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چکيده

ثِ ػلت ػذم استجبى ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ( )RTOsثب كٌؼت ٍ توبيل ثيـتش آًْب ثشای اًدبم فؼبليتتّتبی ًضديتلتتش ثتِ
داًـگبّب ،مِ هٌدش ثِ ًبمبسآهذی آًْب دس اًدبم هأهَسيت اكليؿبى ؿذُ ثَد ،اص ػي ػبل پيؾ ،دٍلتّب دس ثؼيبسی اص مـتَسّب ثتب
مبّؾ ثَدخِّبی دٍلتي ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ،آًْب سا ثشای تأهيي هبلي اص ًشيق ثَدخِّتبی تحقيقتبتي كتٌؼت ّتذايت
ًوَدًذ ٍ دس ثشخي اص هَاسد ًيض اص ًشيق قٌغ ثَدخِّبی دٍلتي ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثِ دسآهذصائي (ثِ هٌظَس خَدمفبئي)
هدجَس ؿذًذ .ثشايي اػبع ًَع ديگشی اص ػبصهبىّبی پظٍّـي ثب ػٌَاى ػبصهبىّبی تحقيق قشاسدادی ) (CROؿنل گشفت .دس ايي
هقبلِ ثِ هٌظَس پبػخ ثِ ايي ػؤال مِ آيب الگَی تحقيقبت قشاسدادی ثب هأهَسيت ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی دس تَػتؼِ فٌتبٍسی
تٌبثق داسد يب خيش ،اثتذا ثِ هشٍس تبسيخي هَهَع پشداختِ ٍ ػپغ فشايٌذ تحقيقبت قشاسدادی ٍ تحقيقبت هؼتقل ٍ ٍيظگيّبی آًْب
ثشسػي ؿذُ اػت ٍ ثش هجٌبی آى ًتبيح ٍ پيـٌْبدات اسائِ ؿذُ اػتً .تبيح ًـبى هيدّذ مِ اًدبم تحقيقبت تَػؼِ فٌبٍسی تَػي
ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثِ ؿنل تحقيقبت قشاسدادی هيبى ثٌگبُ كٌؼت ٍ ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثِ ػلت هغبيشت ثتب
الضاهبت ٍ هبّيت تَػؼِ فٌبٍسی ٍ ؿشايي مبس ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی گضيٌِ هٌبػجي ًويثبؿذ ٍ سٍينشد تحقيقتبت هؼتتقل
ثِ ػٌَاى سٍؽ هٌبػتتش پيـٌْبد هيؿَد.
واژگان کليدي

تحقيقبت قشاسدادی؛ تحقيقبت هؼتقل؛ ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی؛ ػبصهبىّبی تحقيقبت قشاسدادی؛ هذل مؼت ٍ مبس.
فٌبٍسی ػول ًوَدُ ٍ ثيـتش ثِدًجبل تَػؼِ اقتلبدی مـَس اص ًشيق اسائتِ
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ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هأهَسيت حوبيت فٌبٍساًتِ ٍ ًَآٍساًتِ اص

خذهبت ػلوي ٍ فٌبسٍی ٍ ًَآٍسی ٍ يتب تَػتؼِ متبسثشد تدتبسی فٌتبٍسی ٍ
داًؾ ّؼتٌذ [.]1

كٌبيغ هشثَى ٍ هشتجي ثِ هٌظَس استقبی تَاًوٌتذیّتبی آًْتب دس ساػتتبی

دس اثتذای ايدبد ػبصهبىّتبی پتظٍّؾ فٌتبٍسی ،هأهَسيتت آًْتب اًدتبم

سقبثتپزيشی سا ثش ػْذُ داسًذ .تقشيجبً توبم ػبصهبىّبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی

پظٍّؾ ثشای تَػؼِ فٌبٍسی ثب اػتفبدُ اص ثَدخِّبی دٍلتتي ثتَد .ثتش ايتي

ثشای ايفبی ًقؾ خَد ،هيضاى قبثل تَخْي اص ثَدخِ اكلي خَد سا اص دٍلتت

اػبع ثب تَخِ ثِ ايٌنِ آًْتب ػتبصهبى يشاًتفتبػي ثَدًتذ ختض هؤػؼتبت

دسيبفت هيمٌٌتذّ ،شچٌتذ متِ اص آًْتب تَقتغ هتيسٍد متِ سٍص ثتِ سٍص ثتش

هحؼَة هيؿذًذ .اهب ثؼتيبسی اص ايتي هؤػؼتبت فبقتذ «استجتبى هتؤثش ثتب

دسآهذصايي خَد افضٍدُ ٍ يب ثشای دسيبفتت ثَدختِّتبی سقتبثتي دٍلتتي دس

كٌؼت» ثَدًذ ٍ خذهبت الصم سا ثِ كٌبيغ هشثًَِ اسائِ ًذادًذ ٍ ثتِ ختبًش

هٌبقلتتِّتتب ؿتتشمت ًوبيٌتتذ .ثتتِ ّوتتيي دليتتل اػتتت متتِ دس مـتتَسّبی

ػذم استجبى ثب كٌؼت مِ هٌدش ثِ ًبتَاًي آًْب دس ؿٌبخت ًيبصّبی فٌبٍساًتِ

تَػؼِيبفتِ ،هأهَسيتت اكتلي ػتبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ا لتت دس

ساّجشد كتٌؼت ٍ ًتبتَاًي دس اًتقتبل تنٌَلتَطی ثتِ ثختؾ كتٌؼت (ػتذم

ساػتبی ثشآٍسدُ ػبختي ًيبصّبی فٌبٍساًِ كٌؼت تؼشيف ٍ خْتگيشی ؿذُ

تدبسیػبصی هَفق) هيگشديذ ،هَسد اًتقبد ؿذيذ قشاس گشفتٌذ [.]2

اػت .دس هقبثل دس مـَسّبی دس حبل تَػؼِ ،ايي ػبصهبىّب هؼوَالً ثؼٌَاى

يني اص هْنتشيي داليل ػذم استجبى هؤػؼبت فٌبٍسی ثب كٌؼت ٍ توبيل

خبيگضيٌي ثشای موجَد ػشهبيِگزاسی ثختؾ خلَكتي ثتشسٍی پتظٍّؾ ٍ

ثيـتش ثشای اًدبم فؼبليتّبی ًضديلتش ثِ داًـگبّب ،تأهيي مل ثَدخِ ايتي
ػبصهبىّب اص ًشيق هٌبثغ دٍلتي ٍ ػوَهي ثَد .ثش ايي اػتبع ٍ ثتِ هٌظتَس

)1. Research & Technology Organizations (RTO

ًَ يؼٌذُ هؼئَل

ثشًشف مشدى ايي هـنالت ،ػيبػتّبی اكالحي دٍلتّب ايي هؤػؼبت سا

فللٌبهِ سؿذ فٌبٍسی ،ػبل دٍاصدّن ،ؿوبسُ  ،45صهؼتبى 1394

ػذم تٌبثق الگَی تحقيقبت قشاسدادی ثب هأهَسيت ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی دس تَػؼِ فٌبٍسی
ثٌذسيبى

3

هدجَس ثِ تأهيي ثخـي اص هخبسج خَد اص ًشيق ػقذ قتشاسداد ثتب كتٌؼت ٍ

ؿشمتّبی خذيذ (اقوبسی /صايـتي) هـتبسمت داؿتتِ ثبؿتٌذ [ .]3ثتشايي

اًدبم پشٍطُ ّبی پظٍّـي (ا لت هؼتئلِهحتَس) ثتشای كتٌؼت ًوتَد .ايتي

اػبع ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثب چبلـي دٍ ػَيِ هَاخِ ّؼتتٌذ :اص

تلتتويوبت دس اختتشا ػتتبصهبىّتتبی پتتظٍّؾ فٌتتبٍسی سا ثتتِ ػتتَی ثتتبصاس ٍ

يل ػَ ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثب خَاػتِّبی خذيذ ٍ سٍ ثِ سؿذ اص

حشمتتتّتتبی تدتتبسی ػتتَب داد ثتتِ گًَتتِای متتِ آًْتتب دس خْتتت اختتشای

ػَی ريٌفؼبى هَاخِ ّؼتٌذ ٍ اص ػَی ديگش ثب دٍلتي مِ ثًِتَس فضايٌتذُ

پظٍّؾّبی قشاسدادی ثشای تأهيي هٌبثغ هتبلي ختَد ٍ حتتي ختَدگشداًي

ػيبػتّبی هحذٍدمٌٌذُ مولّتبی هتبلي ثتشای ايتي ػتبصهبىّتب ٍهتغ

(هؼتقل ؿذى اص حوبيت هتبلي دٍلتتّتب) حشمتت مشدًتذ .ايتي تغييتشات

هيًوبيذ [ّ .]6شچٌذ دس ثؼيبسی اص ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی دٍلتت

هبّيت ايي ػبصهبىّب سا اص هؤػؼِ هتوبيض ًوَد ٍ ثتِ ػتوت ؿتشمتّتبی

ٌَّص ثِ ػٌَاى هٌجغ اكلي يب تٌْب هٌجغ تأهيي هبلي اػت اهب فـبس فضايٌتذُ

ؿجِ تدبسی مِ هأهَسيت آًْب اخشای پظٍّؾ ٍ مؼتت دسآهتذ اػتت (ٍ ًتِ

ثشای مبّؾ ّضيٌِّبی ػوَهي ،ظَْس هٌبلجبت ًبؿي اص ديگش ػيبػتّتبی

تَػؼِ فٌبٍسی) تغييش داد .ايي سًٍذ ثگًَِای ثتَد متِ ثشختي اص هؤػؼتبت

اختوبػي ٍ ،ثًَِس ملي ثبصًگشی دس ساثٌِ دٍلت ٍ ًْبدّبی ػوتَهي ،فـتبس

فٌبٍسی هدجَس ؿذًذ تب مل هخبسج خَد سا اص ًشيق مؼتت دسآهتذ ٍ ػقتذ

قبثل تَخْي ثش ثَدخِ دٍلتي ػبصهبى ّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی اػوتبل متشدُ

قشاسداد ثب كٌؼت مؼت ًوبيٌذ .ثشايي اػبع ًتَع ديگتشی اص ػتبصهبىّتبی

اػتّ .وضهبى ،دس فوبی مؼت ٍ مبسی مِ ًَآٍسی فٌبٍساًِ دس آى ثتًِتَس

پظٍّـي ؿنل گشفت مِ ديگش ّذف اكلي آًْب تَػؼِ فٌتبٍسی ًجتَد ثلنتِ

سٍصافضًٍي ثب اّويت هيؿَد ،دٍلت ثِ دًجبل ساُ ّتبی ختالب تتأهيي هتبلي

ثشاػبع ػفبسؽ كٌؼت ٍ ػقذ قشاسداد ثب كٌؼت فؼبليت هتيًوَدًتذ .ايتي

فؼبليتتتّتتب ٍ ًْبدّتتبی هتتتَلي ًتتَآٍسی فٌبٍساًتتِ اػتتت متتِ ثتتِ تقَيتتت

ػبصهبىّب سا ػبصهبىّبی تحقيق قشاسدادیً 1بهيذًذ ].[5] ٍ [4

سقبثتپزيشی كٌؼت ٍ مـَس مول هيمٌذ .لتزا دس ؿتشايٌي متِ ػولنتشد

هؤػؼبت فٌبٍسيي مِ مليِ فؼبليتتّتبی ختَد سا ثتِ اختشای پتظٍّؾ

ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثِ ػٌَاى ًْبد هتَلي تَػؼِ ٍ اًتـبس فٌبٍسی

قشاسدادی تخليق دادًذ (ػبصهبى ّبی تحقيق قشاسدادی) پغ اص هذتي ثتِ

اّويت خذيذی هييبثذ ،اػتفبدُ اص ثَدخِ ػوتَهي ثتشای ايتي ًْتبد هتَسد

ػلت ػذم اًدبم تحقيقبت ساّجشدی ٍ هؼتقل ،تَاى ػلوي خَد سا اص دػتت

تشديذ قشاس هيگيشد .ثٌبثشايي دس حَصُ ػيبػتّتبی ػوتَهي ثتشای تَػتؼِ

دادًذ .ػلت توؼيف تَاى ػلوي ايي هؤػؼبت فٌبٍسی ايي ثَد متِ هبّيتت

فؼبليتّبی ًَآٍسی فٌبٍساًِ ،ثَدخِ ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی اّويتت

تحقيقبتي مِ ػبصهبىّبی تحقيقبت قشاسدادی اًدتبم هتيدٌّتذ تحقيقتبت

حيبتي هييبثذ ،ثِ خلَف صهبًي مِ فٌبٍسی دس حبل تجذيل ؿذى ثِ ػٌلش

ًضديل ثِ كٌؼت ٍ حل هؼبئل خبسی ٍ هجتال ثِ ثٌگتبُّتب اػتت چتشا متِ

اكلي دس ثشتشی سقبثتي اػت [.]7

كٌؼت ثشاػبع دسك خَد اص ؿتشايي ٍ چتبلؾّتبی هَختَدؽ اقتذام ثتِ

اهتتب ػتؤال ايٌدبػتتت متتِ آيتتب ٍاقؼتبً تَػتتؼِ فٌتتبٍسی اص ًشيتتق اًدتتبم

ػفبسؽ تحقيق ٍ تأهيي هبلي آى هتيًوبيتذ .ثتشايي اػتبع ػتبصهبىّتبی

پظٍّؾّبی قشاسدادی مِ دس ؿشايي فؼلتي ػيبػتت اكتلي دس ثشختَسد ثتب

تحقيقبت قشاسدادی ًيبصهٌذ مبسمٌبًي ثب هْبستّبی ٍػتيغ ثتب ػوتق اًتذك

ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی اػت هحقق هيؿَد ٍ يتب ثتِ ػجتبست ديگتش

هي ثبؿٌذ مِ ايي اهش هبًغ اص ؿنلگيشی ٍ پشٍسؽ افشادی ثب داًتؾ ػويتق

الگَی تحقيقبت قشاسدادی ثب هأهَسيت ٍ هتذل مؼتت ٍ متبس ػتبصهبىّتبی

دس يل حَصُ خبف ػلوي يب فٌبٍساًِ هيؿَد .ثٌبثشايي افتشاد ػتبصهبىّتبی

پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ّوخَاًي داسد يب خيش؟

تحقيقبت قشاسدادی ،افشادی چٌذ هْبستتِ ثتب گؼتتشدگي دس ػتٌع ٍ ػوتق
اًذك هيثبؿٌذ [.]1

دس ايي ساػتب دس ايي هقبلِ ثِ هٌظَس پبػخ ثِ ايي ػتؤال پتغ اص هتشٍس
تبسيخي هَهَع ،حَصُ فؼبليتّبی ػبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ٍ ًتَع

اص ػَی ديگش سٍينشد ٍ ػتبختبس ػتبصهبىّتبی تحقيقتبت قتشاسدادی ثتب

تحقيقبت ايي ػبصهبىّب ٍ فشايٌذ اختشای تحقيقتبت قتشاسدادی ٍ تحقيقتبت

ٍيظگيّبی ًَآٍسی ّتبی ًؼتجتبً مَچتل ،افتق صهتبًي مَتتبُ هتذت ٍ تتل

هؼتقل ثشسػي خَاّذ ؿذ ٍ ثشاػبع آى ثِ ًتيدِگيشی ٍ اسائِ پيـٌْبدات

هشحلِای مِ دس دسٍى يل ثخؾ اًدبم هتيؿتًَذ ٍ دس ثشگيشًتذُ يتل يتب

پشداختِ هيؿَد.

تؼذاد هؼذٍدی اص حَصُّبی فٌبٍساًِ هيثبؿتٌذ (هٌظتَس ًتَآٍسیّتبی تتل
هبخَلِ) ػبصگبس اػت ٍ ثب ٍيظگيّبی ًَآٍسیّبی ًؼجتبً ثضسه ،افتق صهتبًي
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ثلٌذهذت ٍ چٌذ هشحلِای مِ دس حيٌِ چٌذ ثخؾ هختلف قشاس هيگيشد ٍ

ًي دِّّب دس مـَسّبی پيـشفتِ كٌؼتي گوبى هيسفت مِ ثيي اًدبم

دس ثشگيشًذُ چٌذيي حَصُ فٌبٍساًِ اػت (هٌظتَس ًتَآٍسی چٌتذ هبخَلتِ)،

پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ فَايذ ًبؿتي اص ثنتبسگيشی ًتتبيح تحقيقتبت دس ػشكتِ

ػبصگبس ًيؼت.

اقتلبدی ساثٌِای خٌي ثشقشاس اػت ٍ فشايٌذ ًَآٍسی فشايٌذی خٌي اػت.

امٌَى ٍ دس چٌيي ؿشايٌي ،اص ػبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی اًتظتبس

دس ايي ػبل ّب ثيي هختبسج پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ٍ هيتضاى ًتَآٍسی ٍ حتتي

هي سٍد ًِ تٌْب حبهي فٌبٍساًِ ٍ ًَآٍساًِ كٌؼت ثبؿٌذ ،ثلنِ خَد هؼتتقيوبً

تَػؼِ اقتلبدی ساثٌِای خٌي ثشقشاس هيؿذ ٍ هيتضاى هختبسج پتظٍّؾ ٍ

دس سؿذ اقتلبدی اص ًشيق تدبسیػبصی دػتبٍسدّبی فٌبٍساًِ خَد ٍ ايدبد

فٌبٍسی ثِ ػٌَاى هؼيبسی اػبػي اص تَػؼِ فٌبٍسی ٍ ايدتبد ًتَآٍسی تلقتي
هيؿذ .اهب تدشثيبت دِّّبی پبيبى قشى ثيؼتتن ٍ ثتِ ٍيتظُ دٍ دّتِ اخيتش

)1. Contract Research Organizations (CRO

ًـبى داد مِ ايي ثشداؿت ثنلي لي ثَدُ اػت .دس ايي ػتبلّتب هـتخق
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ؿذ مِ دسكذ ثؼيبس ًبچيضی اص فؼبليتّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثِ ًتَآٍسی ٍ

ػبل ،ثؼيبسی اص ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثخؾّبی استجبى ثب كٌؼت،

ايدبد هضيت اقتلبدی هٌدش ؿذُ اػت ٍ ثِ ػالٍُ ّيچگًَتِ ساثٌتِ خٌتي

اًتقبل ٍ تدبسیػبصی فٌبٍسی ٍ تَػؼِ مؼت ٍ مبسّبی فٌبٍساًِ دايش مشدًذ

ثيي اًدبم فؼبليت پظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ٍ ثْتشُهٌتذی اص ًتتبيح اقتلتبدی آى

ٍ دس ثيشٍى ًْبدّبيي هبًٌذ «اًدويّبی هلي هذيشاى فٌبٍسی داًـتگبُّتب ٍ

ٍخَد ًذاسد.

هؤػؼتتبت تحقيقتتبتي»« ،تؼتتبًٍيّتتبی فٌتتبٍسی داًـتتگبُّتتب ٍ هؤػؼتتبت

ثشاػبع ػٌذ هٌتـش ؿذُ دس داًـتگبُ هيؼتَسی دس مـتَس آهشينتب ثتِ

تحقيقبتي»« ،اداسات فٌبٍسی ٍ ًشحّبی خبف دس داًـتگبُّتب ٍ هؤػؼتبت

ػٌَاى ثضسگتشيي اقتلبد خْبى ٍ ًَك حولِ فٌبٍسی ،دس دّتِّتبی قجتل اص

تحقيقبتي» ٍ  ...ايدبد ؿذً .تبيح ثشسػي ّب دس ايبالت هتحذًُ ،ـتبىدٌّتذُ

 ،80موتش اص  6دسكذ اص ًشحّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی اًدبم ؿتذُ هٌدتش ثتِ

هَفقيت ايي فؼبليتّب ٍ ػيبػتّب ثَد چشا مِ:

ًَآٍسی ؿذُ اػت .دس ػبل  2001ثِ اصا ّش  10هيليَى دالس ّضيٌتِ متشد

 -ليؼبًغّبی اػٌب ؿذُ تَػي داًـگبُ ّب ٍ هؤػؼبت تحقيقبتي ثيي

دس پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبّي دس آهشينب تٌْب ًَ 4آٍسی آؿنبس ؿذُ ،يتل

ػبل ّبی  1996 ٍ 1991ثتب  13807هتَسد دس ًتَل ايتي دٍسُ75 ،

ثجت اختشاع اًدبم ؿذُ ٍ يل قشاسداد ٍاگزاسی ليؼبًغ اهوب ؿتذُ اػتت.

دسكذ افضايؾ يبفت.

كذّب هيليَى دالس ّضيٌِ تٌْب هٌدش ثِ ايدبد تؼذاد اًگـتؿوبسی ؿتشمت
ًَپب دس داًـگبُّب ؿذُ اػت .دس ّويي ػبل اص هيبى  3200داًـگبُ تٌْب 6

 ػالٍُ ثش ايتي ،حتقاالهتيتبص پتٌتت ثذػتت آهتذُ ثتشای داًـتگبُّتب ٍهؤػؼبت تحقيقبتي دس ًَل يل هذت پٌح ػبلِ ثيؾ اص دٍ ثشاثش ؿذ.

داًـگبُ قبدس ثَدُاًذ ّضيٌِّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ختَد سا ثتِ ؿتيَُای

 -دس ػبل  ،1997داًـگبُّب ٍ هؤػؼبت تحقيقتبتي  611هيليتَى دالس

خَدمفب ثب دسآهذّبی ًبؿي اص هحل هبلنيت ّبی فنشی خَد خجشاى ًوبيٌذ.

حق ليؼبًغ دسيبفت مشدًذ ،دس حبلينِ ايي هيتضاى دس ػتبل 1992

ايي هٌبثغ ؿبهل دسآهذ ًبؿي اص حق ليؼتبًغ فٌتبٍسیّتبی ٍاگتزاس ؿتذُ،

دس حذٍد  248هيليَى دالس ثَد.

دسآهذ ًبؿي اص هـبسمت دس سٍيبليتي ؿشمتّبی ثْشُهٌتذ اص فٌتبٍسیّتب ٍ

 -دس داًـگبُ ّب ٍ هؤػؼبت تحقيقبتي ايبالت هتحتذُ ،ػتشهبيِگتزاسی

هـبسمت دس ػْبم ؿشمتّبی صايـتي ٍ اًـتؼبثي ثتَدُ اػتت .ايتي ثتذاى

ؿشمتّبی ثضسه دس پظٍّؾ ؿتبة يبفت ٍ اص  264هيليتَى دالس دس

هؼٌبػت مِ ّضيٌِ امثتش قشيتت ثتِ اتفتبب ًتشحّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی

ػبل  1980ثِ  2/8هيليبسد دالس دس ػبل  2000سػيذ ].[9] ٍ [8

ثبصگـت ًذاؿتِ اػت ].[9] ٍ [8

اهب ايي ًظش مِ ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثبيذ اص ًشيق ثَدخِّتبی

اص ػي ػبل پيؾ ،دٍلتّب دس ثؼيبسی اص مـتَسّب دس هتَسد اقتلتبدّبی

تحقيقبتي كٌؼت تتأهيي هتبلي ؿتًَذ اص اٍاختش دّتِ  1990تغييتش يبفتت.

تٌجل خَد ًگشاى ثَدًتذ ٍ آًچتِ آًْتب دسك هتيمشدًتذ فشػتبيؾ (متبّؾ)

ػليش ن ايٌنِ ٌَّص ّن تأثيش ًَآٍسی ثش سؿذ اقتلبدی ثِ سػويت ؿتٌبختِ

سقبثتپزيشی ػلوي ٍ فٌبٍساًِ ثَد .ثشايي اػبع ٍ ثتب تَختِ ثتِ ثَدختِّتبی

هيؿذ اهب ثبيذ دس ًظش داؿت مِ ثذٍى هٌبثغ هبلي متبفي ٍ فشكتت صهتبًي

هحذٍد ،ثؼيبسی اص مـَسّب ثب مبّؾ ثَدخِّبی دٍلتي ػبصهبىّبی پظٍّؾ

هٌبػت ًويؿَد تحقيقبت ثب ميفيتت اًدتبم داد .ثتشايي اػتبع يتل ًتَع

ٍ فٌبٍسی ،آًْب سا ثشای تأهيي هبلي اص ًشيق ثَدختِّتبی تحقيقتبتي كتٌؼت

هتفبٍت اص اًتقبدات دس فوبی اػتقالل هبلي ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی

تـَيق مشدًذ .دس ٍاقغ ايي اقذاهبت ثشای آى ثَد مِ ػبصهبىّبی پتظٍّؾ ٍ

ؿنل گشفت مِ ثش ايي هجٌب اػتَاس ثَد مِ فـبس ثش ػبصهبىّبی پتظٍّؾ ٍ

فٌبٍسی سا اص ػبصهبًي ثَدخِهحَس دٍلتي ثِ ػبصهبًي مبسآفشيي ٍ اسصؽآفشيي

فٌبٍسی ثشای تأهيي هبلي اص كٌؼت ٍ الضام آًْب ثشای تؼتشيغ تدتبسیػتبصی

هجتٌي ثش هٌبثغ حبكل اص دسآهذ حبكل اص كٌؼت تجذيل ًوبيٌذ.

دػتبٍسدّبی پظٍّـي ٍ فٌبٍساًِ خَد داسای اثشات ًبهٌلَة ثتش ػولنتشد ٍ

ػيبػت دٍلت دس ثؼيبسی اص مـَسّب ايي ديذگبُ سا حوبيت مشد .دس دِّ

ميفيت خشٍخيّبی آًْبػت.

 ،1980سٍاثي ًضديل ثيي ػلن ٍ كٌؼت ًِ تٌْب تـَيق ؿذ ،ثلنتِ دس ثشختي

دس ًتيدِ ،آى چيضی متِ اخجتبس ػتبصهبى ّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ثتِ

اص هَاسد ًيض اص ًشيق قٌغ ثَدخِّبی دٍلتي ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی

دسآهذ صائي دسخلَف اقذاهبت تدبسیػبصی دس ايي ػبصهبى ّتب ثتِ اسهغتبى

ثِ دسآهذصائي (ثِ هٌظَس خَدمفبئي) ٍ ّونبسی ثب ثخؾ كٌؼت ٍ خلَكتي

آٍسد ٍخَد اقذاهبت هشتجي ثب تدبسیػبصی ًجَد ثلنِ اًذاصُ ٍ داهٌِ گؼتشدُ

هدجَس ؿذًذ .ثشاػبع اتخبر ٍ اخشای چٌيي ػيبػتت ّتبيي ،تؼتبهالت ثتيي

(ثيػبثقِ) آًْب ثَد .ثِ ػجبست ديگش ،الضام ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثتِ

ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ حَصُ مؼت ٍ مبس ؿذت گشفت.

دسآهذصائي ثبػث گشديذ مِ فؼبليتّبی تدتبسیػتبصی دس ايتي ػتبصهبىّتب

ثشايي اػبع هتخللبى حَصُ هذيشيت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ؿشٍع ثِ ثيبى
ايي هٌلت مشدًذ مِ دًيبی ػلن ًيبص ثِ اكالح ثشای ًضديلتش ؿذى ثِ ثبصاس

«ثيؾ اص حذ هَسد ًيبص» گؼتشؽ ٍ تَػؼِ يبثذ ثگًَِای مِ اثشات ًبهٌلَثي
ثش هأهَسيت اكلي ايي ػبصهبىّب مِ تَػؼِ فٌبٍسی اػت گزاؿت [.]10

ٍ ػشكِ مؼت ٍ مبس داسد ٍ ايي پزيشفتِ ؿذُ مِ ػتبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ

حبل چبلؾ اكلي مِ هتخللبى هذيشيت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثبيذ ثِ آى

فٌبٍسی ًيبص ثِ استقب ٍ تقَيت هْبستّتبی تدتبسی ٍ تؼتشيغ فؼبليتتّتبی

خَاة دٌّذ ايي اػت مِ آيب هشتجي ثَدى ثشخي اص هفشٍهبت متِ صيشثٌتبی

تَػؼِ مؼت ٍ مبس خَد داسًذ .دس ًتيدِ ايي ثتبٍس ،هـتب ل ٍ ثختؾ ّتبی

ؿيَُ ّبی سايح مؼت ٍ مبس اػت ثب ػبصهبى ّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثِ اًذاصُ

خذيذی دس دسٍى (ٍ ثيشٍى) ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ثتشای تؼتْيل

مبفي ثشسػي ؿذُ اػت ٍ ،اگش ًيؼتت ثبيتذ ؿتيَُ ّتبی ختبيگضيي هونتي

تؼبهالت ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثب كٌؼت ايدبد ؿذ .دس ػشم چٌتذ

ثشسػي ؿًَذ.
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ػٌتتَاى ًْتتبدی متتِ هأهَسيتتت پـتتتيجبًي فٌبٍساًتتِ ٍ ًَآٍساًتتِ اص كتتٌؼت ٍ

 -3حووو هووا مناسووب اوورج ج وورج ت قرقووام نر سووا ما هووا

ثٌگبُّبی آى سا اص ًشيق استقبی تَاًوٌذیّبی فٌبٍساًِ آًْب ثتش ػْتذُ داسد

پژوهش و فناور
اًَاع تحقيقبت سا هيتَاى ثِ ؿنل ًيفي اص تحقيقبت ثٌيبدی هحن تتب
تحقيقبت مبسثشدی هتلَس ؿذ .تحقيقبت ثٌيتبدی هحتن ثتب اًگيتضُ اٍليتِ
مـف ٍ فْن حقبيق كَست هيگيشًذ ٍ هَختت گؼتتشؽ هشصّتبی داًتؾ
ثـشی هيگشدًذ .تحقيقبت مبسثشدی ثب اػتفبدُ اص صهيٌِ فشاّن ؿذُ تَػتي
تحقيقبت ثٌيبدی دس خْت سفغ ًيبصهٌذیّبی ثـش ٍ ثْجَد ٍ ثْيٌتِػتبصی
اثضاسّب ٍ سٍؽّب اًدبم هيگيشًذ .اگش تحقيقي حَل يل هؼتألِ هَختَد ثتب
ّذف اسائِ ساُحل ؿنل گيشد ،يل تحقيق مبسثشدی هؼألِهحتَس هحؼتَة
هي ؿَد .دس حقيقت ايي سٍؽ ساّي ثشای يبفتي هَهَع تحقيتق متبسثشدی
اػت [ .]11دس اًدبم چٌيي تحقيقي ثبيؼتي ػؼي ؿتَد سٍؽّتب ٍ ًتتبيح
حبكل ثِ هَاسد هـبثِ تؼوينپزيش ثبؿذ .ايي تؼوين ثبيتذ دس خْتت هؼتبئل
هتفبٍت ثب هؼألِ اٍليِ ثَدُ ٍ دس حذ اهنبى ثِ داًؾ هَخَد ثيبفضايذ .چٌيي
هَاسدی ثبيذ دس قبلت تحقيقبت هؼتتقل ،هَهتَع تحقيقتبت ػتبصهبىّتبی
پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثبؿذ .تحقيقي مِ تؼوينپزيش ًجَدُ ٍ تٌْتب يتل هؼتألِ
خبف سا ثب اػتفبدُ اص داًؾ هَخَد حل مٌذ دس ٍاقغ هـتبٍسُ يتب تَػتؼِ

1

هحؼَة هيؿَد مِ دس قبلت تحقيقبت قشاسدادی هيگٌدذ ٍ اكتَالً ًجبيتذ
هَهَع تحقيقبت هؼتقل ػبصهبىّبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ثبؿتذ [ .]12دس
ٍاقغ سػبلت اكلي داًـگبُ ،پتظٍّؾ دس خْتت گؼتتشؽ هشصّتبی ػلتن ٍ
ايدبد صهيٌِ ثشای فٌبٍسیّبی ًتَيي اػتت ٍ سػتبلت اكتلي ػتبصهبىّتبی
پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی اخز دػتبٍسدّبی داًـگبُ ٍ تَػتؼِ فٌتبٍسیّتبی ًتَيي
ثشای پبػخگَئي ثِ ًيبصّبی فٌبٍساًِ ٍ ًَآٍساًِ كٌؼت اػت.

يل هحيي فَب سقبثتي 2هتـنل اص چْبس ًيشٍی قذستوٌذ تغييش ،پيچيذگي،
آؿَة ٍ تٌبقن اػت .هحيٌي مِ دس ثشگيشًذُ سيؼلّبی هتبلي ٍ صهتبًي
ثؼيبسی اػت .فـبس ًبؿي اص چٌيي سيؼلّبيي ًجبيذ ثِ ػوت پتشٍطُّتبی
تحقيقبتي تَػؼِ فٌبٍسی ايي ػتبصهبىّتب گؼتتشؽ يبثتذ صيتشا اكتَالً متبس
تحقيقبتي ثشای تَػؼِ فٌبٍسی ًيبص ثِ صهبى ٍ آصادی ػول داسد .دس ٍاقغ مبس
تحقيقبت ثشای تَػؼِ فٌبٍسی خلَكيبت ٍ ؿشايٌي داسد مِ هوني اػتت
ثشخي اص آًْب ثب هٌبلجبت ٍ ًيبصّبی كٌؼت ٍ ثٌگبُّبی ػتفبسؽدٌّتذُ آى
دس قبلت تحقيقبت قشاسدادی هغبيشت داؿتِ ثبؿٌذ [.]13
ثشخي اص ايي خلَكيبت ػجبستٌذ اص:
 تحقيق ثشای تَػؼِ فٌبٍسی اكَالً ًويتَاًذ هحذٍد ثِ صهبى گشدد ٍ
هوني اػت ؿبهل تغييش اػبػي دس صهبًجٌذی ٍ خْتگيشی ثبؿذ.
 تحقيق ثشای تَػؼِ فٌبٍسی سيؼل ؿنؼت داسد ٍ هَفقيت آى ثتِ
ػالقِ ،خالقيت ٍ تَاًبييّتبی تتين تَػتؼِدٌّتذُ ٍ الجتتِ اًتذمي
ؿبًغ ٍاثؼتِ اػت.
 تحقيق ثشای تَػؼِ فٌبٍسی ًيبصهٌتذ آصادی ػوتل ٍ اػتتقالل تتين
تَػؼِدٌّذُ ٍ هٌبثغ الْبم ثخؾ هتؼذد ثشای ثْشُگيشی اص اتفبقتبت
پيؾثيٌي ًـذُای مِ ثِ تحقق ًتبيح مول هيمٌذ ،اػت.
سٍينشد تحقيقبت قشاسدادی هغبيش اكَل ٍ الضاهبت يتل متبس تحقيقتبتي
تَػؼِ فٌبٍسی اػت ٍ دس ًتيدِ احتوبل ؿنؼت آى صيتبد اػتت .اص ًشفتي
صهبى اًتظبس تب تنويل تحقيق داسای سيؼل هبلي ٍ صهبًي ثباليي ثشای ثٌگبُ
كٌؼت اػت ٍ هوني اػت هَخت اص دػت دادى هـتشی ٍ ػقت هبًتذى اص
ػشكِ سقبثت ثشای ثٌگبُ گشدد .تنشاس ايي اهش هيتَاًذ هَختت ػتشخَسدگي
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دس ؿنل  1سٍؽ ٍ هنبًيضم ػفبسؽ ثشای اًدبم تحقيق ثشهجٌبی سٍينشد
تحقيقبت قشاسدادی ًـبى دادُ ؿذُ اػت .دس ايي سٍؽ ثٌگبُ كتٌؼت اثتتذا

ثٌگبُ كٌؼت ٍ مبّؾ احتوبل هشاخؼِ ثِ ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی دس
دفؼبت ثؼذ ٍ ػفبسؽ تحقيق ؿَد.

هؼألِ خَد سا ؿٌبػبيي مشدُ ٍ ػتپغ آى هؼتألِ سا دس قبلتت يتل پتشٍطُ

اص ػَی ديگش فشايٌذ ًشاحي ٍ ايدبد تَاًوٌذی ثشای اختشای تحقيقتبت

قشاسدادی ثِ ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍاگزاس هيمٌتذ .دس ايتي حبلتت

تَػؼِ فٌبٍسی ثِهٌظَس حلَل ثِ ًتبيح هَسد ًظش ،فشايٌذی صهبىثش اػت ٍ

ػبصهبى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ ثِ تجغ آى تين تحقيقبتي ،تحتت فـتبس ثشًبهتِ

ا لت ًيبصهٌذ ًيشٍّبی ثب تدشثتِ ٍ ثتب هْتبست ثتبال اػتت .سٍينتشد تحقيتق

صهبىثٌذی ٍ اخجبس دس يبفتي ساُحل فٌبٍساًِ ثشای هؼئلِ ثٌگبُ ،هـتغَل ثتِ

قشاسدادی ثب تَخِ ثِ هبّيتت ػفبسؿتي ٍ دػتتَسی آى اص ػتَی كتٌؼت ٍ

تحقيق هيؿَد .پغ اص تنويل تحقيق ًيض ساُحل فٌبٍساًِ دس اختيبس ثٌگتبُ

ثٌگبُّبی آى ٍ ػذم اػتتفبدُ اص هـتبسمت ػتبصهبى پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی دس

كٌؼت قشاس هيگيشد ٍ ثٌگبُ اقذام ثِ ثنبسگيشی آى هيمٌذ.

تؼييي ساُ حل فٌبٍساًِ ،هٌدش ثِ ثنبسگيشی ًيشٍّبی من تدشثِ ٍ ثيهْتبست

ٍقتي كحجت اص ًيبصّبی كٌؼت هيؿَد ثبيذ ثِ ايي ًنتِ تَخِ داؿتت

تَػي ػبصهبى ّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ دس ًتيدِ افتضايؾ سيؼتل اختشای

مِ ّذف اكلي ثٌگبُّبی كٌؼت فشٍؽ ثيـتش هحلَل ،مبّؾ ّضيٌِّتب ٍ

تحقيق ثشای آى ػبصهبىّب هيؿَد ٍ ايي ًنتِ اص داليل اكلي ثشای سد ايتي

افضايؾ دسآهذ اػت .دس تحقق ايي اّذاف پبساهتشّبيي ًظيش فوبی مؼت ٍ

سٍينشد دس اًدبم ػفبسؽّبی تحقيقبت تَػؼِ فٌبٍسی ثٌگتبُّتبی كتٌؼت

مبس ،ػْن ثبصاس ،هضيت سقبثتي ،صهبى ،سهبيت هـتشی ٍ يشُ هٌشح ّؼتٌذ.

تَػي ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی اػت.

دس ًتيدِ ثب تَخِ ثِ سقبثت هَخَد دس هيبى ثٌگبُّتبی كتٌؼت دس ػتٌَح
هلي يب ثييالوللي ،فوبی مؼت ٍ مبس ػبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ثتِ
1. Development

2. Hypercompetition
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ػذم تٌبثق الگَی تحقيقبت قشاسدادی ثب هأهَسيت ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی دس تَػؼِ فٌبٍسی
ثٌذسيبى
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دس سٍينشد تحقيقبت هؼتتقل متِ سٍينتشدی هٌبػتتتتش ثتشای تتأهيي
ًيبصّبی فٌبٍساًِ ٍ ًَآٍساًِ ثٌگبُّتبی كتٌؼت اص ًشيتق اختشای تحقيقتبت
تَػي ػبصهبى ّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ يب اًتخبة حَصُّبی پظٍّـي هَسد
توشمض اػتّ ،ذف فشاّن آٍسدى ؿشايٌي ثشای ػبصهبى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ
ثٌگبُّبی كٌؼت اػت مِ اص يتل ػتَ ػتبصهبى پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی آصادی
ػول مبفي دس اًدبم تحقيقبت تَػؼِ فٌبٍسی سا داسا ثبؿذ ٍ اص ػتَی ديگتش
ثٌگبُ ثب سيؼل ًبؿي اص تتأهيي هتبلي اختشای تحقيقتبت تَػتؼِ فٌتبٍسی ٍ
ًَالًيؿذى ٍ يب ؿنؼت آى پشٍطُ تحقيقبتي هَاخِ ًجبؿذ.
دس ؿنل  2سٍؽ ٍ هنتبًيضم ؿتنلگيتشی ٍ اختشای تحقيقتبت تَػتؼِ
فٌبٍسی ثشهجٌبی سٍينشد تحقيقبت هؼتقل ًـبى دادُ ؿتذُ اػتت .دس ايتي
سٍؽ ثٌگبُّبی كٌؼت اقذام ثِ ًـش چبلؾّبی ختَد هتيمٌٌتذ ٍ كتٌؼت
(ا لت ثِ كَست گشٍّي اص ثٌگبُّب ٍ ًِ يتل ثٌگتبُ اًفتشادی) ثتب ّونتبسی

ؿنل  -1سٍينشد تحقيقبت قشاسدادی دس اًدبم تحقيقبت تَػؼِ فٌبٍسی تَػي
ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی

ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی اقذام ثِ ؿٌبػبيي ٍ تؼشيف هؼألِ هيمٌٌتذ.
ػپغ ثشاػبع هؼألِ تؼشيف ؿذُ ،ػبصهبى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثب ثْشُگيتشی
اص ثبًل اًالػبتي ٍ هـبسمت كتٌؼت ،اقتذام ثتِ اًتختبة ساُحتل فٌبٍساًتِ
هٌبػت ثشای پبػخ ثِ هؼألِ ؿٌبػبيي ؿذُ هيًوبيذ .پغ اص اخشای تحقيق
ٍ حلَل ثِ ساُحل فٌبٍساًِ هَسد ًظش ،ايي ساُحتل اص ًشيتق ًـتش اٍليتِ ٍ
ّونبسی كٌؼت ٍ ػبصهبى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هَسد اسصيتبثي آصهبيـتي قتشاس
هيگيشد .پغ اص اسصيبثي ٍ تأييذ ساُحتل فٌبٍساًتِ ،آى ساُحتل فٌبٍساًتِ متِ
قبثليت تؼوين داؿتِ ٍ خبف يل ثٌگبُ ًجتَدُ اػتت ،ثشاػتبع دسخَاػتت
ّشيل اص ثٌگبُّبی كتٌؼت ػفبسؿتي ؿتذُ ٍ دس اختيتبس هتقبهتيبى ثتشای
ثنبسگيشی ٍ ثْشُثشداسی قشاس هيگيشد.
ثًَِس ملي ايي سٍؽ ؿبهل هٌبفؼي ّن ثشای ػتبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ
فٌبٍسی ٍ ّن ثشای ثٌگبُّبی كٌؼت اػتت .اص خولتِ هٌتبفغ ػتبصهبىّتبی
پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هيتَاى ثِ هَاسد صيش اؿبسُ مشد:
 آگبّي اص چبلؾّب ٍ ًيبصّبی فٌبٍساًِ هختلتف كتٌؼت ٍ اًتختبة ٍ
توشمض ثتش هتَاسدی متِ اسصؽ ساّجتشدی ثتشای كتٌؼت داسًتذ (ثتب
ّونبسی كٌؼت)
 اًتخبة هؼبئل ثشاػبع هيضاى تأثيشگزاسی سقبثتي آًْب دس كتٌؼت ٍ

ؿنل  -2سٍينشد تحقيقبت هؼتقل دس اًدبم تحقيقبت تَػؼِ فٌبٍسی تَػي
ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی

 دػتشػي ثِ دادُّب ٍ تَاًوٌذیّبی هَسد ًيتبص هَختَد دس كتٌؼت
ثشای تَػؼِ ساُحل فٌبٍساًِ هَسد ًظش.
 ػذم التضام ثِ قيَد يل هؼألِ ٍ تَليذ ًتبيح خبف ٍ آصادی ػوتل ٍ
خالقيت ثيـتش دس اًتخبة هؼيش تَػؼِ فٌبٍسی ٍ سٍؽ اخشای آى.
 اختيتتبس ًـتتش آصاداًتتِ ًتتتبيح تحقيتتق ٍ حفتت هبلنيتتت فنتتشی
دػتبٍسدّبی تحقيق اص ًشيق ثجت اختشاع.

تَاًوٌذیّبی قبثل دػتشع ثشای خَد ػبصهبى پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی

هٌبفغ ثٌگبُّبی كٌؼت ًيض ؿبهل هَاسد هتؼذدی اص خولِ هَاسد صيش هيؿَد:

دس حل آى هؼبئل ٍ ظشفيت ثٌگبُّتبی كتٌؼت دس ختزة ساُحتل

 ػذم سيؼل ثش سٍی صهبى يشقبثل پيؾثيٌي تحقيقبت تَػؼِ فٌبٍسی

فٌبٍساًِ هَسد ًظش

 اسصيبثي آصاداًِ ساُحلّبی فٌبٍساًِ هختلف ٍ ًذاؿتي تؼْذ ٍ التتضام
ثِ ثنبسگيشی يل ساُحل فٌبٍساًِ خبف.
ّويٌٌَس دٍلت ثِ ػٌَاى ػيبػتگزاس اكلي تَػؼِ فٌبٍسی هيتَاًتذ اص
ًشيق ايي سٍينشد ثش ػوت ٍ ػَ ٍ ًتبيح تحقيقبت ػلوي مـتَس ًظتبست ٍ
هذيشيت داؿتِ ثبؿذ ٍ ثب حوبيتّبی هبلي ٍ تـَيقي دس حَصُّبی فٌبٍساًِ
هَسد ًظش خَد ثِ پيـشفت آى حَصُ مول ًوبيذ.
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ّوبًٌَس مِ هالحظِ ؿتذ سٍينتشد تحقيقتبت هؼتتقل ًيبصهٌتذ ٍختَد
صيشػبخت ٍ اثضاس هٌبػتت ثتشای ثشقتشاسی خشيتبى اًالػتبتي هيتبى هشامتض
كتتٌؼتي ٍ ػتتبصهبىّتتبی پتتظٍّؾ ٍ فٌتتبٍسی اػتتت ٍ ّويٌٌتتَس ًيبصهٌتتذ
ػيبػتگزاسی ،هذيشيت ٍ حوبيت ثختؾ ػوتَهي (دٍلتت) هتيثبؿتذ .ػتِ
پيؾًيبص اكلي فٌي ٍ اخشايتي ثتشای اختشای هَفتق تحقيقتبت هؼتتقل دس
ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هَاسد ريل هيثبؿذ:
 هؼلوبً اػوبل سٍينشد تحقيقبت هؼتقل اص خبًت ػبصهبىّبی پظٍّؾ
ٍ فٌبٍسی ٍقتگيش ٍ ّضيٌِثش اػت ٍ يل حبهي هبلي ثشای پـتتيجبًي
هتتَسد ًيتتبص اػتتت .ايتتي حتتبهي هتتيتَاًتتذ مٌؼشػتتيَهي هتـتتنل اص
ؿتتشمتّتتبی كتتٌؼت ٍ يتتب ختتَد دٍلتتت ثبؿتتذّ .وچٌتتيي هشامتتض
ػشهبيِگزاسی خٌشپزيش هيتَاًٌذ ايي تأهيي هبلي سا اًدبم دٌّتذ ٍ اص
ًشيق تدبسیػبصی ،فشٍؽ ٍ اًتقبل دػتبٍسدّبی فٌبٍساًتِ حبكتل اص
تحقيق ثِ هشامض كٌؼتي هٌبثغ ػشهبيِگزاسی خَد سا ثبصيبفت مٌٌذ.
 ثبًل اًالػبتي ثبيذ ثِ آػبًي ٍ ثب ػشػت ثبال قبثل دػتشع ثبؿتذ ٍ
اهنبًبتي ثشای خؼتدَ ٍ تجبدل اًالػبت سا فشاّن مٌتذ .ايتي ثبًتل
اًالػبتي اص يل ػَ ثبيتذ ؿتبهل خْتتگيتشیّتبی آتتي كتٌؼت،
اػتبًذاسّبی ػولنشدی هتَسد ًيتبص كتٌؼت ،الگتَی سقبثتتپتزيشی
كٌؼت ،ػٌَح سقبثتپتزيشی هتَسد ّتذف كتٌؼت ٍ چتبلؾّتبی
كتتٌؼت ثتتشای حلتتَل ثتتِ آًْتتب ثبؿتتذ ٍ اص ػتتَی ديگتتش ثبيتتذ
تَاًوٌذیّبی هختلف هشتجي ثب پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی سا دس ثش گيشد تتب
فشايٌذ تؼشيف چبلؾ ّب ٍ هؼبئل كٌؼت ٍ ساُحلّبی فٌبٍساًِ ثشای
آًْب ثشاػبع تؼبهل دٍ خبًجِ كتٌؼت ٍ هشامتض ػلوتي ٍ تحقيقتبتي
كَست پزيشد ٍ تَػتؼِ ساُحتل فٌبٍساًتِ هتَسد ًظتش ًيتض ثشاػتبع
تدويغ تَاًوٌذیّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی دس دػتتشع ثتِ ًتشب
هختلف ٍ ثب الگَّبی تؼبهلي ٍ هـبسمتي هتفبٍت ،ثِ هٌظَس تؼتشيغ
ٍ اخشای ّضيٌِ اثشثخؾ آى كَست پزيشد.
 اص آًدب متِ دس ايتي سٍينتشد ػتبصهبى پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی هؼتئَل
پزيشؽ سيؼل فٌي ٍ كٌؼت هؼئَل پزيشؽ سيؼل ثبصاس ٍ سقبثتت
اػت ،آصهَى ٍ اسصيتبثي ساُحتل فٌبٍساًتِ تَػتي ثٌگتبُ كتٌؼت ثتب
هؼئَليت ػبصهبى پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی اًدتبم هتيؿتَد .دس ًتيدتِ
ػبصهبى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هَظف اػت اص ًشيق سٍؽّتبی هونتي
سيؼل فٌي سا متبّؾ دّتذ ٍ ثتًِتَس ؿتفبف ساُحتل فٌبٍساًتِ سا
هؼتٌذػبصی ٍ ساٌّوب ٍ دػتَسالؼولّبی الصم سا ثشای ثْشُثتشداسی
اص آى تَػي ثٌگبُّبی كٌؼت فشاّن ًوبيذ.
دس سٍينتتشد تحقيقتتبت هؼتتتقل ثبيتتذ تأميتتذ ػيبػتتتّتتبی دٍلتتتي ثتتش
تدبسیػبصی ثبؿذ چشامِ تؼبهل ثب كٌؼت ا لت هضايبی قبثل تتَخْي ثتشای
پظٍّؾّبی ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ايدبد هتيمٌتذ .ػتالٍُ ثتش آى،
ثشای پظٍّـگشاى ًيض تؼبهل ثب كٌؼت ثبػث استقبی «اًگيضُّتبی يتبدگيشی،
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دػتشػي ثِ هٌبثغ هبلي ،دػتشػي ثِ هٌتبثغ ٍ تدْيتضات ثتشای تحقيقتبت
ثيؾتش» هيؿَد.
ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هيتَاًٌذ ثب ظبّش ؿذى ثتشای پبػتخ ثتِ
ًيبصّبی كٌؼتي ٍ تَػؼِ اقتلبدی «تلَيش ػوَهي» ؿبى سا ثْجَد ثخـٌذ،
مِ ثِ ًَثِ خَد هيتَاًذ ثِ دسيبفت مولّبی هبلي هٌدش ؿتَد .افتضٍى ثتش
ايتتي ،توتتبع هحققتتيي ػتتبصهبىّتتبی پتتظٍّؾ ٍ فٌتتبٍسی ثتتب ؿتتشمتّتتب،
فشكتّبی يبدگيشی ثشای ايـبى فشاّن ًوَدُ ٍ ثِ هحققبى ثشای ؿٌبػتبيي
هؼبئل هشتجي ثِ تحقيقبت ؿبى ٍ سٍؽ ّتبی حتل آى ّتب موتل هتيمٌتذ.
هْتتبستّتتب ٍ تدْيتتضات هَختتَد دس ؿتتشمتّتتبی تدتتبسی ،ا لتتت هنوتتل
ػبصهبى ّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی اػتت .دس ًْبيتت ،ؿتشمت ثتِ ؿتجنِ ّتبی
اختوبػي دػتشػي داسد مِ هحقتق ػتبصهبى پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی اص ًشيتق
ؿشمت هي تَاًذ ثِ ػوتَيت آى دس آيتذ .تؼبهتل ثتب ؿتشمتّتبی كتٌؼت،
هحققبى سا ثب فشكتّبی يبدگيشیای هَاخِ هيػبصد مِ آىّتب سا قتبدس ثتِ
افضايؾ خشٍخي تحقيقبت ؿبى هيمٌذ .ػالٍُ ثش فشكتّبی يبدگيشی ايدبد
ؿذُ تَػي توبع ثب كٌؼت ،ػَد حبكل اص ّونتبسی كتٌؼت ٍ اختشاػتبت
تدبسی ؿذُ ا لت خشيبًي اص دسآهذ ثشای ػتبصهبى ّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی
فشاّن هيمٌذ مِ هٌبثغ اهبفي ثشای فؼبليتتّتبی تحقيقتبت آيٌتذُ اػتت.
اػتقالل دسآهذی ٍ مبّؾ ٍاثؼتگي ثتِ ثَدختِ ػوتَهي ،هَختت افتضايؾ
اػتقالل مبسمشدی ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هيؿَد [.]14
دس پبػخ ثِ ؿنلگيشی ايي پبساداين ًيض ثشخي اػتتذالل هتيمٌٌتذ متِ
ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ كٌؼت ثِ ػوت يل ًظبم تشميجي ّوگتشا
هيؿًَذ مِ دس آى تفبٍت ثيي هٌٌق ػلوي ٍ تدبسی دس حبل ًبپذيذ ؿتذى
اػت .اص هٌظش ثشخي هٌتقتذيي سٍينتشد تحقيقتبت هؼتتقل ،ثتب تَختِ ثتِ
هحذٍديت صهبًي هحقق ٍ تقؼين ٍقت اٍ ثيي فؼبليتّبی تدتبسیػتبصی ٍ
تحقيقبتي ،هَخت هيؿَد مِ «فؼبليتّبی تدبسی ثيؾتش ،ثتِ متن ؿتذى
فؼبليتّبی تحقيقبتي هحقق» هٌتْي ؿَد [.]9
 -7ا ث :آيا رويكورن ت قرقوام قورجرنجن اورج توسوعه فنواور
مناسب جست
ػبصهبى ّبی تحقيقبت قشاسدادی ّش چٌذ مِ اص ًظش تأهيي هٌتبثغ هتبلي
خَدگشداى ّؼتٌذ اهب ًوتيتَاًٌتذ سػتبلت حوبيتت فٌبٍساًتِ ٍ ًَآٍساًتِ اص
كٌؼت ثِ هٌظَس تقَيت تَاًوٌذیّبی آًْب سا اًدبم دٌّذ چتشا متِ اػبػتبً
كٌؼت دس اخشای پشٍطُّبی پظٍّـي خَد:
 .1ا لت ثِ دًجبل حل هـنالت ثبلفؼل ختَد هتيثبؿتذ ٍ موتتش ًگتبُ
خبهغ ٍ آيٌذًُگش ثِ ػشكِ مؼت ٍ مبس ثشای تؼييي سًٍذّبی اكتلي
ٍ دس ًتيدِ ؿٌبػبيي ًيبصّبی فٌبٍساًِ ساّجشدی ثشاػبع آى سا داسد.
 .2كٌؼت ا لت تَاًبيي ػشهبيِگتزاسی ثتش سٍی پتشٍطُّتبی تَػتؼِ
فٌتتبٍسی ثلٌذهتتذت ( 5ػتتبلِ) ،داسای سيؼتتل ثتتبال ٍ ًيبصهٌتتذ
ػشهبيِگزاسی ػٌگيي ٍ حدين سا ًتذاسد ٍ حتتي اگتش ّوتِ ايتي
تَاًبييّب سا داؿتِ ثبؿذ ا لت ػالقِای ثِ ٍسٍد ثِ ػشكِ مؼتت ٍ
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مبس فٌبٍسی ًذاسد چشا مِ تَػؼِ فٌبٍسیّتبی ساّجتشدی ٍ مؼتت

ثٌبثشايي ػبصهبى ّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثش سٍی يل ًيف مِ يل ػَی

دسآهذ پغ اص دػتيبثي ثِ آًْب اص ًشيق ٍاگتزاسی آى ثتِ ػتبيشيي

آى پظٍّؾ ّبی ساّجشدی ثتشای تَػتؼِ فٌتبٍسی ٍ ػتَی ديگتش آى اًدتبم

(ا لت سقجب ) ،يل مؼت ٍ مبس پيچيذُ ٍ حشفِای ثَدُ مِ كٌؼت

تحقيقبت قشاسدادی اػت ثبيذ ًقٌِ ثْيٌِ سا دس آى داهٌِ ثشای خَد تؼيتيي

ػالٍُ ثش ايٌنِ توبيلي ثِ آى ًذاسد تَاًبئي اًدبم آى سا ًيض ًذاسد.

ًوبيٌذ .ثٌبثشايي ايي ػبصهبىّب دس حبل حبهش ّن پظٍّؾ قتشاسدادی ٍ ّتن

سٍينشد تحقيقبت قشاسدادی ثِ ػٌَاى تْذيذی ثشای «ينپبسچگي فؼبليت
ػتتبصهبىّتتبی پتتظٍّؾ ٍ فٌتتبٍسی» ٍ «آصادیّتتبی تحقيقتتبتي» هحؼتتَة

پظٍّؾّبی هؼتقل ثشای تَػؼِ فٌبٍسی اًدبم هيدٌّذ .پغ ًتبم ػتبصهبى
پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثشای آًْب هٌبػتتشيي اػت.

هيؿَد .دخبلت كٌؼت ،آصادی ػلوي؛ يؼٌتي پتظٍّؾ ثتش هجٌتبی سٍينتشد

ثشسػي ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هَفق ٍ پيـتبص ًـبى هيدّذ مِ

ػلوي ٍ ثب دس ًظش گشفتي اثؼبد هختلف ثتِ هٌظتَس يتبفتي ثشتتشيي ساُ حتل

ا لت ايي ػبصهبىّب دس حذٍد  60دسكذ فؼبليتّبی پظٍّـتي ختَد سا ثتِ

فٌبٍساًِ سا هحذٍد هيمٌذ ٍ ًگشاًيّبيي دس هَسد «افق صهتبًي مَتتبُتتش دس

تحقيقبت هؼتقل ثشای تَػؼِ فٌبٍسی ٍ  40دسكذ سا ثتِ اًدتبم تحقيقتبت

تحقيق»« ،توبيل ثتِ اًدتبم تحقيقتبت متبسثشدی ػتٌحي ٍ صٍد ثتبصدُ» ٍ

قشاسدادی اختلبف هيدٌّذّ .ش چٌذ مِ دس ثشخي هَاسد الگَّتبی 30:70

«تٌؾّبی هشثَى ثِ ثيًشفي ٍ توبد هٌبفغ» ايدبد هيمٌذ ].[14] ٍ [9

ٍ ً 50:50يض هـبّذُ ؿذُ اػت.

ثشختتي اص هٌتقتتذيي سٍينتتشد تحقيقتتبت قتتشاسدادی ثتتِ خٌتتشات ًبؿتتي اص

الجتِ تشميت پيـٌْبدی ثشای تتأهيي ثَدختِ ػتبصهبى ّتبی پتظٍّؾ ٍ

«سٍينشد ثبصاس هحَسی ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ هؼبئل اخالقي» اؿبسُ

فٌبٍسی ،هدوَػِ هتؼتبدلي اص ثَدختِ دٍلتتي پبيتِ ( ،)%30ثَدختِ دٍلتتي

ًوَدُاًذ .هٌتقذاى ثش ايي ثبٍسًذ مِ دس هقبثتل ايتي سًٍتذ (سٍينتشد تحقيقتبت

هجتٌي ثش پشٍطُ ( ٍ )%30ثَدخِ كٌؼتي /ثخؾ خلَكي ( )%30هيثبؿتذ.

قشاسدادی دس ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی) ثبيذ هقبٍهت مشد يتب حتذاقل آى

ثِ هٌظَس خلت اػتجبسات ثخؾ خلَكتي ،هـتَبّتبيي هبًٌتذ اختلتبف

سا ثِ ًجقِ خبكي اص ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هحلَس مشد.

ثَدخِّبی ؿشيليبثي اص ًشف دٍلتّب ٍ تقَيتت هتذيشيت پبػتخگَئي دس

ّوچٌيي يني اص ٍظبيف ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ايدتبد ؿتجنِ

ػبصهبى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی پيـٌْبد ؿذُ اػت [.]1

ثيي فؼبالى ،ػشكِّبی هختلف ،ؿشمتّبی هـتبٍسُ ،ثٌگتبُّتبی تَليتذی،

ثشايي اػبع هحَس اكلي فؼبليت ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی تَػتؼِ

هشامض آهَصؽ ػبلي ٍ پظٍّـي هيثبؿذ مِ آًْب سا ثِ ػٌَاى ّؼتِ هشمضی ٍ

فٌبٍسیّبی ساّجشدی اص هشاحل پيؾ سقبثتي (ثلٌذهذت  5ػتبلِ) ٍ سقتبثتي

تشٍيح دٌّذُ الگَی ًَآٍسی ثبص 1دس ػٌع هلي ٍ فشاهلي هٌشح هتيًوبيتذ.

(هيبىهذت دٍ ػبلِ) ثشای استقب تَاًوٌذیّبی فٌبٍساًتِ ٍ ًَآٍساًتِ كتٌؼت

سٍينشد تحقيقبت قشاسدادی ثشای تؼبهل ثب ػبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی

هيثبؿذ [ .]15دس ًتيدِ ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داسای الگَی مؼت

ثبػث ًبديذُ گشفتي ايي ٍظيفِ آًْب دس ايدتبد پيًَتذّب ،تؼتْيل ٍ افتضايؾ

ٍ مبس ٍيظُای خَاٌّذ ثَد مِ دس اداهِ ثِ تـشيع آى پشداختِ هيؿَد.

تجبدالت ثيي ثخؾ پظٍّؾ ٍ ثٌگبُّبی اقتلتبدی ٍ تؼتْيل فؼبليتتّتبی
ًَآٍسی فٌبٍساًِ هيگشدد [.]2
دس مـَسّبی پيـشٍ ايي هَهَع خيلي صٍد هـخق ؿتذ متِ سٍينتشد
تحقيقبت قشاسدادی ثشای تَػؼِ فٌبٍسی ًبمبسآهذ اػت .ثشايي اػبع ساُحل
ػَهي مِ ّن ثتَاًذ ثب الضاهبت تَػؼِ فٌتبٍسی تٌتبثق داؿتتِ ثبؿتذ ٍ ّتن
ػبصهبى ّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی سا ثب كٌؼت هشتجي ًگِ داسد هٌشح ؿتذ .دس

ؿنل  -3داهٌِ فؼبليت ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ][1

 -8جلگو كسب و كار سا ما ها پژوهش و فناور
ػبصهبى ّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داسای دٍ ؿيَُ اكلي دس اًدبم تحقيقبت
هيثبؿٌذ مِ ػجبستٌذ اص [:]16

ًتيدِ الگَی مؼت ٍ مبس دس هؤػؼبت فٌبٍسی مِ تجذيل ثتِ ػتبصهبىّتبی

 .1تحقيقتبت هؼتتقل :متِ هؼوتَالً ثشاػتبع دسيبفتت هٌتبثغ هتتبلي اص

تحقيق قشاسدادی ؿذُ ثَدًذ تغييش مشد ٍ ثِ ػتَی يتل تؼتبدل پَيتب ثتيي

دٍلتّب ٍ ثشًبهِسيضی ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ ثب ّوفنتشی

تحقيقبت هؼتقل ثشای تَػتؼِ فٌتبٍسی (ثتِ ػٌتَاى اٍلَيتت اٍل) ٍ اًدتبم

ٍ ّونبسی كٌبيغ اًدبم هيگيشد .ايي تحقيقبت داسای افق صهبًي -2

پظٍّؾ ّبی قشاسدادی حشمت ًوَد ٍ دس ٍاقتغ هؤػؼتبت فٌتبٍسی پتغ اص

 5ػبل ٍ دس هَاسدی تب  10ػبل هيثبؿٌذ ٍ ؿبهل ػِ گشٍُ فؼبليت

حشمت ثِ ػَی ػبصهبى ّبی تحقيق قشاسدادی دٍثبسُ ثتِ ػتَی هؤػؼتبت

ريل هيثبؿذ:

فٌبٍسی ثشگـتٌذ ٍ دس ايي داهٌِ ثشاػبع اٍلَيتّب ٍ ػيبػتتگتزاسیّتبی

 فؼبليتّبی تحقيقبتي هجتٌي ثش ساّجشی فٌبٍسی

2

خَد ثِ تؼبدل سػيذًذ .ثش ايي اػبع ًبم آًْتب ثتِ ػتبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ

 فؼبليتّبی تحقيقبتي هجتٌي ثش مـؾ ثبصاس

فٌبٍسی تغييش يبفت.

 فؼبليتّبی تحقيقبتي خَدخَؽ ،خَد آ بص (ػقف  %10ثَدخِ)

1. Open Innovation

3

2. Technology Push
3. Market Pull
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ّذف اص اخشای تحقيقبت هؼتقل ايدبد ٍ تَػتؼِ فٌتبٍسیّتبی خذيتذ

ّوضهبى) ٍ پشّيض اص ايدبد اختتالل دس ثشًبهتِّتبی اكتلي تَػتؼِ فٌتبٍسی

اػت .ثٌبثشايي دس اختشای تحقيقتبت هؼتتقل ،دػتتيبثي ثتِ دػتتبٍسدّبی

ثَػيلِ تحقيقبت قشاسدادی ،ثبيذ ثب ؿٌبػبيي ٍ اػتتفبدُ اص ساًتتّتب ٍ ؿتجِ

فٌبٍساًِ هَسد ًظش ٍ تدبسیؿذى (ثنبسگيشی ػولي) آًْب هٌشح هيثبؿذ.

ساًتّبی حبكل اص تحقيقبت هؼتقل ،ػبصهبى پظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی اص ًشيتق

 .2تحقيقبت قشاسدادی :مِ ثشاػبع خَاػت كٌؼت ٍ تأهيي ثَدخِ آى

تشميت ٍ ثبصتشميت داًؾ فؼلتي ػتبصهبى ٍ يتبفتي مبسثشدّتبی خذيتذ ثتِ

اص ًشف دسخَاػتمٌٌذُ اًدبم هي گيشد ٍ حيٌِ هَهتَع پتظٍّؾ

اخشای تحقيقبت قشاسدادی ثشاػبع دسخَاػت هـتتشيبى (كتٌؼت) ٍ يتب ثتب

تَػي هـتشی هـخق ؿذُ ٍ هؼوَالً ايي پشٍطُّب ثشاػبع حوتَس

اسائِ پشٍپَصال اقتلبدی ثِ هـتشيبى (كتٌؼت) اقتذام ًوبيتذ .ثتشايي اػتبع

دس هٌبقلِ ٍ ثشتشی دس سقبثت ثذػت هيآيذ.

اخشای تحقيقبت هؼتقلهحَس مبس ػبصهبى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثتَدُ ٍ ثتشای

ايٌنِ چِ هيضاى اص حدتن فؼبليتتّتبی يتل ػتبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ
فٌبٍسی سا تحقيقتبت هؼتتقل ٍ چتِ هيتضاى اص آى سا تحقيقتبت قتشاسدادی
تـنيل دّذ ثِ چٌذ ػبهل ثؼتگي داسد مِ هْوتشيي آًْب هيضاى ثَدختِای
اػت مِ اص ًشف دٍلت دس اختيبس ػتبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ثتشای
اًدبم تحقيقبت هؼتقل قشاس هيگيشد.1

اخشای تحقيقبت قشاسدادی ثبيذ اص ساًتّب ٍ ؿجِ ساًتّبی حبكتل ؿتذُ دس
تحقيقبت هؼتقل اػتفبدُ ًوَد ].[2] ٍ [1
 -9نترجهگرر
تؼبهل هيبى ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ ثٌگبُّبی كٌؼت هيتَاًتذ

ايذُآل تشيي حبلت آى اػت مِ پشٍطُّبی تحقيقتبت قتشاسدادی اص ًظتش

تأ ثيش ثِ ػتضايي دس تحنتين ًظتبم هلتي ًتَآٍسی ٍ استقتب چشختِ تَليتذ ٍ

هَهَػي يب هبّيتي ثگًَِای هشتجي ثب فؼبليتّبی تَػؼِ فٌبٍسی ثبؿذ ٍ اص

ثنبسگيشی فٌبٍسی دس مـَس داؿتِ ثبؿذ .دس ايي صهيٌِ ػبصهبىّبی پظٍّؾ

داًؾ ٍ هْبستّبی ثذػت آهذُ دس تحقيقبت هؼتقل (پتشٍطُّتبی تَػتؼِ

ٍ فٌبٍسی هيتَاًٌذ ثؼتش هٌبػجي سا ثشای حل هؼبئل خبسی ٍ آتي كٌؼت ٍ

فٌبٍسی) ثشای حل هؼوالت كتٌؼت اص ًشيتق اًدتبم تحقيقتبت قتشاسدادی

استقبی ػٌع تَاًوٌذیّبی فٌبٍساًِ ٍ ًَآٍساًِ هَسد ًيبص ثشای سقبثتپتزيشی

اػتفبدُ ًوَد .ثشای تحقيقبت هؼتتقل (پتشٍطُ ّتبی تَػتؼِ فٌتبٍسی) ًيتض

آًْب فشاّن مٌٌذ.

ايذُآل تشيي حبلت صهبًي اػت مِ دس حيي اخشای پتشٍطُ ،كتٌؼت ثتًِتَس

دس ايي ساػتب سٍينشد تحقيق هؼألِهحَس ثب ّذف تؼوين ًتبيح هيتَاًتذ

داًٍلجبًِ خَاػتبس حوبيت هبلي ٍ يب هـبسمت هبلي دس اخشای آى ؿَد متِ

ساٌّوبی هٌبػجي ثشای حَصُ ّتبی تحقيقتبتي هتَسد توشمتض ػتبصهبىّتبی

ًـبىدٌّذُ ادساك كٌؼت اص هفيذ ٍ هَثش ثَدى آى فٌبٍسی دس آيٌذُ كٌؼت

پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثبؿذ .دس ايي هقبلِ خبًشًـبى ؿذ متِ اًدتبم تحقيقتبت

ٍ اًويٌبى اص قبثليتّبی تين تَػؼِدٌّذُ دس تَػؼِ هَفق آى داسد.

تَػؼِ فٌبٍسی تَػي ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ثتِ ؿتنل تحقيقتبت

پشٍطُ ّبی تحقيقبت هؼتقل ثلٌذهذت اگش پغ اص ؿشٍع ،كٌؼت توبيتل

قشاسدادی هيبى ثٌگبُ كٌؼت ٍ ػتبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ثتِ ػلتت

ثِ پـتيجبًي هبلي اص آًْب داؿتِ ثبؿذ ًـبىدٌّذُ ايي اػت مِ پتظٍّؾ دس

هغبيشت ثب الضاهبت تَػؼِ فٌتبٍسی ٍ ؿتشايي متبس ػتبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ

ايي حيٌِ ،هَسد ًيبص كٌبيغ ثشای ايدبد تَاًوٌذی فٌبٍساًِ ثِ هٌظتَس ثقتب ٍ

فٌبٍسی گضيٌِ هٌبػجي ًويثبؿذ ٍ سٍينشد تحقيقبت هؼتقل ثِ ػٌَاى سٍؽ

سؿذ آيٌذُ دس ػشكِ مؼت ٍ مبس هيثبؿذ.

هٌبػتتش پيـٌْبد ؿذ مِ ًيبصهٌذ ثشقشاسی يتل خشيتبى اًالػتبتي ؿتبهل

دس ثخؾ تحقيقبت هؼتقل ثْتتشيي ًتَع تحقيقتبت ،اًدتبم ًتشحّتبی

هؼتتبئل ختتبسی ٍ آتتتي كتتٌؼت ٍ ساُحتتلّتتبی فٌبٍساًتتِ هٌبػتتتتتتش هيتتبى

پظٍّـي پيؾ سقبثتي اػت .يؼٌي ثبيذ پتشٍطُّتبی پظٍّـتي هؼتتقل سا اص

ػبصهبى ّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ هشامض كٌؼتي اػت .دس ًتيدِ اخشای ايتي

ًظش حيٌِ ،هَهَع ٍ صهبى ثگًَِای تؼشيف ًوَد مِ دس حيٌِ پظٍّؾّبی

سٍينشد اص يل ػَ ؿشايي مبس پظٍّؾ ػلوي ثب ميفيت ٍ ّوچٌتيي اهنتبى

پيؾسقبثتي 2قشاس گيشًذ.

ّونبسی ٍ تجبدل ػلوي ثشای ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی فشاّن هيؿَد

ثب تَخِ ثِ هبّيت فؼبليت ّبی ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی مِ ّن ثِ

ٍ اص ػَی ديگش ًيبصّبی فٌبٍساًِ هشامض كٌؼتي ثِ ؿتنل هٌبػتجي پَؿتؾ

تحقيقبت هؼتقل ٍ ّن ثِ تحقيقبت قشاسدادی هيپشداصًذ ثِ هٌظَس تحقتق

دادُ هيؿَدّ .وچٌيي اص ًشيق ايي سٍينتشد ًظتبست ٍ ػيبػتتگتزاسی ٍ

ايي دٍ ثب ّن (اختشای تحقيقتبت هؼتتقل ٍ تحقيقتبت قتشاسدادی ثتًِتَس

حوبيت ّبی هبلي تَػي ثخؾ ػوَهي (دٍلت) هيؼش خَاّتذ ؿتذ .هتوي
ايٌنِ ًجبيذ فشاهَؽ مشد مِ ثشسػيّب ًـبى هيدّذ ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ

 -1الصم ثزمش اػت مِ دس ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هؼوَالً حتذٍد  80-60دسكتذ
اص حدن فؼبليتّبی آًْب سا پظٍّؾ ثتِ ػٌتَاى فؼبليتتّتبی اكتلي (ؿتبهل تحقيقتبت
هؼتقل ٍ تحقيقبت قشاسدادی) ٍ  20-40دسكذ سا فؼبليتّتبی فشػتي (ؿتبهل ختذهبت
آصهبيـگبّي ،آهَصؿي ،هـبٍسُای ٍ  )...تـنيل هيدّذ.
 -2هٌظَس اص پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی پيؾ سقتبثتي پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی اػتت متِ هٌدتش ثتِ
دػتبٍسدّب ٍ فٌبٍسیّبيي دس هقيبع كٌؼتي دس آيٌذُ هيؿَد مِ آى فٌبٍسی دس صهتبى
اتوبم تَػؼِ ،پبػخگَی ًيبصهٌذی ّبی خذيذ هٌشح ؿذُ ثشای كٌؼت اص ًشيق فتشاّن
مشدى هضيت سقبثتي هٌشح دس ثبصاس ثشای آًْب ثبؿذ.

فٌتبٍسی تتأثيشات اقتلتبدی ثيـتتشی ًؼتجت ثتِ ػتبصهبىّتبی تحقيقتتبت
قشاسدادی دس اقتلبد مـَسّب داسًذ.
ثبيذ پزيشفت مِ پظٍّؾ ثب ميفيتت ًوتي تَاًتذ ثتذٍى ثَدختِ متبفي ٍ
فشكت صهبًي هٌبػت اًدبم ؿَد .ػالٍُ ثتش ايتي ،دػتتبٍسدّبی پظٍّـتي ٍ
فٌبٍساًِ ثبيذ ساُ خَد سا ثِ ثبصاس ثشای اسائِ هٌبفغ ثِ مبسثشاى ًْبيي پيذا مٌٌذ
مِ الصهِ آى ايدبد استجبًبت ثِ ختَثي هتذيشيت ؿتذُ ثتيي ػتبصهبىّتبی
پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ ؿشمتّبی ثضسه اػت مِ فتشاّن مٌٌتذُ مبًتبلّتبی

ػذم تٌبثق الگَی تحقيقبت قشاسدادی ثب هأهَسيت ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی دس تَػؼِ فٌبٍسی
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 ايي ثًَِس سٍؿي پزيشفتِ ؿذُ اػت مِ تَاًوٌتذی.ٍسٍد ثِ ثبصاسّب ّؼتٌذ
ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثشای هذيشيت تٌؾ ثيي اثشات ثبصاس ًبؿتي اص
فؼبليتّبی تدبسیػبصی ٍ اّذاف ػلوي ثشای حف ثَدخِّبی دٍلتي خَد
 اهتب اًتقتبدات فضايٌتذُ ًـتبى.ٍ اػتوبد ػوَهي ثِ خَد ثؼتيبس هْتن اػتت
ِ دس ا لتت هتَاسد ٍ ًتِ دس ّوت،هيدّذ مِ ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌتبٍی
 ؿبيغتشيي اًتقبدّتب ثتش ايتي. ايي تٌؾ سا ثِخَثي هذيشيت ًنشدُاًذ،هَاسد
:ِهَاسد هتوشمض اػت م
 اثتشات، استجبى ًضديل ػتبصهبىّتبی پتظٍّؾ ٍ فٌتبٍسی ثتب كتٌؼت تتأهيي، دس ا لت هَاسد.ًبهٌلَثي ثش هبّيت ٍ اّذاف ػلوي آًْب داسد
هبلي كٌؼت ثشای پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثشای پشٍطُ ّبيي اػت مِ تَػي
.خَد كٌؼت اًتخبة ؿذُ اػت
 ؿَاّذ فضايٌذُ حبمي اص اثشات ًبهٌلَة سٍاثي ًضديتل ػتبصهبىّتبیِ خزة ثَدخت:پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثب كٌؼت ثش ػولنشد پظٍّـي اػت
 ثتًِتَس،)ثشای تأهيي هبلي تحقيقتبت اص هٌتبثغ كتٌؼتي (خلَكتي
 ايتي.فضايٌذُای دس ػبصهبىّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هَسد تأميذ اػتت
ًَع تؼتبهالت ٍ استجبًتبت دس فوتبی تحقيقتبتي حتذاقل ثتِ ػٌتَاى
.خٌشی ثشای اػتبًذاسدّبی ػولنشدی ادساك هيؿَد
 اػتبًذاسدّبی ػلوي ثب اػتفبدُ اص هؼيبسّبی اػوتبل ؿتذُ دس فوتبیثبصاس ثِ پشٍطُّبی پظٍّـي ثشای ختزة ٍ پيـتشفت هحققتبى استقتب
.ًيبفتِ اػت
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