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 های اجرایی کرد تحقیق و توسعه دستگاه گزارش هزینه 

و تبصره  (2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 56ماده  موضوع)

 قانون برنامه ششم توسعه(  64یک ماده 

 1398و  1397 در سال

 

 

 مقدمه 

اقتصادی    مروزها نیازهای اساسی   پايدار رشد  از  فرايند   لذا   رود.به شمار میتوسعه و پیشرفت کشورها    يکی  توسعه و    در 

مخارج تحقیق و توسعه و مديريت    یاثربخشو    باشد دارا می  را   نقش مهمیتحقیق و توسعه  های  فعالیتکشور،  پیشرفت  

ديگر هزينه محسوب   ،های پژوهشیفعالیت  .محسوب شوداقتصادی کشور  و رشد حلی برای توسعه تواند راهکارآمد آن می

های اقتصادی و در  گذاری در سطح بنگاهطوری که میزان اين سرمايهه  ب  .شودگذاری تلقی میبلکه نوعی سرمايه  ،نشده

گذاری در اين بخش، شاخصی برای توسعه يافتگی  سطوح ملی کشورها روز به روز در حال افزايش است و میزان سرمايه

 رود. می رها به شما آن

های  در کشور  ،محورمحور به سمت اقتصاد دانشهای تحقیق و توسعه، بستر اولیه و اساسی برای انتقال از اقتصاد منابعفعالیت

کشورهای  کند. شکاف علمیر را فراهم میمحو تحقیق ومحور های دانشگیری فعالیتآيد و زمینه شکلجهان به شمار می

ها  های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنتوسعه نیز براساس سهم تحقیق و توسعه در فعالیتيافته و در حال توسعه

ل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منشأ تحقیق و توسعه است و راهگشای  يبه مسا  شود. نگرش علمی سنجیده می

 .ها خواهد بودمشکالت در اين زمینه بسیاری از

بر اساس راهنمای فراسکاتی )رهنمودهای پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی    (R&Dاصطالح تحقیق و توسعه ) 

مند و مستمر  های پژوهش و توسعه تجربی( فعالیتی است خالقانه که به صورت نظام( برای ارزيابی فعالیتOECDاروپا )

 . شودهای جديد استفاده میاختراع يا طرح ايدهو از اين دانش برای    ،انجامهای مختلف  افزايش دانش بشری در زمینه  برای

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از    56طبق ماده  در راستای سیاست تشويق تحقیق و توسعه در کشور،  

  های اجرائی موضوع ماده کلیه دستگاهقانون برنامه ششم  64ماده يک  و تبصره "پ"،  "ب"و بند ( 2مقررات مالی دولت )

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات  50)  های موضوع ماده ( قانون مديريت خدمات کشوری و دستگاه5)

مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذيل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده    15/8/1384( مصوب  1مالی دولت)
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( اعتبارات تخصیص%1است، يک درصد  از  ،  های دولتیو در مورد شرکت  ،( 6( و )1به استثنای فصول)  ، ایزينهيافته ه( 

 های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزينه کنند. هزينه

های تحقیقاتی  ور و اولويتکش  علمی   جامع  نقشه  چهارچوب   رعايت   ضمن   مذکور  های دستگاهبر اساس تبصره ذيل اين قانون،  

کرد اين ماده را هر شش  رسد مکلفند نحوه هزينهتصويب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری میبهربط که  دستگاه ذی

ماه يک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ايران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری  

تا پايان مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. همچنین    طور ساالنه حداکثرموظف است گزارش عملکرد اين ماده را به

در راستای اجرای اين    کرد تحقیق و توسعه را منتشر نمايد. مرکز آمار ايران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزينه

اس اطالعات دريافتی  های اجرايی، گزارش حاضر بر اسقانون و وظیفه مرکز آمار در زمینه انتشار عملکرد پژوهشی دستگاه

 تهیه شده است. 1398و 1397های در سال( شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف از 

 

) سامانه مدیریت اطالعات  سمات سامانه در هادستگاه تحقیقاتی عملکرد گزارش تکمیل یا ثبت وضعیت  ❖

 تحقیقاتی( 

تايید طرحهای پژوهشاای توسااط شااورای عالی  سااامانه مديريت اطالعات تحقیقاتی)ساامات( به منظور ثبت و  ❖

،  1397در ساال  اين ماده قانونی، های مشامول  از مجموع دساتگاه علوم،تحقیقات و فناوری طراحی شاده اسات.

  خود را در ساامانه سامات پژوهشای  های  اطالعات طرحدساتگاه،   400، تعداد  1398و در ساال    دساتگاه 408تعداد  

و تعداد    1397در سااال  جديد   طرح  1459تعداد  دهد که  نشااان می  سااامانهاطالعات مندرج در   .اندثبت کرده

،  1398طرح و در ساال   917، تعداد  1397همچنین در ساال    شاده اسات.  ثبت 1398در ساال  جديد  طرح  1718

های گذشاته در ساامانه به منظور ثبت عملکرد خود اعم از اختتام، انصاراف يا پرداخت طرح از ساال 1453تعداد  

طرح و  2376، 1397ساال  ساامانه در    های ثبت شادهساال مذکور در ساامانه فعال شادند. بنابراين تعداد طرحمالی  

   باشد.طرح می 3171، تعداد  1398های ثبت شده سال  تعداد طرح

 
 

 به تفکیک نوع طرح شده ثبتپژوهشی  های طرح تعداد ❖
 

 اند:  از نظر نوع، سه دستهپژوهشی های  پروژهها يا  طرح

   :انجام  برای دستیابی به دانش جديد    اساساًکه    تجربی استيا  نظری  کار و فعالیتی  های بنیادی، پژوهش بنیادی

اينکه  ،  شودمی آن  بدون  از  پديده  کاربردمنظور  زيربنای  که  دانشی  باشد؛  خاصی  استفاده  واقعیتيا  و  های  ها 

   سازد.پذير را میمشاهده
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   :به طور عمدهً ،  شودانجام میيابی به دانش جديد  نوعی تحقیق بديع است که ضمن اينکه برای دستکاربردی  

های استفاده از  معطوف به يک هدف يا منظور عملی و مشخص است. پژوهش کاربردی يا به منظور تعیین راه

های مشخص  هدفهای جديد دستیابی به  ها و روشيا برای تعیین شیوهشود،  های پژوهش بنیادی اجرا میيافته

 . شودانجام میاز پیش تعیین شده و 

 

 يابد و  های عملی دست میمند است که به دانش کسب شده از پژوهش و تجربهکار و فعالیتی نظامای:  توسعه

افزون دانش  تولید  به  نیز  میخود  منجر  ياتری  که  دانشی  و    شود؛  بهبود  فرآيندها  را  موجود  محصوالت  تولید 

    جديد است. یهاي بخشد، يا در مسیر تولید فرايندها و فراوردهمی

 

درصدی در    33طرح بوده است که با رشد    2376،  1397در سامانه سمات در سال    ثبت شدههای پژوهشی  تعداد طرح

  دوای که در هر  به گونه  ،های کاربردی هستندپروژه   از نوع  هاطرح رسیده است. عمده طرحعنوان    3171به    1398سال  

 استدرصد بوده  80ها باالی های کاربردی از کل طرحسال، سهم طرح

 
 1397- 1398های طرح در سال   شده به تفکیک نوع ثبتهای پژوهشی طرح  تعداد  -1 جدول 

 جمع سال
 ایتوسعه کاربردی بنیادی 

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

1398 3171 433 13 2594 82 144 5 

1397 2376 233 10 2010 84 133 6 

 

 

 به تفکیک نوع طرح شده ثبتپژوهشی   هایاعتبار طرح ❖

 1398میلیون ريال بوده است که در سال      834044  ثبت شدههای  مجموع اعتبار پرداخت شده برای طرح،  1397در سال  

 رسیده است. میلیون ريال  2131162به مبلغ درصدی  155رشد با 

  . درصد( تخصیص يافته است  71)  بنیادی های پژوهشی طرحعمده اعتبارات به   1397از لحاظ اعتبارات پرداختی، در سال 

پژوهشی طرح و    24  کاربردی  های  پژوهشیطرحدرصد  اختصاص    5ای  توسعه  های  به خود  را  پرداختی  اعتبارت  درصد 

 اند. درصد بیشترين اعتبار را به خود تخصیص داده 67بنیادی با  های پژوهشی طرح، 1398در سال اند. داده

های بعدی از نظر تخصیص  درصد در جايگاه  3ای با  توسعه  های پژوهشیطرحدرصد و    30کاربردی با    های پژوهشیطرح 

ها را به  حبیشترين تعداد طر  ،های کاربردیاز نظر تعداد، طرح  1398و    1397های  در سالبا وجود آن که  اعتبار قرار دارند.  
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داده اختصاص  طرحخود  پرداختی،  اعتبار  نظر  از  لیکن  پژوهشی ها اند،  پرداختی  بنیادی  ی  اعتبارات  از  بیشتری  سهم   ،

 اند.داشته
 

 )میلیون ریال(     1397-98های طرح در سال   به تفکیک نوع در سامانه سمات  شده   ثبتهای پژوهشی اعتبار پرداختی به طرح   -2  جدول

 مجموع  سال
 ای توسعه کاربردی بنیادی

 درصد  اعتبار  درصد  اعتبار  درصد  اعتبار 

1397 834044 593372 71 202224 24 38448 5 

1398 2131162 1421454 67 646241 30 63467 3 
 

 

اعتبارات پیش3در جدول   ب،  ، 1397  به تفکیک نوع طرح آورده شده است. در سالهای ثبت شده  رای طرحبینی شده 

های  ای در رتبهو توسعه  کاربردی  های پژوهشی طرحبوده و    بنیادی   های پژوهشیطرحاعتبار برای  بینی  پیشبیشترين میزان  

قرار گرفته برای  نیز  ،  1398  اند. در سالبعدی  اعتبار  برآورد  برای    بنیادی   های پژوهشیطرحبیشترين  و  های  طرحبوده 

 ای سهم کمتری از اعتبارات برآورد شده است. و توسعه کاربردی   پژوهشی
 

 )میلیون ریال(     1397-98های در سامانه سمات به تفکیک نوع طرح در سال شده ثبتهای پژوهشی بینی شده طرحاعتبار پیش -3 جدول

 سال
جمع  

 اعتبار

 ای توسعه کاربردی بنیادی

 درصد   اعتبار درصد   اعتبار درصد   راعتبا

1397 3134902 1870757 60 1118254 35 145891 5 

1398 5395839 3239629 60 2024748 38 131462 2 

 

  26،  1397در سال    دهد که به طور متوسطنشان می  4تا    2ی شده و اعتبار پرداختی در جدول  بیناعتبار پیشمقايسه  

 است.   و تحقق يافته  هزينه شده ،های پژوهشیطرح بینی شده پیشدرصد از اعتبار   39، 1398و در سال درصد 

 

 )میلیون ریال(          1397-98های طرح در سال شده به تفکیک نوع  ثبتهای پژوهشی پرداختی به طرح بینی شده وپیش اعتبار  -4  جدول

 سال

 ای توسعه کاربردی بنیادی

 پرداختی  بینی شده پیش پرداختی  بینی شده پیش
بینی پیش

 شده  
 پرداختی 

1397 1870757 593372 1118254 202224 145891 38448 

1398 3239629 1421454 2024748 646241 131462 63467 
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 شده به تفکیک گروه علمی ثبت  های طرح تعداد ❖

گروه علوم  که    دهد نشان می  ، (5جدول  )  به تفکیک گروه علمی  1398  و  1397های  شده در سال  ثبتهای  تعداد طرح

فنی و مهندسی    های علوم پزشکی وگروهانسانی بیشترين تعداد طرح پژوهشی ثبت شده را به خود اختصاص داده است.  

 اند. پژوهشی بوده طرح دارای بیشترين پس از گروه علوم انسانی نیز 

 

 1397- 98های  در سال  شده به تفکیک گروه علمی  ثبتهای طرح و درصد  تعداد   -5جدول          

 جمع  شرح 
 پزشکی  علوم 

  و فنی

 مهندسی 
 انسانی  علوم  ومعماری  هنر کشاورزی  دامپزشکی  پایه  علوم 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

1397 2376 333 14 380 16 113 5 23 1 186 8 30 1 1311 55 

1398 3171 659 21 617 20 151 5 31 1 329 10 36 1 1348 42 

 
 

 گروه علمیبه تفکیک  شده پژوهشی ثبت هایاعتبار طرح ❖

های  دارا بوده و طرح را  پژوهشی هایطرح اعتبار  بیشترين ، پزشکی   علوم گروه  پژوهشی هایطرح ،1398و  1397 سال در

  گروه  ،1397  سال  در.  اندبوده  پژوهشی  هایطرح  اعتبار های بعدی از نظر  در جايگاه  مهندسی فنی و    و  انسانی  علوم  پژوهشی

 است.  داشته، جايگاه دوم را  1398علوم فنی و مهندسی جايگاه سوم را  از نظر اعتبار پرداختی دارا بوده، ولی در سال 

 

 )میلیون ریال(   1397- 98های در سال  گروه علمی کی تفک به  شده ثبت یپژوهش  یهاطرح  به  یپرداخت اعتبار -6 جدول

 جمع شرح 
علوم  

 پزشکی 

فنی و  

 مهندسی 
 کشاورزی  دامپزشکی  علوم پایه 

هنر و  

 معماری 

علوم  

 انسانی 

1397 834044 597426 90460 7526 821 15486 488 121836 

1398 2131162 1410279 311445 52002 6911 104595 4078 241852 
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 استان به تفکیکی پژوهشی و میزان اعتبار هاطرح تعداد ❖

نشان  ها  بینی شده و پرداخت شده سال جاری را به تفکیک استانهای پژوهشی و اعتبار پیشتعداد طرح  8و    7جداول  

ها(  درصد کل طرح  22طرح )  525استان تهران با تعداد  ،  1397در سال    دهد نشان می  اطالعات جدولدهد. همانگونه که  می

های  ها( در رتبهدرصد کل طرح  6طرح )  143و    151تیب با  های گیالن و لرستان به تردر جايگاه اول قرار گرفته و استان

 بعدی قرار دارند. 

ها( در رتبه نخست و پس از آن استان  درصد کل طرح  40طرح )  1293، استان تهران با تعداد  1398همچنین در سال  

ايگاه دوم و سوم قرار  ها( در ج درصد کل طرح  5طرح )    158ها( و استان خوزستان با  درصد کل طرح  6طرح )  192البرز با  

 دارند.

بلوچستان و اصفهانهای  ، استان1397در سال  دهد  نشان می  7نتايج جدول   اعتبار    تهران، سیستان و  بیشترين میزان 

 . اندبه خود اختصاص داده های پژوهشی را پرداخت شده طرح

تهران،  استان اعتبار  1398در سال    خوزستانو    مازندرانهای  بیشترين میزان  را  طرحپرداخت شده  ،  دارا  های پژوهشی 

 باشند. می

درصد کل    80بیش از    ،1398درصد و در سال    50بیش از    ،1397در سال    دهد کهنشان می  8و    7  اطالعات جدولبررسی  

 ، متعلق به استان تهران بوده است.های پژوهشیپرداخت شده طرحاعتبارات  
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 1397ها به تفکیک استان محل اجرا در سال  وهشی و میزان اعتبار آنهای پژتعداد طرح  - 7جدول  

 هاي پژوهشي تعداد طرح استان
 بیني شده اعتبار پیش 

 )میلیون ریال( 
 پرداخت سال جاري )میلیون ریال(

 25167 89396 72 آذربایجان شرقی

 3905 19053 69 آذربایجان غربی 

 10621 30780 88 اردبیل

 45077 94246 97 اصفهان

 5403 30368 42 البرز

 716 5403 23 ایالم

 25870 54462 26 بوشهر 

 423771 1703512 525 تهران

 313 6848 43 چهارمحال و بختیاری

 1827 14678 74 خراسان جنوبی 

 22930 190213 95 خراسان رضوی

 141 7158 39 خراسان شمالی 

 14065 126766 109 خوزستان

 4867 53953 41 زنجان 

 18376 46963 39 سمنان

 50455 95279 27 سیستان و بلوچستان

 31250 92900 26 فارس

 2436 11532 35 قزوین

 10310 28323 38 قم 

 15687 29478 54 کردستان

 7935 36318 53 کرمان

 19531 38628 62 کرمانشاه 

 7469 26589 59 کهگیلویه و بویراحمد

 10081 15017 48 گلستان 

 10025 55597 151 گیالن 

 2575 15086 143 لرستان

 27119 88363 130 مازندران

 4736 28857 49 مرکزی 

 2472 12821 33 هرمزگان

 3453 10699 39 همدان

 25461 75616 47 یزد

 834044 3134902 2376 جمع
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 1398میزان اعتبار آنها به تفکیک استان محل اجرا در سال وهشی و های پژتعداد طرح   -8جدول 

 هاي پژوهشي تعداد طرح استان
 بیني شده اعتبار پیش 

 )میلیون ریال( 
 پرداخت سال جاري )میلیون ریال(

 21184 50413 64 آذربایجان شرقی

 4657 12244 26 آذربایجان غربی 

 6834 16808 66 اردبیل

 11246 26909 158 اصفهان

 11034 29378 192 البرز

 6186 8417 29 ایالم

 6270 17880 20 بوشهر 

 1771617 4631824 1293 تهران

 5239 5379 17 چهارمحال و بختیاری

 9980 18703 45 خراسان جنوبی 

 22342 36796 95 خراسان رضوی

 6004 7626 31 خراسان شمالی 

 29864 198288 158 خوزستان

 14240 20080 44 زنجان 

 5447 6338 26 سمنان

 12459 12963 22 سیستان و بلوچستان

 20339 39029 42 فارس

 14517 18049 32 قزوین

 6867 11413 64 قم 

 6031 12520 62 کردستان

 18341 22056 86 کرمان

 14118 26226 152 کرمانشاه 

 6544 18278 52 کهگیلویه و بویراحمد

 11419 16457 27 گلستان 

 1332 21047 49 گیالن 

 11574 18769 122 لرستان

 34199 41988 104 مازندران

 8442 15488 31 مرکزی 

 16933 16458 29 هرمزگان

 6263 6500 19 همدان

 9640 11515 14 یزد

 2131162 5395839 3171 جمع


