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Abstract 

Research institutions are among the key actors in the national innovation system, which play a very 

important role in determining the directions and trends of science and technology. Therefore, 

clarifying their position in the innovation system and directing their movement path is very 

important in line with their mission orientation. However, the available evidence indicates that the 
expected functions of these institutions have not been effectively realized. One of the reasons can 

be due to the lack of a mission-oriented framework of these types of institutions and the behavior 

expected from them in the national innovation system. Therefore; the main goal of the current 

research is to accurately identify the main functions of government research institutions and their 
areas of focus based on a systematic literature review and a comparative study of some foreign 

examples and subsequently to provide a typological framework for government research 

institutions in order to provide a basis for determining their mission. The findings of the research 

indicate that there are 5 types of research institutes including "basic scientific research institutes", 
"policy research institutes and think tanks"; "technological and industrial research institutes"; 

"research and technology institutes" and " "Problem-oriented research institutions" can be separated 

based on two dimensions of functional areas and focus in the innovation chain which can be a basis 

for determining their mission and subsequently planning in line with the direction of some 
management requirements in these institutions. Research institutions are among the key actors in 

the national innovation system, which play a very important role in determining the directions and 

trends of science and technology in the national innovation system. Therefore, clarifying their 

position in the innovation chain and directing their movement path is very important in line with 
their mission orientation. However, the available evidence indicates that the expected functions of 

these institutions have not been effectively realized; 

Keywords: Government Research Institutes, Research Centers, National Innovation System, Mission, 
Typology of Research Institutions. 

 

How to Cite this paper: 

Nasri, Sh., Ghazinoori, S. & Radaei, N. (2023). Mission-oriented Typology of Public Research Institutions in the 

National Innovation System. Journal of Science & Technology Policy, 15(4), 71-90. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2023.11127.1550 

 

https://doi.org/10.22034/jstp.2023.11127.1550
https://orcid.org/0000-0001-5064-8647


 

 This article is distributed under CC BY-NC-ND 4.0                                ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

  71 

 
  دولتی در نظام ملی نوآوریسسات پژوهشی ؤم محورِموریتأم شناسیِگونه

   3یردائ لوفری، ن2نورییسروش قاض دیّ، س1*یشهره نصر

 (Nasri@nrisp.ac.ir  :دار مكاتباتنویسنده عهده) تهران ایران. استادیار گروه سیاست علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، -1

 .طباطبایی، تهران، ایراندانشیار دانشكده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه -2

 .طباطبایی، تهران، ایراندانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه عالمه -3

 

 دهیچك

ها و جریانات علم و فناوری در نظاام گیریشوند که نقش بسیار مهمی در جهتبازیگران نظام ملی نوآوری محسوب میترین مؤسسات پژوهشی از جمله کلیدی

سازایی در راساتای موموریاتهدار کردنِ مسیر حرکت آنها از اهمیات باسازیِ جایگاه آنها در زنجیره نوآوری و متعاقباً جهتکنند. لذا شفافملی نوآوری ایفا می

گیری این مؤسسات در ایران توثیر چندانی بر نرخ نوآوری و توساعه اقتااادیِ شواهد موجود حاکی از آن است که شكل راییِ آنها برخوردار است. با این حال،گ

ن در نظاام ملای ناوآوریِ باشاد. لاذا، تواند ناشی از عدم ارائه چارچوبی از رفتار مورد انتظارِ این مؤسسات و انواع آمی کشور نداشته است که یكی از دالیل آن،

و بررسایِ  پیشاینهمناد های تمرکز آنها بر اساس روش مرور نظامهدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی دقیق کارکردهای اصلی مؤسسات پژوهشی دولتی و حوزه

تی به منظور فاراهم آوردن مبناایی جهات تعیاین موموریات آنهاا شناسانه از مؤسسات پژوهشیِ دولهای خارجی و متعاقباً ارائه چارچوبی نوعتطبیقیِ برخی نمونه

مؤسساات »، «های فكرپژوه و اتاقمراکز سیاست»، «بنیادیمؤسسات پژوهشی علمی»نوع مؤسسه پژوهشی شامل  5های پژوهش حاکی از آن است که است. یافته

هاای کاارکردی و تمرکاز در زنجیاره بار اسااس دو بدعاد حاوزه« محورهشیِ مسئلهمؤسسات پژو»و « مؤسسات پژوهش و فناوری»، «پژوهشی فناورانه و صنعتی

گیری برخی الزامات مادیریتی در ایان مؤسساات ریزی در راستای جهتتواند مبنایی برای تعیین موموریت آنها و متعاقباً برنامهنوآوری قابل تفكیک هستند که می

 باشد.

 .شناسی موسسات پژوهشیموموریت؛ نوع دولتی؛ مراکز پژوهشی؛ نظام ملی نوآوری؛مؤسسات پژوهشی : هاكلیدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

 ی.نوآور یدر نظام مل یدولت یمؤسسات پژوهش محورِتیمأمور یِشناسگونه (.1401نوری، سیدسروش.، ردائی، نیلوفر )ناری، شهره.، قاضی

  DOI: 10.22034/JSTP.2023.11127.1550. 71-90 ،15(4) سیاست علم و فناوری.
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 مقدمه -1
 ای از نظام نوآوری وی به عنوان زیرمجموعهپژوهشمؤسسات 

علمی، تحقیقاتی و فناورانه  هایرساختیکردن ز با فراهم

الزمه [. 1]شوند می کشورها رییپذرقابت شیافزا منجر به

کردنِ  دارهای این مؤسسات، جهتاثربخش شدن فعالیت

آنهاست.  هایموموریت سازیشفاف و مسیر حرکت و تدقیق

چراکه مبهم بودن دامنه موموریتی این مؤسسات توثیر قابل 

های معیوب و متعاقباً ایجاد گیریِ حلقهتوجهی بر شكل

ناکارآمدی در نظام پژوهش و فناوری به عنوان یكی از 

 . [3, 2] داشتهای کلیدیِ نظام ملی نوآوری خواهد زیرنظام

گرایی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در موموریتبر 

است. به عنوان مثال می شدهاسناد باالدستی توکید  شماری از

بندی و توان به نقشه جامعه علمی کشور در خاوص دسته

و  7تعیین جایگاه تشكیالتی مؤسسات پژوهشی )راهبرد کالن 

 رشد و یبرا نظامیِ کل یهااستیس»(، سند 1اقدام ملی 

 وی آموزش عال  شبخ کشور در یقاتیتحق و یعلم توسعه

ها و ضوابط سیاست»سند ( و 5، بند 1)ماده « یقاتیمراکز تحق

 یاسالم یدر جمهور یحاکم بر آمایش آموزش عال یاجرای

و  یمؤسسات آموزش عال یبندسطحدر خاوص  «ایران

با [. 2]( اشاره نمود 5)ماده  بر آن اساس هاتیمومور نیتدو

این حال به رغم توکید اسناد مذکور و همچنین ضرورت 

به منظور  ،شناسانه و مبناییموضوع، تاکنون چارچوبی نوع

 مؤسسات پژوهشی ارائه نشده است. به تخایص موموریت

از آن است که  یمطالعات حاک یبرخ یهاافتهی گر،ید یاز سو

ها و با چالش زین رکشورهایدر سا یدولت یمؤسسات پژوهش

مواجه  ینوآور یدر نظام مل ینیآفرنقش یدر راستا یموانع

 یهاهیمرتبط با رو یهابه چالش توانیمثال مبرای هستند. 

نقش  ،یدولت یِهشدر مؤسسات پژو یانسان یروین تیریمد

 ینظام مل گرانیباز ریتعامل با سا نهیآنها در زم یاواسطه

[. در کشور ما 4, 3آنها اشاره نمود ] یِحكمران ایو  ینوآور

 یروین تیریمد یهاهیضعف در رو رینظ ییهاچالش زین

عدم تناسب  ،یمال نیتوم یبودنِ سازوکارها ستایا ،یانسان

انواع مؤسسات  تیمومور باعملكرد  یابیارز یهاشاخص

 یهاانواع مؤسسات در نظام گاهیمشخص نبودن جا ،یپژوهش

و... به  یو حكمران تیریتوسعه دانش و متعاقباً نحوه مد

مؤسسات  یِنیآفرنقش برابرعنوان عوامل مسدودکننده در 

به  توانیم نیبرا[. عالوه5] شوندیقلمداد م یدولت یپژوهش

هر مؤسسه  یِتخاا عیموثر با صنا رتباطاتا یریگعدم شكل

 یكیبه عنوان  یو توسعه صنعت قیتحق زیو سهم ناچ یپژوهش

 [. 6مؤسسات اشاره نمود ] نیا یِاصل هاینقصاز 

 یهاتیوظیفه انجام فعال ،مؤسسه 500از  شیدر ایران ب

ها، مؤسسات وابسته به دانشگاه :پژوهشى را بر عهده دارند

هاى اجرایى، مؤسسات وابسته به مؤسسات وابسته به دستگاه

[. 7و... ]نهادهاى عمومى غیردولتى، مؤسسات خاوصى 

ابهامات هویتى پیرامون  ،مزبور لیمؤسسات به دال نیا عمده

در  بمناس یِابیفقدان جا نیها و وظایفشان و همچنموموریت

در  رفتهیطور که انتظار ماند آننتوانسته ،ینوآور ینظام مل

 [. 2مورد انتظارِ خود عمل کنند ] یِتحقق کارکردها یراستا

، ضرورت توجه به نقش انواع مؤسسات فوق حاتیتوض

در  نی. بنابراکندیروشن م شیاز پ شیرا ب یدولت یپژوهش

 صیتخا یبرا ییمبنا یِبنددسته کیابتدا الزم است به 

در  ی. تاکنون مطالعات مختلفدیمؤسسات رس نیبه ا تیمومور

انجام شده است. به  یمؤسسات پژوهش یبنددسته نهیزم

بر  یبنددسته رینظ ییهایبندبه دسته توانیمثال م نعنوا

بر  یبند[، دسته8به توسعه دانش ] كردهایاساس انواع رو

 تیبر اساس بدعد مالك یبند[، دسته9] یاساس نگاه ساختار

عملكرد مؤسسه  یابیارز یهابر اساس مؤلفه یبند[، دسته7]

بر اساس دو  یبندستهد[، 10)با تمرکز بر درونداد و برونداد( ]

دولت بر بازار مؤسسات  ریتوث زانیبدعد نوع محاول و م

و نوع  یبر اساس مدل حكمران یبند[، دسته11] یپژوهش

حال، تاکنون بر ابعاد  نی[ اشاره کرد. با ا12, 11پژوهش ]

 یِبنددسته یبرا ییبه عنوان مبنا محورتیو مومور یکارکرد

 نیا توجه شده است. بر ترکم یدولت یِ مؤسسات پژوهش

است که چارچوب  نیپژوهش حاضر ا یاساس، سوال اصل

به منظور  یانواع مؤسسات پژوهش یبنددسته یبرا ییمبنا

آنها و  تیالزم در خاوص مومور یهایریگجهت نییتع

 کدام است؟ یتیریالزامات مد

بخش اصلی تشكیل شده است. در  5ساختار مقاله حاضر از 

اله، ضمن بررسی جایگاه و نقش مؤسسات بخش دوم مق

پژوهشی در نظام ملی نوآوری، مهمترین مطالعات مربوطه در 

شود. در شناسی مؤسسات پژوهشی ارائه میخاوص نوع

شناسی پژوهش که مبتنی بر مرور نظامبخش سوم مقاله روش
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های خارجی است، معرفی و بررسی برخی نمونه پیشینهمند 

های مورد اشاره ش چهارم مقاله، بر اساس گامشود. در بخمی

شود و در های پژوهش ارائه میشناسی، یافتهدر بخش روش

های سیاستی نهایت در بخش آخر مقاله مهمترین نتایج، داللت

 و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.

 

 مبانی نظری  -2

 نوآورینقش مؤسسات پژوهشی دولتی در نظام ملی  2-1

 فیتعر یگرانیبه عنوان باز یدولت یعموماً مؤسسات پژوهش

 نیپر کردن شكاف ب قیاز طر یکه به توسعه فناور شوندیم

تا از دره مرگ   کنندیکمک م یاو توسعه نیادیبن قاتیتحق

 یمؤسسات در نظام مل نیا تی[. کارکرد و فعال3] ابندینجات 

مختلف متناسب  یکشورها نیهم در داخل و هم ب ینوآور

از آنها  یمتنوع است. برخ اریو نوع آنها بس تیبا مومور

که اغلب افق  دهندیانجام م«  یآسمان آب» ای نیادیبن قاتیتحق

 یباال با بازده نامشخص دارد؛ در حال سکیو ر یطوالن یزمان

مدتِ بازار محور، حل کوتاه قاتیبر تحق گرید یکه برخ

 [.13دارند ] مرکزت یمسائل و ارائه خدمات فنّ

بعضاً به عنوان قطب و کانون  نظام  یمؤسسات پژوهش

نقش  توانندی[ و م15, 14, 3] شوندیشناخته م زین ینوآور

توسعه  یعنی یرا نه تنها در طرف عرضه علم و فناور یمهم

به  زین« واسط »کنند، بلكه به عنوان نهاد  فایا دیدانش جد

 یدولت یپژوهش ساتمؤس یتقاضا بپردازند. به عبارت کیتحر

که عمدتاً به صورت  یسنت یِاواسطه یهابرخالف سازمان

از  یدیبه عنوان نوع جد توانندیم کنند،یدوجانبه عمل م

. ندینما ینیآفرشبكه نقش ای نظامدر سطح  یاواسطه ینهادها

مانند گذار  دهیچیو پ مدتیطوالن راتییتغ یکارکرد برا نیا

 یبرا یشتریب یِستمیس یهاتالش ازمندین هک داریبه توسعه پا

مرتبط در دو  گرانِیباز وندیو پ یزنپل ،ییهمسو ازها،ین نییتب

یم تیاست، حائز اهم یعلم و فناور یعرضه و تقاضا یِسو

 [. 16, 14] باشد

به حل  توانندیم یدولت یبه طور خالصه، مؤسسات پژوهش

 یمل یهادر نظام یتعامل یریادگیکه « مندنظام یهاشكست»

 [. 16کمک کنند ] ند،ینمامیمسدود  یحت ایرا کدند  ینوآور

اذعان داشت که مؤسسات  توانیبر اساس مطالب فوق م

جاری  استهاییو س نیمجموعه قوان رییگدر شكل یپژوهش

علم و فناوری، توسعه  انیجر یدر نظام نوآوری، سامانده

 یها و حتو بنگاه عیدانش و فناوری، رسوخ فناوری در صنا

خاوصًا  یو توسعه و تحرک منابع انسان یسامانده

 [. 17دارند ] ییبه سزا قشپژوهشگران ن

 یِنوآور یدر نظام مل یمؤسسات پژوهش گاهیجا نیبنابرا

مختلف نظام،  گرانیباز انیکشورها به عنوان نقطه اتاال م

 یاز عناصر اصل یچارچوب 1است. شكل  تیحائز اهم اریبس

 یشتریب اتیکه با جزئ دهدیرا نشان م ینوآور ینظام مل

مؤسسات  گاهیمختلف و به طور خاص جا گرانیتعامالت باز

نظام را نشان داده است. همانطور که از  نیدر ا یوهشپژ

عملكرد  شكل مشخص است، نیداده شده در ا شیعناصر نما

 ینوآورانه کشورها تنها وابسته به طرف عرضه دانش و فناور

واسط، دولت و  یشامل نهادها گرانیباز رینبوده و نقش سا

 طیشرا نیطرف تقاضا و همچن ،یحكمران یسازوکارها

 یپوشچشم رقابلیو غ تیحائز اهم زین یرساختیو ز یطیمح

چارچوب،  نیدر ا ن،یشی[. مطابق با مطالب پ18است ]

هم در طرف عرضه و هم در نقش نهاد  یمؤسسات پژوهش

 . پردازندینقش م یفایواسط به ا

در  یدولت یتوجه داشت کارکرد مؤسسات پژوهش دیبا

مضاعف برخوردار است.  یتیدر حال توسعه از اهم یکشورها

 تیمؤسسات قادرند به واسطه ماه نیطرف ا کیچراکه از 

نظام  گرانیباز ریحلقه اتاال با ساخود به عنوان  یرانتفاعیغ

از آنجا  گرینقش بپردازند و از طرف د یفایبه ا ینوآور یمل

 افتهیتوسعه یو توسعه به نسبت کشورها قیتحق تیکه ظرف

خالء اقدام کنند.  نیکمتر است، نسبت به پر کردن ا عیدر صنا

مؤسسات  نیا یاصل تیمومور افته،یتوسعه  یدر کشورها

, 3است ] عیو توسعه صنا قیتحق یازهاین یبرخ نیاغلب توم

 تِ یوردر حال توسعه، موم ی[. در مقابل، در کشورها19, 17

علم،  قیاز طر یبه صورت توسعه اقتااد یمؤسسات پژوهش

و  یاز علم، فناور یتجار یبردارو بهره یو نوآور یفناور

از کمبود حجم  یامر ناش نیکه ا شودیم فیتعر ینوآور

هر  ،یاست. در حالت کل یتوسعه در بخش خاوصو  قیتحق

 حارمن یهایژگیو و یروند تكامل یدارا ینوآور ینظام مل

 یدر هر نظام نوآور یمؤسسات پژوهش ن،یبه فرد است. بنابرا

خود  فیانجام وظا یمنحار به فرد برا یخاص و روش ینقش

 [.19, 17دارند ]
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 انواع مؤسسات پژوهشی در نظام ملی نوآوری 2-2

بررسی پیشینه پژوهش حاکی از آن است که مؤسسات 

پژوهشی در مطالعات مختلف بر اساس ابعاد مختلفی نظیر 

سازوکار توسعه دانش، ساختار مؤسسه، عملكرد، سازوکار 

حكمرانی، نوع مالكیت، نوع محاول و میزان مداخله دولت 

ترین مطالعات مربوطه اند. در ادامه به مهمبندی شدهدسته

 شود.اشاره می

بدعدِ توسعه  4بر اساس  ییاروپا قاتیتحق یمشورت ئتیه

 ،یاتیعمل شیو گرا یعلم شیدانش، گرا یریدانش، کاربردپذ

و بر  یمعرف یچهار دسته اصل لیرا ذ یانواع مؤسسات پژوهش

را در  یمؤسسات پژوهش یهانمونه یاساس برخ نیا

 کرده است یابیابعاد مذکور جا یِچارچوب حاصل از تالق

ها، دانشگاه یبرخ گاهیالزم به ذکر است که جا (.2ل شك)

با  یریپذسهیمقا یبرا زین یخدمات فنّ یهاها و سازمانانجمن

در شكل مذکور ارائه شده است )رنگ  یمؤسسات پژوهش

 نیچخط یِضیاست و ب یبنفش مربوط به مؤسسات پژوهش

 [.8].( دهدیرا نشان م یمؤسسات پژوهش عیتوز

 

[18] ینوآور یدر نظام مل یمؤسسات پژوهش یگاه( جا1شكل 

سازمان های خدمات 
فنّی
انجمن های 
پژوهش صنعتی

کالج های 
فنّی

كار رد دانش

گرایش  ل یگرایش   لیا ی

 ولید دانش

CERN, ESO

هلمهولز

-دانشگاه های آکادمیک
آموزشی

-دانشگاه های فنّی
آموزشی

:سازمان های پژوهش و فناوری، نظیر
Franhoufer,INETI, Sintef, 

TNO, VITO, VTT  
پژوهشی-دانشگاه های آکادمیک

ماک  پالنک -دانشگاه های فنّی
پژوهشی

 
 EURAB [8]جایا ی  رخی از مؤسسات پژوهشی در چارچوب  (2شكل 

چارچو ی كالنشرایط   

ه ها، تمایل عمومی بمحیط مالی، مالیات و مشوق

جایینوآوری و کارآفرینی، جابه  

  قاضا

 تولیدکنندگان )مشتریان میانی(

کنندگان )مشتریان نهایی(مارف  

هازیرساخت  

  
  

 استانداردها
حمایت از نوآوری و 

وکارکسب  

و  حقوق مالكیت فكری

های اطالعاتیسیستم  

بانكی و  نظام

گذاری سرمایه

خطرپذیر

سیاستی نظام  

 دولت

 حكمرانی

 های تحقیق وسیاست

 توسعه

صنعتی نظام  

های بزرگشرکت  

های کوچک و شرکت

 متوسط بالغ

ن بنیاهای دانششرکت

 و فناور

های واسطسازمان  

موسسات پژوهش و 

فناوری، دفاتر انتقال 

های علم و فناوری، پارک

 فناوری و مراکز رشد

آموزش و  حقیقات نظام  

ایآموزش حرفه  

آموزش عالی و 

 تحقیقات

ت تحقیقات در موسسا

ها()پژوهشگاهدولتی   
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با تمرکز بر بدعد ساختاریِ مؤسسات پژوهشی،  1مالن و بنتن

چگونه  یسسات پژوهشؤم»ی شامل سوال اصل 4با طرح 

، «ست؟یچ یسسات پژوهشؤم تیفعال»، «شوند؟ یم یسامانده

 ایآ»، و «دارند؟ اریرا در اخت یچه منابع پژوهشی سساتؤم»

از انواع  یبنددسته کی «پاسخگو هستند؟ پژوهشی سساتؤم

 ،اهداف ،اندازچشم هایی بر اساس شاخصسسات پژوهشؤم

بروندادها و دستاوردهای  ی،های پژوهشتیاولو ،هاتیمومور

 [:9]اند کردهارائه  ی به شرح ذیلهای آموزشبرنامه ی وعلم

مستقل که از یک سو تحت اداره هیچ مرکز بزرگتری مراکز  -

قرار ندارند و از سوی دیگر هیچ مرکزی را نیز در کنترل 

 خود ندارند؛

 مراکز فراگیر که مراکز دیگری را در کنترل خود دارند؛ -

مراکز تابع که به لحاظ سازمانی در ذیل مراکز دیگر قرار  -

 گیرند؛ می

رکز بزرگتر محسوب ای از یک ممراکز زایشی که شاخه -

واره شوند با این حال خود را باز تولید کرده و درختمی

 کنند. مراکز متعلق به خود را مستقل از مرکز اصلی ایجاد می

خیاطیان و سالمی با تمرکز بر بدعد مالكیت و وابستگی، 

، «وابسته به دانشگاه»، «مستقل»مؤسسات پژوهشی را به انواع 

وابسته به نهادهای »، «و یک شرکتوابسته به دانشگاه »

تقسیم « وابسته به دستگاه اجرایی»و « عمومی غیردولتی

 [.7اند ]کرده

ی را بر دولت یِقاتیتحق یهاشگاهیآزماخود  در مطالعه 2کوچا

 درونداد»اساس دو بدعد درونداد و برونداد، به چهار دسته 

درونداد »، «نیبرونداد پائ-درونداد باال»، «برونداد باال-باال

تقسیم « نیبرونداد پائ-نیدرونداد پائ»، و «برونداد باال-نیپائ

: منابع شامل درونداد یهایژگیوکرده است. در دسته اول 

: عملكرد و شامل برونداد یهایژگیو، و باال یو انسان یمال

 متوسط ییکارا دهندهی آن نشانکل یژگیو، و برونداد باال

و  یمنابع مال :شامل درونداد یهایژگیو است؛ در دسته دوم

: عملكرد و برونداد شامل برونداد یهایژگیو، و باال  یانسان

حاکی از آن است که  ،یرغم تاور کلی بهکل یژگیو، و نیپائ

 یهاتیفعال یچراکه دارا ستندیسسات ناکارآمد نؤم نیا

 مدت و بلندمدت انیبر هستند که در منهیو هز یاهیپا یاتیتحق

                                                 
1 Mallon and Bunton 
2 Coccia  

 یهایژگیو ؛ در دسته سومدید رسنخواه ریگچشم جیبه نتا

، و نیپائ یانسان یروین نهیکم، هز یمال نی: تومشامل درونداد

و  یالمللنیب داتیتول ی: نرخ باالشامل برونداد یهایژگیو

ی نشانکل یژگیواست و  هابرونداد ریو سا یانتشارات داخل

و به  یانسان یروین تیخوب، رضا یساختار سازمان دهنده

است؛  ریگچشم یباال و عملكرد علم ییمنابع با کارا یریکارگ

 یمنابع مال :شامل درونداد یهایژگیوو نهایتاً در دسته چهارم 

: عملكرد و برونداد  شامل برونداد یهایژگیو، نیپائ  یو انسان

ساختار ی حاکی از آن است که کل یژگیواست و  نیپائ

عملكرد  شیاجازه افزا یو کمبود منابع مال یتیریو مد یسازمان

 [.10] دهدیرا نم

مؤسسات تحقیق و توسعه را بر اساس دو بدعد  3کرو و بوزمن

نوع محاول )شامل محاول اختااصی، محاول متوازن و 

محاول عمومی( و میزان توثیر دولت )شامل پایین، متوسط و 

بازار دسته شامل بازار مستقل، بازار شبه دولتی،  9باال(، به 

چندبازاره ی، چندبازاره شبه دولت، چند بازاره مستقلی، دولت

ی دولت یعمومی، و شبه دولت یعموم، مستقل یعمومی، لتدو

کننده اند. نوع محاول به گستردگیِ طیِف مارفتقسیم کرده

اشاره دارد. میزان توثیر دولت نیز به میزان تومین مالی تحقیق و 

توسعه توسط دولت اشاره دارد که منجر به ایجاد بازارهای 

 [.20]شود و مستقل می 4دولتی، شبه دولتی

دسته از  4( OECDهای و توسعه اقتاادی )سازمان همكاری

مؤسسات پژوهشی را بر اساس مدل حكمرانی و نوع پژوهش 

 5گراتیمومور ی، مراکز سنتمعرفی کرده است. دسته اول

(MOCs ًکه عمدتا ) و گاهاً توسط  دولت تیتحت مالك

اداره  یا ذیل آنو  یها در سطوح ملوزارتخانه ای یادارات دولت

به در موضوعات  قاتیشوند. نقش آنها انجام تحقیم

 یفناورانه برا یهاتیارائه دانش و قابل و با هدف خاوص

دسته است.  ی در موضوع مربوطهگذاراستیاز س پشتیبانی

 ( هستند کهPRCs) 6یعموم یِقاتیتحق یمراکز و شوراها ،دوم

. دهندیانجام م نهیزم نیرا در چند یو کاربرد هیپا قاتیتحق

که  ( هستندRTO) 7پژوهش و فناوری یها، سازماندسته سوم

 و شوندیشناخته م زین یصنعت یقاتیتحق مؤسساتبه عنوان 

                                                 
3 Crow and Bozema 

 به حالتی بینابینی اشاره دارد. 4

5 Mission-oriented centres   
6 Public research centres and councils 
7 Research and Technology Organisations 
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و  یبه بخش خاوص یتوسعه و انتقال علم و فناورر عمدتاً ب

و در  یدولت مهیها، اغلب در حوزه نRTO .دارند تمرکزجامعه 

گروه چهارم مؤسسات  ت،ینها. در ی فعالندرانتفاعیبخش غ

 قاتیتحقنوع از هر دو  ( هستندکه برIRIsمستقل ) یِقاتیتحق

)و نه صرفًا حوزه «مسائل»حل با تمرکز بر  یو کاربرد ایهیپا

ها IRIاز موارد،  یاری. در بسمتمرکز هستند های موضوعی(

د، نشو نامگذاری «یدولت مهین» مؤسسات ممكن است به عنوان

اند و در شده  یتوس یقانون حت اشكال مختلفِآنها ت رایز

 [.11]د کننیم تیفعال یو خاوص دولتی نیب یمرزها

بر اساس مطالعه تجربیِ  (2020)کروز کاسترو و همكارانش، 

( در هشت کشور PROsموسسه پژوهشیِ دولتی ) 197

بندی از این مؤسسات با تمرکز بر بدعد اروپایی، یک دسته

خوشه مؤسسه  4اند. بر این اساس ارائه دادهحكمرانیِ آنها 

ها )با موموریت توسعه دانش و مالكیت یبیترکپژوهشی شامل 

)با موموریت توسعه دانش و  پژوهش یشوراهادولت محلی(، 

ی )با موموریت و نوآور یمراکز فناورمالكیت دولت مرکزی(، 

های خلق ارزش اقتاادی )توسعه تجربی( و مالكیت شرکت

ی )با موموریت کمک به حل دولت هایشگاهیآزمای( و خاوص

 [.12] مسائل سیاستی و مالكیت دولت محلی( ارائه شده است

 شناسیِروشبا بكارگیری  در نهایت کالتهایی و همكاران،

 از مؤسسات پژوهشیِشناسی گونهیک فراترکیب، به ارائه 

دو گونه  مطالعه مذکورنتایج  بر اساس. اندهدولتی پرداخت

موریت پشتیبانی از وهای با ماصلی شامل پژوهشگاه

های با ماموریت سیاستگذاری علم و فناوری و پژوهشگاه

ایجاد ارزش اقتاادی و نیز دو گونه فرعی از این نوع 

ها شامل ترکیبی از دو ماموریت باال با ماموریت انتقال سازمان

های فناوری را در کشور شناسایی کرده است که ویژگی

 [.21] متفاوتی دارند

پژوهش را در خاوص  نهیشیپ یبندجمع 1جدول 

. اطالعات دهدینشان م یمؤسسات پژوهش یشناسگونه

یبنداز دسته یمتنوع فیرغم طبه دهدیجدول مذکور نشان م

ات ارائه شده در خاوص انواع مؤسس یهایشناسو گونه ها

طرف تاکنون متناسب با کارکردها و  کیاز  ،یپژوهش

انجام نشده  یایمند بررسبه صورت نظام یموضوع یهاحوزه

 یو کارکردها تیاز آنجا که بدعد مومور گریاست و از طرف د

یبندکمتر مورد توجه بوده است، دسته یمؤسسات پژوهش

مؤسسات  ییِگراتیموجود به صورت کامل با مومور یها

 همسو نشده است تا بتوان رانیدر ا یدولت یپژوهش

  ندی پیشینه پژوهشج ع (1جدول 

 منبع  وضیحات ا عاد مورد  وجه

و  دانش  وسعه ا عادِ

 نحوه  ه كارگیریِ آن

نوع مؤسسه پژوهشی شناسایی شده است که بر اساس ابعاد تولید/کاربرد دانش و گرایش  4در این مطالعه 

 گیرند.چارک قرار می 4علمی/عملیاتی در 
[8] 

 ساختارنوع 
، تابع مراکز، ریمراکز فراگ، مراکز مستقلنوع مؤسسه پژوهشی شناسایی شده است که شاملِ  4در این مطالعه 

 شود. ی میشیزا مراکز
[9] 

 یا یارز هایمؤلفه

)درونداد و    لكرد

  رونداد(

-درونداد باال»های پژوهشی شناسایی شده است که شاملِ مؤسسات با ویژگینوع مؤسسه  4در این مطالعه 

می «نیبرونداد پائ-نیدرونداد پائ»، و «برونداد باال-نیدرونداد پائ» ،«نیبرونداد پائ-درونداد باال»، «برونداد باال

 باشد. 
[10] 

 زانینوع محصول و م

 دولت ری أث

بازار نوع مؤسسه پژوهشی شناسایی شده است که شامل بازار مستقل، بازار شبه دولتی،  9در این مطالعه 

ی، و شبه دولت یعموم، مستقل یعمومی، چندبازاره دولتی، چندبازاره شبه دولت، چند بازاره مستقلی، دولت

 شود. ی میدولت یعموم

[20] 

مدل حك رانی و نوع 

 پژوهش

مراکز و ، گراتیمومور یمراکز سنت نوع مؤسسه پژوهشی شناسایی شده است که شامل 4در این مطالعه 

 شود.می مستقل  یِقاتیمؤسسات تحقپژوهش و فناوری،  یهاسازمانی، عموم یِقاتیتحقی، شوراها
[11] 

 حك رانی
مراکز ، پژوهش یشوراهاها، یبیترکنوع مؤسسه پژوهشی شناسایی شده است که شامل  4در این مطالعه 

 شود.ی میدولت هایشگاهیآزمای، و و نوآور یفناور
[12] 

 و وا ستگی تیمالك نوع
وابسته »، «وابسته به دانشگاه»، «مستقل»نوع مؤسسه پژوهشی شناسایی شده است که شامل  4در این مطالعه 

 شود.می« اجرایی وابسته به دستگاه»و « وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی»، «به دانشگاه و یک شرکت
[7] 

 مأموریت اصلی و فر ی

موریت پشتیبانی از وبا م مؤسساتیشامل نوع مؤسسه پژوهشی شناسایی شده است که  2در این مطالعه 

فرعی شامل ترکیبی  نوعموریت ایجاد ارزش اقتاادی و نیز دو وبا م مؤسساتیسیاستگذاری علم و فناوری و 

 شود. می ریت انتقال فناوریمووبا م گفتهپیشموریت واز دو م

[21] 
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مؤسسات  نیا تیریمد یرا برا یمتناسب یِاستیس یهاداللت

متناسب با انواع مؤسسات موجود در  یستیارائه کرد. لذا با

پرداخته شود تا بتوان آن  دیجد یبنددسته کیبه ارائه  ران،یا

 ریو سا یمؤسسات پژوهش یهاتیمومور نییتع یبرا ییرا مبنا

در ادامه . دادالزم قرار  یهایریگو جهت هایگذاراستیس

شناسیِ مربوطه، کارکردهای مؤسسات ضمن ارائه روش

ها پژوهشی شناسایی و چارچوب پیشنهادیِ تعیین موموریت

 برای مؤسسات پژوهشیِ دولتی در ایران تشریح خواهد شد.

 

 شناسیروش -3

 1منداین مقاله با به کارگیری روش مرور ادبیات نظام در

(SLR به شناسایی کارکردهای مؤسسات پژوهشی با تمرکز )

هفت گام  SLRدر روش  .بر بخش دولتی پرداخته شده است.

محدوده  یینمطالعات تع، 2یهاول یجستجواصلی شامل 

 یابیرد، 5انتخاب مقاالت، 4مقاالت یجستجو، 3پژوهش

و  یهتجز، 7مقاالت یمحتوا یلو تحل یهتجز ،6مراجع مقاالت

  .[22] در نظر گرفته شده است 8یرهامتغ یلتحل

الزم به ذکر است، در پژوهش حاضر به منظور شناسایی 

های تمرکز و همچنین اعتبارسنجی و کارکردها، تعیین حوزه

شناسیِ تضمین کیفیتِ چارچوب پیشنهادی در خاوص نوع

مند ادبیات برخی نمونهژوهشی، در کنار مرور نظاممؤسسات پ

های خارجی از مؤسسات مذکور نیز بر اساس کارکرد و 

شان مورد بررسی قرار گرفته و میزان تطابق حوزه تخاای

شده با کارکردهای مورد اشاره از کارکردهای شناسایی

مؤسسات مذکور تحلیل شده است. نحوه انتخاب مؤسسات 

تنوع جغرافیایی مؤسسات و همچنین تنوع حوزه نیز بر اساس

های موضوعی مورد تمرکز بوده است. این بخش از پژوهش 

های اصلی تمرکز مؤسسات پژوهشی به منظور شناسایِی حوزه

های پژوهش بر اساس گامبوده است. در ادامه به ارائه یافته

 شود. و مطالعه تطبیقی پرداخته می SLR گانه روشهای هفت

                                                 
1 Systematic Literature Review (SLR) 
2 Initial search 
3 Scoping studies 
4 Article searc 
5 Article selection 
6 Reference backtracking 
7 Content analysis 
8 Invariant analysis 

محدوده  یینو  ع هیاول یگام اول و دوم: جستجو 3-1

 شپژوه

مند در های منتخب برای انجام مرور نظامدر این گام کلیدواژه

شود. انتخاب می Scopusو  WOS منتخب هایداده گاهیپا

مبتنی بر جستجوی اولیه و مطابق با هدف پژوهش که 

است، شناسایی کارکردهای مؤسسات پژوهشیِ دولتی 

مند، ذیل چهار دسته های منتخب جهت مرور نظامکلیدواژه

شامل اصطالحات سطح یک، اصطالحات سطح دو، 

اصطالحات سطح سه و اصطالحات سطح چهار مدنظر قرار 

های گرفته است. در اصطالحات سطح یک کلیدواژه

«Center» ،«Institution» ،«Organization » و«Laboratory» در ،

و « Research» ،«R&D»های سطح دو کلیدواژه اصطالحات

«Policy research» ،های در اصطالحات سطح سه کلیدواژه

«Public» ،«Governmental » و«State»  و در نهایت در

، «RTO» ،«PRO» ،«RTI»های اصطالحات سطح چهار کلیدواژه

«GOL» ،«PRC » و«Think Thank »مند كل مرور نظامدر پروت

نمونه قابل  کیبه  یابیدستمد نظر قرار گرفته است. جهت 

ورود  یارهایاز اسناد، مع ندهیحال نما نیو در ع تیریمد

SLR  ه است: شد میتنظذیل )پروتوکل پژوهش( به شرح 

 2022 هیتا ژوئ تیبدون محدود ی: ازه زمان -

 یسیانگل :ز ان -

در  عمدتاً تیفیبا ک یهاکه مشارکت از آنجاکه :سند نوع -

 افتیها و کنفران  یمانند مجالت دانشگاه یمنابع معتبر

 خواهد بود.مقاالت  تمرکز پژوهش حاضر بر، شوندیم

 (Title) عنوان :جستجو نوع -

شامل  نیز )پروتوکل پژوهش( SLR خروج یارهایمع

نامه، رساله و همچنین مفاد مطرح ها، کتاب ها، پایانیادداشت

 های صنعت و منابع اینترنتی بوده است. در آزمون

 مقاالت یگام سوم: جستجو 3-2

همانگونه که در بخش پیشین اشاره شد، جستجو براساس 

کلیدواژگان منتخب و مطابق با پرسمان جستجو به شرح ذیل 

 انجام شده است:
Public Research Center, or Public Research Institution, 

or Public Research Organization, or Public Research 

Laboratory, or Public R&D Center, or Public R&D 

Institution, or Public R&D Organization, or Public 

R&D Laboratory,or Public Policy research Center, or 

Public Policy research Institution or Public Policy 

research Organization, or Public Policy research 
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Laboratory, or  Governmental Research Center, or 

Governmental Research Institution, or Governmental 

Research Organization, or Governmental Research 

Institution, or Governmental R&D Center, or 

Governmental R&D Institution, or Governmental R&D 

Organization, or Governmental R&D Laboratory, or 

Governmental Policy research Center, or 

Governmental Policy research Institution, or 

Governmental Policy research Organization, or 

Governmental Policy research Laboratory, or State  

Research Center, or State Research Institution or  State 

Research Organization, or State Research Institution, 

or State R&D Center, or State R&D Institution, or 

State R&D Organization, or State R&D Laboratory, or 

State Policy research Center, or State Policy research 

Institution or State Policy research Organization, or 

State Policy research Laboratory, RTO, PRO,  RTI, 

GOL, PRC, Think Thank. 

 

  مراجع  یا یانتخاب مقاالت و ردگام چهارم و پنجم:  3-3

ای مرحلهفرایند انتخاب مقاالت مبتنی بر الگوی گزینش سه

)عنوان، چكیده، و متن( صورت پذیرفته است و درنهایت 

 ندیفرا 3شكل منابع مقاالت منتخب نیز مجدداً بررسی شد. 

. همانطور که در شكل مذکور دهدیانتخاب مقاالت را نشان م

 یینها یمقاله جهت بررس 27 تینشان داده شده است، در نها

 .انتخاب شدند

 
 ( فرایند انتخاب مقاالت3شكل 

 

 های پژوهشیافته -4

  جزیه و  حلیل محتوای مقاالتگام ششم:  4-1

در این بخش مطابق با مقاالت منتخب و همچنین اطالعات 

های خارجی به بررسی کارکردهای مربوط به برخی نمونه

های تمرکز نوآوری و حوزهمؤسسات پژوهشی در نظام ملی 

 شود.مورد توجهِ این مؤسسات پرداخته می

دهد مؤسسات پژوهشی در بررسی مقاالت منتخب نشان می

پردازند آفرینی میدو سمت عرضه و تقاضای نوآوری به نقش

توان برایشان ای را میکه در هر سمت، کارکردهای کلیدی

مؤسسات  ،یطرف عرضه علم و فناوردر متاور بود. 

پژوهشی با تحقق برخی کارکردهای اصلِی نظام نوآوری نظیر 

شامل تحقیقات بنیادین و نظریه های تحقیق و توسعهفعالیت

ای؛ پردازی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه

های پژوهی، پشتیبانی فكری و پژوهشی از سیاستسیاست

و  توسعه ،گذارای به  سیاستدولت و ارائه خدمات مشاوره

به  و به طور خاص پژوهشگران و ... منابع انسانی تحرک

ترین های مذکور از پرفراوان. فعالیتپردازندایفای نقش می

کدهای کارکردِی مورد اشاره برای مؤسسات پژوهشی در 

 [.25-23, 12-10] بوده است منابعبررسی 

دهد، های پژوهش حاضر نشان میبر این، یافتهعالوه

ای در طرف مؤسسات پژوهشی با نقشی میانجی و واسطه

پردازند و کارکردهایی از آفرینی میتقاضای نوآوری به نقش

گرا برای ارتباط با های اشاعهگری و فعالیتجن  تسهیل

و اشاعه  ،کمک به ارتقای کارآفرینیها، صنایع و بنگاه

 .دارندی ها با سایر بازیگران نظام ملی نوآورگسترش همكاری

به عبارتی نقش آنها در سمت تقاضای نوآوری عمدتاً از 

-26]گرا بوده است های اشاعهگری و فعالیتجن  تسهیل

های فناور و توان به پشتیبانی از شرکتبه عنوان مثال می[. 29

رشددهی آنها، تشویق تحرک نیروی انسانی، توسی  شرکت

الی پژوهش، همكاری گذاری و تومین مهای زایشی، سرمایه

های پژوهش و فناوری با صنایع مختلف، توسعه زیرساخت

ها، مراکز رشد و البراتورهای تحقیقاتی( دهنده)مانند شتاب

اشاره نمود. الزم به ذکر است نهاد یا بازیگرِ مخاطبِ همكاری 

با مؤسسات پژوهشی متناسب با موموریت مؤسسات مذکور 

مؤسسات پژوهشی نظیر مؤسسه متنوع است. به عنوان مثال 

که  1(KISTEPریزی و ارزیابی علم و فناوری )ای برنامهکره

سازی و پشتیبانی از تامیات و کارکرد اصلیِ آنها سیاست

بردار و کاربر نهایی طبعاً یک نهاد و اسنادِ دولتی است، بهره

های سیاستی در دستگاه اجراییِ دولتی است و آزمایشگاه

ای را برایشان ایفا توانند نقش واسطهمؤسساتی میچنین 

نمایند و بعضاً محرک تقاضا در خاوص ارائه راهكار برای 

                                                 
1 Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning 
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برخی مسائل سیاستی نیز باشند. برای مؤسساتی که فناوری

بردار و کاربِر محاوالت و شوند، بهرهمحور محسوب می

شوند. لذا مراکز خدمات آنها، صنایع تخاای محسوب می

توانند برای ای را مینقش واسطه 1های زایشیرشد و شرکت

بنابراین یكی از [. 29, 14]زنی به صنعت ایفا نمایند پل

گری و توسعه لیتسهوظایف مهم مؤسسات پژوهشی، 

است که بسته به موموریت و حوزه  ها و ارتباطاتهمكاری

 شود. کارکردی آنها از مسیرهای مختلفی محقق می

 ،توان گفت مؤسسات پژوهشیالذکر میاساس مطالب فوقبر 

نه تنها تحقق برخی از کارکردهای اصلی نظام ملی نوآوری 

به عهده دارند ( را های تحقیق و توسعه)مانند انجام فعالیت

مستقیم و غیرمستقیم، سایر بازیگران این  طوربهبلكه قادرند 

وآوری یاری نظام را در مسیر تحقق کارکردهای نظام ملی ن

کنند. به طور خالصه مطالعه نقش مؤسسات پژوهشی در نظام 

ملی نوآوری بر اساس مرور مقاالت منتخب و مطالعه تطبیقی 

های خارجی، حاکی از آن است که هر یک از در برخی نمونه

این مؤسسات با توجه به موموریت اصلی خود، وظایف 

رند. بر اساس مختلفی در راستای تقویت نظام ملی نوآوری دا

مند، سه کارکرد اصلی را میهای حاصل از مرور نظامیافته

 توان برای مؤسسات پژوهشی دولتی به شرح ذیل ارائه کرد:

در این کارکرد، انجام  :و  وسعه قی حق هایتیفعال -

های تحقیق و توسعه شامل انواعِ اصلیِ تحقیقات فعالیت

بر  عالوه است. ای، مطرحبنیادین، کاربردی و توسعه

 انجامای، رشتهنیبمحور و مسئله قاتیانجام تحقاین، 

نیب با همكاریِ نهادهای و مؤسسات پژوهشیِ قاتیتحق

 نییتعی، فناور سنجیِامكان قاتیتحق انجامالمللی، 

 ییو شناسا یبررس، و توسعه قیتحق یاستانداردها

 یِ و موضوع یتخاا هایدر حوزه یقاتیتحق یازهاین

در بررسی ادبیات موجود مورد توجه بوده است  مربوطه

-10]توان آنها را ذیل این کارکرد قلمداد نمود که می

12 ,23 ,24.] 

از دیگر  ی:اشا ه و انتشار دانش و فناور ،گریلی سه -

کارکردهای مهم مؤسسات پژوهشی که در بررسی 

اشاعه و  ،گریلیتسهمقاالت منتخب مورد توجه بوده، 

ی است. به طور کلی انتشار فناوری انتشار دانش و فناور

                                                 
1 Spin-off  

تشویق  به منظورریزی شده و برنامه نهتالشی فعاالبه 

[. 30]اشاره دارد  های هدف برای پذیرش نوآوریگروه

، 2یبذر نوآور ارائه، سان یل یاعطازیرکارکردهایی نظیر 

در سطوح ملی و  مختلف عیبا صنا هایتوسعه همكار

، فناورانهفرارسی به ارتقاء و بهبود  کمکالمللی، بین

تحرک آنان به  قیمحقق و تشو یِانسان یروین تیترب

در ادبیات  مختلف عیبا مراکز و صنا یمنظور همكار

بر این، اند. عالوهبررسی شده مورد اشاره قرار گرفته

تحقق چنین کارکردی نیاز به زیرکارکردهای حمایتی 

، آنها یفناور و رشدده هایرکتاز ش یبانیپشتنظیر 

هی، سرمایو انتقال فناور یشیزا هایشرکت  یتوس

 یهارساختیز توسعهپژوهش،  یمال نیو توم یگذار

ها و مراکز رشد و دهنده)مانند شتاب یپژوهش و فناور

خدمات  ارائهو ( یاستیو س یقاتیتحق یهاشگاهیآزما

 [.35-31, 29-26, 12, 3]نیز دارد  فناورانه

کارکرد  ی:دولت اتی از  ص  یبانیو پشت سازیاستیس -

ی خاوصاً دولت اتیماز تام یبانیو پشت سازیاستیس

های برای برخی از انواع مؤسسات پژوهشی نظیر اتاق

مورد توجه بوده است.   منابعفكر با فراوانیِ بیشتری در 

 ،یگذاراستیس ندایفر هیدر مراحل اول چنین مؤسساتی

 نیشتریب فرموله کردنِ مسئله سیاستیو  تبییندر  ژهیبه و

. در این راستا زیرکارکردهایی در مقاالت را دارند ریتوث

توان به منتخب مورد اشاره قرار گرفته است که می

 ارائه، دولت هایاستیاز س یو پژوهش یفكر یبانیپشت

برنامهی، استیس هایو گزارش یتخاا هایمشاوره

 ی،علم و فناور هایاستیس سازیِو هماهنگ یزری

سازی در حوزه ی و شبكهاستیبه حل مسائل س کمک

 نگاریِندهیو آ ینبیشیروندها، پ نییتبعلم و فناوری، 

 هایدر حوزه یاستیاسناد س توسعهی، علم و فناور

 ها وِی سیاستابیو ارز شیپای و مختلفِ علم و فناور

-36, 25, 12]ی اشاره نمود علم و فناور هایشاخص

40.] 

الذکر در الزم به ذکر است توزیع هریک از کارکردهای فوق

مؤسسات پژوهشِی مختلف با اوزان متفاوتی بوده است. دسته

بندیِ کارکردیِ فوق برای مؤسسات پژوهشی در قالب بدعد 

                                                 
2 Innovation seed 
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جهت معرفی چارچوب پیشنهادی در « حوزه کارکردی»

 رفته است. پژوهش حاضر مدنظر قرار گ

های خارجی نشان های کارکردی، بررسی نمونهبر حوزهعالوه

دهد که مؤسسات پژوهشی به شكل تخاای حول یک یا می

یكی از تفاوت اینکه متمرکز هستند چند حوزه موضوعی 

تواند می شده وها نیز محسوب های این مؤسسات با  دانشگاه

علم»تمرکز تحت عناوین گانه از حوزۀ منجر به تقسیمات سه

شود. به عنوان مثال « محورمسئله»و « محورفناوری»، «محور

محور و مبتنی بر برخی از مؤسسات پژوهشی رویكرد مسئله

و فناوری دارند؛ برخی دیگر رویكرد توسعه صنعتی دارند؛ 

رویكرد توسعه بنیادین علوم را دارند. به عبارتی این  بعضی،

های موضوعیِ خاصی از علم و حوزه مؤسسات عمدتاً در

آفرینی میفناوری و یا چالش کالنِ خاصی از جامعه به نقش

مرتبط با  یِموضوع یهاحوزه کیتفك 2جدول پردازند. 

را  یاز مؤسسات پژوهش یخارج یهانمونه یبرخ یِبررس

 یاساس، سه دسته حوزه تمرکزِ اصل نی. بر ادهدینشان م

استخراج « محورمسئله»و  «محوریفناور»، «محورعلم»شامل 

 شده است:

 دانش خلق بر تمرکز محور،علم دسته در محور: لم -

 یتخاا هایو اشاعه آن و ارائه مشاوره جیترو ن،یادبنی

به  است. یو انسان یکاربرد ،یاهیعلوم پا هایدر حوزه

پالنک به توسعه تحقیقات عنوان مثال مؤسسه ماک 

علوم  طبیعی، های موضوعِی علومحوزه بنیادین در

 پردازد. ی میو علوم انسان یعلوم اجتماع یستی،ز

محور، تمرکز بر توسعه یدر دسته فناور محور:فناوری -

 قیاز طر یو اشاعه فناور جیترو ،یفناورانه و صنعت

استیس فناور و بعضاً یهاو شرکت عیبا صنا یهمكار

)به عنوان مثال  یفناورانه و صنعت یهادر حوزه یپژوه

 ایو  ینانوفناور ،یفناورستیتوسعه اسناد در حوزه ز

به عنوان مثال مرکز صنعت نفت( است.  یاستیاسناد س

در است محور فناوری 1تحقیقات مخابرات و الكترونیک

 .کندمیحوزه فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت 

 مسائل حل بر تمرکز محور،مسئلهدر دسته  محور:مسئله -

اشاعه و  ،یاجتماع-یخلق دانش فن قیاز طر اجتماعی

و ارائه  یاجتماع یهایو نوآور یتوسعه فناور

                                                 
1 Electronics and Telecommunications Research Institute 

های و چالش حل مسائل یدر راستا یاستیس هایمشاوره

 یقاتمرکز تحق . به عنوان مثالاست 2جامعه بزرگ

در حوزه یک چالش کالنِ موضوعی  3زلزله یمهندس

 کند.تحت عنوان زلزله فعالیت می

فوق به صورت  یهایبندمیتقس یالزم به ذکر است مبنا

از ابعاد مذکور  کیهر  یهاو مؤلفه ستین یكیصفر و 

گانه سه یهاو حوزه یگانه کارکردسه یها)حوزه

مختلف  یِ در مؤسسات پژوهش یتمرکز( با اوزان مختلف

یکاربرد ماتیمدنظر هستند که در نظر گرفتن آنها، تقس

مختلف  یِاستیو س یتیریمد یهایریگجهت یرا برا یا

عملكرد  یابیمؤسسات از جمله ارز نیدر خاوص ا

و  یمال نیتوم ،یانسان یروین تیریو مد یابیارزمؤسسه، 

 . آوردی... فراهم م

مؤسسات  ییِگراتیمومور یلذا توجه به آنها در راستا

 یبندجمع 3است. در جدول  تیحائز اهم اریمذکور، بس

مستخرج بر اساس  یرکارکردهایو ز یاصل یرکردهاکا

 یکارکردها یمقاالت منتخب و تطابق آن با برخ یبررس

( 2)مورد اشاره در جدول  یخارج یِمؤسسات پژوهش

  ارائه شده است.

مؤسسات  تیمأمور نییچارچوب  ع نیی ب گام هفتم: 4-2

 یپژوهش

رسد بر اساس ابعاد شناسایی شده در بخش قبلی، به نظر می

تواند بر جایابیِ مؤسسات پژوهشی در نظام ملی نوآوری می

اساس نگاشت نهادِی آنها در یک ماتری  دو بدعدی )کارکرد 

و حوزه تمرکزِ موضوعی( باشد که متعاقباً مبنایی را برای 

متناسب به آنها، فراهم خواهد آورد.  هایتخایص موموریت

نوع مؤسسه پژوهشی به شرح ذیل  5بر اساس دو بدعد مذکور، 

 قابل شناسایی و تعریف است:

: مؤسسات پژوهشی  نیادی-مؤسسات پژوهشِی  ل ی -

هایشان توسعه محض علوم که تمرکز اصلیِ فعالیت

 ؛(است )نظیر علوم پایه و علوم انسانی

                                                 
2 Grand challenges  
3 Earthquake Engineering Research Institute 
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 های مورد  ررسی از مؤسسات پژوهشیِ خارجیهای   ركزِ موضو ی  رخی ن ونهكاركردهای اصلیِ و حوزه (1جدول 

 موضو ی-اصلیِ كاركردیحوزه  كشور اختصار نام موسسه
های   ركزِ حوزه

 موضو ی

 محورعلم یو علوم انسان یعلوم اجتماع و یستی؛علوم ز طبیعی؛ علومهای در حوزهتوسعه تحقیقات بنیادین  آلمان Max plank ماكس پالنک

 محورفناوری یکالكترونو اطالعات، ارتباطات،  یفناور های اصلیِحوزهدر  یصنعت هاییفناور انتشارتوسعه و  یق وتحق کره ETRI 1مركز  حقیقات مخا رات و الكترونیک

 محورمسئله محور به منظور پاسخ دادن به مسائل مرتبط با آبانجام تحقیقات کاربردی و مسئله مار NWRC 2آب یقات حق یمركز مل

 محورفناوری صنعت توسط کسب و کار و یتجار یبردارامكان بهره با یدیکل یهایتمرکز بر توسعه فناور آلمان Franhoufer فرانهوفر

 محورفناوری فضا و حمل و نقل هوا بهداشت، یست،ز یطمح ی،انرژ هایی نظیرهای بزرگ در حوزهتوسعه تحقیقات کاربردی در پاسخ به چالش آلمان Helmholtz هل هولز

 محورمسئله و توسعه یقتحق یابیارز همچنین و علم و فناوری راهبردیِ یزیربرنامهپژوهی و سیاست کره KISTEP كیستپ

 محورفناوری های خاوصی و دولتیفناوری و نوآوری برای مشتریان داخلی و خارجی در بخش توسعه تحقیقات کاربردی و ارائه خدمات پژوهش، فنالند VTT3 VTTمركز  حقیقات فنّی 

 محورمسئله های علم و فناوریریزی و تدوین سیاستپشتیبانی از تامیمات دولت در خاوص برنامه ژاپن NISTEP 4فناوریمركز ملی سیاست  لم و 

 آمریكا EERI مركز  حقیقات مهندسی زلزله
و  یاسی،س ی،اقتااد ی،اجتماع یزیكی،فابعاد زلزله بر  یرزلزله، بهبود درک توث توسعه علم و فناوری در زمینه یقکاهش خطر زلزله از طر

 متخااان صنعت با یسازشبكه، و گسترش زلزله یانبارکاهش اثرات ز یبرا ینانهاز اقدامات جامع و واقع ب یتحما ی،فرهنگ یطمح
 محورمسئله

 آمریكا IFPRI 5ال للی سیاست غذاییمركز  حقیقات  ین
های حلارائه راه های حوزه کشاورزی وپذیرش نوآوری در فناوریهای ملی کشاورزی و غذایی برای ترویج پشتیبانی و توسعه سیاست

 سیاستیِ مبتنی بر پژوهش با هدف پایدار فقر، گرسنگی و سوء تغذیه
 محورمسئله

 محورفناوری حوزه دفاعیهای نوظهور در انجام تحقیق و توسعه با هدف شناسایی و توسعه فناوری آمریكا DARPA یدفا  یشرفتهپ یقا ی حق یهاآژانس پروژه

                                                 
1 Electronics and Telecommunications Research Institute 
2 National Water Research Center 
3 VTT Technical Research Centre 
4 National Institute of Science & Technology Policy 
5 International Food Policy Research Institute 
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 های خارجی مند و بررسی برخی نمونهکارکردهای اصلی و زیرکارکردهای مؤسسات پژوهشی بر اساس مرور نظام ( 3 جدول

كاركردهای 

 اصلی
 Max زیركاركردها

planck 
Helmholtz NWRC Franhoufer KISTEP VTT NISTEP ETRI EERI IFPRI DARPA منا ع 

های  حقیق فعالیت

 و  وسعه

 × × × ×     × × × پردازیانجام تحقیقات بنیادین و نظریه

[10-12 ,23 ,24] 

 × × × ×    × × × × ایانجام تحقیقات توسعه
 × × × × × × × × × × × انجام تحقیقات کاربردی

 × × × × × × × × × × × محورانجام تحقیقات مسئله
 × × × × × × ×  × × × ایرشتهتحقیقات بین انجام

 × × × × × × × × × × × المللیانجام تحقیقات مشارکتیِ بین
 ×   ×  ×  × ×   سنجیِ فناوریانجام تحقیقات امكان

 ×   ×  × × × ×  × تعیین استانداردهای تحقیق و توسعه

های تخاای و تحقیقاتی در حوزه یازهاین ییو شناسا یبررس

 موضوعیِ مربوطه
× × × × × × × × × × × 

گری، اشا ه  سهیل

و انتشار دانش و 

 فناوری

 ×   ×  ×  ×  ×  فناور و رشددهی آنهاهای پشتیبانی از شرکت

 [3, 12, 26-29 , 

31-35 ] 

 

 ×   ×  ×  ×    های زایشی و انتقال فناوریتوسی  شرکت

 ×   ×  ×  ×   × اختراعثبت 

 ×   ×  ×  ×    اعطای لیسان 

 ×   ×  ×    ×  بذر نوآوری ارائه

 × × × × × × × × × × × گذاری و تومین مالی پژوهشسرمایه

 × × × ×  × × ×  × × ها با صنایع مختلفو توسعه همكاری STIارائه خدمات 

سازیِ فناورانه و جذب و بومیالمللِ های بینتوسعه همكاری

 فناوری
 ×  ×  ×  ×   × 

 ×   ×  ×  ×  ×  فناوری سازی و کاربردی کردنِگسترش تجاری
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كاركردهای 

 اصلی
 Max زیركاركردها

planck 
Helmholtz NWRC Franhoufer KISTEP VTT NISTEP ETRI EERI IFPRI DARPA منا ع 

ها و دهندههای پژوهش و فناوری )مانند شتابتوسعه زیرساخت

 های تحقیقاتی و سیاستی(مراکز رشد و آزمایشگاه
×   × × ×  ×   × 

 ×   ×       × بهبود همپایی فناورانهکمک به ارتقاء و 

تربیت نیروی انسانیِ محقق و تشویق تحرک آنان به منظور همكاری 

 با مراکز و صنایع مختلف
× × × × × × × × × × × 

سازی و سیاست

پشتیبانی از 

  ص ی ات دولتی

 × × × × × × × × × × × دولت هایاز سیاستو پژوهشی  فكری پشتیبانی

[12, 25, 36-40] 

 × × × × ×  ×   ×  های سیاستیهای تخاای و گزارشارائه مشاوره

 × ×   ×  ×     های علم و فناوریسازیِ سیاستریزی و هماهنگبرنامه

 × ×   ×  ×     های سیاستی مبتنی بر پژوهشحلارائه راه

 × × ×  ×  ×     فناوریکمک به حل مسائل سیاستی با هدف توسعه نظام علم و 

های عمومی و های علم و فناوری در حوزهپایش و ارزیابی سیاست

     ×  ×     تخاای

     ×  ×     نگاریِ علم و فناوریو آینده ینیبشیپتبیین روندها، 

     ×  ×     طراحی سیاست و تحلیل اثرات آن در حوزه علم و فناوری

     ×  ×     های مختلفِ علم و فناوریسیاستی در حوزهتوسعه اسناد 

     ×  ×     علم و فناوری راهبردیِ یزیربرنامه

     ×  ×     های علم و فناوریپایش و ارزیابیِ شاخص
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مؤسسات  مؤسسات پژوهشی فناورانه و صنعتی: -

 خاوصبهپژوهشی که با هدف توسعه یک فناوری 

ی، نانوفناوری و ...( و یا توسعه یک فناورستیز)مانند 

صنعت به خاوص )مانند نفت، پلیمر، رنگ، فناوری 

 شوند؛اطالعات و ...( ایجاد می

مؤسسات پژوهشی که  محور:مسئلهمؤسسات پژوهشی  -

)مانند زلزله، با هدف حل یک مسئله کالن فنی اجتماعی 

 شوند؛و ...( ایجاد می یسالخشک

مؤسسات پژوهشی این  مؤسسات پژوهش و فناوری: -

کردن  ثمربخشی در راستای کنندگلیتسهعموماً نقش 

های فناور به سمت نوآوری را ایفا میهای شرکتتالش

ای در های توسعهکنند و تمرکز عمده آنها بر پژوهش

 بزرگ است؛همكاری با صنایع کوچک و 

مؤسسات  های فكر:پژوه و ا اقمؤسسات سیاست -

پژوهشی که در زمینه موضوعات مختلف نظیر سیاست 

محیطی، نظامی، اجتماعی، فناوری و فرهنگ به زیست

پردازند و عمومًا به دلیل نیاز پژوهی میتحقیق و سیاست

 گیرند. دولتی حول موضوعات سیاستی شكل می

 یتمرکز اصل یهااز تقاطع سه دسته کارکرد و حوزه تیدر نها

به شرح  یچارچوب ،([2])با اقتباس از  یمؤسسات پژوهش

بر  ،یشده و انواع مختلف مؤسسات پژوهش ی، طراح4شكل 

 اند.شده یابیدو بعد در چارچوب مزبور، جا نیاساس ا

تمرکز مؤسسات  یهاکارکردها و حوزه یبرخ هیاول یبا بررس

 نییکشور، تطابق آنها با چارچوب تع یدولت یِپژوهش

 5قرار گرفت. در شكل  دیمورد توئ یشنهادیپ تِیمومور

کشور به همراه  یِدولت یاز مؤسسات پژوهش یبرخ گاهیجا

بر اساس کارکرد و حوزه تمرکزشان  یخارج یهانمونه یبرخ

متناسب با کارکردها و حوزه  عیتوز نیا طبعاًاند. ارائه شده

مؤسسات به شكل  نیآنها ارائه شده و لزوماً ا یاصل تمرکز

 دارند.ن تیمذکور فعال یهادر حوزه یكیصفر و 

 

  حث -5

در نظر  یمؤسسات پژوهش یکه برا یمهم یرغم کارکردهابه

 یریگدر شكل توانندیکه م ینقش نیگرفته شده و همچن

 ینوآور یمحرک در نظام مل یموتورها شرانیپ یهاحلقه

خود دچار  ینیآفرمؤسسات در نقش نیداشته باشند، ا

که منجر به  یمحور لیاز دال یكیهستند.  یمشكالت و موانع

ها و وظایف شده، ابهامات هویتى پیرامون موموریت مرا نیا

ها( و متعاقبِ آن از دانشگاه زیهریک از این مؤسسات )متما

 الت،یتشك ،یعدم تناسبِ ساختار سازمان نهیدر زم ییهاچالش

 یكردهایو رو یمال نیتوم یهاروش ،یانسان یروین تیریمد

 مؤسساتانواع مختلف  یهاتیعملكرد، با مومور یابیارز

انواع  یمطالعه، ضمن بررس نی[. لذا در ا5است ] یپژوهش

 قیمؤسسات از طر نیا یاصل یکارکردها ،یمؤسسات پژوهش

 یخارج یهانمونه یو با برخ ییشناسا SLRمند مرور نظام

 یِبندابعاد مختلف دسته 4داده شد. در جدول  قیتطب

 یبندهبا دست سهیموجود در مقا اتیدر ادب یمؤسسات پژوهش

پژوهش حاضر ارائه شده است. همانطور که اطالعات جدول 

 یشناسابعاد مورد توجه در نوع یبرخ دهدیمذکور نشان م

 ئتیدر مطالعه حاضر همسو با مطالعات ه یمؤسسات پژوهش

[ 21و همكاران ] یی[ و کالتها8] ییاروپا قاتیتحق یمشورت

 بوده است. زین

 مقایسه ا عاد مطالعات پیشین  ا پژوهش حاضر (4جدول 

 

 هایمؤلفه

 یا یارز

   لكرد

نوع محصول 

 ری أث زانیو م

 دولت

مدل 

و حك رانی 

 نوع پژوهش

 نوع

و  تیمالك

 وا ستگی

نوع 

 مأموریت

  وسعه ا عادِ

و نحوه  دانش

  ه كارگیریِ آن

نوع 

 ساختار

كاركرد و 

 مأموریت

   ×      [8] 2005 ،ییاروپا قاتی حق یمشور  ئتیه

  ×       [9] 2005مالن و  نتن، 

     ×    [7] 1391 ،یو سالم انیاطیخ

        × [10] 2006كوچا، 

       ×  [20] 1987كرو و  وزمن، 

    ×  ×   [13] 2011 ،یو  وسعه اقتصاد یهایسازمان ه كار

      ×   [12] 2020كروز كاسترو  و ه كارانش، 

    ×     [21] 1401و ه كاران،  ییكال ها

 ×  × ×     پژوهش حاضر
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 لم محورفناوری محورمسئله محور

انجام پژوهش 
 نیادین

پژوهش انجام 
كار ردی

پژوهش انجام 
 وسعه ای

سیاست سازی و 
پشتیبانی

 سهیل گری، اشا ه و 
انتشار دانش و 

فناوری

مسئله  
محور

ا اق فكر

پژوهش و 
فناوری

 ل ی 
 نیادی

صنعتی و 
فناورانه

حوزه   ركز

حوزه كاركردی

ت های  حقیق و  وسعه
فعالی

: كاركرد و حوزه   ركزفر ی :كاركرد و حوزه   ركز اصلی
  
 یانواع مؤسسات پژوهش تیمأمور نییچارچوب  ع (4شكل 

 لم محورفناوری محورمسئله محور

انجام پژوهش 
 نیادین

پژوهش انجام 
كار ردی

پژوهش انجام 
 وسعه ای

سیاست سازی و پشتیبانی

 سهیل گری و اشا ه 
پژوهش و فناوری

حوزه   ركز

حوزه كاركردی

پژوهشگاه  ,پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 ,علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  , Max planck ;NRF ;CNRS

 ,سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
Franhoufer; VTT; AIST; 

NEDO

  ,مؤسسه تحقیقات آب ,پژوهشگاه زلزله
IFPRI, NWRC; DDI

ایع غذایی  پژوهشگاه ژنتیک و زیست ,مؤسسه علوم و صن

 ,پژوهشگاه شیمی ,پژوهشگاه رنگ ,پژوهشگاه هوافضا ,فناوری

نرژی مرکز پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه پلیمر،  ,پژوهشگاه مواد و ا
تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی

;DARPA ; ETRI ;مرکز تحقیقات مخابرات ; 

 ,مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
 پژوهشكده مطالعات فناوری,عالی

NISTEP ;  KISTEP; 

ت های  حقیق و  وسعه
فعالی

 
 یمؤسسات پژوهش تیمأمور نیی ع ییدر چارچوب مبنا یمؤسسات پژوهش یِو خارج یداخل یهان ونه ی رخ گاهیجا (5شكل 

 در شكل: كاررفته ه بارات اختصاری 
IFPRI :International Food Policy Research Institute AIST :Association for Iron & Steel Technology 

DDI :Digital Divide Institute NEDO :New Energy and Industrial Technology Development Organization 

NWRC :National Water Research Center NRF :National Research Foundation of Korea 

DARPA :Defense Advanced Research Projects Agency CNRS :Centre national de la recherche scientifique 

ETRI :Electronics and Telecommunications Research Institute VTT :VTT Technical Research Centre of Finland 

NISTEP: National Institute Of Science & Technology Policy KISTEP :Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning 
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 یریگجهینت -6
 شدهییشناسا یِاز انواع مؤسسات پژوهش کیهر گاهیجا طبعاً،

در پژوهش حاضر، از منظرِ ابعاد و موضوعاتِ مختلِف 

دارد و متعاقباً  یمتنوع یِ استیس یهاداللت ،یتیریمد

. در شكل طلبدیرا م یمتناسب یهایزیرو برنامه هایریگجهت

 یپژوهش مؤسساتشده از  ییاز انواِع شناسا کیهر گاهیجا 6

 یبا برخ سهیدر مقا ینوآور رهیدر پژوهش حاضر، در زنج

 یهاها، پارکشامل دانشگاه ینوآور ینظام مل گرید گرانیباز

 .نشان داده شده است انیبندانش یهاو شرکت یعلم و فناور

ها، مراکز رشد و دانشگاه 6به ذکر است در شكل  الزم

 یکارکرد یِریپذسهیصرفاً جهت مقا انیبندانش یهاشرکت

 رهیفعّال در رنج ینهادها یبا برخ یمؤسسات پژوهش نیب

 یاند و در دامنه بررسارائه شده نیچبه شكل نقطه ،ینوآور

  شدهییاسااز انواع شن کیهر ی. براگنجندیپژوهش حاضر نم

آنها در چارچوب  گاهیو متناسب با جا یاز مؤسسات پژوهش

)شكل  ینوآور رهیزنج نی( و همچن4)شكل  تیمومور نییتع

آفرینیِ های ذیل در خاوص احیای مجدد نقشداللت(، 6

مؤسسات پژوهشیِ دولتیِ کشور در نظام ملی نوآوری و 

دهیِ به رفتار آنها به سمت همچنین در راستای جهت

 شوند:گرایی، پیشنهاد میموموریت

در پژوهش  مدنظر قرار دادن چارچوب پیشنهادی -

های حاضر  ه  نوان مبنایی  رای  فكیک مأموریت

در اولین گام الزم است  انواع مؤسسات پژوهشی:

ها و های مؤسسات پژوهشی با دانشگاهتفكیک موموریت

های انواع مؤسسات از طرف دیگر تفكیک موموریت

گذاران قرار گیرد و متعاقباً آئینپژوهشی مد نظر سیاست

های تشكیالت، استخدامی نامهمربوطه نظیر آئین هاینامه

ها و علمی، ارتقاء، مدیریت جامع دانشگاهاعضای هیئت

 مؤسسات پژوهشی اصالح و بازنگری شود. 

 

 

 
 1های مؤسسات پژوهشی در زنجیره نوآوریچارچوب پیشنهادی  رای  عیین مأموریت( جایگاه 6شكل 

                                                 
در مؤسسات پژوهشیِ صنعتی و فناورانه،  فراوانی کارکردی در محور عمودی، به میزان تمرکز نمودار هریک از نهادها بر کارکردهای مندرج در محور افقی اشاره دارد. به عنوان مثال 1

 . تمرکز اصلی بر توسعه تجربی و کاربردی است که متناظر با قله نمودار مؤسسه مذکور هم هست
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 و نگهداری  عیین سازوكارهای الزم  رای جذب، -

انسانی در مؤسسات پژوهشی متناسب  نیروی ار قاء

مات مدیریت االز های انواع مؤسسات: ا مأموریت

یک از انواع مؤسسات پژوهشی نیروی انسانی در هر 

متفاوت است. به عنوان مثال یكی از موضوعات کلیدی، 

سازوکارهای ارتقاء و مدیریت نیروی انسانی در انواع 

ها هایی با دانشگاهمؤسسات پژوهشی است که تفاوت

دارند. در خاوص مؤسسات پژوهشی علمی بنیادی و 

بق تمرکز بر سواعلمی، در حوزه جذب اعضای هیئت

ی المللنیمعتبر ب اتیانتشارات در نشر ژهیبه و یپژوهش

تواند مورد توجه باشد. در خاوص مؤسسات می

بر سوابق مرتبط با توسعه  تمرکزفناورانه و صنعتی، 

 ی)کاربرد یثبت اختراع، سوابق پژوهش ژهیبه و یفناور

می در صنعت تی(، دارا بودن تجربه فعالایو توسعه

پژوه و د؛ در خاوص مراکز سیاستتواند مدنظر باش

در  پژوهیاستیبر سوابق س تمرکزهای فكر، اتاق

 هایو پژوهش یمختلف علم و فناور یهاحوزه

کتب و مقاالت  ،یاستیس یها)انتشار گزارش یکاربرد

گیری باشد. در خاوص تواند مبنای تامیممی مرتبط(

بایستی جذب سایر پژوهشگران در انواع مؤسسات نیز 

ها مرتبط با موموریت و کارکرد مؤسسه گیریجهت

، کادر پشتیبانی و تكنیسینباشد. به عنوان مثال جذب 

پژوهشگر با نسبت متعادلی در انواع مؤسسات پژوهشی 

متناسب با موموریتشان باید مورد توجه قرار گیرد. یا در 

علمی و جبران حوزه جذب و ارتقاء اعضای هیئت

های نیاز است در اسناد موجود بازنگری خدمات ایشان

جدی صورت پذیرد. چراکه به عنوان مثال در حال 

نامه ارتقاء در مؤسسات پژوهشی تقریباً حاضر آئین

است که موموریت هاست؛ این در حالیمشابه با دانشگاه

های متفاوتی برای این دو نهاد تعریف شده است. در 

های جذب و نامهاصالح آئینشود این راستا پیشنهاد می

علمی در ارتقا و نظام دستمزد و پاداش اعضای هیئت

گرایی و همچنین سازوکار مدیریت راستای موموریت

گیری از توان انواع پژوهشگران در پژوهشگران و بهره

 این مؤسسات در دستور کار قرار گیرد. 

 عیین سازوكارهای  أمین مالی، متناسب  ا انواع  -

 های مؤسسات پژوهشی:و انواع مأموریتپژوهش 

انواع مؤسسات پژوهشیِ شناسایی شده در این مطالعه، 

متناسب با کارکرد و جایگاهشان در زنجیره نوآوری، 

سازوکار خاصی از تومین مالی را نیاز دارند تا بتوانند به 

درستی به ایفای نقش در حوزه موموریتیِ خود بپردازند. 

وص تومین مالیِ مؤسسات علمی به عنوان مثال در خا

تواند از های تعالی میهای رقابتی و بودجهبنیادی بودجه

جمله سازوکارهای تومین مالِی مؤثر در این نوع 

مؤسسات باشد؛ و یا در مؤسسات صنعتی و فناورانه، 

ی مل کیاستراتژ یهاپروژهسازوکار تومین مالی از طریق 

تواند راهگشا می (یفناور یها)قطب یتعال یهابودجهو 

گرایی در بر این، به منظور تحقق موموریتباشد. عالوه

مؤسسات پژوهشی، بهتر است سازوکارهای تومین مالی 

های عملكرد محور نیز در بخش شناور دارای مؤلفه

باشند؛ به این معنی که تومین مالیِ مؤسسات، ضمن 

وکی نیز داشتن بخش ثابت که در ادبیات با عنوان بل

شود و عمومًا در کشور ناظر به همان بودجهمطرح می

های سنواتی است، دارای بخش غیر ثابت یا شناور که 

مبتنی بر عملكرد مؤسسات است، نیز باشد. این موضوع 

های تومین مالی تحت عنوان تومین در برخی انواع روش

مالی عملكرد محور مورد اشاره قرار گرفته است. در 

امین مالی وقتی تابع عملكرد باشد، ماهیتاً خاصیت واقع ت

کند و رفتار مؤسسات پژوهشی همسو با ده پیدا میجهت

کارکردهای مورد انتظار از آنها را تحت تاثیر قرار می

شود تخایص بودجه دهد. لذا در این راستا پیشنهاد می

های تومین مالی بر سازی شیوهمبتنی بر عملكرد و متنوع

جایابی هر یک از انواع مؤسسات پژوهشی در  اساس

پیشنهادیِ پژوهش حاضر مد نظر سیاست چارچوب

 گذاران قرار گیرد.

 عیین چارچوب ارزیا ی   لكرد انواع مؤسسات  -

یكی دیگر از  ها:های آنپژوهشی متناسب  ا مأموریت

موضوعاتی که مدیریت آن، متوثر از جایگاه مؤسسات 

نوآوری است، ارزیابی عملكرد  پژوهشی در زنجیره

های ارزیابی در هریک ها و سنجهمؤسسه است. شاخص
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ها و از انواع مؤسسات پژوهشی متناسب با موموریت

بروندادهای مورد انتظار از آنها متفاوت خواهد بود. به 

عنوان مثال از جمله بروندادهای اصلی در مؤسسات 

های ارتباط با فناورانه و صنعتی ثبت اختراع، قرارداد

صنعت و توسعه فناوری است و یا در مراکز سیاست

های توان به تدوین گزارشهای فكر میپژوه و اتاق

سیاستی به عنوان برونداد اشاره نمود. لذا الزمست به 

گرا به کارکرد مؤسسات دهیِ موموریتمنظور جهت

های عملكردیِ متناسب استفاده پژوهشی از شاخص

 نمود. 

الذکر بایستی به الزم به ذکر است هر یک از محورهای فوق

صورت دو به دو با یكدیگر همسو و متناظر باشند. به عنوان 

های های تومین مالی مؤسسات پژوهشی و شاخصمثال روش

مورد توجه در آن بایستی با سازوکار ارزیابی عملكردِ مؤسسه 

ادات به منظور جهت باشند. در ادامه برخی پیشنههمسو و هم

 شود:مدنظر قرار گرفتن در مطالعات آتی ارائه می

های حوزه علوم انسانی های فناورانه و نوآورینوآوری -

که هریک در مؤسسات پژوهشی با نرخ متفاوتی دنبال 

شود، زنجیره ارزشِ متفاوتی برایشان قابل تعریف می

است. به عنوان مثال توسعه یک سند سیاستی در مراکز 

پژوه یک نوآوری نَرم و نهادی است که زنجیره سیاست

ارزش آن متمایز از انواع دیگر مؤسسات است. لذا تبیین 

ها برای مد نظر قرار گرفتن در مطالعات آتی این تفاوت

 شود.پیشنهاد می

برای هریک از انواع مؤسسات پژوهشیِ پیشنهادی در  -

مختلف که  توان از منظرهای مدیریتیِمطالعه حاضر، می

هایی را تبیین نمود که تر نیز به آن اشاره شد، داللتپیش

شود در مطالعات آتی مد نظر قرار گیرد. به پیشنهاد می

عنوان مثال سازوکار مدیریت نیروی انسانی اعم از 

ورز و قت، فنپژوهشگر همكار، پژوهشگر تمام

ع تواند موضوکادرپشتیبانی یكی از مسائلی است که می

براین چارچوب ارزیابِی یک پژوهش باشد. عالوه

عملكرد هریک از انواع مؤسسات پژوهشی و 

های موجود اعتبارسنجیِ عملیاتیِ آن در برخی از نمونه

 شود. پیشنهاد می

بر اساس چارچوب پیشنهادِی تعیین موموریت در  -

جذب  یکنون تیوضعشود پژوهش حاضر، پیشنهاد می

به  زین سایر پژوهشگرانو  یعلمئتیه یاعضا یابیو ارز

 شود. یشناسبیو آس یبررس شناسیِ مزبورنوعفراخور 

بر اساس چارچوب پیشنهادِی تعیین موموریت در  -

های بررسی تطبیقیِ مدلپژوهش حاضر، ترازیابی و 

کارگرفته شده در هریک از انواع کسب و کاِر به

 شود. مؤسسات پژوهشی پیشنهاد می

سازی هریک از انواع زوکار خاوصیبررسی سا -

قانون  4سازیِ ماده مؤسسات پژوهشی برای اجرایی

مراکز و بنیان )احااء فهرست های دانششرکت

به بخش  یقابل واگذار یتیحاکم ریغ یمؤسسات پژوهش

 شود. برای مطالعات آتی پیشنهاد می ی(خاوص

 

 قدردانی
از حمایت معاونت پژوهشیِ وزارت علوم، تحقیقات و 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در انجام این فناوری و 

 شود.پژوهش تشكر و قدردانی می

 

  عارض منافع

کنند که هیچ تعارض منافعی در این مقاله نویسندگان تعهد می

 وجود نداشته است.
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