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Abstract 

Government research institutes, as one of the main actors of the innovation system, are not only 

responsible for the realization of some of the main functions of this system, such as carrying out 

research and development activities, but they also contribute to the development of innovation 

driving engines through direct and indirect cooperation with other actors. However, clarifying the 

role and function of government research institutes in the transition to a knowledge-based economy 

has received less attention and related policies have not been sufficiently discussed. Therefore, in 

the current research, using the qualitative research approach and the methods of forming a focus 

group and thematic analysis, the functions of government research institutes and the policies that 

facilitate their role in the realization of the knowledge-based economy have been examined. The 

findings of this research indicate that playing roles such as a host to specialized innovation centers 

and accelerators; Strategic and problem-oriented research management platform; Standard 

reference and regulatory support of the economic sectors; Specialized service center for companies 

active in the economic sector; Center for cooperation, transfer, dissemination and promotion of 

technology in the economic sector; and the think tank of technological and political intelligence, are 

the most important functions of government research institutes in line with the transition to a 

knowledge-based economy. In addition, to create a suitable environment for the role of government 

research institutes in the realization of the knowledge-based economy, policies dedicated to 

governance and division of tasks; strengthening the supply side; strengthening the demand side; 

Strengthening the linkage between supply and demand and developing and providing infrastructure 

are needed, which have been identified in this research. 
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 هاهای دولتی؛ کارکردها و سیاستگذار به نسل جدید پژوهشگاه

  3محمدرضا عطارپور ،2*میان ، زهره کریم1مصطفی صفدری رنجبر

  ن، ایران.تهرای، دانشگاه دانشکدگان فاراب استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، -1

 (Z.karimmian@iau.ir  :دار مکاتباتویسنده عهده، تهران، ایران. )ناستادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب -2

 ، تهران، ایران. استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی -3

 

 دهیچك

وتوساعه هاای تحقیقنظام نوآوری، نه تنها تحقق برخی از کارکردهای اصلی این نظام نظیر انجام فعالیتآفرینان اصلی به عنوان یکی از نقشدولتی های پژوهشگاه

سازی نقاش و ند. با این حال، شفافکنموتورهای محرک نوآوری کمک میآفرینان، به توسعه را برعهده دارند، بلکه با همکاری مستقیم و غیرمستقیم با سایر نقش

 نشادههای مرتبط با آن به میزان کافی بحا  و بررسای دولتی در گذار به اقتصاد دانش بنیان تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و سیاستهای کارکرد پژوهشگاه

های های تشکیل گاروه کاانونی و تحلیال منامون، کارکردهاای پژوهشاگاهگیری از رویکرد پژوهشی کیفی و روشاساس درپژوهش حاضر با بهرهاست. براین

های این پژوهش بیاانگر آن اسات کاه ایفاای بنیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهآفرینی آنها در تحقق اقتصاد دانشهای تسهیل کننده نقشتی و سیاستدول

بخاش  گاریتنظایم محور؛ مرجا  اساتاندارد و پشاتیبانیراهباردی و مساهله هاایمرکز نوآوری و شتابدهنده تخصصی؛ پلتفرم مادیریت پژوهشهایی نظیر نقش

های فعال در بخش تخصصی؛ مرکز همکاری، انتقال، اشاعه و ترویج فناوری در بخاش تخصصای؛ و کاانون تفکار تخصصی؛ مرکز خدمات تخصصی به شرکت

وه، برای ایجاد زمیناه های دولتی در راستای گذار به اقتصاد دانش بنیان هستند. بعالهوشمندی فناوری و سیاستی بخش تخصصی مهمترین کارکردهای پژوهشگاه

هایی حول محورهای حکمرانی و تقسایم وااای ؛ تحریاک  ارف عرضاه؛ های دولتی در تحقق اقتصاد دانش بنیان، سیاستآفرینی پژوهشگاهمناسب برای نقش

 اند.شناسایی قرار گرفتهمورد  مقالهها مورد نیاز است که در این تحریک  رف تقاضا؛ تقویت پیوند عرضه و تقاضا و توسعه و تامین زیرساخت

 .ها در نظام ملی نوآوریی پژوهشگاهبنیان، کارکردهاهای پژوهش و فناوری، اقتصاد دانشموسسات تحقیقاتی دولتی، سازمان: هاکلیدواژه

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

. هاا   یکارکرده ا و   ؛یدولت  یهاپژوهشگاه دیگذار به نسل جد (.1401میان، زهره.، عطاپور، محمدرضا )مصطفی.، کریمصفدری رنجبر، 

  DOI: 10.22034/JSTP.2023.11141.1559.53-69 ،15(4، )سیاست علم و فتاوری
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 دمهمق -1
های اخیر که در سالنظام نوآوری آفرینان مهم یکی از نقش

هم در کشورهای پیشرو و هم در کشورهای در حال توسعه، 

از حی  نقش و جایگاهشان در نوآوری کشورها مورد توجه 

های دولتی و مؤسسات تحقیقاتی اند، پژوهشگاهرفتهقرار گ

و  (GRO/PRI))معادل موسسات تحقیقاتی دولتی  عمومی

اهمیت هستند. (( RTOهای پژوهش و فناوری )برخی سازمان

نظام نوآوری  یدیجزء کلهای مذکور به عنوان یک پژوهشگاه

ی عنو سازمان همکاری و کشورهاسبب شده است تا  یمل

 ها انجام دهند؛آندر  یادیز یگذارهیسرما 1اقتصادیتوسعه 

به حدی است که در کشورهایی نظیر ایاالت متحده، فرانسه و 

آلمان، سهم این نهادها از تأمین مالی دولتی پژوهش، بیشتر از 

 . [1ت ]ها شده اسدانشگاه

توانند های دولتی و مؤسسات تحقیقاتی عمومی میپژوهشگاه

بر روی ، صنای  موجود روزمرهحل مشکالت عالوه بر 

به ایجاد صنای  جدید نیز  تواندمیکه  نواهورهای فناوری

عالوه بر این، رابطه بین  کنند. پژوهش و فعالیت ،منجر شود

 آفرینان غیرها و نقشو شرکتدولتی مؤسسات تحقیقاتی 

های دولتی روز به روز ها و سازمانمانند دانشگاه وکاریکسب

[. 2] شودتر میتر و بلندمدتالمللیتر، بینتر، بازتر، افقییقعم

هم به صورت مستقیم از  ریق ایجاد آفرینان این نقش

 مانندو نوآوری فناورانه های علمی دستاوردهای پژوهش

قلب مصنوعی و  ایاینترنت، انرژی هسته های کلیدیفناوری

تغییرات  و حمایت ازترویج  بابه صورت غیرمستقیم و هم 

رقابت، فناورانه از  ریق تعامل با صنعت، دولت و جامعه

با  [.3د ]انرا تسهیل نمودهو فناورانه کشورها  پذیری علمی

در  رغم مشارکت این مؤسساتوجود این اهمیت و علی

دولتی و  یقاتیمؤسسات تحقو توسعه صنای ،  ینوآور

وری، در نسبت به سایر اجزاء نظام ملی نوآ کارکردهای آنها

 . [4د ]انکمتر مورد توجه قرار گرفتهادبیات این حوزه 

 2تولید دانش 1 گذارِ نگاه به نوآوری و دانش از نوع

های بنیادین بدون توجه جدی به کاربردپذیری پژوهش)

تولید دانش با هدف حل مشکالت در ) 2 نوعبه ( دستاوردها

ای و هم تکاملی رویکرد بین رشته) 3( و نوع دنیای واقعی

                                                 
1 OECD 
2

 Mode 1 of Knowledge Production 

، [6، 5( ]دانش و نوآوری در بافتار جامعه و محیط زیست

خلق و اشاعه ها را در اهمیت توجه به کارکردهای اثربخش آن

ملی، بخشی، فناورانه و  های نوآوریِنظام در سطح نوآوری

بر این اساس  [.۸، ۷، 2ت ]دوچندان ساخته اسای منطقه

شتر کشورها جایگاه در بیی نمود که گیرتوان نتیجهمی

های ملی نوآوری در حال در نظام مؤسسات پژوهشی عمومی

این مؤسسات در حال پذیرش نقش و و تغییرات جدی است 

و ابزاری به  های علمیکارکردهای جدید برای ارائه قابلیت

 [.9] صنای  و بخش خصوصی هستند

های دولتی و عالوه بر روندهای جهانی، ضع  پژوهشگاه

سازی ی پایین آنها مخصوصاً در کارآفرینی و تجاریاثربخش

آفرینی آنها در توسعه نوآوری در دستاوردهای پژوهشی، نقش

رجوع کشور را با چالش مواجه ساخته است )برای نمونه 

های اکثر پژوهشگاه [(. به عبارت بهتر،11و ] [10]کنید به 

دست و آفرینی نقشهای جدی دولتی در کشور ما با چالش

و نیازمند تغییر اساسی در کارکردهای خود  کنندمیپنجه نرم 

 :3بدین شرح است هااین چالشبرخی از  هستند.

ها و ( چالش اثرگذاری )ارتباط کم و غیر اثربخش با شرکت1 

های بخش خصوصی و عدم مشارکت در حل مسائل بنگاه

 کالن کشور(؛

)سهم  ادیو ارزش افزوده اقتص ( چالش عدم خلق ثروت2 

ها و عدم توانایی پژوهشگاهدر تامین مالی باالی بودجه دولتی 

 در زمینه خلق ثروت ناشی از دانش و فناوری(؛

کاری با نهادهای ( چالش جایگاه )رقابت و موازی3 

 بنیان(؛های دانشدانشگاهی، پژوهشی و شرکت

وری نسبتا پایین در مقایسه با چالش عدم کارایی )بهره (4 

مناب  گسترده در اختیار، بروکراسی و رفتار دولتی،  والنی 

 مداری(؛ها و عدم مشتریشدن پروژه

( چالش بسته بودن )تمرکز بیش از حد بر روی 5 

های های داخلی پژوهشگاه و عدم بکارگیری ارفیتتوانمندی

 (.آفرینانسایر نقشو فناورانه  علمی

های دولتی در ها و عدم اثربخشی پژوهشگاهاین چالش 

ها و گذار به توسعه نظام ملی نوآوری، تغییر در کارکردهای آن

                                                 
ها و سیاست گذاران پژوهشگاهها و نظرات روسای ها از تحلیل دیدگاهاین چالش3 

و  1400اسفند  17های های ملی کشور که در تاریخمجمع پژوهشگاه دو گردهمایی

 اند.برگزار شده است، احصا شده 1401تیر  28



 4011 زمستان، 4، شماره پانزدهمسال ؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، میان، محمدرضا عطارپورزهره کریم، مصطفی صفدری رنجبر
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گذاران و تصمیمسیاستهای جدید را به یک دغدغه فعالیت

همچنین باید اذعان داشت  .تبدیل کرده استگیران این حوزه 

بیشتر بر  [15، 14، 13، 12]که مطالعات گذشته داخلی نظیر 

های حال حاضر و نگر و تبیین فعالیترویکرد گذشته

اند، بندی مؤسسات پژوهشی در وضعیت فعلی پرداختهدسته

ها و با در حالی که این پژوهش عالوه بر تبیین این فعالیت

المللی و نظرات خبرگان کاوی مؤسسات بیناستفاده از بهینه

ها، که ایفای آن این حوزه به دنبال یافتن کارکردهایی است

تواند اثربخشی این جزء کلیدی در نظام ملی نوآوری را می

افزایی این مقاله، تبیین کارکردهای افزایش دهد. لذا دانش

ها در گذار به جدید برای ایفای نقش مؤثرتر این پژوهشگاه

بنیان با هدف تخصیص بهینه مناب  دولتی به اقتصاد دانش

های اوری واقعی در بخشو فننوآوری و توسعه علمی 

 مختل  صنعتی و جامعه است.

پاسخ به این سؤال  در همین راستا، این پژوهش به دنبال    

بتوانند نقش های دولتی پژوهشگاهاساسی است که برای اینکه 

بنیان داشته مؤثری در ارتقای نظام ملی نوآوری و اقتصاد دانش

مورد توجه قرار ی را ها و کارکردهایماموریتباشند باید چه 

عالوه بر این، با توجه به ماهیت دولتی بودن و  دهند؟

های دولتی، سؤال دوم این است که ها به بودجهوابستگی آن

تواند اجرای این ی میسیاستهای دولت چگونه و با چه برنامه

؟ بخش دوم مقاله به ها و کارکردها را تسهیل نمایدمأموریت

ها، کارکردها در زمینه ماموریتمبانی نظری و پیشینه پژوهش 

پردازد. بخش سوم ها میهای حمایت از پژوهشگاهو سیاست

، رویکرد و راهبردشناسی پژوهش شامل مقاله مشتمل بر روش

روش گردآوری و تحلیل داده است. بخش چهارم به ارائه 

پردازد و بخش پنجم به بح  و نتیجههای پژوهش مییافته

 یافته است. اختصاصای سیاستی هگیری و ارائه داللت

 

 مبانی نظری و پیشینه  -2

در  و نظامی تحقیقات غیرنظامی، تحقیقات بخش عمومی

ها دولتی است و این که منب  اصلی بودجه آن استمؤسساتی 

ها مؤسسات در مالکیت یا کنترل دولت هستند و هدف آن

برای ها در سطح جامعه و انجام تحقیقات و انتشار نتایج آن

 [. 16ت ]استفاده توسط ذینفعان مختل  اس

مبتنی بر نظریه خود در مورد  2و لیدسدورف 1اتزکوویتز

ها و مؤسسات کنند که امروزه دانشگاهادعا می 3گانهمارپیچ سه

تحقیقاتی دولتی نقش اساسی در تولید اختراعات و 

صنعتی رقابتی در یک  نظامهای الزم برای توسعه یک نوآوری

شود نگاه این موضوع موجب می [.1۷د ]کننایفا می جامعه

در بین مؤسسات پژوهشی عمومی ویژه به کارکردهای این

 گذاران، مدیران و پژوهشگران وجود داشته باشد. سیاست

به سمت در جهان های دولتی روندهای کلیدی که پژوهشگاه

آن در حرکتند و کارکردهای متناسب با آن را در سبد 

 اند عبارتند از:خود ایجاد کرده هایفعالیت

تامین مالی رقابتی مبتنی بر عملکرد و استقالل مالی ( 1 

 ؛تدریجی

سازی دانش و های کاربردی، تجاریتمرکز بر پژوهش( 2 

 های معطوف به بازار؛پژوهش

ترین منب  و دارایی این ( مناب  انسانی همچنان کلیدی3 

ها به نگهداشت آنشوند و حفظ و مؤسسات محسوب می

 ؛مسائل پیش روترین یکی از مهم

المللی و ملی های بینشبکه سازی، نوآوری باز و همکاری( 4 

 ؛گسترده

حکمرانی مشارکتی و ایجاد امکان مشارکت بیشتر ( 5و  

، ۸، 2)] هاها و برنامهگیری سیاستذینفعان مختل  در شکل

1۸)].  

های مختل  و همکاران، بر مبنای کارکرد 4آرنولد

اند. بندی کردهها را در سه دسته  بقههای دولتی، آنپژوهشگاه

 جیمشکالت را به رف  یقاتیتحق این نهادها یا به عنوان مراکز

و  یفشار فناورپردازند، یا می یچند شاخه صنعت ای کیدر 

کنند و یا به ها در مرزهای دانش را تسهیل میتوسعه نوآوری

در سالکنند که فعالیت میبر خدمات،  یمبتن مؤسساتعنوان 

و صدور  شیآزما ،یریگاندازه یخود بر رو هیاول یها

اینتاراکومنرد نیز به مطالعه سیر . [19د ]دارنتمرکز  نامهیگواه

های ها و کارکردهای مؤسسه تحقیقاتی فناوریتکاملی نقش

ابزارهای حمایتی آن  و همچنین 5()ایتری صنعتی در تایوان

سه بازه متمایز شناسایی شده، شامل  [.20است ] پرداخته

                                                 
1 Etzkowitz 
2 Leydesdorff 
3 Triple helix 
4 Arnold 
5 ITRI 
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است. بازه  2011تا  1990و  1990تا  19۸0، 19۸0تا  19۷0

اخذ  قیاز  ر هایاکتساب فناورهای اول شامل ایفای نقش

 قیبا هدف درک، جذب و تطب وتوسعهقیانجام تحق، مجوز

ی بوده که ابزارهای شیزا دیجد یهاشرکت جادیا، و هایفناور

تشویق به  ها،سیاستی دولت برای حمایت از ایفای این نقش

هایی مانند شرکت های زایشی و استارتاپایجاد شرکت

های هادیشرکت تولیدکننده نیمه و 1میکروالکترونیکس متحد

 است. 2تایوان

با  یانجیم نیآفرنقش کیبه عنوان  تیفعالبازه دوم، شامل 

 یهابا شرکت وتوسعهقیتحق یهاومیسکنسر جادیهدف ا

منجر به بود. این امر مشترک  قاتیتحق یاجرابرای ی محل

 لیو تبد یافتهتوسعه  شتریشد که بعدا ب ییهاپیپروتوتا دیتول

-مشارکت یهاشدند که توسط شرکت یبه محصوالت تجار

ولت در سیاست حمایتی د کننده قابل عرضه به بازار بودند.

وتوسعه های تحقیقیومستشویق ایجاد کنسراین خصوص، 

های های فعال در زمینه تولید نوت بوک و شرکتبین شرکت

 بوده است. 3های با کیفیت باالفعال در زمینه تلویزیون

 یهاتیقابل تیتقو این موسسه به دنبالسوم، در بازه 

 هاشرکت وتوسعهقیتحق یهاپروژه تیریو مد وتوسعهقیتحق

به  ،4ایجاد آزمایشگاه بازبوده و دولت با حمایت از 

های داد از آزمایشگاههای کوچک و متوسط اجازه میشرکت

های جسورانه ، مرکز رشد و حمایتمؤسسهوتوسعه تحقیق

های تکها و شرمند شوند که منجر به اهور استارتاپبهره

 .گردیدزایشی می

از  یکی یداخل  یکمک به صناهای اخیر، در سال

در  ی، حتبوده یعموم یقاتیمهم مؤسسات تحق یهاتیمأمور

 یهاییاند و تواناشده یکه کشورها صنعت کنونی طیشرا

 [.2ت ]سباالبویژه در کشورهای پیشرو ها شرکت یفناور

برای تحقق این کارکردها، سیاست پیشنهادی، مرتبط 

نگهداشتن این نهادها با نیازهای صنعت و باال نگهداشتن 

ها از  ریق ترکیب تامین مالی استانداردهای پژوهشی آن

محور و بنابراین تعری  مسائل بلندمدت با دولتی و مشتری

شده از سوی کارفرمای منشا داخلی در کنار مسائل ارجاع

 .[2ت ]رونی اسبی
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ها و ، ضمن برشمردن تفاوت پژوهش در دانشگاه[4] کانگ 

مؤسسات پژوهشی دولتی، دو نقش اصلی برای این 

این نهادها  :تها در نظام نوآوری برشمرده اسپژوهشگاه

برای فرایند فرارسی و  زوریکاتال کیبه عنوان توانند می

وتوسعه با تحقیق ینوآور یبذرهاهمچنین ایجاد کننده 

برنامه د،یدانش جد افتنی یبرا ییهافرصتاثربخش )خلق 

( میپارادا رییهای تغشرفتیو در واق  پ دیجد یکاربرد یها

فعالیت نمایند. وانگ، وجود نقش و جایگاه مؤسسات 

ترین را کلیدی 5پژوهشی دولتی در فرایند فرارسی فناورانه

سازمان همکاری و . در گزارش [21د ]شمرها برمینقش آن

حل جدیدترین ماموریت این نهادها،  توسعه اقتصادی،

آنها در  سنتی تیمأمور فعلی در ادامه یاجتماع یهاچالش

. [22] ی استدولت بخشدر صنعت و  یاز نوآور تیحما

های حسنی و همکاران به واکاوی نقش و کارکردهای سازمان

به  و [13] هدر نظام ملی نوآوری پرداخت 6پژوهش و فناوری

ها برای نیل به وضعیت این نتیجه دست یافتند که پژوهشگاه

مطلوب باید سه کارکرد انتشار دانش و فناوری، تامین مالی و 

گذاری را در کانون توجه خود قرار تسهیل نوآوری و سیاست

دهند. آنها همچنین کارکردهای برخی مؤسسات پژوهشی 

در  ۷دارپا :اندکرده مطرح در سطح جهان را شناسایی و معرفی

برقراری ارتباط میان توان بخش که به دنبال  متحدهیاالتا

کاهش ریسک توسعه  خصوصی و نیازهای دفاعی از  ریق

های ارتقای توانمندیو  هاتامین بازار برای بنگاه، فناوری

که متمرکز بر  هیترکدر  ۸اکتتوبی بوده است. بخش خصوصی

نقش بخش  ارتقای جهتهای مختل  تعری  پروژه

برقراری ارتبا ات  خصوصی در توسعه فناوری از  ریق

های تعری  پروژه، )پیوند  رف عرضه و تقاضا( پلتفرمی

 و بوده است. های بخش خصوصیارتقای توانمندیو  مشترک

تامین نیازهای تحقیقاتی فعالیت خود را که  آلمان،  9ای افای

زهای فناورانه شناسایی نیا بخش خصوصی ضعی  از  ریق

 ده است.تعری  کر هادانشگاه بانیازها  پیونددهیو  مشترک

ارتقای نوآوری در فنای بر  سیانگل در 10یاس ب یتهمچنین 

، ای در صنای برقراری ارتبا ات خوشه کسب و کار از  ریق

                                                 
5 Technological catch-up 
6 Research and Technology Organizations (RTOs) 
7 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 
8 TUBITAK 
9 German Federation of Industrial Research Associations 
10 TBS  



 4011 زمستان، 4، شماره پانزدهمسال ؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، میان، محمدرضا عطارپورزهره کریم، مصطفی صفدری رنجبر

57 

نگاه ویژه به نوآوری ، های بخش خصوصیتوسعه توانمندی

  است. متمرکز فناوریکاهش ریسک توسعه و  در تمام صنای 

های بزرگ آفرینی دولت در پروژهنقش گرتسهیل ژاپندر  1دون

احصای نیازهای ملی در همه ابعاد  وتوسعه از  ریقتحقیق

های مختل  نظام نوآوری برقراری ارتباط میان بخش، فناورانه

های تعری  پروژه، وها و دولت()صنای  خصوصی، دانشگاه

و باالخره،  هاست.آن های متقابلتوانمندیمشترک و توسعه 

فناوری و ارائه  یابیو ارز ینیبشیپ یجنوب کره در 2ستی

های فناوری یابیو ارز ینیبشیپ قیی بهبود از  رهاراهکار

بودجه مناسب از  ُرق مختل   صیو تخص  یتعرو  دییکل

 کند.دنبال می را یخصوص از توان بخش رییگبا بهره

کارکردهای کلیدی مؤسسات  نیز همکاراننوری و قاضی

گری، اشاعه و وتوسعه، تسهیلتحقیقپژوهش و فناوری را 

ها . آن[12د ]انمعرفی نموده پژوهیانتشار فناوری و سیاست

، علوم محض و پایهتوانند بر توسعه می معتقدند این مؤسسات

، حل توسعه یک صنعت خاص، توسعه یک فناوری خاص

های های شرکتثمربخش کردن تالشمسهله و چالش ملی، 

 های فکرسیاست پژوهی و اتاقو یا فناور به سمت نوآوری 

توان گفت که با توجه به متمرکز شوند. در مجموع می

که  کارکردهاییسازوکارها و ها، پیچیدگی و پویایی این نقش

ند کنبه صنعت و جامعه کمک می مؤسسات تحقیقاتی عمومی

و در کشورهای مختل  متفاوت  کردهدر  ول زمان تغییر 

است. همین این امر هرگونه تعمیم در زمینه نقش و کارکرد 

کند، اما دشوار میتا حدی را  مؤسسات پژوهشی عمومی

پیشرو در آلمان تجربیات مؤسسات تحقیقاتی عمومی

(، ژاپن 4(، تایوان )مؤسسه تحقیقات فناوری صنعتی3)فرانهوفر

(، استرالیا 5های صنعتی پیشرفتهمؤسسه ملی علوم و فناوری)

( و ایاالت متحده آمریکا 6و صنعتی )سازمان تحقیقات علمی

دهد که ایجاد ( نشان می۷)مؤسسه ملی استاندارد و فناوری

تعادل بین تحقیقات قرارداد با صنعت در مقابل تحقیقات 

ومی، بلندمدت همراه با ابتکارات مؤسسات تحقیقاتی عم
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تحرک و جابجایی محققان در مقابل حفظ محققان و 

های رقابتی از  رف صنعت در مقابل های مالی و بودجهکمک

های دولتی برای مرتبط نگه داشتن مؤسسات تحقیقاتی کمک

با نیازهای صنعت و حفظ استانداردهای تحقیقاتی  عمومی

د که بندی نموتوان اینگونه جم بنابراین می[. 2د ]مهم هستن

های سنتی آموزش و عالوه بر نقش مؤسسات پژوهشی دولتی

نیز بایستی ایفا نمایند؛ ها و کارکردهای دیگری پژوهش، نقش

و در  هیپا یهاانجام پژوهشتواند در حوزه ها میاین نقش

های و ایجاد جرقه آغاز فعالیت بر روی فناوری لبه دانش

 یتقاضامحور برادارای کارفرما و  یهاپژوهش انجامجدید، 

سازی و تجاری ینیکارآفر، صنعت، جامعه و دولت

 ،یمل یازهایبه ن توجه، و فناورانه یپژوهش یدستاوردها

توانمندسازی بخش خصوص و عمومی  ی،داریای و پامنطقه

 یفایادر ایفای نقش خود در توسعه فناوری و نوآوری و 

دیگری خالصه شوند. نکته فناورانه  یفرارس ندینقش در فرآ

-که در این حوزه اهمیت است، نقش دولت به عنوان تأمین

کننده اصلی مناب  مالی این مؤسسات است. بر این اساس، 

دهی مناسبی به ایفای نقش تواند جهتهای دولت میسیاست

اثربخش برای این مؤسسات داشته باشد. به  ور خاص، 

های تحریک فشار فناوری نظیر حمایت مالی از سیاست

های ملی، حمایت از ثبت مالکیت ها مبتنی بر اولویتهشپژو

ها و مؤسسات رقابتی کردن بودجه پژوهشی دانشگاهفکری، 

های تحریک تقاضای نوآوری نظیر حمایت ، سیاستپژوهشی

سازی تجاریو های پژوهشی تقاضا محور پروژهاز 

های و همچنین سیاستها ها و پژوهشگاههای دانشگاهپژوهش

باید در دستورکار دولت  ازی و تقویت نهادهای میانجیاندراه

 در قبال این مؤسسات قرار گیرد. 
 

 شنا یروش -3

های شناسایی کارکردهای پژوهشگاه ،هدف پژوهش حاضر

کننده فعالیت تسهیلهای دولتی و پیشنهاد سیاست

بنیان است. بر های دولتی در گذار به اقتصاد دانشپژوهشگاه

این اساس، این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و 

گذار عرصه علم، های سیاستهای آن برای سازمانیافته

فناوری و نوآوری نظیر شورای عالی عت ، وزارت عت  و 

تخصصی های های اجرایی که با پژوهشگاهدیگر دستگاه
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برداری است. همچنین، پژوهش سروکار دارند، قابل بهره

ها و روش حاضر به لحاظ رویکرد کیفی است، زیرا داده

تحلیل آنها کیفی است و نحوه ارائه نتایج پژوهش هم به 

های باشد. به  ور کلی، روشهای کیفی میصورت گزاره

در بررسی عوامل و پیامدهای کیفی پژوهش، نقش مهمی 

گذاری دارند، و تحلیل فرآیند سیاستهای عمومی ستسیا

متاثر از زمینه و شرایط هر جامعه  های عمومیزیرا سیاست

توان تحلیل است و بدون توجه به این شرایط و بافتار نمی

[. بعالوه، این پژوهش هم 23د ]ای ارائه دادقیق و واق  گرایانه

مدارک و ای مشتمل بر اسناد، شامل مطالعات کتابخانه

های مورد مطالعه و هم ا العات موجود در وبسایت سازمان

های کانونی شامل مطالعات میدانی است که دربرگیرنده گروه

ها و کارکردهای با صاحبنظران و خبرگانی در حوزه ماموریت

 باشد.های دولتی میپژوهشگاه

های منتخب ای، برخی پژوهشگاهدر بخش مطالعات کتابخانه

المللی و ملی به صورت غیرتصادفی و ه در سطح بینو برگزید

هدفمند مورد شناسایی و انتخاب قرار گرفتند تا به عنوان 

مورد مطالعه و بررسی قرار  1تجارب برتر و با هدف ترازیابی

المللی، به منظور معین کردن های بینگیرند. در بین پژوهش

یان )از م فناوری و پژوهش هایتعداد محدودی از سازمان

چندصد مورد موجود در کشورهای مختل  اعم از توسعه 

اولیه قرار  توسعه( که بتوانند مورد مطالعه یافته و درحال

کشورهای دارای سازمان عنو در انجمن گیرند، ابتدا تمامی

و همچنین دو کشور  2های پژوهش و فناوریاروپایی سازمان

جه به نظرات کره و ترکیه شناسایی شدند. در نهایت نیز با تو

کرد کشورها سه خبره دانشگاهی و ارائه شواهدی نظیر هزینه

های دولتی در آن، وتوسعه و سهم پژوهشگاهدر تحقیق

های فرانهوفر در آلمان، شرکت توسعه صنعتی نروژ پژوهشگاه

صنعتی تایوان )ایتری(، های ، مؤسسه پژوهش فناوری3()سیوا

 مرکز(، 4)تی ان او کاربردی هلندهای علمیسازمان پژوهش

های تحقیقاتی ترکیه، آژانس پروژه توبیتاک تحقیقات مرمره

(، مرکز تحقیقاتی دارپاپیشرفته دفاعی ایاالت متحده آمریکا )

از بین موارد  کانادا، شورای پژوهشی ملی فنالندتی تیوی
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مطالعه خارجی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 

موزشی و تحقیقاتی صنای  دفاعی پژوهشگاه نیرو و مؤسسه آ

 به عنوان نمونه داخلی انتخاب شدند. 

با  5در بخش مطالعات میدانی از دو جلسه گروه کانونی    

های دولتی، هدف شناسایی کارکردهای جدید پژوهشگاه

های ها و الزامات گذار به کارکردهای جدید پژوهشگاهچالش

نده این گذار نکهای تسهیلدولتی و همچنین احصای سیاست

کنندگان در این دو گروه کانونی . شرکتبرداری شدبهره

های ملی بودند که در گذاران و روسای پژوهشگاهسیاست

های ملی کشور در قالب دو گردهمایی مجم  پژوهشگاه

گردهم آمدند. در  1401تیر  2۸و  1400اسفند  1۷های تاریخ

ردهای جدید کارک»گروه کانونی اول سوال کلیدی پیرامون 

« بنیانهای دولتی در راستای گذار به اقتصاد دانشپژوهشگاه

ها پرداختند. در نفر به ااهار نظر و بیان دیدگاه 9بود که در آن 

ها و الزامات چالش»گروه کانونی دوم نیز سوال کلیدی حول 

های دولتی و گذار به کارکردهای جدید در پژوهشگاه

نفر به  ۷بود که در آن « گذارهای تسهیل کننده این سیاست

ها پرداختند. صاحبنظران و خبرگانی ااهار نظر و بیان دیدگاه

بیان نقطه نظرات و که در این دو گروه کانونی به 

 اند.آورده شده 1هایشان پرداختند در جدول دیدگاه

ها از روش تحلیل در بخش میدانی جهت تحلیل داده

. استفاده از روش [24، 23ت ]بهره برداری شده اس 6منمون

در گذاری عمومی سیاستتحلیل منمون در ادبیات علمی

های اخیر افزایش یافته است. از این روش عمدتا برای سال

های عمومی، بندی عوامل و پیامدهای سیاستبررسی و دسته

گذاران و مدیران و آسیب شناسی های سیاستتحلیل دیدگاه

د شومشخص استفاده می هایگذاری در حوزهفرآیند سیاست

. کاربرد روش تحلیل منمون در این پژوهش بدین [25]

های شکل است که از دل منامین پایه مستخرج از گزاره

مطرح شده توسط صاحبنظران و خبرگان در جلسات گروه 

ها( ها، منامین کلیدی )کارکردها یا سیاستکانونی و تلفیق آن

(. مطالعات [26]وه اند )به شیمورد شناسایی قرار گرفته

المللی با ای نیز در خصوص تجارب داخلی و بینکتابخانه

 ها انجام شده است.استناد به وبسایت آن

                                                 
5 Focus Group 
6 Thematic analysis 
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 ها در دو جلسه گروه کانونی*( صاحبنظران و خبرگان ارائه کننده نظرات و دیدگاه1جدول 

 جلسه-کد فرد (1401تیر  28گروه کانونی دوم )مورخ  جلسه-کد فرد (1400اسفند  17گروه کانونی اول )مورخ 

 FG2E1 معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف (FG1E1 1 معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف (1

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش  (2

 های ملی کشورعالی و دبیر مجمع پژوهشگاه
FG1E2 

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش  (2

 های ملی کشورعالی و دبیر مجمع پژوهشگاه
FG2E2 

 FG2E3 معاون فناوری و نوآوری وزارت عتفمشاور  (FG1E3 3 مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف (3

 FG2E4 و مهندسی شیمیرئیس پژوهشگاه شیمی  (FG1E4 4 و مهندسی شیمیرئیس پژوهشگاه شیمی  (4

 FG1E5 رئیس پژوهشگاه هوافضا (5
 FG2E4 رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی (5

 FG1E6 المللی زلزله و مهندسی زلزلهرئیس پژوهشگاه بین (6
مهندسی ژنتیک و زیست رئیس پژوهشگاه  (6

 فناوری
FG2E5 

 FG1E7 رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی (7

 FG2E6 رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ (7
 

 FG1E8 رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی (8

 FG1E9 رئیس پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی (9

*FG  مخفف گروه کانونی وE ها به این شیوه انجام شده مخفف خبره بوده و برای آدرس دادن به این که در کدام گروه کانونی کدام خبره نکاتی را مطرح نموده است، کدگذاری آن

 است. 1در جلسه شماره  1، خبره شماره FG1E1است. به عنوان مثال 

 

 هایافته -۴

دو یافته و دستاورد اصلی این پژوهش  این بخش شامل    

 :اندگذار احصا شدهاین ها و الزامات است که از تحلیل چالش

 های دولتیکارکردهای جدید پژوهشگاه ۴-1

همانطور که قبال اشاره شد، برای رسیدن به کارکردهای     

برداری شده از دو منب  داده بهره ،های دولتیجدید پژوهشگاه

 هایدادههای خبرگان و است که عبارتند از نظرات و دیدگاه

)ترازیابی با برترین  المللی و ملیمرتبط با تجارب منتخب بین

های ای از استخراج کارکردها از متن صحبتنمونه. تجارب(

فرآیند تلفیق ارائه شده است. همچنین،  2جدول خبرگان در 

دو منب  مذکور منجر به  منامین حاصل از تحلیل منمون

ها ای از کارکردهای اصلی جدید پژوهشگاهشناسایی مجموعه

  شده است. ارائه 3شده است که در جدول 

های پس از استخراج منامین پایه )کارکردها( از متن صحبت

بندی انجام شده در جلسات گروه کانونی و همچنین جم 

وجود در تجارب المللی، تالش شد تا کارکردهای مادبیات بین

المللی به کارکرد پیشنهادی متناار از جلسات گروه کانونی بین

پیوند داده شود. این امر بصورت جداگانه توسط نویسندگان 

انجام شد و موارد اختالفی نیز با گفتگوی میان نویسندگان 

 جانمایی گردید. 

، نوبت آن 2پس از ایجاد این تناار به شرح مندرج در جدول 

بندی و تبدیل منامین مستخرج از دو منب  با دستهبود تا 

به منامین کلیدی، کارکردهای اصلی مورد انتظار  مورد اشاره،

احصا شود. به این منظور کدگذاری مستقال توسط دو تن از 

پایاایی پاژوهش،  نویسندگان انجام شد و بمنظور ا مینان از

اقدام  ولیهبندی منامین ادستهباه که  اولعاالوه بار محقاق 

منامین وی، کرده، محقق دیگر همان متن را بدون ا الع از 

این  منامین کلیدیکارده اسات. در صورتی که  بندیدسته

دو محقق به هم نزدیک باشد، توافق باال بین این دو کدگذار 

برای سنجش ت. کنناده پایایی اس دهناد کاه بیاانرا نشان می

دهناده از آزمون کاپا  ا رتباهمیزان توافق بین دو مرورگار یا

شود. شاخص کاپا که به کاپای کوهن معروف  استفاده می

است، قرارداد باین دو ارزیااب کاه هار یاک ماوارد مختل  

گیری میاند، اندازهرا در  بقات متعدد انحصاری مرتب کرده

 . [2۷کند ]

به دست آمده است که  0.۷در این مقاله کاپا معادل 

شِمای کلی  ،1توافق دو کدگذار است. شکل دهندهنشان

 دهد.پژوهش انجام شده را نشان می
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 شمای کلی انجام پژوهش (1شكل

 های خبرگان و صاحبنظرانای از ا تخراج کارکردها )مضامین پایه( از متن صحب ( نمونه2جدول 

 ا تخراج شدهمضمون پایه  صاحبنظران متن صحب 

توانند بستر مناسبی ها میمراکز رشد فناوری و مراکز کارآفرینی و نوآوری در پژوهشگاه

 ها حتما در دستورکار قرار گیرد.برای تحقق ماموریت سوم باشند و تقویت آن

و تخصصی تقاضامحور )با تمرکز تاسیس و راهبری مراکز شتابدهی و نوآوری عمومی 

های تخصصای، گاری(، مشااورهنوآوری نظیر منتوریناگ )مربی بر ارائه خدمات مکمل

 توانمندسازی و ...(

آفرینای توانند نقشهای تولید نیمه صنعتی میها و همچنین سایتها و کارگاهآزمایشگاه

 ها را در بخش پررنگ نمایند.پژوهشگاه

وجاه باه های الزم برای توسعه کارآفرینی و نوآوری در سطح بخاش )باا تایجاد زمینه

 های فیزیکی، مالی و غیرمالی(ارفیت

ها در این مسیر هستیم، باید اناواع اگر به دنبال همراهی اعنای هیهت علمی پژوهشگاه

مشوقهای ارتقا و ... برای ترویج تاسیس شرکتهای زایشی توسط اعنای هیهت علمی و 

 ها پیش بینی نمود.های بیرونی آنیا با مشارکت

های زایشی فنااوری محاور توساط افاراد و متخصصاین توسعه شرکتتسهیل ایجاد و 

 داخل سازمان و متخصصین با تجربه بخش خصوصی

ها و آمارها نشان می دهد تعداد دانش فنی فروخته شده باه صانعت توساط پژوهشاگاه

المللی توسط پژوهشگاهها رو به رشاد باوده اسات و ایان همچنین ثبت اختراعات بین

 ها باشد.یت مهمی در حرکت به سمت نسل جدید پژوهشگاهتواند ارفخود می

ساازی تهیاه شاده توساط هاای قابال تجاریایجاد زمینه الزم برای فروش ثبت اختراع

 پژوهشگاه

های مالی مرتبط با همین ماموریات آفرینی جدید نیازمند تقویت جریانتحقق این نقش

 جدید است.

فناوراناه بخاش خصوصای )تاأمین نیازهاای تأمین مناب  مالی از  ریاق حال مساائل 

 وتوسعه این بخش(تحقیق

ی ( به توساعه۷1تا  4سطوح آمادگی فناوری ی دره مرگ )ها باید در محدودهپژوهشگاه

ها بپردازند. این محدوده جذابیت کافی بارای بخاش کارآفرینی و پشتیبانی از استارتاپ

اسات. ایان محادوده بایاد توساط ها خصوصی نادارد و فراتار از قابلیتهاای دانشاگاه

 ها پوشش داده شود.پژوهشگاه

  های فناوری محورهای کارآفرینی و استارتاپایفای نقش کمپ توسعه ایده

 های تخصصی خاص شوند.ها باید تبدیل به هاب )قطب( فناوری در حوزهپژوهشگاه
فرینان اصالی آهای مهم و تفاهم بین نقشافزایی برای حل چالشایجاد هماهنگی و هم

 تخصصی های مشکالت فناورانه بخشبرای اجرای بهتر راه حل

 المللی و ملیهای دولتی مستخرج از نظرات خبرگان و تجارب بینکارکردهای جدید پژوهشگاه (3جدول 

)مضامین  های خبرگانکارکردهای مستخرج از نظرات و دیدگاه

 پایه(

-کد فرد

 جلسه

المللی و منتخب بینکارکردهای مستخرج از تجارب 

 )مضامین پایه( ملی

 کارکردهای اصلی

 )مضامین کلیدی(

های الزم برای توسعه کارآفرینی و ناوآوری در ساطح ایجاد زمینه

 های فیزیکی، مالی و غیرمالی(بخش )با توجه به ارفیت
FG1E4 
FG1E5 

 هااای سااازمان پژوهش  یکاای از مهمتاارین اقاادامات

در کشور هلند حمایات از ایجااد  2کاربردی هلندعلمی

ها توسااط های زایشاای، راه اناادازی اسااتارتاپشاارکت

متخصصین خود سازمان، فاروش الیسانس مرباوط باه 

های ثبت شده توسط سازمان و اختراعات و ثبت اختراع

ایفای نقش مرکز نوآوری، 

های شتابدهنده شرکت

های زایشی و استارتاپ

 فناور حوزه تخصصی

و تخصصای  تاسیس و راهبری مراکز شتابدهی و نوآوری عمومی

تقاضامحور )با تمرکاز بار ارائاه خادمات مکمال ناوآوری نظیار 

 (و ... های تخصصی، توانمندسازی، مشاورهگری()مربی منتورینگ
FG2E5 

                                                 
1TRL4-TR7  
2 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) 
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)مضامین  های خبرگانکارکردهای مستخرج از نظرات و دیدگاه

 پایه(

-کد فرد

 جلسه

المللی و منتخب بینکارکردهای مستخرج از تجارب 

 )مضامین پایه( ملی

 کارکردهای اصلی

 )مضامین کلیدی(

فنااوری محاور توساط  زایشی هایتسهیل ایجاد و توسعه شرکت

 افراد و متخصصین داخل سازمان و متخصصین باا تجرباه بخاش

 خصوصی

FG1E4 
 

 تربیت متخصصین انتقال فناوری است.

  های حمایات از شارکت: 1کانااداشورای پژوهشی ملی

ریق ارائه خدماتی نظیر خادمات کوچک و متوسط از  

ساازی، مشاوره، فراهم آوردن تسهیالت فیزیکی، شابکه

ایجاد باازار، دسترسای باه تجهیازات و متخصصاین و 

 های مدیریتی و ...آموزش

 وایفاااه توساااعه  2شااارکت توساااعه صااانعتی ناااروژ

های مالی و های نوآوری را از  ریق حمایتزیرساخت

هاای علام و ی فاراهم آوردن پارکغیر مالی در زمیناه

های دانشی جدیدالتاسیس فناوری، مراکز رشد و شرکت

 بر عهده دارد.

 ایجااد تایوان:  های صنعتیهای فناوریمؤسسه پژوهش

اد و های خطرپاذیر جدیاد؛ ایجاو توسعه نهاد سارمایه

توسعه آزمایشگاه باز و مراکز رشد؛ انتقاال داناش فنای 

هااای صاانعتی، ثباات ها و همکاریموجااود بااه شاارکت

 اختراعی، حقوقی و مطالعاتی

گذاری خطرپااذیر شاارکتی بااا مشااارکت ساارمایهایجاااد نهادهااای 

 خصوصی ی بزرگ بخشهاشرکت
FG1E3 

ساازی های قابال تجاریایجاد زمینه الزم برای فروش ثبت اختراع

 تهیه شده توسط پژوهشگاه
FG1E4 

های های کاارآفرینی و اساتارتاپایفای نقش کماپ توساعه ایاده

  فناوری محور
FG1E7 

فعال در بخش و مسائل  بخشی و ملی باا های حل مسائل شرکت

 المللیاستفاده از ارفیت موجود در سطح ملی و بین

FG1E8 

FG1E2 
FG1E5 

  ترکیاه  3توبیتااک مرکز تحقیقات مرمرهیکی از خدمات

های تحقیقاتی برای تولید داناش جدیاد در انجام پروژه

 است. و راهبردی های خاصحوزه

 آلمااان انجااام  4ماموریاات اصاالی انجماان هلمااوتز

ای بااه هااایی اساات کااه بطااور قاباال مالحظااهپژوهش

 دهد.های عصر حاضر پاسخ میچالش

 :یکی از خادمات ایان نهااد هلنادی  تی ان او در هلند

تواناد نتاایجی های تحقیقاتی که میمشارکت در برنامه

 آینده داشته باشد، است. حل مشکالت قابل کاربرد در

 هاای تحقیقااتی پروژه های اصلی آژانسیکی از فعالیت

ها باه پیشرفته دفاعی ایاالت متحده آمریکا تبدیل چالش

هاای راهباردی و تحاول آفارین پیشران توسعه فناوری

 است.

ایفای نقش پلتفرم مدیریت 

راهبردی و  هایپژوهش

گیری از محور با بهرهمسهله

 المللیشبکه ملی و بین

های مهم و تفاهم بین برای حل چالش افزاییو هم ایجاد هماهنگی

های مشکالت فناورانه آفرینان اصلی برای اجرای بهتر راه حلنقش

 تخصصی بخش
FG2E6 

شناسایی تقاضای فناوری و مساائل محاوری تقاضاای بخاش باا 

 انه و تالش و اهتمام به حل آنهارویکرد آینده نگر
FG1E4 

افزایای و تساهیم باا هادف هم هاایجاد شبکه یکپارچه پژوهشگاه

در راساتای حال  های موجود با یکدیگرو توانمندی هازیرساخت

 های کالنمسائل و چالش

FG1E1 

FG2E1 

شناسایی ساالنه چند اولویات راهباردی ملای در بخاش و شابکه 

 سازی برای حل آنها
FG1E6 

گری، حقاوقی و تادوین ایفای نقش به عنوان مرج  دانشی تنظیم

های مختلا  اقتصاادی استانداردهای فناوری و نوآوری در بخش

هاای جدیاد و مبتنی بار فناوری وکاری جدید کسبهابویژه مدل

 نواهور

 

FG2E4 
FG2E4 

 که بیشتر جنبه مأموریت گارا و برخی از نهادهای علمی

بخشاای دارنااد در حااوزه تاادوین اسااتانداردها فعالیاات 

مالکیت دولت بوده و یا کنند این نهادها بیشتر تحت می

توسط بخش دولتی در ساطح ملای و یاا بخشای اداره 

؛ (CSIRO -Australiaحوزه کشااورزی ) شوند:می

-NREL–US; CERIاناارژی و محاایط زیساات )

Canada, CIEMAT–Spain)  حااوزه سااالمت و

(INSERM –France) 

 ،تاادوین، : مسااکن و شهرسااازی مرکااز تحقیقااات راه

ها و افاراد های فنی به شارکتمهارزیابی و ارائه گواهینا

 دارای صالحیت

ایفای نقش مرج  

استاندارد و پشتیبانی 

رگوالتوری بخش 

بخاش و ایجااد زمیناه تدوین استانداردهای مربوط به محصوالت  تخصصی

 هاالمللی برای شرکتدریافت استانداردهای بین
FG2E5 

                                                 
1 National Research Council (NRC) 
2 Industrial Development Corporation of Norway 
3 TÜBİTAK Marmara Research Center (TUBITAK MAM) 
4 HELMHOLTZ Association 
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)مضامین  های خبرگانکارکردهای مستخرج از نظرات و دیدگاه

 پایه(

-کد فرد

 جلسه

المللی و منتخب بینکارکردهای مستخرج از تجارب 

 )مضامین پایه( ملی

 کارکردهای اصلی

 )مضامین کلیدی(

 تادوین و  :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنای  دفااعی

ارزیابی استانداردهای مربوط باه محصاوالت دفااعی و 

 .فرایندهای تولید محصوالت خاص

های مختل  تحلیال احصای شکاف فناورانه از  ریق روشمرکز 

 المللیبین هایپایگاه دادهروند نظیر تحلیل ثبت اختراع مبتنی بر 
FG1E3 

 تالش بارای ارتقاای 1فنالندتی تیمرکز تحقیقاتی وی :

 های فنالندی المللی شرکتپذیری بینرقابت

  ای باه مشاتریان ارائاه خادمات مشااوره :نروژ 2سینت

 بخش خصوصی

 فنالنااد: تساات و بازرساای تاای تیمرکااز تحقیقاااتی وی

 ها در محیط آزمایشگاهیمحصوالت و سیستم

 حمایااات از ایجااااد و گساااترش  :پژوهشاااگاه نیااارو

 تحقیقاتی های مرج  وآزمایشگاه

 انجااام آزمااایش و تصاادیق کیفیاات  :سااینت  نااروژ

 محصوالت و سیستم

 های پژوهشای نظیار یکی از خدمات ساازمان :فرانهوفر

های انادازه فرانهوفر، ارائه خدمات مربوط به آزمایشگاه

 گیری و تست است.

ایفای نقش مرکز خدمات 

های تخصصی به شرکت

 فعال در بخش تخصصی

هاای آموزشای و مهاارت بارای برگازاری دورهایجاد زمیناه الزم 

آمااوزی اثااربخش باارای مناااب  انسااانی متخصااص بااا همکاااری 

 ی خصوصیهاشرکت
FG2E4 

ارائه خدمات مطالعاتی، ثبات ثبات اختاراع، مشااوره حقاوقی باه 

 ی خصوصیهاشرکت
FG1E3 

ها باا ی مختلا  پژوهشاگاههااتنوع بخشی به تامین مالی فعالیت

تقاضااای پژوهشاای بخااش خصوصاای و محوریاات افاازایش 

باا بخاش  وتوسعه مشاترکای دولتی نظیر مراکز تحقیقغیربودجه

 خصوصی

FG1E4 

FG2E2 

و تخصصاای توسااعه فناااوری و  ی عمااومیهاتااامین زیرساااخت

های ، زیرساخت)آزمایشگاه ساخت دیجیتال( لبنوآوری نظیر فب

)پروتوتایاپ(، امکانات ساخت نمونه اولیه  پردازشی و محاسباتی،

و  راتیاو نگهداری و تعم امکانات آزمون محصول و آزمایشگاهی

 یبخش خصوص یهاارائه خدمات به شرکت

FG2E4 

ها در جهاات حمایاات و ارائااه خاادمات تخصصاای بااه شاارکت

المللای و توانمندسازی آنهاا بارای حناور در زنجیاره ارزش بین

 هاافزایش بازار محصوالت آن
FG1E1 

و ایفای نقش محاوری در ایان  کارشناسان انتقال فناوریپرورش 

های تجربی و منتوریناگ برگزاری دورهاز  ریق حمایت و  فرایند

 گری( )مربی
FG2E3 

 در انتقال تکنولوژی  گری ایتری در کشور تایوانواسطه

گیری صانعت ها از آمریکا به تایوان و شاکلدیهانیمه

 فاوا در این کشور 

 برای حل آنهاا از  پل فناوریهایی نظیر برگزاری چالش

ها و با جلب حمایت ماالی و غیرماالی  ریق استارتاپ

های بزرگ دولتی و تجاری از برگزیدگان بارای شرکت

 ها توسط فرانهوفر آلمانشتابدهی به نوآوری

  دارپااا در ایاااالت متحااده آمریکااا از  ریااق برگاازاری

و مسابقه باز زمینه  3رپارویدادهایی نظیر چالش بزرگ دا

 سازد.را برای انتقال و اشاعه فناوری فراهم می

ایفای نقش مرکز 

همکاری، انتقال، اشاعه و 

ترویج فناوری در بخش 

 تخصصی

ها، های توسعه یافته در دانشگاههای داده فناوریگیری پایگاهشکل

وکارهای های علم و فناوری، مؤسساات پژوهشای و کسابپارک

 هاگری پژوهشگاهکوچک و متوسط با واسطهعمدتاً 
FG1E3 

ها باه صانای  داخلای و انتقال دانش فنی ایجاد شده در پژوهشگاه

 خارجی در قالب قراردادهای لیسانس و فروش دانش فنی
FG2E4 

خاود باه منظاور مرتفا  نماودن  یدانشا رهیاذخ یارگذاریدر اخت

 یجذب فناور تیها از منظر ارفموجود در شرکت یهاضع 
FG1E9 
FG1E2 

 یهاشارکت یباا همکاار یالمللبین یدر قراردادها یانتقال فناور

 یداخل یخصوص
FG2E3 

                                                 
1 Helmholtz Association 

 Centre of Finland 
2 SINTEF 
3 DARPA Grand Challenge 
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)مضامین  های خبرگانکارکردهای مستخرج از نظرات و دیدگاه

 پایه(

-کد فرد

 جلسه

المللی و منتخب بینکارکردهای مستخرج از تجارب 

 )مضامین پایه( ملی

 کارکردهای اصلی

 )مضامین کلیدی(

 FG1E9 های انتقال فناوری  نقش واسط مرکزی در پروژه

هاااب جماا  آوری و بروزرسااانی آمااار و ایفااای نقااش بااه عنوان

ها، دانشاگاههای  فناوری و نوآوری در ا العات مرتبط با شاخص

 ی علم و فناوری.هاها و پارکپژوهشگاه
FG2E1 

 ایجاد پایگاه  کانادا: ان ار سی هلند و فرانهوفر، تی ان او

 داده از اختراعات و دانش فنی ایجاد شده در سازمان 

 هوشااامندی سیاساااتی و  راحااای  ترکیاااه: توبیتااااک

های علم و فنااوری و تحویال آن باه شاورای سیاست

 های نهایی گیریعالی علوم و فناوری برای تصمیم

 تادوین  :مؤسسه آموزشی و تحقیقااتی صانای  دفااعی

وتوساعه در بخاش دفااعیص رصاد و راهبردهای تحقیق

های مرتبط با بخش دفاعی به ویژه در زمینه پایش حوزه

 های آیندهفناوری

- 

ایفای نقش کانون تفکر 

هوشمندی فناوری و 

 سیاستی بخش تخصصی

گیری در موضاوعات ایفای نقش پشتیبانی سیاستگذاری و تصامیم

مرتبط با فناوری و ناوآوری در وزارت عتا  از قبیال ااهاارنظر 

مصوبات شوراهای عاالی لوایح دولت،  ی مجلس،هاپیرامون  رح

 و ...

FG1E9 
FG1E6 

FG2E5 

های فعاال در های داده در خصوص توانمندی شرکتایجاد پایگاه

زنجیره ارزش بخشصپایش و گزارش روندهای توساعه فنااوری و 

 تحوالت حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در بخش
FG1E3 

از  ریق تحلیل روندهای فناوراناه  در بخش جهش فناوری محور

 پژوهی( های ثبت اختراع )در تعامل با نظام آیندهدادهنظیر کالن
FG1E3 

 پااایش وبااه همااراه  تاادوین ا لااس توانمناادی فناورانااه بخااش

 ایبروزرسانی دوره
FG1E3 

همراه تاادوین وری بااهگیری و پااایش بهاارهاسااتقرار نظااام اناادازه

وری از منظر فناوری و نوآوری هر حاوزه مصادیق قابل بهبود بهره

های ریزیمنظاور برناماهه های متولی بخش بابا همکاری دستگاه)

  های مختل  اقتصادیوری بخشآتی بهبود بهره

FG2E3 

گذار به سامت نسال چهاارم صانعت و ارتقاای  محوریت دانشی

های آن و به  اور خااص وری در صنای  با استفاده از قابلیتبهره

 کاربست هوش مصنوعی و اینترنت اشیا
FG1E3 

 

 دولتی یهاپژوهشگاه نسل جدیدهای گذار به  یا   4-2

های جدید پژوهشگاههای گذار به نسل احصای سیاستبرای 

های خبرگان و صاحبنظران مشارکت نظرات و دیدگاه، دولتی

های ملی کننده در دو گردهمایی تخصصی مجم  پژوهشگاه

ها و تا بر اساس منامین اصلی شامل چالش شدکشور تحلیل 

ها، برخی الزامات گذار به کارکردهای جدید پژوهشگاه

د. بر اساس محورهای سیاستی مورد شناسایی قرار گیر

نوآوری که ها در نظام ملی ها و سیاستشناسی چالشنوع

های  رف ها و سیاستچالش شامل: ها را در پنج دستهآن

 وندیپ تیتقو ، یواا میو تقس یحکمرانعرضه،  رف تقاضا، 

ی هارساختیز نیو تام توسعه ، و نهایتاًعرضه و تقاضا

ور در این زمینه های کشچالش نماید،بندی مینوآوری دسته

بندی شده های کانونی نیز در این قالب دستهمستخرج از گروه

 ها نیز متعاقب آن ارائه شده اند.و سیاست

بر اساس محورهای سیاستی شناسایی شده و در ادامه و 

صاحبنظران در دو ها و نظرات تحلیل منمون دیدگاه

 های پیشنهادی جهت تسهیل، برخی سیاست گردهمایی مزبور

ها به کارکردهای جدید مبتنی بر و تسری  گذار پژوهشگاه

بندی توسط محققان شناسایی شدند که در ها و با جم چالش

ها کامال منطبق با ارائه شده است. این سیاست 4جدول 

نفر از  2های مطرح شده پیشنهاد شده و به تایید چالش

  .ها وجود داشت نیز رسیدخبرگان که دسترسی بهتری به آن
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 های کانونی()برمبنای جلسات گروه های دولتیجدید پژوهشگاه کارکردهایها و الزامات گذار به چالش( ۴جدول 

های پژوهشگاه در جدید کارکردهایها و الزامات گذار به چالش

 )مضامین پایه( دولتی

-کد فرد

 جلسه

 هایمحور

ی )مضامین  یا ت

 کلیدی(

 های پیشنهادی یا  

ی دولتای در نظاام آماوزش عاالی و هانامشخص بودن جایگاه پژوهشگاه

 هابویژه در مقایسه با دانشگاه وریآنوملی نظام 
FG1E4 
FG1E3 

حکمرانی و 

 واای تقسیم 

)از  هابروزرسانی نظام قوانین و مقررات مرتبط باا پژوهشاگاه

قبیل مقررات مالی و جذب نیروی انساانی، مقاررات ارتقاای 

دهی آنها باه سامت منظور جهته و ...( ب اعنای هیهت علمی

 هاگذار به نسل جدید پژوهشگاه

 های دانشی، سیاستی و فناورانه پژوهشگاههااستفاده از ارفیت

بروزرسانی قاوانین، مقاررات و اساتانداردهای ماورد نیااز در 

های پنجساله توساعه )از موارد کلی مانند برنامهناوری توسعه ف

 تا استاندارهای تخصصی(

باز راحی نظام پژوهش و فناوری کشور متناسب با 

در توسعه  هاو پژوهشگاه های جدید دانشگاههاماموریت

سازی آن و تقسیم کار صحیح میان این دو فناوری و تجاری

سطح آمادگی بر اساس رویکرد زنجیره ارزش فناوری و 

 فناوری

ی ملای در هااگیری در ماورد  رحدر تصامیم هانقش کمرنگ پژوهشگاه

رغم تمرکاز بیشاتر علای هاشورای عالی عت  و اولویت دادن به دانشگاه

 بر پژوهش و فناوری هاپژوهشگاه
FG1E4 

و تعیاین  ی باومیهاالزوم ترسیم زنجیره ارزش فناوری بر اساس ارفیت

 در زنجیره ارزش هانقش پژوهشگاه
FG1E9 

FG1E3 

گیری گذاری و تصمیمدر سیاست هاآفرینی و حنور پژوهشگاهلزوم نقش

 های فناورانهو پروژه ها،  رحهازمینه اولویت در
FG2E4 

های مرتبط متناسب باا گاذار ضرورت تغییر در قوانین و مقررات و رویه 

)اعم از ارتقاا، درآمادی و ماالی،  هاپژوهشگاهبه نسل جدید  هاپژوهشگاه

)... 
FG2E5 

های کالن و ملی فنااوری باا محوریات و یاا حاداقل لزوم تعری  پروژه

 ی دولتیهامشارکت پژوهشگاه
FG1E4 

FG1E1 

پیوند تقویت 

 عرضه و تقاضا

منظاور ایفاای ه ایجاد تغییرات سااختاری و مااموریتی الزم با

و کارکردهاای جدیاد از قبیال بساتر رساوب، انتقاال  هانقش

وتوساعه سازی فناوری، محل واحدهای تحقیقفناوری و بومی

مشترک بویژه با صنای  بزرگ و کلیدی، ایفای نقاش فعاال در 

 خلق ارزش اقتصادی از فناوری

الزم به منظور ایفای نقش  یتیو مامور یساختار راتییتغ جادیا

و صنعت بمنظور پوشاش بخشای  هاهپیوند دهنده میان دانشگا

از فرایند توسعه فناوری که فاقد توجیه اقتصادی بارای بخاش 

 های فناوراناه دانشاگاههااخصوصی بوده و فراتار از ماموریت

 است.

محاوری و تقاضاا مساهلهماموریات گرایای،  تقویت رویکارد

و نیازهاای  هاا، قابلیتهاامحوری از  ریق شناساایی اولویت

 ی مختل  کشورهافناورانه بخش

و ارجاع کارهای کوچکتر و ارزانتر  هاعدم اقبال  رف تقاضا به پژوهشگاه

 هابه آنها در قیاس با دانشگاه
FG1E4 

بایاد در برخای  هاگذار به نسل جدیاد پژوهشاگاهمنظور ه ب هاپژوهشگاه

موضوعات نظیر ایفای نقش بستر انتقال فناوری، کمک به آمایش فنااوری 

های اقتصاد فنااوری فعالیات سازی فناوری با در نظر گرفتن جنبهو بومی

 .نمایند

FG1E9 

 ۷تا  4یا سطوح آمادگی فناوری  ی دره مرگباید در محدوده هاپژوهشگاه

(TRL4-TR7 فعالیت کنند. این ) محدوده جذابیت کاافی بارای بخاش

اسات. ایان  های فناوراناه دانشاگاههااخصوصی ندارد و فراتار از قابلیت

 .پوشش داده شود هامحدوده باید توسط پژوهشگاه

FG1E7 

وتوساعه گیری واحادهای تحقیقضرورت تعامل با صنای  به منظور شکل

انجام شاده و  هاوتوسعه در پژوهشگاهها به نحوی که تحقیقآن امشترک ب

صاورت  هابیارون از پژوهشاگاه و در آن شارکت صانعتی و انباوه تولید

 پذیرد.

FG1E4 

لزوم سنجش نیازهای ملی فناوری با معیارهایی از قبیال میازان ارزباری، 

وجاود رقباای داخلاای و خاارجی و انتخاااب از میاان نیازهااا باه عنااوان 

 های پژوهش و فناوریاولویت
FG2E5 

و عاادم بازگشاات درامااد اختصاصاای  در حااوزه تااامین مااالیمشااکالت 

های بیرونی به پژوهشگاه و اداره آن با صرف بودجه محدود دولتای پروژه

 به علت بازگشت کل درآمد به هیهت علمی

FG1E4 

FG2E1 

تامین توسعه و 

 هازیرساخت

ی دولتی به نحوی که هاباز  راحی مدل تامین مالی پژوهشگاه

فناورانه با ارزش اقتصادی بوده و وابستگی ی هامشوق فعالیت

 آنها به تامین مالی مستقیم دولتی را کاهش دهد.

هاب )قطب( فناوری در بخش صنعتی و به هاتبدیل پژوهشگاه

 های تخصصی فناورانه خودحوزه

و  های آزمایشااگاههااااسااتفاده حااداکثری از ارفیتتشااویق 

صانعتی موجاود در ی تولید نیمه هاو همچنین سایت هاکارگاه

در همکاااری بااا صاانای  و حمایاات از ایجاااد و  هاپژوهشااگاه

 ی مشترکهاتوسعه زیرساخت

ی تولیااد نیمااه صاانعتی هاو همچنااین سااایت هاااو کارگاه هاآزمایشااگاه

اننااد هاار چااه بیشااتر در خاادمت حرکاات بااه ساامت نساال جدیااد وتمی

 باشند. هاپژوهشگاه
FG2E4 

هاای تخصصای هاب )قطب( فناوری در حوزهباید تبدیل به هاپژوهشگاه

 مربوط به خود شوند.

FG2E6 

FG2E1 

FG1E3 
های درآمدی متناوع و آفرینی جدید نیازمند تقویت جریانتحقق این نقش

 متناسب است.
FG1E4 

 FG1E9باارای تحریااک تقاضااای فناااوری  هالاازوم تااالش خااود پژوهشااگاه
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های پژوهشگاه در جدید کارکردهایها و الزامات گذار به چالش

 )مضامین پایه( دولتی

-کد فرد

 جلسه

 هایمحور

ی )مضامین  یا ت

 کلیدی(

 های پیشنهادی یا  

 )دولتیصخصوصیصشهروندان(

و  هااای مختلاا  کشااور از ارفیتهاااها و بخششااناخت وزارتخانااه

پاایین اسات و بایاد باا کماک خاود  های فناوراناه پژوهشاگاههاقابلیت

های ها و نهادهایی چون شورای عالی عت  و مجم  پژوهشگاهپژوهشگاه

 این شناخت ایجاد شود. ملی کشور

FG1E6 
تحریک  رف 

 تقاضا

بااویژه صاانای  باازرگ و  آشاانا نمااودن متقاضاایان فناااوری

دانشی و فناوراناه  های زیرساختی،های دولتی با قابلیتدستگاه

 ی کشورهاموجود در پژوهشگاه

های تشویقی مالی و غیر مالی برای صنای  بزرگ  راحی بسته

 هاهای اجرایی دارای همکاری و قرارداد با پژوهشگاهو دستگاه

ه خریدهای دولتی( دهی و اهرم نمودن مناب  دولتی )بویژجهت

 هابه سمت تامین تقاضای فناوری از محل پژوهشگاه

تقویت  هاالزم است رویکرد مسهله محوری و تقاضامحوری در پژوهشگاه

 شود.
FG1E4 

باا  هاپژوهشاگاههای ارتقاای اعناای هیهات علمیعدم تناساب سیساتم

 ی کاربردی و توسعه فناوریهاپژوهش
FG2E5 

تحریک  رف 

 عرضه

در قالااب  هاااو پارک هاحمایاات از همکاااری پژوهشااگاه

منظااور ه ی تخصصاای فناااوری و سااایر مااوارد بااهاااپردیس

 ی فناوری و برندسازی تخصصیهاافزایی ارفیتهم

ماموریت محوری و حرکت به سمت تخصصی شادن تقویت 

( هاا)متمرکز نمودن بخاش صانعتی و حاوزه فناوراناه فعالیت

و اعتباار آنهاا را ارتقاا  هاالیتبه نحاوی کاه قاب هاپژوهشگاه

 بخشد.

بازنگری در کمیت و کیفیات جاذب نیاروی انساانی هام در 

و هام در  دانشجویان ارشد و دکتری و اعنای هیهات علمای

سازی به نحوی کاه نیروی انسانی حوزه کسب و کار و تجاری

 هااو نیازهاای مااموریتی آن هامتناسب با تخصص پژوهشاگاه

 باشد.

پویا سازوکارهای الزم برای شکل دهی به زیست بومیتدوین 

مراکز رشد  ی زایشی،هاها، مراکز نوآوری، شرکتاز شتابدهنده

های علم و پارک فناوری و مراکز کارآفرینی و نوآوری با کمک

ی دانش بنیان بزرگ در راستای هابنگاه فناوری و

 )قطب فناوری و نوآوری( ی تخصصیهاماموریت

 ساطوح آماادگی فنااوری در هاات به سمت تعریا   رحضرورت حرک

 و  راحی سازوکار مناسب آن 3باالتر از 
FG1E7 

ی داناش بنیاان بازرگ و هااها با کمک بنگاهضرورت تاسیس شتابدهنده

ی فناااور در هاو شاارکت هااا، تیمهااسااتقرار و حمایاات از اسااتارتاپ

 هاپژوهشگاه
FG2E5 

 در قالاب های علم و فنااوریو پارک ها راحی مدل همکاری پژوهشگاه

افزایای منظاور همه با های تخصصی فناوری و سایر قالبهاپردیس ایجاد

 ی فناوریهاارفیت
FG2E5 

که در اسناد باالدستی نیز مورد تاکید است  هاماموریت محوری پژوهشگاه

 باید بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
FG1E5 

 هامراکااز کااارآفرینی و نااوآوری در پژوهشااگاهو  مراکااز رشااد فناااوری

 باشند. هانسل جدید پژوهشگاهتوانند بستر مناسبی برای تحقق می
FG2E4 

را باید در راستای این  هاپذیرش دانشجویان ارشد و دکتری در پژوهشگاه

 دهی نموده و گسترش داد.محوری جهتماموریت
FG2E4 

ی هابرای ترویج تاسیس شارکت غیرهی ارتقا و هاانواع مشوق بایستمی

 پیش بینی نمود.توسط اعنای هیهت علمی زایشی
FG2E4 

دهد تعداد دانش فنای فروختاه شاده باه صانعت توساط آمارها نشان می

ها رو المللی توسط پژوهشاگاهو همچنین ثبت اختراعات بین هاپژوهشگاه

 حفظ شود. این روند به رشد بوده است که باید
FG2E4 

 

 بحث  -5
ها و این مقاله با توجه به ضرورت حرکت پژوهشگاهدر 

کارکردهای جدید مؤسسات پژوهشی دولتی به سمت 

 منتخب تجارباز  ریق بررسی ، تالش شد تا هاپژوهشگاه

و استفاده از نظرات خبرگان  با و همچنینالمللی داخلی و بین

ی جدید کارکردها به شناسایی موضوع، صاحبنظران مرتبط با

تسهیل پیشنهادی برای  هایسیاستو  پژوهشگاه پرداخته شود

کارکردهای جدید شناسایی شده برای . این گذار ارائه گردد

های دولتی شامل شش کارکرد اصلی است که پژوهشگاه

 عبارتند از:

های زایشی  مرکز نوآوری، شتابدهنده شرک ( ایفای نقش1

این کارکرد، با  ؛های فناور حوزه تخصصیو ا تارتاپ

های تطابق دارد که حمایت از ایجاد شرکت [20]های یافته

های مالی جسورانه زایشی از  ریق ایجاد مراکز رشد، حمایت

و ارائه زیرساخت آزمایشگاهی را مورد توجه قرار داده است. 

ها و مراکز نوآوری دههایی که کارکرد اساسی شتابدهنحمایت

نیز  [13]های روند. این یافته همچنین با یافتهبه شمار می
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سو است که تسهیل نوآوری و تامین مالِی آن را از هم

دانند. همانطور که کارکردهای اصلی این موسسات می

های مشخص است، مراکز نوآوری و شتابدهی، بویژه در حوزه

های زیرساخت با فناوری پیچیده به شدت نیازمند

آزمایشگاهی و دانشی هستند که در اختیار داشتن این 

تواند ایفای نقش به عنوان مرکز نوآوری و ها میزیرساخت

ها تسهیل نموده و جای ها را برای آنشتابدهی پژوهشگاه

خالی این مراکز که در حال حاضر در کشور عمدتاً بر 

تر زاریِ کمافهای خدماتی یا صنای  با الزامات سختحوزه

 متمرکز هستند، پر نمایند.

راهبردی و  هایپلتفرم مدیری  پژوهش ( ایفای نقش2

این  ؛المللیگیری از شبكه ملی و بینمحور با بهرهمسئله

که حل مسائل داخلی از  ریق  [2]های کارکرد، با یافته

دهد های دولتی را پیشنهاد میها و بخشسازی با شرکتشبکه

های فناورانه از ایجاد ، که بسترسازی پیشرفت[4]و همچنین 

بذر تا تغییر پارادایم را به عنوان کارکردهای این موسسات 

مطابقت دارد. بعالوه، گزارش سازمان همکاری کند، معرفی می

نیز پا را از دو مقاله فراتر گذاشته و  [22]و توسعه اقتصادی 

ل  های مختموسسات پژوهشی عمومی را محور حل چالش

های گوناگون سازی و راهبری ارفیتجوام  با بکپارچه

ها در داند. بنابراین با توجه به ارفیت باالی پژوهشگاهمی

های مختل  بخش اقتصادی متبوعشان، اعم از ارفیت حوزه

دانشی، زیرساختی، نیروی انسانی و دسترسی مناسب به 

ئل محور و پلتفرم حل مسا ها به عنوان دولت، جایگاه آن

های گوناگون در کشور گوناگون ملی با بکارگیری ارفیت

[ نیز با تاکید 2۸] منب  تواند کارکرد مهمی باشد. همچنینمی

ها و ها در پاسخ به چالشگرایی این سازمانبر ماموریت

های در این مسائل ملی، بر ایفای نقش پلتفرمی و بسترساز آن

 کند.خصوص تاکید می

های فعال مرکز خدمات تخصصی به شرک  ( ایفای نقش3

ترین این کارکرد یکی از ابتداییی: در بخش تخصص

ها هست که به موازات کارکردهای نسل جدید پژوهشگاه

های درآمدی غیردولتی، و مطرح شدن ضرورت وجود جریان

شکل گرفته در ابتدای مسیر مطالعات بر کارکردهای جدید، 

رگان تحقیق، در ابتدا عمدتاً است. این خدمات به ادعای خب

خدمات زیرساختی و آزمایشگاهی بوده و در ادامه خدمات 

ظیر ارائه الیسنس تر و تامین نیازهای فناورانه ندانشی پیچیده

دهد. این کارکرد های مورد نیاز را پوشش مییو توسعه فناور

مورد توجه  [20، 4، 9 ،2]نیز در اغلب مطالعات پیشین نظیر 

[ است که 2۸های ]راستا با یافتهت. همچنین همبوده اس

ها فعالیت در سطوح باالتر آمادگی فناوری را برای این سازمان

 داند.ضروری می

مرکز همكاری، انتقال، اشاعه و ترویج  ( ایفای نقش4

مشابه آن چه در خصوص  :فناوری در بخش تخصصی

مواردی کارکرد سوم توضیح داده شد، این کارکرد نیز از اولین 

ها در گذار به بوده که مورد توجه محققان و مدیران پژوهشگاه

نسل جدید و ایفای نقش جدی در نظام نوآوری بوده است. 

آفرینی نسل جدید ، این محور را در نقش[20، 13، 9]

اند. ها و موسسات پژوهشی مورد توجه قرار دادهپژوهشگاه

که به  نکته قابل توجه در خصوص این کارکرد، آن است

ی موسسات پژوهشی در این کارکرد در عمده ،[22]اذعان 

ها را پوشش داده در حالیکه در ای از فعالیتدنیا بخش عمده

ها در انتقال آفرینی پژوهشگاهکشور ما، تجارب اندکی از نقش

توان ضع  در ، می[22]فناوری وجود دارد. بر اساس ادعای 

ها به سی گذار پژوهشگاههای اسااین بخش را یکی از گلوگاه

این مسیر  [ ادامه21] نسل جدید در ایران برشمرد. همچنین،

آفرینی اساسی این موسسات در فرارسی فناورانه را نقش

 شمرد.کشورها بر می

مرجع ا تاندارد و پشتیبانی رگوالتوری  ( ایفای نقش5

؛ همانطور که پیشتر در مقاله اشاره شده بخش تخصصی

ها منب  مناسبی از پژوهشی و پژوهشگاهموسسات  است،

ها ) رف دانش و ا العات پیرامون ابعاد مختل  نیازمندی

 ها ) رف عرضه( در حوزه پژوهش،تقاضا( و توانمندی

هایی هستند که در آن فعالیت فناوری و نوآوری بخش

شود تا برای موضوعات کنند. این امر موجب آن میمی

وعشان، صالحیت باالیی داشته مختل  برای ارتقای بخش متب

باشند. همکاری با ذینفعان گوناگون بخش دولتی و خصوصی 

 و همچنین دانشگاهی، به همراه رسوب دانش صورت گرفته،

کند تا صالحیت باالیی برای پشتیبانی از تصمیمات کمک می

فنی در خصوص بخش، بویژه موضوعات مربوط به تدوین 

خش تخصصی خود باشند. گری در باستانداردها و تنظیم

هایی از این های جدید همواره با چالشبویژه که فناوری



 4011 زمستان، 4، شماره پانزدهمسال ؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، میان، محمدرضا عطارپورزهره کریم، مصطفی صفدری رنجبر

67 

رغم تجارب جهانی دست مواجه هستند. با این وجود و علی

 سالمتو  (استرالیا CSIRO) یکشاورز)به عنوان نمونه 

(INSERM فرانسه) ،) این کارکرد پیش از این در ادبیات

گزارش نشده است.  [2] مربو ه، به جز به صورت محدود در

عمدتاً  رسد این امر به علت آن است که این کارکرد،بنظر می

در هر بخش تخصصی با محوریت تنها یک موسسه انجام 

شده و به صورت عمومی و پایه کارکرد مشترک اغلب این 

 موسسات نیست.

کانون تفكر هوشمندی فناوری و  یا تی  ( ایفای نقش6

ر توضیح کارکرد پنجم بیان همانطور که د بخش تخصصی؛

ارفیت قابل ها و موسسات پژوهشی، گردید، پژوهشگاه

توجهی از منظر دانش و ا العات پیرامون ابعاد مختل  بخش 

تواند در تخصصی خود دارند. این ارفیت قابل توجه، می

بلندمدت و با تحقق سایر کارکردهای موردنظر توسط این 

ها کمک کند. این برای آنموسسات، به ایجاد مرجعیت دانشی 

ها در اثرگذاری ای پژوهشگاهتواند نقش واسطهمرجعیت می

ها را بر تصمیمات سیاستی و فناورانه را تقویت نموده و آن

تبدیل به کانون تفکر هوشمندی فناوری و هوشمندی سیاستی 

در ادبیات  بخش تخصصی خود تبدیل نماید. با این وجود،

چنین، در ین کارکرد وجود ندارد. همنظری تاکید واضحی بر ا

المللی، تنها کشور ترکیه روی این کارکرد تمرکز تجارب بین

رسد از آنجایی که این کارکرد در جلسات کرده است. بنظر می

گروه کانونی نیز مورد توجه جدی بوده است و با توجه به 

تر بنظر های تفکر در ایران و کشورهای پیشرفتهسابقه کانون

های های تخصصی در حوزهسد شکل نگرفتن اندیشکدهرمی

بتواند این تفاوت را  مختل  در کشورهای در حال توسعه،

های آتی و با تواند در پژوهشتوضیح دهد. این کارکرد می

ها در کشورهای در حال های پژوهشگاهتمرکز بر تفاوت

 توسعه و کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گیرد.

 

 گیریجهنتی -6

المللی و این مقاله به دنبال آن بود تا با تکیه بر تجارب بین

های دولتی را در گذار کارکردهای پژوهشگاه نظرات خبرگان،

بنیان با توجه به اقتنائات کشور تبیین نماید. به اقتصاد دانش

شتابدهنده  ،ینقش مرکز نوآور یفایاکارکرد  6 بر این اساس،

، یفناور حوزه تخصص یهاو استارتاپ یشیزا یهاشرکت

و  یراهبرد یهاپژوهش تیرینقش پلتفرم مد یفایا

 یفایا ،یالمللنیو ب یاز شبکه مل یریگمحور با بهرهمسهله

فعال در بخش  یهابه شرکت ینقش مرکز خدمات تخصص

 جیانتقال، اشاعه و ترو ،ینقش مرکز همکار یفایا ،یتخصص

نقش مرج  استاندارد و  یافیا، یدر بخش تخصص یفناور

نقش کانون  یفایا، و یبخش تخصص یرگوالتور یبانیپشت

شناسایی  یبخش تخصص یاستیو س یفناور یتفکر هوشمند

های پیشنهادی برای تسهیل گذار به همچنین، سیاست شدند.

( 1اند: ها در پنج محور ارائه شدهکارکردهای جدید پژوهشگاه

های مرتبط یا حکمرانی و تقسیم واای  )نظیر سیاست

ها و بروزرسانی نظام قوانین و مقررات مرتبط با پژوهشگاه

باز راحی نظام پژوهش و فناوری کشور متناسب با 

های مرتبط با ( سیاست2؛ ها(ی جدید پژوهشگاههاماموریت

تدوین سازوکارهای الزم برای تحریک  رف عرضه )نظیر 

ها و در پژوهشگاهپویا نوآوری  شکل دهی به زیست بوم

( 3؛ (ماموریت محوری و حرکت به سمت تخصصی شدن

دهی و جهتهای مرتبط با تحریک  رف تقاضا )نظیر سیاست

آشنا نمودن و  بویژه خریدهای دولتی ولتیاهرم نمودن مناب  د

های دولتی با متقاضیان فناوری بویژه صنای  بزرگ و دستگاه

دانشی و فناورانه موجود در  های زیرساختی،قابلیت

های مرتبط با تقویت پیوند ( سیاست4؛ ی کشور(هاپژوهشگاه

 هاایفای نقش پیوند دهنده میان دانشگاهعرضه و تقاضا )نظیر 

؛ و (عت بمنظور پوشش بخشی از فرایند توسعه فناوریو صن

ها )نظیر های مرتبط با توسعه و تامین زیرساخت( سیاست5

ی دولتی به نحوی که هاباز  راحی مدل تامین مالی پژوهشگاه

ی فناورانه با ارزش اقتصادی بوده و وابستگی هامشوق فعالیت

  (.آنها به تامین مالی مستقیم دولتی را کاهش دهد

توان به ابهام های این پژوهش میبه عنوان محدودیت    

های ماموریت محور و ی بین پژوهشگاهموجود در رابطه

محور به  ور خاص و رابطه آنها با های ماموریت دانشگاه

سایر اجزای نظام ملی نوآوری بصورت عمومی پرداخت. 

ها المللی به پژوهشگاهو تجارب بین مناب اگرچه مستقالْ 

پرداخته است، اما هر یک از اجزای نظام ملی نوآوری در 

شوند که در این مورد، ارتباط با سایر اجزا تعری  می

ها به نسل ها و تجارب جدی که در گذار آندانشگاه

جدیدشان قرار دارد از اهمیت باالیی برای این حوزه 
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توان این پژوهش را با بررسی یم برخوردار است. هم چنین،

المللی بیشتر و تعداد بیشتر خبرگان تجارب نهادهای بین

بخش دولتی و خصوصی تقویت نمود. بر این اساس پیشنهاد 

شود به عنوان ادامه این پژوهش، کارکردهای جدید می

های تسهیل گذار به این کارکردها بر ها و سیاستپژوهشگاه

های کشور ر میان پژوهشگاهای داساس پیمایش گسترده

شود که ضمن اولویت بندی شوند. همچنین، توصیه می

-لعه اقدامهای این پژوهش در قالب یک مطاکاربست یافته

ها مورد در چند پژوهشگاه دولتی، نتایج و یافته 1پژوهی

مقایسه و تطبیق قرار گیرند تا نقش سایر عوامل سازمانی و 

یشنهادی مورد واکاوی قرار ای در تحقق کارکردهای پزمینه

 بیشتر همچنین، با توجه به اینکه در حال حاضرگیرد. 

 آفرینان دیگریشده توسط نهادها و نقش شناساییکارکردهای 

، الزم است در قالب شوندانجام می در نظام ملی نوآوری

ها با مطالعه مستقلی به بررسی رابطه کارکردهای پژوهشگاه

افزایی میان آنها از ود تا ضمن همآفرینان اقدام شاین نقش

 کاری جلوگیری شود.هرگونه تداخل و موازی

 

 تعارض منافع

کنند که هیچ تعارض منافعی در این مقاله نویسندگان تعهد می

 وجود نداشته است.
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