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 1394 -نمای تحقيق و توسعه کشور

 1394و  1392، 1391های مقايسه سالبا رويكرد 
 يوسف بشيری                       

 رئيس گروه آمارهای خدمات؛ دفتر فرهنگي، بازرگاني و خدمات 

 رضا قدرتسعيد                                

 کارشناس آمارهای خدمات؛ دفتر فرهنگي، بازرگاني و خدمات                                                                                     
 مقدمه

مند و مستمر جهت افزايش دانش بشری در فعالیتی است خالقانه که به صورت نظام (1R&D)تحقیق و توسعه

نظور به م گردد.های جديد استفاده میپذيرد و از اين دانش برای اختراع يا طرح ايدهمختلف صورت میهای هنزمی

های دارای کارگاه"طرح آمارگیری از آگاهی از وضعیت تحقیق و توسعه در ايران و پس از مطالعات مقدماتی 

هر دو سال يكبار و سپس صورت بهو  توسط مرکز آمار ايران 1376از سال طراحی و  "فعالیت تحقیق و توسعه

 به مرحله اجرا درآمده است.دو ساالنه،  1392( ساالنه و مجدداً از سال 1391)بجز سال  1393تا  1388از سال 

های تحقیق ها و معیارهای مشترک برای ارزيابی و سنجش و مقايسه بین المللی فعالیتبه منظور تبعیت از مالک

 (2OECDبه عنوان رهنمودهای پیشنهادی سازمان همكاری و توسعه اقتصادی اروپا )فراسكاتی راهنمای   ،و توسعه

رهنمودهای مذکور تحت عنوان راهنمای  مورد استفاده طراحان طرح بوده است.ترين مرجع به عنوان اصلی

ی هاهای تحقیق و توسعه تجربی از جمله تعاريف و مفاهیم و تعیین شاخصفراسكاتی برای ارزيابی فعالیت

و راهكارهای گردآوری آمار و شناسايی و طبقه بندی و دامنه شمول عوامل دخیل در  تحقیق و توسعهمرتبط با 

 .است تحقیق و توسعههای فعالیت

تحقیق و توسعه عبارتند از: تعداد محققان  فعالیتهای دارای منتج از طرح آمارگیری از کارگاهآماری اقالم اهم 

، اعضای هیأت (دستیار محقق، تكنیسین و ساير کارکنان بخش تحقیق و توسعه به تفكیک محقق)پژوهشگر(،)

ای(، ه)به تفكیک بنیادی، کاربردی و توسع تحقیق و توسعههای تفكیک مدرک تحصیلی( تعداد پروژه علمی )به

ه با عهای مرتبط با تحقیق و توسبرخی شاخصباشد. می ایهای تحقیق و توسعه اعم از جاری و سرمايههزينه

ای رب داخلی هزينه ناخالص"توان به می هاترين اين شاخصشوند از مهمج اين طرح محاسبه میاستفاده از نتاي

R&D (3GERD) " ر یت تحقیق و توسعه دروند وضع جايگاه و دهندهشاناصلی نهای که از شاخصاشاره کرد

  باشد.می کشوريک 

 

 
                                                           
1 Research & Development  
2 Organization for Economic Co-operation and Development   
3 Gross domestic Expenditure on R&D 
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 1394 -تحقيق و توسعهجامعه آماری طرح 

 باشد:آماری ذيل می جامعه زير اين طرح شامل سهجامعه آماری 

 (خدمات تحقیق و توسعه دهندههای ارائهکارگاهمراکز تحقیقاتی ) -1

های دولتی، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شامل دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالیدانشگاه -2

  4های علمی و کاربردی یر انتفاعی به استثناء دانشگاهواحدهای پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غ

 تر دارای واحد تحقیق و توسعهکارکن و بیش 50های صنعتی کارگاه -3

ه همین ، بدهندای از تحقیق و توسعه کشور را پوشش میبخش عمده ،با توجه به اينكه سه زير جامعه آماری فوق

 ند.گیرمورد مراجعه قرار می دلیل اين سه جامعه

 1394 -تحقيق و توسعه نتايج طرح اهم

است. اهم  1394سال آماری  مربوط به 1395-های دارای فعالیت تحقیق و توسعه طرح آمارگیری از کارگاه نتايج

 :باشدشرح ذيل میاين نتايج به 

درصد(، 19.17مرکز تحقیقاتی) 414 باشند که از اين تعدادکارگاه می 2160 ،1394در سال  های طرحتعداد کارگاه

تر دارای کارکن و بیش 50 صنعتی هایکارگاه1355صد( و در18.06دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی ) 390

 باشند.درصد( می 62.73) واحد تحقیق و توسعه

 15046، تخصصی دکترایدرصد(  60.31نفر) 39070ين تعداد اباشند که ازنفر می 64778تعداد محققان اين طرح 

 ديپلم نفر 2597و  (درصد 12.45) یکارشناسنفر  8066 درصد(، 23.23) ایحرفه یدکتر و ارشد یکارشناسنفر 

 در سال های دارای فعالیت تحقیق و توسعهباشند. تعداد ساير کارکنان کارگاهمی (درصد 4.01) ديپلم فوق و

 درصدکارکن 53.22 و تكنیسین درصد14.60 محقق، دستیار درصد32.19 شاملمیباشند که  نفر 26943 ،1394

 .باشدمی یپشتیبان و دفتری

 66نمايش داده شده است، شامل  1محققان بخش تحقیق و توسعه از لحاظ جنسیتی، همانطور که در نمودار 

 باشدند.درصد زن می 34درصد مرد و 

 1394سال  -: محققان بخش تحقیق و توسعه به تفكیک جنس1نمودار         

 

 

 

 

 

                                                           
 از دانشگاه آزاد اسالمی دريافت نشده است.   1394های دانشگاه آزاد اسالمی، تا زمان انتشار نشريه نتايج طرح اطالع سال بدون داده 4

66%

34%
مرد 

زن
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  1394سال  -و توسعههای تحقيق هزينه

 وسطت توسعه و تحقیق هایفعالیت اجرای جهت که هستند هايیهای تحقیق و توسعه، پرداختاز هزينه منظور

 . شودمی تقسیم ایسرمايه و جاری هایهزينه دسته دو به و گیردمی انجام کارگاه

 دوام کم مواد تحقیقاتی، شاغالن ساير و محققان دستمزد و حقوق بابت پرداختی: از عبارتند جاری هایهزينه

 ... .  و اداری ملزومات شده، مصرف

 تجهیزات و ابزار ها،ساختمان نظیر ایسرمايه اموال اساسی تعمیر يا خريد بابت پرداختی شامل ایسرمايه هایهزينه

 ایيهسرما هایهزينه جزء نیز زمین خريد توسعه و تحقیق آمارهای تهیه در. باشدمی ایرايانه افزارهاینرم و بادوام

 .شودمی محسوب

 36915894 های جاریهزينه بوده است. میلیون ريال 47668619معادل های تحقیق وتوسعه هزينه 1394در سال 

میلیون  20548953 ،های جاریهزينهاز باشد. میلیون ريال می 10752725ای های سرمايههزينه و میلیون ريال

 میلیون ريال )معادل 6892298 ،محققان به پرداختی حقوق و مزد های جاری(درصد هزينه 55.66)معادل   ريال آن

میلیون ريال  9474643و توسعه  و تحقیق سايرکارکنان به پرداختی حقوق و مزدهای جاری( درصد هزينه 18.67

 باشد.می ی جاریهاهای جاری( ساير هزينهدرصد هزينه25.67 )معادل
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 1394سال  -های تحقيق و توسعهها در هزينهسهم استان

های تحقیق و توسعه کل کشور رتبه اول را دارا بود پس از درصد از هزينه 36.47استان تهران با  1394در سال 

،قرار دارند. در سه استان در رده های دوم و سوم  درصد 8.77 و10.18های البرز، اصفهان به ترتیب با آن استان

 شود.تحقیق و توسعه هزينه می در بخشدرصد  55.42بتنهايی اول 

    

 

 )درصد(ها از هزينه تحقیق و توسعه کل کشور: سهم استان2نمودار

 
دارای سهم های تهران، البرز و اصفهان( )بجز استاناستان  9باشد، قابل مشاهده می 2همانطور که در نمودار 

 هادر اين استان های تحقیق و توسعه. هزينهباشندمی درصد در کل کشور 2های تحقیق و توسعه بیشتر از هزينه

امل ش هاقابل ذکر است که ساير استان شوند.کشور را شامل می تحقیق و توسعه هزينه درصد26.80در مجموع 

ها آنمجموع سهم در و باشند میدرصد در کل کشور  2های تحقیق و توسعه کمتر از دارای سهم هزينه ،استان 19

 باشند.درصد می 17.79 های تحقیق و توسعه کشوراز هزينه

تهران  
36.47%

البرز  
10.18%

اصفهان  
8.77%

خراسان رضوي  
4.08%

كرمان  
4.04%

مازندران  
3.61%

ي  آذربايجان شرق
2.93%

فارس  
2.73% قم  

2.60%

خوزستان
2.55%

سمنان  
2.23%

مركزي  
2.03%

استان هاي كمتر از دو درصد
17.79%

استان هاي 
باالی دودرصد

26.80%
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 1394سال  -جمعيت نفر ميليون يک ازای به محقق تعداد

 محقق نفر 821 کشور جمعیت نفر میلیون يک هر ازای به که است حاکی1394 -تحقيق و توسعه طرح نتايج

 . دارد وجود

 1394- استان تفكیک به جمعیت نفر میلیون يک هر ازای به محقق تعداد: 1جدول
 جمعیت نفر میلیون یک هر ازای به محقق تعداد نام استان

 821 کل کشور

 809 آذربايجان شرقي

 263 آذربايجان غربي

 584 اردبيل

 1157 اصفهان

 1624 البرز

 309 ايالم

 594 بوشهر

 1655 تهران

 354 چهارمحال وبختياري

 820 خراسان جنوبي

 530 خراسان رضوي

 208 خراسان شمالي

 268 خوزستان

 835 زنجان

 2048 سمنان

 234 سيستان وبلوچستان

 535 فارس

 654 قزوين

 1936 قم

 236 کردستان

 752 کرمان

 454 کرمانشاه

 425 بويراحمد کهگيلويه و

 401 گلستان

 434 گيالن

 252 لرستان

 852 مازندران

 650 مرکزي

 212 هرمزگان

 697 همدان

 1343 يزد
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و  ،محقق به ازای يک میلیون نفر جمعیتهای تهران، البرز، سمنان، قم و يزد بیشترين ها، استاندر بین استان

 غربی، کردستان، خوزستان، ايالم و لرستانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان شمالی، آذربايجاناستان

 باشند.جمعیت کمترين تجمع محقق نسبت به جمعیت استانی را دارا میکمترين محقق به ازای هر يک میلیون نفر 

 
 

 1394-در کشور تعداد محقق به ازای هر يک میلیون نفر جمعیتپراکندگي :  3نمودار
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  تحقيق و توسعهطرح  اقالم کليدی

طرح شامل: تعداد برخی اقالم کلیدی  1394 و 1392 ،1391 هایسال در به منظور بررسی روند اطالعات طرح

 اند.هدر جدول ذيل ارائه شد تحقیق و توسعه طرح هایهمحقق و هزين

 اقالم کليدي تحقيق و توسعه  :2جدول

 تعداد محقق سال

 ميليون ريال 

 مزد و حقوق   ها جمع هزينه 
هاي ساير هزينه 

 جاري 
 اي هاي سرمايههزينه 

1391 52656 23240759 12982156 5017601 5241002 

1392 51961 25099963 15917746 4680701 4501517 

1394 64778 47668619 27441251 9474643 10752725 

شاهده می  سعه از  شود هزينه همانطور که م سال   23240759های تحقیق و تو  25099963به  1391ميليون ريال در 

 2.05از افزايش  1391رسيده است که نسبت به سال    1394ليون ريال در سال  مي 47668619و  1392ميليون ريال در سال  
 برابر شده است.   1.23در کشور تعداد محققان  1394تا سال  1391درصدي در هزينه برخوردار است. همچنين از سال 

 

 های اصلي طرح تحقيق و توسعهشاخص روند

 های اصلی طرح تحقیق و توسعهشاخص روند: 3جدول 

 سال
هزينه سرانه تحقيق و توسعه هر 

 محقق )ميليون ريال(

 يک هر ازای به محقق تعداد

 کشور در جمعيت نفر ميليون

1391 441 692 

1392 483 675 

1394 736 821 

بوده  ريال میلیون 441هزينه سرانه تحقیق و توسعه به ازای هر محقق  1391در سال  شودهمانطور که مشاهده می

درصدی  1.67با افزايش 1391و نسبت به سال  رسیده است 1394در سال میلیون ريال  736است که اين رقم به 

نفر محقق وجود داشت که اين رقم در  692به ازای هر يک میلیون نفر جمعیت  1391در سال  مواجه بوده است.

 1394است که حاکی از آن است در سال ی يک میلیون نفر جمعیت رسیده نفر محقق به ازا 821به  1394سال 

درصدی برخوردار  19تعداد محققان به ازای هر يک میلیون نفر جمعیت در کشور از رشد  1391نسبت به سال 

 شده است. 
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 نابعم
 آمار مرکز: تهران 1394تا 1139-ی دارای فعالیت تحقیق و توسعههاآمارگیری از کارگاه طرح نتايج ،(7139)ايران آمار مرکز.1

 (.www.amar.org.ir. )ايران

تا  1390مناطق شهری و روستايی و بر حسب جنس و استان از سال  برآورد جمعیت کشور به تفكیک ،(1397)ايران آمار مرکز.2

 (.www.amar.org.ir. )ايران آمار مرکز: تهران 1395

(، راهنمای فراسكاتی؛ رهنمودهای پیشنهادی سازمان همكاری و توسعه اقتصادی 1396.مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) 3

 های پژوهش و توسعه تجربی؛ ترجمه: محمد رضا افضلی و همكاران، ويراست هفتم.( برای ارزيابی فعالیتOECDاروپا)
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