,800,000 0 1,800,000 0 1,586,561 286,072 1,300,489 149001 و فناوری اطالعات وزارت ارتباطات

1.5 3,290,135 350,000 0 350,000 0 2,940,135  0 144000 سازمان انرژی اتمی ایران

1.4 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0  0 143000 وزارت نفت

1.3 2,900,123 57,780 0 57,780 49,810 2,792,533 1,592,044 1,200,489 113601 انقالب فرهنگیدبیرخانه شورایعالی 

1.2 2,748,381 0 0 0 0 2,748,381 2,748,381 0 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی
111301

1.1 2,443,425 650,000 0 650,000 908,000 885,425 234,387 651,038 153000 وزارت راه و شهرسازی
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 گذار از اعتبارات پژوهش و فناوریهای سیاستدستگاه سهم :9 نمودار

 ای، تملک و درآمد اختصاصیگذار به تفکیک هزینههای سیاستمیزان اعتبارات پژوهشی سایر دستگاه

آمده است. 20و نیز سهم هر یک از کل اعتبارات پژوهشی در جدول 

00.1;وزارت علوم

;جهاد کشاورزی 

01.۲
۸.1;معاونت علمی

۹.2;بهداشت 

0.۸;وزارت دفاع
0۱.۲;سایر
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 (ریال میلیون)گذار سطح یک های سیاستهای پژوهش و فناوری سایر دستگاهای و تملک برنامهاعتبارات هزینه :71 جدول
سهم از 

 کل
 جمع کل

 تملک مصارف اختصاصی
 هادارایی

 یانهیهز
 شماره دستگاه اصلی عنوان دستگاه اصلی

جمع  تملک
هادارایی یانهیهز  حقوق و دستمزد سایر جمع

0.93 2,058,193 0 0 0 0 2,058,193  0 114020 های علمیهشورای عالی حوزه
0.84 1,866,613 0 0 0 0 1,866,613  0 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی 

 ایران
111200

0.80 1,764,734 60,000 0 60,000 0 1,704,734 1,406,241 298,493 101001 نهاد ریاست جمهوری
0.73 1,615,621 130,000 0 130,000 137,950 1,347,671 908,697 438,974 102501 سازمان برنامه و بودجه کشور
0.68 1,510,001 0 0 0 0 1,510,001 1,159,215 350,786 101501 مجلس شورای اسالمی
0.62 1,385,724 319,585 0 319,585 0 1,066,139  364,434 127500 وزارت آموزش و پرورش
0.62 1,370,427 0 0 0 0 1,370,427 1,370,427 0 114301 سازمان تبلیغات اسالمی
0.42 925,890 110,000 0 110,000 10,890 805,000  540,000 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

 صنایع دستی
113700

0.41 909,310 50,500 0 50,500 1,810 857,000  174,000 114000 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
0.30 658,000 0 0 0 0 658,000  0 های علمیه شورای سیاستگذاری حوزه

 خواهران
114318

0.25 549,788 180,000 0 180,000 0 369,788  366,288 146000 سازمان ملی استاندارد
0.21 466,992 0 0 0 0 466,992  355,212 155000 وزارت صنعت، معدن و تجارت
0.14 320,000 0 0 0 0 320,000  0 های ریزی مدیریت حوزهبرنامهشورای 

 علمیه خراسان
114025

0.14 310,319 9,000 0 9,000 0 301,319 153,457 147,862 154000 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
0.12 276,606 0 0 0 0 276,606  0 ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 

 جمهوری اسالمی ایران
111400

0.12 263,417 8,000 0 8,000 3,000 252,417  0 108100 دادگستری جمهوری اسالمی ایران
0.10 224,143 80,000 20,000 60,000 0 144,143  104,276 140000 زیستسازمان حفاظت محیط
0.07 162,761 87,000 0 87,000 0 75,761  28,610 110000 وزارت امور اقتصادی و دارایی
0.06 140,000 0 0 0 0 140,000  0 101600 شورای نگهبان
0.05 115,000 0 0 0 0 115,000  0 فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی 

 ایران
106000

0.05 104,681 0 0 0 0 104,681  0 101026 مجمع تشخیص مصلحت نظام
0.04 80,000 40,000 0 40,000 0 40,000 37,000 3,000 131601 بنیاد شهید و امور ایثارگران
0.03 55,688 0 0 0 0 55,688  0 128500 وزارت ورزش و جوانان
0.02 35,000 0 0 0 0 35,000  0 105000 وزارت کشور
0.01 24,240 0 0 0 0 24,240  0 101057 سازمان اداری و استخدامی کشور
144 221,811,433 76,939,558 22,039,690 54,899,868 9,279,070 135,592,805 77,421,212 46,115,920  جمع کل
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 های علم و فناوری در ایرانمشخصات کلی پارک

 توزیع کنند.پارک علم و فناوری در بخش دولتی و غیردولتی در کشور فعالیت می 0۱در حال حاضر تعداد 

 های علم و فناوری به تفکیک شهرستان به شرح زیر است:جغرافیایی پارک

 ( 0پارک(، یاسوج ) 2پارک(، کرج ) 2پارک(، زنجان ) 0پارک(، اصفهان ) 01تهران  ،)0) آبادخرمپارک 

 پارک(، یزد 0پارک(، شاهرود ) 0پارک(، ایالم ) 0پارک(، سنندج ) 0) پارک(، شهرکرد 0پارک(، کرمان )

تبریز  پارک(، 0قشم ) پارک(، 0پارک(، بوشهر ) 0پارک(، زاهدان ) 0پارک(، رشت ) 0پارک(، شیراز ) 0)

پارک(،  0پارک(، سمنان ) 0پارک(، ارومیه ) 0پارک(، بجنورد ) 0قال )آق پارک(، 0همدان ) پارک(، 0)

پارک(،  0پارک(، بیرجند ) 0پارک(، کرمانشاه ) 0پارک(، اراک ) 0پارک(، قم ) 0پارک(، قزوین ) 0ساری )

 پارک(. 0پارک(، مشهد ) 0پارک(، اهواز ) 0پارک(، اردبیل ) 0پارک(، کاشان ) 0بندرعباس )

 های تهران، شهید بهشتی، علوم پزشکی های علم و فناوری دانشگاههای تهران عبارتند از پارکپارک

ردیس، پارک نوآوری و فناوری صنعت ایران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، آزاد اسالمی، پارک فناوری پ

 های نرم و صنایع فرهنگی )جهاد دانشگاهی(ایرانیان، پارک ملی علوم و فناوری فناورینفت، پارک علم و 

 های اصفهان عبارتند از پارک علم و فناوری سالمت، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، پارک علم پارک

 و فناوری شیخ بهایی

 فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان و زنجان عبارتند از پارک علم  دو پارک علم و فناوری

 استان زنجان فناوریو پارک علم و 

 تعداد دو پارک ( علم و فناوری البرز و پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطالعاتICT در شهرستان )

 اند.کرج واقع شده

 ۹منظور شده است. همچنین تعداد  2ارک به صورت دستگاه سطح پ 00تعداد  0010در الیحه بودجه سال 

عناوین و اعتبارات  2۱ذیل دانشگاه مربوطه درج شده است. جدول  0پارک دانشگاهی به صورت دستگاه سطح 

هزار میلیارد ریال برای  02حدود  ،دهد. بر اساس این جدولرا نشان می 2پارک علم و فناوری سطح  00

ای، حدود درصد این اعتبارات در قالب اعتبارات هزینه 02سطح دو منظور شده است.  یفناورو های علم پارک

درصد از مجموع این اعتبارات  20ای منظور شده است. های سرمایهدرصد در قالب اعتبارات تملک دارایی 02

 بینی شده است.از محل درآمد اختصاصی پیش

 ای تهران، شریف، زنجان، امیرکبیر، سمنان، تربیت مدرس، شهیدهپارک علم و فناوری ذیل دانشگاه ۱تعداد 

ها را نشان مشخصات این پارک 2۹منظور شده است. جدول  0ریال اعتبار در سطح  یلیاردم 02۲۲۸با بهشتی 

 دهد.می
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 )میلیون ریال(0010های عمومی و اختصاصی در الیحه بودجه سال از محل هزینه 2های علم و فناوری سطح اعتبارات پارک :72 جدول

 جمع کل

 تملک مصارف اختصاصی
 هایدارایی

 یسرمایه

 یانهیهز

 کد عنوان
 جمع

 تملک
 هایدارایی

 ایسرمایه

 سایر جمع یانهیهز
حقوق و 
 دستمزد

1,436,759 750,000 0 750,000 0 686,759 609,112 77,647 113540 اصفهان تحقیقاتی شهرک علمی،
699,588 400,000 0 400,000 0 299,588 286,072 13,516 149300 ارتباطات و فناوری اطالعات پارک علم و فناوری
427,165 250,000 0 250,000 9,080 168,085 160,444 7,641 113531 پارک علم و فناوری خوزستان
589,195 230,000 0 230,000 0 359,195 299,916 59,279 113523 پارک علم و فناوری خراسان رضوی
487,468 200,000 0 200,000 0 287,468 249,549 37,919 113528 پارک علم و فناوری یزد
1,246,111 200,000 0 200,000 10 1,046,101 989,079 57,022 101049 پارک فناوری پردیس
322,446 126,800 0 126,800 136,200 59,446 48,216 11,230 101055 خلیج فارس )قشم( یفناورستیزپارک 
435,388 100,000 0 100,000 99,880 235,508 211,797 23,711 113524 پارک علم و فناوری فارس
479,210 100,000 0 100,000 0 379,210 327,314 51,896 113525 پارک علم و فناوری گیالن
306,980 100,000 0 100,000 0 206,980 169,428 37,552 113529 پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
296,624 70,000 0 70,000 0 226,624 186,131 40,493 113526 پارک علم و فناوری مرکزی
374,214 70,000 0 70,000 36,320 267,894 262,687 5,207 113539 پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
350,655 70,000 0 70,000 45,400 235,255 206,031 29,224 113542 پارک علم و فناوری کردستان
234,366 60,000 0 60,000 0 174,366 139,166 35,200 113527 پارک علم و فناوری سمنان
193,152 60,000 0 60,000 0 133,152 114,338 18,814 114801 قزوین یآورفنپارک علم و 
146,878 50,000 0 50,000 10 96,868 79,955 16,913 127481 پارک علم و فناوری گلستان
384,715 49,000 0 49,000 108,960 226,755 191,650 35,105 113534 پارک علم و فناوری مازندران
299,585 40,000 0 40,000 90,800 168,785 141,999 26,786 122506 آذربایجان غربی یآورفن وپارک علم 
254,777 35,000 0 35,000 90,800 128,977 109,590 19,387 113532 پارک علم و فناوری هرمزگان
240,587 34,000 0 34,000 18,160 188,427 183,940 4,487 123205 پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد
232,964 33,000 0 33,000 45,400 154,564 104,607 49,957 113552 پارک علم و فناوری خلیج فارس )بوشهر(
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 جمع کل

 تملک مصارف اختصاصی
 هایدارایی

 یسرمایه

 یانهیهز

 کد عنوان
 جمع

 تملک
 هایدارایی

 ایسرمایه

 سایر جمع یانهیهز
حقوق و 
 دستمزد



313,025 25,000 0 25,000 136,200 151,825 136,217 15,608 113538 پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
339,333 22,000 0 22,000 0 317,333 276,028 41,305 113530 کرمان پارک علم و فناوری
275,219 20,000 0 20,000 136,200 119,019 104,648 14,371 113535 پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری
299,981 20,000 0 20,000 90,800 189,181 175,286 13,895 116015 پارک علم و فناوری اردبیل
278,369 20,000 0 20,000 104,420 153,949 125,721 28,228 117202 پارک علم و فناوری لرستان
201,287 16,000 0 16,000 90,800 94,487 66,924 27,563 113551 پارک علم و فناوری همدان
194,910 15,000 0 15,000 61,780 118,130 98,457 19,673 113536 پارک علم و فناوری قم
175,380 12,000 0 12,000 54,480 108,900 87,418 21,482 113533 پارک علم و فناوری خراسان شمالی
191,574 8,000 0 8,000 72,640 110,934 89,511 21,423 113541 پارک علم و فناوری ایالم
57,344 4,000 0 4,000 10 53,334 49,106 4,228 113558 پارک علم و فناوری زنجان
53,015 0 0 0 0 53,015 33,913 19,102 113673 البرزپارک علم و فناوری 
250,104 0 0 0 0 250,104 180,075 70,029 113628 کرمانشاه یآورفن وپارک علم 

 جمع 955،291 1،090،175 2،054،712 1،072،154 1،129،244 4 1،129،244 17،412،112

 (ریال میلیون)0010های عمومی و اختصاصی در الیحه بودجه سال از محل هزینه 0های علم و فناوری سطح اعتبارات پارک :72 جدول

 کد عنوان ایهزینه تملک اختصاصی جمع کل

660,493 327,323 115,000 218,170 114520 یآورفنپارک علم و  -دانشگاه تهران
85,639 16,000 9,000 60,639 126401 یآورفن وپارک علم  -دانشگاه سمنان
140,175 43,000 12,000 85,175 115707 علم و فناوریپارک  -دانشگاه صنعتی شریف
172,540 57,000 40,000 75,540 126904 پارک علم و فناوری -مرکز آموزش عالی تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان
403,879 200,000 20,000 183,879 121009 یآورفنپارک علم و  -دانشگاه تربیت مدرس
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 کد عنوان ایهزینه تملک اختصاصی جمع کل

75,148 10,000 30,000 35,148 114620 یآورفنپارک علم و  -دانشگاه شهید بهشتی
20,867 0 0 20,867 122003 ریرکبیامپارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی 
97,083   97,083 113684 فناوری نرم و صنایع فرهنگی پارک علوم، -جهاد دانشگاهی

1,655,824 653,323 226,004 776,504  جمع
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 پژوهشی و فناوری ذیل امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری )میلیون ریال( مؤسساتای مراکز و اعتبارات هزینه :79 جدول

 رشد اختصاصی

 1041الیحه 

 عنوان 1044مصوب 
 سایر جمع

حقوق و 

 دستمزد

021022۸۲1 1/1  یپژوهش مراکز 202۲0220۹0 00220۱2۱۹۹ ۸2022220۸ 222۹۸1210۱ 

02۹002020 1/2  یفناور و علم یهاپارک ۱2001202۸ 021002۸۸0 ۱20۸02۱2۹ ۹22202۱0۸ 

022111 1/11-  یستاد یهافیرد 2۸22۲۸21۸0 2۹۱2200 0۸2۹0020۹2 2120112۸2۲ 

 جمع 52.047.741 10.594.477 11.172.159 51.712.121 -1/17 1.222.421

 

پژوهشی و فناوری ذیل امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در  مؤسساتای مراکز و مجموع اعتبارات هزینه

های علم درصد کاهش داشته است. اعتبار پارک 0/02، 0011نسبت به قانون مصوب سال  0010الیحه سال 

بینی و درصد رشد پیش 0/0و مراکز پژوهشی با  مؤسساتای درصد و اعتبار هزینه 0/۹با  درمجموعو فناوری 

درصد کاهش اعتبار نسبت به سال  0/00گذار با های سیاستهای ستادی ذیل دستگاهمنظور شده است. ردیف

 ند.ارو بودههگذشته روب
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