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Abstract: 

Using of scientific methods for budgeting of 

institutes is necessary because of Importance and 

deficit of budget. The aim of this article is to 

introduce a model for research and technology 

institutes budgeting based on science and 

technology outputs cost. For that, firstly, we 

studied on science and technology outputs 

indicators and used institutes' opinions for 

finalizing and weighting them. Then we measured 

the science and technology outputs using AHP 

method. At last we designed a model for research 

and technology institutes budgeting based on 

science and technology outputs cost, using last 

year budget of institutes, amount of science and 

technology outputs at the same year, science and 

technology outputs unit cost at last year and its 

mode and the rate of inflation in last year. 
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  هاي پژوهشي و فناوري بندي دستگاه ارائه روشي براي بودجه
  بر مبناي قيمت تمام شده توليدات علم و فناوري
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  جمهور ردي رئيسهبريزي و نظارت را كارشناس ارشد معاونت برنامه -1
  ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري كارشناس معاونت برنامه -2

 
  

  چكيده
ايـن   برنامه هاي توسعه به همراه داشته است، براهميت و كمبود منابع مالي، ضرورت توجه به تدوين روش هاي علمي براي بودجه بندي دستگاه ها را در اسناد 

. هاي پژوهشي و فناوري بر مبناي قيمت تمام شده توليدات علم و فناوري پرداختـه شـده اسـت    روشي براي بودجه بندي دستگاه ارائهاساس در مقاله حاضر به 
ها احصـاء و سـپس بـا     گيري ميزان توليدات علم و فناوري دستگاه اي اندازههاي علم و فناوري بر اي شاخصبراي تحقق اين امر ابتدا براساس مطالعات كتابخانه

سپس براي تعيين ضرايب اهميـت  . هاي پژوهشي و فناوري، شاخص ها در قالب دو دسته توليدات علمي و فناوري نهايي گرديدند نظرسنجي از خبرگان دستگاه
مـورد   AHPو فناوري در قالب پرسشنامه ساخته محقق جمع آوري و بـا اسـتفاده از روش   هاي پژوهشي  شاخص ها نسبت به يكديگر، نظرات خبرگان دستگاه

در انتها با توجـه بـه اعتبـار، ميـزان توليـد علـم و       . ها محاسبه شدند تجزيه و تحليل قرار گرفته و براساس ضرايب حاصله، ميزان توليدات علم و فناوري دستگاه
ها در سال قبل  و نيـز نـرخ رشـد تـورم در      م و فناوري، مد قيمت تمام شده يك واحد توليد علم و فناوري دستگاهفناوري، قيمت تمام شده يك واحد توليد عل

و فنـاوري بـر    همان سال، ميزان توليد علم و فناوري و قيمت تمام شده يك واحد توليد علم و فناوري در سال جديد و در نتيجه اعتبار دستگاه هـاي پژوهشـي  
  ..توليدات علم و فناوري با توجه به زمينه علمي فعاليت دستگاه ها ارائه شده است اساس قيمت تمام شده

 
  .شده توليدات علم و فناوري بودجه بندي،  پژوهش،  فناوري،  قيمت تمام: ها كليدواژه

  
  'مقدمه -1
كمبود منابع از يك سو و اهميت تخصيص منابع به صـورت   

موجبـات توجـه بـه ايجـاد      ،كارآمد و اثربخش از سوي ديگر
تغييرات در ساختار نظام بودجه بندي كشور را ايجـاد نمـوده   

از همين منظر است كه در اسناد باالدسـتي از جملـه در   . است
و  كشـور  توسـعه  پـنجم  برنامـه  كلـي  هـاي  سياسـت  22 بنـد 

 برقانون برنامه چهارم توسعه كشور  144و138همچنين مواد 

تاكيـد   ريزي عملياتيبودجه به كشور ريزي بودجه نظام تبديل
                                                            

  matashak@yahoo.com: نويسنده عهده دار مكاتبات *

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه      138براساس ماده .  است شده
ريزي كشور موظف اسـت بـا    كشور، سازمان مديريت و برنامه

ــه منظــور اصــالح نظــام   هــاي ذي همكــاري دســتگاه ــط ب رب
ريزي از روش موجود به روش هدفمنـد و عمليـاتي و    بودجه

دامات ذيـل را انجـام   شده خـدمات، اقـ   به صورت قيمت تمام
هـاي   شناسايي و احصاي فعاليت و خدماتي كـه دسـتگاه  : دهد

هـا و   شـده فعاليـت   نمايند، تعيين قيمـت تمـام   مي ارائهاجرايي 
خدمات متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي مشخص، تنظـيم  

هـا و خـدمات و    اليحه بودجه ساالنه براساس حجـم فعاليـت  
رات براسـاس عملكـرد و   شده آن و تخصيص اعتبا قيمت تمام

 
 

  پژوهشي -فصلنامه علمي

  اوريسياست علم و فن
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. شـده آن  ها و متناسب بـا قيمـت تمـام    نتايج حاصل از فعاليت
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه كشـور       144همچنين در مـاده  

اند به منظور افزايش كـارايي،    هاي اجرايي موظف شده دستگاه
وري و استقرار نظام كنتـرل نتيجـه و محصـول بـه جـاي       بهره

طـاي اختيـارات الزم بـه مـديران     كنترل مراحل انجام كار و اع
براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مسـتقل  
ــابع براســاس دســتورالعمل   و هدفمنــد نمــودن تخصــيص من

ريزي كشور و وزارت امـور   مشترك سازمان مديريت و برنامه
هـا و   شـده آن دسـته از فعاليـت    اقتصاد و دارايي، قيمت تمـام 

از قبيـل  (شـده را دارنـد    تمامتعيين قيمت خدماتي كه قابليت 
واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خـدماتي و  

براساس كميت و كيفيت محل جغرافيـايي مشـخص و   ) اداري
ريزي كشور يا اسـتان و   ن مديريت و برنامهپس از تاييد سازما

در ]. 1[ربط اجرا نمايند با اعطاي اختيارات الزم به مديران ذي
ـ   49ماده  اي ت موظـف شـده اسـت اعتبـارات هزينـه     نيـز دول

شـده محاسـبه    هاي پژوهشي را بر اساس قيمـت تمـام   دستگاه
شواهد تحقيقـاتي حـاكي از آن   ].  1[نموده و اختصاص دهد 

است كه تحقق استقرار و اجراي بودجه بندي مبتني بر قيمـت  
ات پژوهشي و فناوري بيش از هـر امـري   مؤسستمام شده در 

گيري از شاخص هاي عملكردي سنجش  مستلزم تبيين و بهره
هـاي  شـاخص  بكـارگيري  ، چـرا كـه  1علـم و فنـاوري اسـت   

اسـتقالل،   درجـه  ميزان تشخيص براي مناسبي ابزار عملكردي
و زمينه ساز نـوآوري و ارتقـاء    عملكردي سنجش فرآيندهاي

 و كليد راهنماي تصميم گيري راهبردي آينده] 4و3و2[كيفي 

-كاربست شاخص. ]5[است پژوهشي و فناوريهاي  همؤسس

داراي  پژوهشـي و فنـاوري  هـاي  همؤسسـ عملكردي در  هاي
ـ ثمرا  اطالعـات،  برنامـه ريـزي بهتـر، مـديريت    : ي همچـون ت

 و مديريت مسائل شدن شفاف بهتر، كيفيت بيشتر، پاسخگويي
 هـا،  نظـام  اعتبـار بخشـي   مـالي،  امـور  بهتر مديريت رهبري،

 تنگاتنگ ارتباط ايجاد دولت، سياسي برنامه هاي سازيشفاف

 اسـتقرار  و سازوكارهاي مـالي  و عملكردي هاي شاخص بين

-همؤسس مطلوب هاي هدف چارچوب فرآيند خودتنظيمي در
                                                            

براي مطالعات تفضيلي در خصوص شاخص هاي عملكردي در نظام آمـوزش  ‐ ١

  .شودرجوع ] 9[و عزتي] 8[عالي به قورچيان و خورشيدي

 

 بندي هايبودجه براي پژوهشي و فناوري و ايجاد مبناييهاي 

  .]7و6و5[عملكرد و قيمت تمام شده بوده است بر مبتني
با توجـه بـه نقـش و اهميـت شـاخص هـاي عملكـردي در         

بندي هاي دستگاه هاي پژوهشي و فنـاوري، سـاكتي و   بودجه
زير براي انتخاب شـاخص هـاي    شرح سعيدي مالك هايي به

عملكردي موثر در تعيين و تخصيص بودجـه بنـدي دسـتگاه    
 هـاي  شـاخص  :داده انـد  ارائـه هـاي پژوهشـي و فنـاوري    

به گونه اي انتخاب شـوند   فناوري بايدپژوهشي و  عملكردي
 برقـرار  مسـتقيمي  ارتبـاط  همؤسس ماموريت و اهداف بين كه

خاصـي   فعاليـت  گـروه  يـا  خرد مديريت به گرايش سازد واز
 گيرنـده  بـر  در بايـد  ها ديگر شاخص عبارتي به .شود پرهيز

 گروه با باشند، همؤسس درون چندگانه و مختلف هاي فعاليت

داشـته   ارتبـاط  همؤسسـ  هـاي  فعاليـت  و ها برنامه عمده هاي
 نمـايش  بـه  را همؤسسـ  موفقيـت  و سـرآمدي  برتري، باشند،

 در همؤسسـ  امناي هيات پرسشهاي به پاسخ توانايي ،بگذارند

گردآوري هـا، هزينه اثربخشي باشند، داشته را بودجه خصوص
 و گيران تصميم براي و شود، معتبر گرفته نظر در شاخص ها

 همؤسسـ رئيسـه   هيـات  و امنـا  هيات قبيل از همؤسس مديران
  .]10[ باشند سودمند

 
  پيشينه پژوهش - 2

 و علم ارزيابي به كه بود كشورهايي اولين از آمريكا دولت
و  30دهه  در مقدماتي هايارزيابي از بعد .آورد روي فناوري

 2ميالدي بنياد ملي علوم آمريكا 50ميالدي در اوايل دهه  40
سازمان  1962در سال . عهده دار ارزيابي علم و فناوري شد

OECD3  بنياد ملي علومبا تهيه فهرستي از تعاريف و مفاهيم 
جمع آوري آماره هاي تحقيق و  براي راهبردي دستورالعملي

بنياد توسعه كشورهاي اروپايي فراهم كرد و به نوعي تجربيات 
الهام بخش تهيه راهنماي عمل فراسكاتي در  ملي علوم آمريكا

براي جمع آوري آمار و ارقام مربوط به علم و  1963سال 
بنياد ملي  1973در سال . شد OECDفناوري در كشورهاي

 هاي شاخص و زد دست اي تازه ابتكار بهدست  علوم آمريكا

 هاي را كه اولين تالش ها براي توسعه شاخص  علمي

                                                            
2‐ National Science Foundation(NSF) 

3- Organisation for Economic Co-operation and Development    
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 اصلي هدف .داد انتشار بود، آمريكا در ايالتي علمي مؤسسات

 ضعف و قوت نقاط كه بود تعيين نشانگرهايي گزارش اين

 اين انتشار. كرد مي مشخص را آمريكا در فناوري و علم

 و كشور چندين و كرد جلب را جهاني توجه ها شاخص
. به كار بردند الگويي عنوان به هارا شاخص اين سازمان

مجموعه اي با عنوان  OECDسازمان  1984درسال 
 1998هاي علم و فناوري منتشر نمود و در سال  شاخص

. شاخص هاي عهده علم و فناوري را جايگزين آن نمود
گزارش  1994اتحاديه اروپا نيز به پيروي از آن در سال 

شاخص هاي علم و فناوري اروپا را منتشر كرد و به دنبال آن 
ه گزارش هاي فرانسه و كشورهاي آمريكاي التين مجموع

 در شاخص 37 از تنوعي آمريكا در ]11[مشابهي توليد نمودند

 اين .دارد وجود سوتا مينه شاخص در 5 تا جنوبي كاروليناي

 بر مبتني مالي منابع تامين جهت تغيير نمبي ها شاخص

 نظام توسط توليد شده نتايج به نياز مورد منابع از عملكرد

 اياالت در . ]12[ است ه هاي پژوهشي و فناوريمؤسس

 ه هاي پژوهشي و فناوريمؤسس عملكرد امريكا متحده

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

ه هاي پژوهشي و مؤسسدر  كه هاييشاخص از برخي .شود
 مقاالت از تعداد عبارتند گرفته قرار تاكيد مورد آمريكا فناوري

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

 ازكشورهاي در برخي. ]13[ شده و ساير موارد ارائه خدمات

 كه شده توصيه 1980 دهه اواسط از انگلستان نظير اروپايي

 روشن و واضح اهداف ه هاي پژوهشي و فناوري بايدمؤسس

 و ها اولويت جهت در كارآيي افزايش براي و تدوين كنند
 منابع كسب به دولت، شده تعيين عملكردي هاي شاخص

 1990 دهه اوايل از اساس اين بر. خود بپردازند نياز مورد مالي

را به كار آموزشي و پژوهشي  ارزيابي بريتانيا دانشگاههاي
 ارزيابي از استفاده انگلستان كشور در امروزه .اند گرفته

هاي همؤسس بخشي اثر و كارآيي عملكرد هايشاخص
 منابع توزيع و دولتي گذاري براي سرمايهپژوهشي و فناوري 

-مي قرار استفاده مورد پژوهشي و آموزشي بخشهاي بين مالي

 عملكرد بر مبتني مالي منابع تامين رويكرد آلمان در. ]4[ گيرد

باشد معروف مي  Rhineland – patatinateعنوان  تحت
 ارائه 1998 سال در آن شده اصالح نسخه و 1993 سال دركه 

 سيستم به دستيابي مدل اين در كلي اهداف .است شده

 بودن، شفافيت، منصفانه ويژگيهاي با مالي منابع تخصيص

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

 و شد شروع 1910 سال از عملكردي هاي شاخص از استفاده
ه هاي مؤسسخدمات  و پژوهش زمينه در هايي شاخص

 در. ]14[ است گرفته قرار استفاده موردپژوهشي و فناوري 

 هايفرمول در را بروندادها به مربوط عوامل دانمارك

 از استفاده نيز استراليا در. ]15[ اند كارگرفته به منابع تخصيص

 شكل به مالي منابع تخصيص در عملكردي هاي شاخص

 شودمي 1986 سال در ايكميته ويژه تشكيل به مربوط جديد

 تا يافتند ماموريت ه هاي پژوهشي و فناوريمؤسسساي ؤر كه

 هاي شاخص اين كميته، .كنند تهيه را عملكردي هاي شاخص

 را جديدي هاي شاخص و داده قرار نظر تجديد مورد را قبلي
 اعالم همان سال در را آنها فهرست سرانجام و نموده تدوين

 راهبرديهاي ارزيابي  دانشگاه ملي استراليا شاخص .]10[نمود
 هاي تحقيقاتي را به سه دسته انتشارات نتايج تحقيقات، فعاليت

دسته  :افتخارات تحقيقاتي و متغير كنترل تقسيم نموده است
ترين آنها به  شوند كه ساده اول خود به سه گروه تقسيم مي

ترين آنها هم به تعداد  شود و پيچيده تعداد انتشارات مربوط مي
پيچيدگي آنها به . باشد تشارات ميارجاعات سايرين به آن ان

ها نياز به دسترسي به يك  اين دليل است كه اين شاخص
چنيني را داشته   پايگاه اطالعاتي كه اطالعات ارجاعات اين

ها مستقيماً در ارزيابي تحقيقات  اين شاخص .باشد دارند
ها و يا به  شوند بلكه در محاسبه ساير شاخص استفاده نمي

گروه سوم از  .شود كنترل از آنها استفاده ميعنوان متغيرهاي 
هاي ساختاري نام دارند كه مستقيماً دسته اول نيز شاخص

بلكه اطالعات اضافي در  كردهگيري ن تحقيقات را اندازه
دسته دوم . كنند خصوص ساختار و زمينه تحقيقات ارائه مي

ويراستاري  افتخارات به دست آمده، شامل جوايز كسب شده،
دسته سوم  .هايي از اين قبيل هستند و شاخص تحقيقات
ها  نتايج ارزيابي وقتيكه شود هايي را شامل مي شاخص

-باشد از آنها براي ارزيابي نهايي استفاده مي همخواني نداشته 

هاي ارائه شده در اين طرح  عالوه بر آنكه  شاخص]. 16[شود
داراي جزئيات مفصل بوده، بيش از آنكه بر اثربخشي 

  .ات متمركز باشند بر  خروجي تحقيقات تاكيد دارندتحقيق
در ايران نيز چند مطالعه محدود در ايـن خصـوص صـورت     

گرفتــه اســت كــه يكــي از مطالعــات انجــام شــده در زمينــه  
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آئـين نامـه ارتقـاي مرتبـه اعضـاي هيـات علمـي        ها،  شاخص
در  .باشـد  مي ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دانشگاه

هـاي ارزيـابي اعضـاي هيـات علمـي       شـاخص اين آئين نامه 
هــاي آموزشــي،  ات پژوهشــي بــه ســه دســته فعاليــتمؤسســ

 اختـراع، مقالـه،   .اجرايي تقسيم شده است -پژوهشي و علمي
هاي مربوط بـه توليـدات علمـي و     نامه از شاخص كتاب، پايان

هـا بـه    مطالعـه دوم در مـورد شـاخص   ]. 17[ فناوري هسـتند 
درمـان و   ي وزارت بهداشـت، گزارش ارزيابي مراكـز پژوهشـ  

هاي  در اين گزارش، شاخص .گردد آموزش پزشكي مربوط مي
هـاي پژوهشـي و تـا حـدي      توليدات علمي و فناوري دستگاه

يل اشـاره گرديـده   صهاي فرآيندي در اكثر موارد به تف شاخص
بــه جزئيــات ايــن  البتــه در بعضــي مــوارد نظيركتــاب، .اســت

ترجمـه   وري كتـاب، هاي آن نظيرگردآ شاخص و زير شاخص
  ].18[ اي نگرديده است كتاب و غيره اشاره

ت نظـارت و ارزيـابي فرهنگـي و علمـي شـوراي عـالي       أهي 
هـا و   اي اولين ارزيابي خرد دانشگاه انقالب فرهنگي در پروژه

ات پژوهشي دولتي را انجام داده است كه در اين پروژه مؤسس
ات پژوهشــي بــه پــنج دســته مؤسســهــاي ارزيــابي  شــاخص
هــاي  هــاي مــالي، شــاخص هــاي انســاني، شــاخص شــاخص

وري  هـاي بهـره   هاي عملكردي و شـاخص  ساختاري، شاخص
هاي عملكردي در اين پروژه عبارتنـد   شاخص .اند تقسيم شده

ها، مقاالت مجالت، مقاالت  نامه هاي تحقيقاتي و پايان طرح: از
هـا،   هـا، سـخنراني   هـا، گردهمـايي   ها، كارگاه ها، كتاب همايش

ــ ــه اهمتف ــا،   نام ــاتي و ارزش قرارداده ــا، قراردادهــاي تحقيق ه
در ارزيـابي ديگـري كـه    ]. 19[اختراعات، اكتشافات و جـوايز 

توسط هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي 
هاي ارزيابي علم  انقالب فرهنگي انجام گرديده است شاخص
ت امؤسسـ هـا و   و فناوري نيز همانند ارزيـابي خـرد دانشـگاه   

ــاخص    ــته ش ــنج دس ــه پ ــي ب ــي دولت ــاني،  پژوهش ــاي انس  ه
هـاي   هـاي سـاختاري، شـاخص    هاي مـالي، شـاخص   شاخص

انــد كــه  وري تقســيم شــده هــاي بهــره عملكــردي و شــاخص
هاي تحقيقـاتي   تعداد طرح: هاي عملكردي عبارتند از شاخص

 يافته بـه تفكيـك بنيـادي،    هاي تحقيقاتي پايان فعال،تعداد طرح
هاي تحقيقـاتي فعـال بـه تفكيـك      طرح اي، توسعهكاربردي و 

هاي تحقيقاتي فعال  درصد طرح اي، كاربردي و توسعه بنيادي،
يافتـه بـه    هـاي تحقيقـاتي پايـان    درصد طرح به تفكيك رشته،

هـاي تحقيقـاتي فعـال بـه تفكيـك       درصد طرح تفكيك رشته،
 يافته به تفكيك اسـتان،  هاي تحقيقاتي پايان استان، درصد طرح

ترويجي و علمي  -اد مقاالت منتشر شده در مجالت علميتعد
پژوهشي داخل و خارج، مقاالت منتشـر شـده در مجـالت     –

معتبر خارجي در هر رشته، مقاالت منتشـر شـده در مجـالت    
معتبر داخلي در هر رشته،تعداد كل توليدات علمي نمايه شـده  

 علمي ، تعداد ارجاعات به مقاالت ISIمحققان داخل كشور در 
تعداد كتب علمـي تخصصـي    ضريب تاثير، منتشر شده ايراني،

ها و مراكز تحقيقات و  تاليف شده و انتشاريافته توسط دانشگاه
  ].20[تعداد اختراعات ثبت شده

هاي پژوهشي و  ريزي دستگاه ه مدلي براي بودجهئدر زمينه ارا
هاي آن  فناوري نيز مطالعاتي انجام شده است كه از نمونه

ه مطالعه وزرات علوم، تحقيقات و فناوري اشاره توان ب مي
هاي پژوهشي به سه دسته  در اين مدل بودجه دستگاه. نمود

بودجه  - 3بودجه اثربخشي و  -2بودجه اجتناب ناپذير  -1
بودجه اجتناب ناپذير تابعي است از . كارايي تقسيم شده است

 تعداد پژوهشگران، تعداد كادر فني، تعداد كادر اداري، سطح
ها، آب، برق، گاز، خدمات علمي و غيره و  زيربنا، آزمايشگاه
درصد اعتبارات سال گذشته دستگاه  70 مبناي محاسبه آن

براي تعيين بودجه اثربخشي از سه . قرارداده شده است
تعداد ( -22/0، ) تعداد پتنت/ تعداد محقق( - 036/0شاخص 

مبلغ /مصوببودجه ( -3/0و ) تعداد مقاله معتبر/          محقق
مجموع امتياز اين . استفاده شده است)    قراردادهاي پژوهشي

به عنوان امتياز اثربخشي ) مقياس شدن پس از بي(ها  شاخص
دستگاه تعيين شده است كه در صورت منفي بودن امتياز، 

با ضرب كردن سهم هر . گيرد تعلق مي  امتياز صفر به دستگاه
سهم دستگاه از تقسيم امتياز (خشي ها از امتياز اثرب ه     يك دستگا

اثربخشي دستگاه به مجموع اعتبارات اثربخشي به دست 
درصد بودجه سال قبل، بودجه اثربخشي  15در ) آيد مي

در مورد بودجه كارايي نيز . گردد دستگاه محاسبه مي
، ISIاي، مقاالت  هاي تعداد كتب تأليفي، ترجمه شاخص

ه شده ئتعداد مقاالت ارا، ISIپژوهشي و غير  -مقاالت علمي
نامه  تعداد پايان  المللي، هاي داخلي و بين در كنفرانس

كارشناسي ارشد و دكترا، اختراعات داخلي و خارجي، اثرات 
بديع و ارزنده و گزارشات علمي با ضرايب مختلف مبناي 

به روشي مشابه محاسبه بودجه . اند ارزيابي قرار گرفته
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اه نيز از ضرب سهم بودجه اثربخشي، بودجه كارايي دستگ
. آيد دست ميدرصد اعتبارات سال گذشته به15كارايي آنها در 

هاي اجتناب ناپذير، بودجه اثربخشي  در نهايت مجموع بودجه
و بودجه كارايي، بودجه كل دستگاه پژوهشي را تشكيل 

مدل فوق، مدلي ساده بوده و براي اولين بار ]. 21[دهد مي
رايي در اين مدل در تعيين بودجه هاي اثربخشي و كا شاخص

. هاي پژوهشي مورد استفاده قرار گرفته است پژوهشي دستگاه
  :اما اين مدل داراي محدوديت هايي به شرح زير است

  اين مدل اتكاي زيادي به بودجه سال قبل دستگاه .1
هاي قبل  ها در سال دارد و از آنجا كه بودجه دستگاه

زني، دستوري و افزايشي تعيين  هاي  چانه    به روش
شده است مبناي درستي براي تعيين بودجه سال بعد 

  . باشد دستگاه نمي
هاي  مدل فوق براساس قيمت تمام شده فعاليت .2

  .ري محاسبه نگرديده استعلمي و فناو
در تعيين بودجه اجتناب ناپذير از هيچ شاخصي  .3

هاي استفاده شده در  استفاده نشده است و شاخص
محاسبه بودجه اثربخشي و كارايي هم كامل و جامع 

 .باشند نمي
هاي پژوهشي  ريزي دستگاه دومين مطالعه در زمينه بودجه

گيري گروهي چند معياره در توزيع  استفاده از تصميم"
در اين . باشد مي "اعتبار واحدهاي پژوهشي دانشگاهي

تحقيق الگوي توزيع اعتبار مراكز پژوهشي وابسته به 
گيري  دانشگاه علم وصنعت با استفاده از متدهاي تصميم

ابتدا از روش دلفي در . شده است ارائهمعياره گروهي چند 
هاي توزيع اعتبار استفاده شده و با استفاده از  تعيين شاخص
استمرار "ها در دو قسمت  وري اين شاخص مفاهيم بهره

هاي  شاخص. تدوين شده است "رشد و توسعه"و  "سطح
باشند اما مقادير  استمرار سطح و رشد و توسعه يكي مي

هاي  ر  تفاوت دارد بدين معني كه شاخصها با يكديگ آن
ها در يك سال بوده و  مقادير شاخص  استمرار سطح،

مشخص كننده بودجه استمرار سطح واحد هستند و 
هاي رشد و توسعه ميزان افزايش همان  شاخص
نسبت به سال ) مثبت و منفي(هاي استمرار سطح  شاخص

كننده بودجه رشد و توسعه   قبل واحد بوده و مشخص

هاي  جهت اولويت 1در ادامه از تكنيك بردا. واحد هستند
ريزي خطي  ها و سپس از مدل رياضي برنامه ترتيبي شاخص

پس از . ها استفاده شده است شاخص كميبراي تعيين اوزان 
بندي مراكز پژوهشي  به رتبه هآن با استفاده از روش الكتر

پرداخته شده و اوزان اين مراكز با بكارگيري مدل 
نهايي   در پايان مدل. ريزي خطي به دست آمده است امهبرن

در دو تحت استمرار  مزبورتخصيص اعتبار با استفاده از 
سطح و رشد و توسعه ارائه شده است بدين ترتيب كه براي 

در دو  Wو  Vهر يك از مراكز پژوهشي دو ضريب وزني 
قسمت استمرار سطح و رشد و توسعه بدست مي آيد و 

و  Aكه در آن  U= AV+BWاكز به صورت وزن نهايي مر
B  ضرايب دلخواهي بوده و با توجه به نظر مديريت و

تواند مقادير  شود و مي شرايط موجود هر ساله تعيين مي
اگر در توزيع اعتبار . مختلف بين صفر و يك را بگيرد

مراكز، محدوديت بودجه وجود داشته باشد بودجه مورد 
شود و در صورت در  مي نظر به نسبت ضرايب فوق تقسيم

توانند  ضرايب فوق مي  نظر گرفتن بيش از يك محدوديت
با ) حتي چند هدفه(تابع هدف يك مدل برنامه رياضي 

]. 22[ هاي مورد نظر را تشكيل دهند وجود محدوديت
 باشد كه به مسئله علمي مناسب مي فوق يك روش   روش
. ه استپرداخت) ها در تعيين شاخص(وري واحدها نيز  بهره

  :دارد صفحه بعداما محدوديت هايي به شرح 
اجراي روش فوق براي واحدهاي پژوهشي كل  .1

كشور مستلزم وقت زياد و محاسبات زياد با استفاده 
 . هاي مورد اشاره است از تكنيك

اين روش هدف برنامه چهارم توسعه را كه محاسبه  .2
باشد  هاي علمي و فناوري مي بهاي تمام شده فعاليت

 .كند مين نميرا تا

                                                            
جمعي بـردا   بردا يك رياضيدان و دريانورد فرانسوي است كه تابع انتخاب دسته -1

بـه  . باشـد  اي مـي  كند يك روش رتبه روشي كه وي پيشنهاد  مي. را ارائه داده است
 … ,m,m‐1, m‐2اعداد  Aكانديد در مجموعه   mاينصورت كه با فرض وجود 

. يابـد  خرين رتبـه تخصـيص مـي   تا آ... به ترتيب به كانديد رتبه اول، دوم، سوم و 
هاي انفرادي  گردد كه درواقع مجموع نمره آنگاه نمره بردا براي هر كانديد تعيين مي

. شـوند  نزولي نمره بردا مرتب مي در نهايت كانديدها به ترتيب. باشد هر كانديد مي
ــت       ــر اســـ ــورت زيـــ ــردا بصـــ ــابع بـــ ــي تـــ ــان رياضـــ ــه بيـــ :بـــ

):(#)( yxpixf
Ay iB ∑ ∈

#):(كــه در آن = yxpi i  تعــداد
  .مجموعه آلترناتيوهاست Aو اند  ترجيح داده Yبر را  Xافرادي هستند كه 
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شده در اين روش اگر چه نسبت  ارائههاي  شاخص .3
 . باشند اما جامع نيستند ها بهتر مي به ساير روش

با نگاهي كلي به پيشينه تجربـي بيـان شـده مـي تـوان اينگونـه       
هاي دسـتگاه هـاي پژوهشـي و     استنباط نمود كه احصاء فعاليت

آنهـا مسـتلزم     شده فعاليت فناوري و محاسبه مستقيم قيمت تمام
هايي نظير اصالح قوانين و مقررات، نظام حسـابداري   زيرساخت

دقيق، وجود منابع مالي كافي و بـه        قيمت تمام شده، نظام آماري 
كـه  ] 19[   باشد عبارت ديگر هماهنگي هزينه و درآمد و غيره مي

ها در كشور مـا يـا وجـود نداشـته و يـا       متاسفانه اين زيرساخت
ريـزي   بـه همـين دليـل اجـراي بودجـه      .باشنددچار ضعف مي 

عملياتي به مفهوم دقيق و درست آن با دشـواري زيـادي همـراه    
لذا در اين تحقيق سعي گرديـده اسـت روشـي بـراي     . مي باشد

هاي پژوهشي و فنـاوري ارائـه    توزيع اعتبارات پژوهشي دستگاه
هــاي مســتقيم دســتگاه و  گــردد كــه در آن  از احصــاء فعاليــت

يمت تمام شده به شكل مستقيم خـودداري گرديـده و   محاسبه ق
اي  محاسبه قيمت تمام شده توليـدات علـم و فنـاوري بـه شـيوه     

اين شيوه بر عملكرد و قيمت تمام شده فعلـي   .ديگر انجام گردد
هـاي پـژوهش و فنـاوري مبتنـي      توليدات علم و فناوري دستگاه

 باشد كه در متن مقاله توضـيحات بيشـتري در خصـوص آن    مي
  .داده شده است

  
  روش شناسي تحقيق -3

حاضر از نظر نوع در زمره تحقيقات  تحقيق
مي باشد كه جامعه آن شامل متخصصان ) پيمايشي(توصيفي

حيطه علم و فناوري شاغل در دستگاه هاي پژوهشي و 
فناوري بوده اند كه برخي از آنها به صورت نمونه گيري 

عات پرسشنامه هدفمند برگزيده شدند، روش جمع آوري اطال
محقق ساخته اي بوده كه روايي آن به تاييد متخصصان امر 
رسيده است كه اطالعات حاصل از پرسشنامه  با استفاده از 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است AHPتكنيك 

  تعريف متغيرها 3-1
هايي هستند  منظور كليه دستگاه :دستگاه پژوهشي و فناوري

هايي كه  دستگاه.باشند كه داراي مجوز فعاليت پژوهشي مي
هاي علمي و  محور اصلي فعاليت آنها پشتيباني از فعاليت

ها و مراكز رشد علم و فناوري در  پژوهشي است نظير پارك
  .گيرند اين دسته قرار نمي

-كليه هزينه منظور :شده توليدات علم و فناوري قيمت تمام

هايي است كه دستگاه در طول يك سال مالي براي توليدات 
  .علم و فناوري بدست آمده در طول همان سال مي نمايد

براي توليد علمي تعريف مصوبي وجود ندارد  :توليد علمي
اما آنچه در اين مقاله از آن به توليد علمي ياد مي شود 

كه  از  هاي در راستاي گسترش مرزهاي دانش است پژوهش
سوي مرجعي علمي مورد داوري  قرار گرفته و حاصل آن به 

  ].24[صورت مكتوب منتشر شده باشد
به بكارگيري يافته هاي پژوهشي گفته مي شود  :توليد فناوري

كه منجر به نوآوري مي گردند و اين نوآوري ها در مراجع 
  .معتبر ملي و يا بين المللي به ثبت مي رسند

  
  ايافته ه ارائه -4

گيري توليدات علم و فنـاوري كشـور و تعيـين روشـي      اندازه
ــين       ــد تعي ــاوري نيازمن ــم و فن ــارات عل ــع اعتب ــراي توزي ب

هـا   ايـن شـاخص   .هاي توليد علم و فناوري مي باشد شاخص
بايد ضمن اينكه مصاديق جامعي از علم و فناوري باشـند، بـه   

ه پذير بوده و به جهـت اسـتفاد   كه كميت اي تعيين گردند گونه
در تعيــين روشــي بــراي توزيــع اعتبــارات علــم و فنــاوري از 
سادگي الزم برخوردار باشند تـا محاسـبه اعتبـارات را دچـار     

بــراي ايــن منظــور منــابع مختلــف در زمينــه  .مشــكل نكننــد
گيري علـم و فنـاوري مطالعـه و جلسـات      هاي اندازه شاخص

هاي اوليه تهيه شده براي هر  متعددي تشكيل گرديد و شاخص
هاي  در نهايت شاخص .سته به بحث و تبادل نظر گذاشته شدد

هاي پژوهشـي و فنـاوري تحـت پوشـش      تهيه شده به دستگاه
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال گرديد و از آنهـا  

هـاي تهيـه    خواسته شد تا چنانچه نظري در خصوص شاخص
شده دارند و يا پيشنهاد شاخص جديدي دارند بـراي سـازمان   

آوري و ترتيـب اثـر داده    نظرات ارئه شده جمـع . سال دارندار
كـه فهرسـت آنهـا در     هاي نهايي تهيـه گرديـد   شد و شاخص
  .ارائه گرديده است 2 جدول شماره

گيـري توليـدات علمـي و فنـاوري از روش علمـي       در اندازه 
. ، استفاده گرديـده اسـت   AHPفرآيند تحليل سلسله مراتبي يا 

هاي موجـود بـراي    فرآيند تحليل سلسله مراتبي يكي از روش
گيـري هـاي چندشاخصـه اسـت كـه از تئـوري قـوي         تصميم

هـا بـا يكـديگر،     مقايسات زوجي شاخص. برخوردار مي باشد
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محاسبه ناسازگاري سيستم و امكـان اصـالح نظـرات در هـر     
امكـان اسـتفاده از   مرحله، امكان استفاده از نظرات گروهـي و  

هـا، از مزايـاي ايـن روش     يك واحد يكسـان بـراي شـاخص   
اولين گام پس از تشكيل نمودار  ،بر اساس اين روش .باشد مي

-انجــام مقايســات زوجــي مــي هــا، سلســله مراتبــي شــاخص

هـاي   اي تهيـه و بـه دسـتگاه    براي اين منظـور پرسشـنامه  .باشد
در خصـوص   پژوهشي و فناوري ارسال گرديد تا نظر خود را

ايـن نظـرات بـا    . ها بر يكديگر بيـان كننـد   ترجيحات شاخص
  .به مقادير كمي تبديل گرديد 1استفاده از جدول 

ترجيحات شاخص ها ) 1جدول   
))قضاوت شفاهيقضاوت شفاهي((ترجيحات ترجيحات   مقدار عدديمقدار عددي 

تر است كامالً مهم  5 
 4 اهميت خيلي قوي دارد

 3 اهميت قوي دارد
تر است كمي مهم  2 

دارداهميت يكسان   1 

سپس ميانگين هندسي نظرات پـس از كنـار گذاشـتن مقـادير     
  1خارج از محدوده نرمال محاسبه و با استفاده از روش تقريبي

هـاي   ناسازگاري مـاتريس .(ها تعيين گرديد اوزان شاخص] 8[
ها پس  شاخص  وزن ).كمتر بوده است 0.1مقايسات زوجي از 

مقـادير آنهـا    و  از مشخص شدن، در مقياس صد محاسبه شده
پس از مشخص شدن . مشخص شده است 2در جدول شماره 

تـوان اطالعـات مربـوط بـه مقـادير       ها و وزن آنها مي شاخص
مقـادير عـددي   . آوري نمـود  ها جمـع  ها را از دستگاه شاخص

ها بـه   ها براي هر يك از دستگاه ساالنه هر يك از اين شاخص
هـا   يـق ايـن وزن  بـا تلف . گردد عنوان وزن نسبي آنها منظور مي

هـا در ضـرايب اهميـت     يعني از ضرب مقادير عددي شاخص
آنها توليدات علم و فناوري سال قبل هر دستگاه محاسبه مـي  

همـه  (باشـد  هـا يكسـان مـي    از آنجا كه واحد شـاخص . گردد
نيـازي بـه    )گردنـد  ها بر اسـاس تعـداد محاسـبه مـي     شاخص

جموع اعداد از م .باشد مقياس نمودن اعداد بدست آمده نمي بي
هـا بدسـت    بدست آمده، كل توليدات علمي و فناوري دستگاه

گيـري توليـدات    دسـتورالعملي بـراي انـدازه    3جدول . آيد مي
  .باشد ها مي علمي و فناوري دستگاه

                                                            
1‐Approximation Method 

پژوهشي  هاي ارائه روشي براي تعيين اعتبارات دستگاه 4-1
  شده توليدات علم و فناوري بر اساس قيمت تمام

هاي  هاي توليدات علم و فناوري مثل پروژه شاخصبعضي از 
زمينه  ها بسته به نوع پروژه، تحقيقاتي براي هر يك از دستگاه

وسعت پروژه و غيره داراي قيمت تمام شده  علمي پروژه،
مختلفي مي باشند و ارائه يك روش محاسبه براي قيمت تمام 

نخواهد ها نتيجه درستي  ها براي همه دستگاه شده اين شاخص
به عنوان مثال يك پروژه تحقيقاتي در شاخه پزشكي و  .داشت

يا فني و مهندسي به دليل استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي با  
يك پروژه شاخه علوم انساني كه خيلي به تجهيزات خاص 

اي  حتي دو پروژه. نياز ندارد قيمت تمام شده يكساني ندارند
ن است به دليل وسعت هم كه در يك زمينه علمي باشند ممك

و كيفيت پروژه، در قيمت تمام شده با يكديگر اختالف داشته 
توان يك روش واحد براي محاسبه قيمت  بنابراين نمي. باشند

. هاي علمي ارائه نمود ها و در همه زمينه تمام شده همه پروژه
لذا . استهاي ديگر هم صادق  اين موضوع در مورد شاخص

ها  و قيمت تمام شده خود دستگاهدر ارائه روش، عملكرد 
هاي   البته براي جلوگيري از اعمال سليقه. گيردميمالك قرار 

  ها، قيمت ها در دستگاه رويه هزينه مختلف و افزايش بي
ها با اتخاذ تدابيري تعديل و  ها در دستگاه  شده خروجي تمام

. مقادير خارج از محدوده نرمال آن كنار گذاشته خواهد شد
ين كار در اين است كه ضمن اينكه مبلغي بابت قيمت مزيت ا

شود تا احياناً در  ها تحميل نمي ها به دستگاه تمام شده خروجي
ها دچار مشكل گردند، دست آنها نيز آنقدر باز  انجام هزينه

هاي مختلف عمل  ها و قيمت نخواهد بود كه بر اساس سليقه
  .شود به شرح روش پرداخته مي ادامهدر .نمايند
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  گيري توليدات علمي و فناوري كشور فرم اندازه ) 2جدول 

  نوع خروجي
عنوان شاخص 

  خروجي
  وزن  عنوان زيرشاخص  عنوان زيرشاخص

مقدار عددي زير 
   شاخص

  حاصلضرب مقدار عددي زير شاخص
   در وزن زيرشاخص

ف
ال

ف ب  
ال

  جمع ب  

يدا
تول

مي
 عل

ت
  

اني
 پاي

اي
ه ه

روژ
پ

  

  فوق دكترا و دكتراپايان نامه 

       1.08 فوق دكترا

            2.22 فوق تخصصي
       1.05 تخصصي

            phd 1.55دكتراي 

  پيوسته دكتراي حرفه اي و كارشناسي ارشدپايان نامه 
            0.71  پيوسته كارشناسي ارشد

      94/0 پزشكيدكتراي 

            1.19 دكتراي داروسازي
            2.37 -  كارشناسي ارشدپايان نامه 

            1.16 -  كارشناسيپايان نامه 

اب
كت

  

            8.45 -  تاليف كل كتاب
            3.83 - تاليف فصلي از يك كتاب

            3.78 - گردآوري كتاب
            3.13  - حاشيه نويسي و نقد بر كتاب

 ترجمه كتاب
            1.15  فارسي به يك زبان خارجي از

            1.97  از زبان ديگر به فارسي

قاله
م

  

  علمي پژوهشيهاي منتشر شده در مجالت  مقاله
            9.52  بين المللي
            2.53  داخلي

  علمي ترويجيهاي منتشر شده در مجالت  مقاله
            2.79  بين المللي
            1.46  داخلي

  ارائه شده در همايشها هاي علمي مقاله
            1.93  بين المللي
            0.75  داخلي

ش  مي
عل             6.04  - گزارش علمي و فنيو 

ري
ناو
ت ف

يدا
تول

  

ول
حص

ر م
ي د

آور
نو

 

ديگري ابداع شده  خدمتي كه قبالٌ توسط واحد/ شدن محصول سازي و كمك به تجاري كسب دانش فني نمونه
  )ديگري ابداع شده  قبالٌ در جايمحصول .(است

            1.29  بين المللي
            0.40  ملي

  سازي آن سازي و كمك به تجاري نمونه و خدمت موجود/ بهبود عملكرد يا تركيب محصول
            1.67  بين المللي

            0.52  ملي

  مفهومي موجود خدمتي جديد با طراحي/ سازي محصول سازي و كمك به تجاري طراحي و نمونه
            2.12  بين المللي

            0.66  ملي
خدمتي جديد با طراحي مفهومي جديد و يا استفاده  سازي محصول يا نمونه سازي و كمك به تجاري طراحي،

  خدمت موجود به طريقي جديد/ از محصول
            2.88  بين المللي

            0.9  ملي
كه قبالٌ  خدمتي جديد با مفهومي جديد براي نيازي /محصول سازي سازي و كمك به تجاري طراحي، نمونه

  وجود نداشت و يا توجهي به آن نشده بود
            4.16  بين المللي

            1.3  ملي
يند

فرآ
در 

ي 
آور

نو
  

خدمتي كه قبالٌ توسط دستگاه / صنعتي فرايند محصول كسب دانش فني ايجاد پايلوت ،كمك به توليد نيمه
  )فرايند توليد قبالٌ در جاي ديگري ثبت پتنت شده است. (شده است ديگري ابداع

            1.18  بين المللي
            0.37  ملي

  صنعتي آن خدمتي موجود و ايجاد پايلوت و كمك به توليد نيمه/ هبود عملكرد و يا تركيب فرايند محصولب
            1.53  بين المللي

            0.48  ملي

  خدمتي جديد با طراحي مفهومي موجود/ صنعتي فرايند محصول پايلوت و كمك به توليد نيمهطراحي، ايجاد 
            1.94  بين المللي

            0.61  ملي
خدمتي جديد با طراحي مفهومي جديد و / صنعتي فرايند محصول طراحي، ايجاد پايلوت و كمك به توليد نيمه

  موجود به طريقي جديدخدمتي / يا استفاده از فرايند توليد محصول
            2.64  بين المللي

            0.82  ملي
خدمتي جديد با مفهومي جديد براي نيازي / صنعتي فرايند محصول طراحي، ايجاد پايلوت و كمك به توليد نيمه

  وجود نداشت و يا توجهي به آن نشده بود كه قبالٌ
            3.81  بين المللي

            1.19  ملي

در 
ي 
آور

نو
يت

دير
و م

تم 
سيس

  

كسب دانش فني پياده سازي و كمك به عمومي سازي روش،سبك،سيستم و مديريتي كه قبالٌ توسط دستگاه 
  )روش،سبك،سيستم و مديريت قبالٌ در جاي ديگري ثبت پتنت شده است.(ديگري ابداع شده است

            0.8  بين المللي
            0.25  ملي

  و مديريتي موجود و پياده سازي و كمك به عمومي سازي آنبهبود عملكرد يا روش،سبك،سيستم 
            1.04  بين المللي

            0.33  ملي

  طراحي،ابداع ، پياده سازي و كمك به عمومي سازي روش،سبك،سيستم و مديريتي با طراحي مفهومي موجود
            1.33  بين المللي

            0.41  ملي
كمك به عمومي سازي روش،سبك،سيستم و مديريتي جديد با طراحي مفهومي طراحي،ابداع ، پياده سازي و 

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

            0.56  ملي
جديد طراحي، ابداع ، پياده سازي و كمك به عمومي سازي روش،سبك،سيستم و مديريتي جديد با مفهومي 

  براي نيازي كه قبالٌ وجود نداشت و يا توجهي به آن نشده بود
            2.60  بين المللي

            0.81  ملي

            100  جمع كل
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شده توليدات علم و فناوري ابتدا  قيمت تمامبراي محاسبه 
اعتبار دستگاه مربوط به سالي كه توليدات علم و فناوري در 

بر ميزان توليدات  )سال قبل يعني(آن سال محاسبه شده است
علم و فناوري محاسبه شده در همان سال تقسيم مي گردد تا 

شده يك واحد توليد علم و فناوري براي هر يك  قيمت تمام
در مرحله بعدي  .ها بطور جداگانه محاسبه گردد دستگاه از

ها و  براي جلوگيري از هزينه بي رويه و بدون حساب دستگاه
انجام صرفه جويي هاي الزم و نيز افزايش كارايي بايستي 

ها براي يك واحد توليد  قيمت تمام شده محاسبه شده دستگاه
لم و فناوري علم و فناوري و يا به عبارت ديگر سرانه توليد ع
براي اين كار . محاسبه شده را به عدد استاندارد نزديك نمود

هاي پژوهشي و فناوري را با توجه به زمينه فعاليتشان  دستگاه
هاي تحت پوشش  ها براي دستگاه اين گروه( گروه بندي نموده

علوم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شامل شش گروه 
، فني علوم طبيعي ،كي و سالمتعلوم پزش، انساني و اجتماعي

بندي  باشدكه برمبناي طبقه  و ساير مي كشاورزي و مهندسي،
مقداري كه ( و مد) اند علوم فراسكاتي استخراج گرديده

داشته آماري هاي  دادهمجموعه ك يدر  را ن تكراريشتريب
. سرانه توليدات در هر گروه را در نظر مي گيريم) باشد

داشته باشد عددي كه بقيه اعداد چنانچه مد اعداد وجود ن
مقدار مد با توجه به . گيريم حول آن عدد هستند را در نظر مي

نرخ رشد تورم براي محاسبه اعتبار سال بعد افزايش مي يابد 
كه در واقع مد سرانه توليد علم و فناوري هر گروه به اضافه 
ميزان رشد آن به عنوان سرانه استاندارد يك واحد توليد علم 

با . هاي آن گروه در نظر گرفته مي شود فناوري دستگاهو 
توجه به اين نكته و مطالبي كه عنوان شد فرمول زير براي 

  :محاسبه يك واحد توليد علم و فناوري استفاده مي گردد
سرانه يك واحد توليد علم 
و فناوري گروه در سال 

 جديد
=

مد سرانه توليد علم و 
فناوري گروه در سال 

 قبل
× 1.a 

سرانه يك واحد توليد علم 
و فناوري گروه در سال 

 جديد
=

سرانه يك واحد توليد 
علم و فناوري گروه در 

 سال جديد
× 1.a 

در نتيجه اعتبـار كـل   . درصد نرخ رشد تورم استa كه در آن 
  :خواهد بود با ه در سال جديد برابر خوادستگا

اعتبار دستگاه در 
 سال جديد

 

=

سرانه يك واحد 
علم و فناوري توليد 

 گروه در سال جديد
× 

توليد مورد 
انتظار در سال 

 جديد

كه در آن توليد مورد انتظـار بـراي هـر دسـتگاه بنـا بـه نظـر        
دسـتورالعمل تعيـين    3در جـدول  .مديريت تعيـين مـي گـردد   

اعتبارات پژوهش و فناوري براي يـك گـروه مفـروض ارائـه     
  .شده است

هـاي   تعـدادي از دسـتگاه   1385اعتبـار سـال    4 جدول شماره
هاي توليد  پژوهشي گروه فني و مهندسي را بر اساس شاخص

  .1نمايد علم و فناوري به عنوان مثال ارائه مي
  
1بحث -5

'  
مشاهده مـي گـردد اعتبـار پژوهشـگاه      4همچنانكه در جدول 

به دليل برخورداري از  1385پليمر و پتروشيمي ايران در سال 
و فناوري و نيز كمترين قيمت تمـام  ميزان باالي توليدات علم 

، از افزايش 1384شده يك واحد توليد علم و فناوري در سال 
از سوي ديگـر دو دسـتگاه   . قابل توجهي برخوردار بوده است

پژوهشگاه مواد و انرژي و پژوهشكده حمل و نقل به دليل باال 
بودن قيمت تمام شده يك واحد توليد علم و فناوري آنهـا در  

در  50عـدد   ( و فاصله زياد آن از حـد اسـتاندارد   1384سال 
خود داشـته  1385كاهش قابل توجهي در اعتبار سال  ) جدول

در واقع اطالعات اين جدول حـاكي از آن اسـت كـه دو    . اند
و  بـوده دستگاه اخير ياد شده از كـارايي مناسـبي برخـوردار ن   

هـاي  ار باال نياز به بازنگري در فعـا ليـت  تببراي دستيابي به اع
به اين موضوع . باشنددرون دستگاه خود و افزايش كارايي مي

ثير اجراي روش ارائـه شـده در افـزايش كـارايي و     أت وضوح 
نكته مهمي كه بايـد بـه   . دهدبهره وري دستگاه ها را نشان مي

همـه   4رد آن است كه دستگاه هاي جدول شـماره  كآن توجه 
اطالعات آنها بـا  متعلق به گروه مهندسي و فناوري هستند لذا 

هاي هر گروه در  در واقع دستگاه. باشديكديگر قابل قياس مي
گردد و نمي توان بطور مثال يك داخل همان گروه مقايسه مي

دستگاه از گـروه علـوم انسـاني را بـا يـك دسـتگاه از گـروه        
مهندسي و فناوري و يا گروه هاي ديگـر مقايسـه نمـود زيـرا     

  .باشند داراي فعاليت هاي مشابه نمي
  

                                                            
هاي تنها اطالعات برخي دستگاه ،با توجه به پيگيريهاي به عمل آمده -- ١

هاي فني و مهندسي واصل گرديد و متاسفانه اطالعات كافي از سوي گروه
هاي پژوهشي ساير گروه ها واصل نگرديد، از اينرو ارائه يافته ها دستگاه 

  .تنها براي دستگاه هاي پژوهشي گروه هاي فني و مهندسي مقدور گرديد
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هاي  دستورالعمل تعيين اعتبارات دستگاه )3دول ج
  پژوهشي و فناوري گروهي مفروض
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  گيري نتيجه -6
اصالح نظام بودجه ريزي دستگاه ها بر مبناي قيمت تمام شده 
خدمات و با هدف افزايش كارايي  بهره وري دستگاه ها يكي 

در . از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريـزي كشـور اسـت   
اين راستا در اين مقاله روشي ارائه گرديـد كـه در آن بودجـه    

ام شـده  دستگاه هاي پژوهشي و فناوري بر مبنـاي قيمـت تمـ   
در ايـن روش ابتـدا   . توليدات علم و فنـاوري محاسـبه گـردد   

شاخص هاي توليدات علم و فنـاوري بـا اسـتفاده از نظـرات     



1389، بهار و تابستان 4وم، شماره دفاطمه پورطالعي، محمد آتشك، فصلنامه سياست علم وفناوري، سال   

٦٣ 

خبرگان تعريف سـپس وزن آنهـا بـا اسـتفاده از روش علمـي      
در ادامـه ميـزان   . فرآيند تحليل سلسله مراتبي محاسبه گرديـد 

ـ     ك واحـد  توليدات علم و فناوري دستگاه هـا و نيـز سـرانه ي
توليد علم و فناوري محاسبه و بر مبناي آن بودجه سـال بعـد   

سادگي و داراي قابليت اجرايي بودن . دستگاه ها تعيين گرديد
همچنين اجراي ايـن  . از ويژگي هاي بارز اين روش مي باشد

روش، افزايش كارايي و بهـره وري دسـتگاه هـا را بـه دنبـال      
آزادند كـه هرگونـه     در اين روش دستگاه ها نه. خواهد داشت

و با هر قيمتي كه خواستند بـراي فعاليـت هـاي خـود هزينـه      
نمايند و نه آنقدر محدود هستند كه نتوانند بـه راحتـي هزينـه    
هاي خود را انجام دهند و اين از ويژگي هاي مهم ديگر ايـن  

ــن روش در ســال  .روش مــي باشــد ــراي  1386و  1385اي ب
نـاوري مـورد اسـتفاده    بودجه بندي دستگاه هاي پـژوهش و ف 

قـرار گرفــت و در صـورت تمايــل مسـئولين امــر اجــراي آن    
با وجود مزايايي كه . همچنان مي تواند مورد استفاده قرار گيرد

تر شدن و توسـعه آن وجـود   اين روش دارد هنوز امكان كامل
دارد و استفاده از شاخص هاي اثربخشي فعاليت هاي پژوهش 

دستگاه ها آن را پربارتر خواهـد   و فناوري و نيز ميزان كارايي
  .ساخت
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