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 هایبرنامه و هابررسی عملكرد سیاست

 تقویت علوم پایه

 

  

 

 خالصه مدیریتی

نقشه جامع    ، هاي كلي علم و فناوري سياست ازجمله  و قوانين  باالدستي  علوم پايه در اسناد  

هاي  هاي سلول سند ملي علوم و فناوري ، سند راهبردي كشور در امور نخبگان،  علمي كشور 

مورد توجه قرار گرفته  توسعه چهارم و پنجم    و قوانين برنامه   قانون برنامه ششم توسعه   ، بنيادي 

و    ، به بررسي در حوزه علوم پايه   اسناد در گزارش حاضر با هدف ارزيابي عملكرد اين  است.  

قوانين حوزه علوم پايه،  هاي مرتبط با  و عملكرد دولت در شاخص وضعيت    تحليل اسناد و 

  پايه در دوره آموزش عمومي و ميزان   آموزش و پژوهش علوم وضعيت  نيروي انساني علوم پايه،  

  دهد مي   نشان   نتايج اعتبارات پژوهشي دولت در اين خصوص پرداخته شده است.    كرد هزينه 

در    ي هاي اجراي ، مشخص نبودن وظايف دستگاه اسناد و قوانين   كه نداشتن ضمانت اجرايي 

باالدستي،  نبودن سازوكارها   اسناد  به  ي ت ي حما   ي مشخص  ناظر  قوانين موضوعه  اتخاذ  ، عدم 

  از   الزامات محيطي   ها متناسب با سياستگذاري   نيافتن   تكامل هاي باالدستي و درنهايت  سياست 

د  قوانين و اسنا  تأكيد وجود  با است.  پايه   علوم  قوانين و اسناد باالدستي حوزه ايرادات وارده به 

علوم  حوزه  بر  علوم   باالدستي  دانشجويان  تعداد  رشد  با    پايه،  متناسب  هدفگذاري  پايه 

روند  صورت  دارد.  بسياري  فاصله  آن  از  و  است  نبوده  توسعه  ششم  برنامه  قانون  در  گرفته 

ها  گونه رشته هاي اخير حاكي از اين است كه تمايل دانشجويان به سمت تحصيل در اين سال 
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كارشناسي  تعداد دانشجويان  درخصوص  طور كلي عملكرد برنامه  است. به   شدت كاهش يافته به 

درصد با هدفگذاري    60درصد و در مورد دانشجويان تحصيالت تكميلي نزديك به    50حدود  

در  اي  هاي پايه كرد دولت در پژوهش نه اينكه سهم هزي   قانون برنامه ششم فاصله دارد. مضافا  

به حدود    1395( در سال  % 26درصد )   26از نسبت  هاي تحقيق و توسعه  مقايسه با ساير حوزه 

آموختگان  وضعيت نامناسب اشتغال دانش   تنزل يافته است.   1400( در سال  % 20درصد )   20

پايه و شيوه نامناسب آموزش در دوره آموزش عمومي و افت رتبه كشور در    هاي علوم رشته 

اين رابطه براي بهبود  . در  است پايه در كشور   ديگر داليل افت علوم المللي تيمز از  بين  آزمون 

از نظر كيفيت آموزش، پژوهش و بهبود وضعيت نيروي انساني تحصيلكرده    پايه   علوم وضعيت  

ارائه  پيشنهادهاي   ايجاد  است   شده زير  تجهيز  .  استانداردهاي  و  در سطح  تحقيقاتي  مراكز 

علمي گروه  هيئت  يان و اعضاي  هاي مطالعاتي براي دانشجو المللي، فراهم آوردن فرصت بين 

  ، پايه   علوم بر نقش رسانه ملي در معرفي اهميت، ظرفيت و دستاوردهاي    تأكيد ،  پايه   علوم 

ها و اعطاي  ايجاد جشنواره   در تقويم رسمي كشور،   « پايه   علوم »هفته به نام    / نامگذاري يك روز  

  خاص   هاي بورسيه  ، ايجاد پايه  علوم هاي مختلف گروه  المللي در رشته جوايز علمي ملي و بين 

شيوه   در   پايه   علوم   دانشجويان   براي  تغيير  تحصيلي،  مختلف  دانشجويان    مقاطع  پذيرش 

در  رشته  دانشگاهي  تحصيالت  ابتدايي  سال  دو  گذراندن  بر  تمركز  با  پزشكي  علوم  هاي 

، ايجاد يك ستاد مركزي  پايه  علوم هاي كالن ملي در حوزه  ، تعريف طرح پايه  علوم هاي  رشته 

تغيير رويكرد دولت از  و درنهايت    پايه   علوم ذاري، ترويج، آموزش و پژوهش  جهت سياستگ 

همچنين نظارت مجلس شوراي اسالمي  ،  پايه   علوم مالي راهبردي در    تأمين سرانه محوري به  

در محل مشخص    صرفا  اي با اين هدف كه اين اعتبارات  هاي پايه كرد اعتبارات پژوهش بر هزينه 

   شده به مصرف برسد. 
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 مقدمه 

در    شرفت ي است و هرگونه پ  ي علم   ي ها نه ي زم  ديگر در    شرفت ي پ   ساز نه ي و زم  أ منش   1ه ي پا  علوم   

از    ي درک اساس   به   پايه   علوم .  ست ي ن   پذير امكان   ه ي پا   در علوم   توسعه   و   رشد بدون    ها ي فناور 

  انجمن   2. د پرداز ي م   شوند، مي   در آنها دگرگون   ي ع ي كه منابع طب   يي ندها ي ا و فر   ي ع ي طب   ي ها ده ي پد 

  ي علم كاربرد   ي و اساس دانش برا   ه ي پا را    پايه   علوم تحقيقات    آمريكا   پزشكي   علوم   هاي كالج 

  هابه آن   شود، انجام مي   پايه   علوم كه اغلب تحقيقاتي كه در    كند مي   بيان   منبع   اين .  داند مي 

  علوم از نظر دامنه، اعم از    بنيادي   تحقيقات   ديگر   عبارت به   3. ند ي گو ي م   ه ي پا   ا ي   ي اد ي بن   قات ي تحق 

  در   كاتي راهنماي فراس   2015سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا در نسخه    است.   پايه 

  ا ي   ي تجرب   علمي   فعاليت   بنيادي،   تحقيقات   اين چنين آورده است كه   بنيادي   تحقيقات   توضيح 

قابل مشاهده    ق ي ها و حقا ده ي پد   ي اساس   ي از مبان   د ي كسب دانش جد   ي كه عمدتا  برا   است   ي نظر 

   4. باشد   متصور   آنها   از   ي استفاده خاص   ا ي كاربرد    نكه ي شود، بدون ا ي انجام م 

رشد قابل توجهي داشته    انقالب اسالمي كشور، پس از    همانند ساير علوم در  پايه   علوم

روند صعودي كشور در انتشار سند علمي ادامه    2020طبق آخرين آمار در سال    .است

سند علمي در جايگاه شانزدهم جهان و اول منطقه قرار گرفته    74،440داشته و با انتشار  

نه تنها   پايه  علومگير است. بسيار چشم  پايه علومهاي علمي است. در اين بين نقش گروه

 
پايه   شناسي ذيل علوم شناسي و زيست آمار، زمين هاي علمي همانند: فيزيك، شيمي، رياضي، . رشته 1

 شوند. تعريف مي 

2 .https://www.isp.uu.se/basic-sciences/ 
3   . https://www.aamc.org/what-we-do/mission-areas/medical-research/basic-science. 
4   .OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data 
on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, 
Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. 
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بلكه پيشرفت در    1، شودپيشرفت صنعتي، فناوري، اقتصادي و اجتماعي جوامع ميباعث  

كارآمد و  هاي كشورهايي كه ظرفيت 2. وابسته است پايه  علومساير علوم نيز تا حدودي به 

گذاري در علوم آينده  تأثيردهي و  پايه ندارند، از چرخۀ جهت  هاي علومدر پژوهش  مؤثر

  2022كو سال اهميت اين دسته از علوم تا جايي بوده است كه يونس  3.حذف خواهند شد

ب سال  هرا  پايدار  علوم» عنوان  توسعه  براي  توضي   « پايه  در  است.  كرده  اين  نامگذاري  ح 

  دسترسي   مانند  ي هايچالش  با  مقابله  پايه نقش مهمي در   نامگذاري آمده است كه علوم 

از   هاي فناوري  و   بهداشتي   مسائل   انرژي،  غذا،   به   جهاني   ازن،   اليه   رفتن   بين   ارتباطي، 

  عمده   هاي زنده دارند. پيشرفت  هايگونه  انقراض   طبيعي و  منابع  كاهش   ،هوا  و   آب   تغييرات

  4.براساس دستاوردهاي علوم پايه است  و تحريك نوآوري فناوري

سازي  و بهينه   پايه   علوم در حوزه    نگاهي نقادانه به دستاوردهاي پيشين   داشتن رو  ازاين 

تري براي ترسيم آينده، بيش از پيش ضرورت  وضعيت حاضر براي رسيدن به مسير مطلوب 

مورد بررسي قرار   پايه  علوم هاي حمايت از  ها و برنامه دارد. در گزارش حاضر عملكرد سياست 

 اي رسيدن به وضعيت مطلوب، راهكارهايي نيز ارائه شده است. گرفته است و در پايان بر 

هاي علمي،  راستا با توجه به علوم مختلف و لزوم گسترش فعاليتپس از انقالب اسالمي هم

قرار گرفت. گسترش رشته توجه خاصي  پايه مورد  ،  پايه  علوم  تحصيلي  هايحوزه علوم 

 
چالش 1398)  ،ینوری قاضسپهر  د ي س  و  اني شوکتطه  .  1 س(،  تحق   استگذاريي هاي    ادي،يبن  قاتيبراي 

 .347-361(، صص 2) 11 ، یعلم و فناور استيفصلنامه س

  علوم »  مقاالت   مجموعه   در   شده چاپ  قدرت،  و   تکنولوژی توانایی، دانایی،  ،(1391) اردکانی،  داوریرضا     2.

  کوشش   به   ، «پایه   علوم  راهبردی  سند  همایش  نخستين  بنيان،دانش   اقتدار  و  پيشرفت  توسعه،  محور  پایه،

  اسالم. جهان علوم استنادی پایگاه:  ناشر شيراز،  اردکانی، داوری نگار
  محور   پایه،  علوم »  مقاالت  مجموعه   در  شده چاپ  فنون،  و علوم پایه   پایه،  علوم  ،( 1391)  شعبانی،احمد .  3

  داوری   نگار  کوشش   به   ، «پایه   علوم  راهبردی   سند  همایش   نخستين  بنيان، دانش   اقتدار  و   پيشرفت  توسعه، 

 اسالم.  جهان علوم استنادی پایگاه:  ناشر شيراز،  اردکانی،

4.   UNESCO (2021), International Year of Basic Sciences for Sustainable 
Development2022, https://www.iybssd2022.org/en/about-us/. 
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دانشگاه تخصصي ايجاد  تحقيقاتي    هاي  مراكز  گسترش    پايه  علوم  ويژهو  همچنين  و 

است.    پايه  علوماست كه نشان از توجه به    اقداماتيازجمله  هاي تحصيالت تكميلي  دوره

تخصصي  » ايجاد   فناوري  پايه  علومكميسيون  همگراو  شوراي  «هاي  علوم،    ذيل  عالي 

گرفته  اقدامات صورتاز ديگر    پايه  علومتحقيقات و فناوري با هدف سياستگذاري و راهبري  

كه  است  موضوعاتي  ازجمله  است. شايان ذكر است كه موضوع علوم پايه    در اين خصوص

در ديدار جمعي از اساتيد  رهبري    مقام معظم ي دارند.  خاص  تأكيد مقام معظم رهبري بر آن  

كه بنده قبال  هم به آن توجّه كردم و امروز هم    ييزهايچ  ازجمله»فرمايند  مي  هادانشگاه

  نجايا  ي وقت   كي است. بنده    ه يدادن به علوم پا  ت يّاهمّ  كنند، يم  د ييرا تأ  نيهم   نيمتخصّص

شما    رهيمثل آن ذخ  ه يگفتم علوم پا  ن،ياز دانشمندان و محّقق  ي جمع  نيكردم در ب  هيتشب

بان است كه در    يمثل آن پول   يشما است؛ علوم كاربرد  يزندگ   ك كه پشتوانهاست در 

از قلم انداخت،    شوديرا نم  يالزم است؛ علوم كاربرد  د،ي كنيخرج م  دي گذاريم  بتان يج

 1. «است هيداد لكن اساس كار، علوم پا تيّبه آن اهمّ  ديبا

انساني  پايه  علومبه وضعيت  اين گزارش  در   قوانين، نيروي  )دانشجو و    در اسناد و 

آموزش و پژوهش وضعيت  ،  پايه  علوممشغول به تحصيل و تحقيق در    علمي(  تئاعضاي هي

همچنين  شود.  مي  حوزه پرداختهاين  و درنهايت به ميزان اعتبارات هزينه شده در    پايه  علوم

 صورت خواهد گرفت.نيز  هايي از آنها ، ارزيابيهاذيل هريك از اين بخش

  

 
 . 29/03/1395 ،هادانشگاه  د ياز اسات  یجمع داریمقام معظم رهبري در د اناتي. ب1
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 پایه علومدر حوزه  قوانین و اسناد باالدستی الف( 

  علوم   مورد توجه قرار گرفته است.   فراوان، در اسناد باالدستي مكررا    دليل اهميت به   پايه   علوم 

اولويت   پايه  جايگاه  در  كشور  علمي  جامع  نقشه  شده   « الف »   سطح   هاي در  در    . اند تعريف 

مورد  بنيادي    و تحقيقات   پايه   توسعه علوم توسعه كشور،    هاي كلي ابالغي برنامه ششم سياست 

امور علم و فناوري و  توسعه در  ابالغي برنامه ششم    حكم   از هفت   درواقع   است.   توجه بوده 

  ويژه   دليل اهميت به   اين،   عالوه بر   . به گروه علوم پايه اختصاص داشته است ، يك حكم  نوآوري 

  ي هدفگذاري كمّ آن  براي    توسعه   برنامه ششم   خاص در طور  به   كه  علمي   تنها گروه ،  علوم پايه 

  احكام   1در جدول  باشد.  مي گروه علوم پايه  صورت گرفته است،    )افزايش تعداد دانشجويان( 

  علوم اينكه  ذكر است با توجه به    شايان   آورده شده است.   پايه   علوم   مرتبط با   سياستي و قوانين 

مواد    تر موضوع، براي بررسي بيشتر و دقيق   شود، بنيادي محسوب مي   بخشي از تحقيقات   پايه 

 بنيادي نيز در جدول زير ذكر شده است.   تحقيقات   مرتبط با و احكام  
 

 قوانین در اسناد باالدستی و    پایه  علومبط با  احكام و مواد قانونی مرت. 1جدول  

قانون و سند  

 باالدستی

  مرجع

کننده و  تصویب 

 تاریخ تصویب 

  بند و حكم

 قانونی
 حكم متن

قانون اهداف، 

 التيو تشك فيوظا

وزارت علوم،  

 يو فناور قاتيتحق

 شوراي مجلس

 ـ اسالمي

18 /05 /1383 

  (2) ماده 

   «3»بند 
پژوهش  یادیبن  قاتی تحق از توسعه    تیحما ـ  3   یهای مرتبط با فناور  ی هاو 
 .هاتیاولو براساس نینو

  چهارم برنامه قانون

 توسعه 

شوراي  مجلس

مصوب   ـاسالمي 

11 /06 /1383 

  «10» جزء

  «الف»بند 

 ( 135) ماده 

  ي هاي تصد  امور»  «،يتيحاكم  امور»  يهاحوزه   در  دولت  فيوظا  و  نقش

 يها يتصد  امور»  و  «ييربنايز  امور»  «،يخدمات و  يفرهنگ  ، ياجتماع

 : گردد ميتنظ ليذ شرح به و فيتعر «ياقتصاد

 :يتيامور حاكم ـ الف

 يآمار و اطالعات مل ،ياديبن قاتيعلوم و تحق ـ10 
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قانون و سند  

 باالدستی

  مرجع

کننده و  تصویب 

 تاریخ تصویب 

  بند و حكم

 قانونی
 حكم متن

قانون مديريت 

 خدمات كشور

شوراي  مجلس

اسالمي 

18 /7/1386 

  اول فصل

  (8)ماده 

 بند »ي«

  موجب   آن  تحقق  كه   است  يامور  از  دسته   آن:  يتيامور حاكم  ـ(  8)  ماده 

ل همه شام  تيمحدود  بدون  آن  منافع  و   است  كشور  تيحاكم  و  اقتدار

 تيمحدودنوع خدمات موجب   ن ياز ا يمندبهره  و  ده ياقشار جامعه گرد

 .شودينم گرانيد استفاده  يبرا

 كشور تيريو مد يآمار و اطالعات مل، ياديبن قاتيتحق ـ ي :لياز قب 

قانون برنامه پنجم  

 توسعه 

 شوراي مجلس

مصوب   ـ اسالمي

15 /10 /1389 

  »ط« بند

تبصره  

«18 » 

توانمند در تراز    يو فناور  يقاتيتحق  ،يمراكز علم  تيو تقو  جاديـ ا  ط

 ياديو فنون بن  علوممختلف    يهاو با امكانات خاص در شاخه  يالمللنيب

  دانش،   خلق  جهت   در  دانشمندان  و  نخبگان  يريكارگبه  با  يراهبرد  و

 برنامه طول  در ثروت به علم ليتبد و نو يها ده يا

نقشه جامع علمي  

 كشور

 انقالب عالي شوراي

 1389 ـ فرهنگي

 راهبرد

  و 13 كالن

  راهبردهاي

  و ملي

 اقدامات

 ليذ ملي

 آن 

آموزش و پژوهش در حوزه    قويت ت  و  تعميق   و  توسعه  :13  کالن  راهبرد

 پايه علوم

 ملی:  راهبردهای

  به  پايه  علوم  تشويق و هدايت مؤسســات علمى و آموزشى در توسعه.  1

 نيازهاى جامعه. منظور گسـترش مرزهاي علم و پاسـخگويى به

 .پايه علومها در حوزه ورى نهادها و زيرساختافزايش بهره . 2

 ملی:   اقدامات

دار  هاى اولويتهاي كالن ملي و حمايت از آنها در حوزه طرحتعريف    .1

 (1) و بازار در آنها صنعتهاى گذارى بخش و افزايش سـرمايه

تشويق طرح الزام    .2 توسعه و  و  كاربردى  تحقيقات  و  مطالعاتى  به  هاى  اى 

 ( 1)   هاى علوم پايۀ مرتبط كرد بخشى از اعتبارات خود در پژوهش هزينه 

نظريه  .3 در  تشويق  و   پايه  علوم پردازى  جديد  مسيرهاي  براى كشف 

 ( 1) ميانبر علمي

ارتقاى روش  .4 و  آموزش  بازنگــرى  و محتواى  تمام   پايه  علومها  در 

 ( 1) سطوح تحصيلى

 (1)  با ساير علوم  پايه علومتقويت تعامل ميان  .5

منظور  علوم پايه به سازى مؤسسات آموزشى و پژوهشى در حوزة  شبكه   .6

اي از طريق اشتراک  رشته افزايش هماهنگى و همكارى و تقويت تحقيقات بين 

 (.2)   امكانات و تجهيزات، تقسيم كارهاى پژوهشى و جذب نخبگان علمى 

سند راهبردي  

كشور در امور 

 نخبگان 

 انقالب عالي شوراي

 ـ مصوب ـ فرهنگي

07 /11 /1391 

  ملي اقدام

ذيل  ـ4

راهبرد ملي 

 نخبگاني   اجتماع  حضور  جذابيت  افزايش  و  جذب  موانع  رفع  براي  تالش

 پايه علوم و اسالمي معارف انساني، علوم هايحوزه  در
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قانون و سند  

 باالدستی

  مرجع

کننده و  تصویب 

 تاریخ تصویب 

  بند و حكم

 قانونی
 حكم متن

راهبرد  ـ1

 2كالن 

سند ملي علوم و  

هاي  فناوري 

 هاي بنيادي سلول

 انقالب عالي شوراي

 ـمصوب  ـ فرهنگي

23 /7/1392 

  «24» جزء

ذيل بند  –

«7»  

 اقدامات 

نظريه  از  حوزه  حمايت  در  تحقيق  و  علوم    پايه  علومپردازي  با  مرتبط 

هاي جديد علمي و با نگرش كاربردي براي كشف افق  ياديبن  يهاسلول

 اي جديد رشتهخلق علوم ميان

  هايسند سياست

 فناوري و علم كلي

  معظم مقام ابالغي

  ـ رهبري

26 /06 /1393 

 ياديبن قاتيو تحق هيپا علومتوسعه  « 3ـ1» بند

قانون برنامه ششم  

 توسعه 

شوراي  مجلس

اسالمي 

16 /01 /1396 

  ـ(66) ماده 

 12جدول 

  كشور   عالي   آموزش   نظام   مؤثر   حضور   منظور به   است   موظف   دولت   ـ (  66)   ماده 

  و   المللي بين   سطح   در   دانشجو   تربيت   و   فناوري   و   علم   نشر   و   توسعه   توليد،   در 

  طول   در   فناوري،   و   پژوهش   و   عالي   آموزش   كيفيت   ارتقاي   و   توازن   برقراري 

 .نمايند   ي ي اجرا   را (  13)   و (  12(و ) 11)   شماره   جداول   برنامه 
  دانشجويان   تعداد 

  كل   به   پايه   علوم 

 دانشجويان 

1396 1397 1398 1399 1400 

318400 339800 362600 370000 387000 

  دانشجويان   تعداد 

  تكميلي   ت تحصيال 

 پايه   علوم 

106000 117000 129000 135000 143000 

 
 

( قانون مديريت  8ه )شود در فصل اول، مادمالحظه مي  1طور كه در جدول  همان

در   و  توسعه؛  135)ماده    «الف»بند    «10»جزء  خدمات كشوري  چهارم  برنامه  قانون   )

قانون    ( 8)ماده    براساس.  ذكر شده استعنوان يك امر حاكميتي  به  « بنيادي  تحقيقات»

آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب  »  مديريت خدمات كشوري، امور حاكميتي 

اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده  

بهره براي  و  محدوديت  موجب  خدمات  نوع  اين  از  نميمندي  ديگران    .«شوداستفاده 
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  قات ي تحق   هابه آن  شود،انجام مي  پايه  علومتحقيقاتي كه در    اغلب طور كه بحث شد  همان

اوليه حكم فوق ناظر به اينكه  براساس شرط  توضيح بيشتر اينكه    .نديگويم   هيپا اي  ي اديبن

اقتدار و حاكميت كشور است» بارز    «تحقق آن موجب  از منظر    پايه  علومو خصوصيت 

زا  بسيار آسيبتواند براي حاكميت  توجهي به اين علوم ميتوان گفت كم، ميبودن  زيربنايي

پايه بايد مبالغ    علومعلمي و فني  دستاوردهاي ها براي خريد  دولت  خصوص اينكههبباشد.  

صورت  اين دستاوردهاي علمي بهپرداخت نمايند. اگرچه برخي از كشورها از قابل توجهي 

براساس    گذارند.ها به اشتراک نميها و ملتكنند و آن را با ساير دولتانحصاري استفاده مي

منافع  »كند كه تصريح ميقانون مديريت خدمات كشوري    ( 8حكم ماده )متن شرط دوم 

  علوم  و فني  دستاوردهاي علمي   ، «آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده

   1. برخوردار هستند از قابليت نفع عموميپايه 

بر تحقيقات  تأكيد  قانون مديريت خدمات كشوري  و  توسعه  بنيادي    برنامه چهارم 

. در  استاز اهميت بسيار زياد اين علوم نزد قانونگذار    حاكيعنوان يك امر حاكميتي  هب

متعددي در جهت حمايت،    راهبردهايهمين خصوص در قوانين و اسناد سياستي، احكام و  

بنيادي    دهي و راهبري علوم سازمان به تصويب رسيده است. بررسي و  پايه و تحقيقات 

دهد كه اين  بنيادي نشان مي  و تحقيقات  پايه   علوممرتبط با    يتحليل احكام و راهبردها

 ضعف است.نقطه احكام داراي چند 
 

 یتیحما یمشخص نبودن سازوکارها  .1

احكام  ها،  و برخي برنامه  اجرايي  يكي از داليل عدم تحقق اهداف و مقاصد اسناد باالدستي 

براي مثال    در همين خصوص،ها و معيارهاي دقيق ارزيابي است.  نبود شاخصغيرشفاف و  

 
نوعي  . نمونه بارز اين موضوع ساخت واكسن مقابله با كرونا توسط محققان در داخل كشور است كه به 1

 ثير خود قرار داد.أاقشار جامعه را تحت ت همه 
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  تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ( قانون اهداف، وظايف و  2« ماده )3در بند »

تحقيقاتبر    قانونگذار توسعه  از  حمايتي  اما    دارد.   تأكيدبنيادي    حمايت  سازوكارهاي 

منظور از حمايت چه نوع حمايتي است، تصريح نشده است.  اينكه  و  مشخص نشده است  

به بيان عبارات كلي    صرفا در اينجا معيار ارزيابي و نظارت مشخص نشده و  طور كلي  به

 اكتفا شده است.  

حاكي از    پايه  علومبررسي و تحليل روند نحوه نگارش متون اسناد و قوانين مرتبط با  

پيدا كرده  گويي امتداد  سوي كليگويي بهنگارش اين اسناد است و از كلي  نحوه  عدم تكامل

دهي مشخص و فاقد  عبارت ديگر متن احكام و راهبردها بسيار كلي، فاقد جهت. بهاست

ماده   است. در حكم  ارزيابي  نيز    ( 66)معيار  توسعه  برنامه ششم  نگري    عديبُتك قانون 

اشتغال اين  ازجمله  ( حاكم است و ديگر ابعاد كيفي  پايه   علوم)افزايش تعداد دانشجويان  

  علوماصلي پژوهش در    و امكانات آزمايشگاهي كه الزمه  دانشجويان، توجه به تجهيزات 

 توجهي شده است.است و... بي پايه

 

 های باالدستی عدم اتخاذ قوانین موضوعه ناظر به سیاست . 2

 جامع  نقشه  ازجملهنشان داده شده است در اسناد باالدستي    1كه در جدول    طور همان 

كلي علم و فناوري، سند راهبردي كشور در امور نخبگان و سند  هايسياست   كشور،   علمي

فناوري  و  علوم  سلول ملي  بنيادي هاي  از    ،هاي  حمايت  جهت  و   پايه  علوم راهبردهايي 

سطحي باالتر از قانون و   دراسناد باالدستي    قاعدتا  .  است   شده   گنجانده  بنيادي   تحقيقات 

 و  راهبردها   سازيپياده   براي   است   الزم   و   است  گذاريقانون   نظام راهنماي    عنوانه ب 

قانوني به تصويب برسد. احكامي كه در آن منابع الزم، وظايف   م احكا  ،اسناد   اين  هايسياست 
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 دهدمي   نشان   بررسيشفاف ذكر شده باشد. با اين همه    صورت به   ناظر   و  مجري   هاي دستگاه 

مندرج در اين اسناد بدون پيوست   راهبردهاي از تصويب اين اسناد،    ها سال   گذشت  از   پس   كه 

است بيان شود  الزماجراي آنها به فراموشي سپرده شده است.   عمال    و اندمانده  باقي قانوني

( 66)   مادهحكم مندرج در    ، االجراستكه الزم   پايه  علوم كه تنها مصوبه قانوني در حمايت از  

 است.   پايه  علوم برنامه ششم توسعه ناظر به افزايش تعداد كمي دانشجويان    قانون

 

 الزامات محیطیبا  ی اجراییهاعدم تطابق سیاست .3

فني و  علمي  اقتصاديتحوالت  و  اجتماعي  است.    ،  وقوع  حال  در  زياد  بسيار  سرعت  با 

هم نتواند  قانونگذاري  و  سياستگذاري  نظام  يابد،  چنانچه  تكامل  تحوالت  اين  با  راستا 

آيد،  برمي  پايه   علوماثربخشي خود را از دست خواهد داد. آنچه از بررسي اسناد و قوانين  

سال    11از گذشت  نقشه جامع علمي كشور پس  ازجمله  دهد كه اسناد مهم  نشان مي

و  به است  نشده  با    تبع روزرساني  مرتبط  راهبردهاي  موضوع،  به  پايه  علوماين  روز  نيز 

رشتهاند.  نشده دانشظهور  گسترده  بيكاري  و  جديد  علمي  و    پايه  علومآموختگان  هاي 

هاي  خصوص طي سالهب  پايه  علومهاي  تمايل داوطلبان به سمت رشته  كاهش همچنين  

بنابراين آنچه در اينجا  اند.  پرداخته  هاكه اسناد و قوانين كمتر به آن  تحوالتي است  اخير از

هاي  بر واقعيتمبتنيبايد  طرفي  از  ريزي  سياستگذاري و برنامه  اهميت دارد اين است كه 

و از سوي ديگر با در نظر گرفتن منابع و امكانات موجود  باشد  المللي  اي و بينملي، منطقه

  واقع شوند.هم  مؤثرشدن،  اجراضمن و در دسترس طراحي شود تا  

 

 با بدنه اجرایی کشور  اجرایی های احكام و سیاست  ضعیف پیوند .4

ذكر راهبردهايي متعدد، بدون تعيين اولويت   اجرايي هاي موجود در اسناد يكي از چالش 
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خوبي  هنيز ب اجرايي در اسناد  پايه  علومو بدون تعيين مجري است. موضوعي كه در حوزه 

پزشكي،  شود.  مشاهده مي آموزش  و  بهداشت، درمان  فناوري،  و  تحقيقات  وزارت علوم، 

هاي اجرايي اصلي در  بنياد ملي نخبگان و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري دستگاه

دانشگاه  پايه  علومحوزه   ديگر  سطحي  در  دانشگاه  است.  و  اسالمي  آزاد  نور،  هاي  پيام 

در سند نقشه جامع  هستند. با اين همه    اين حوزهغيرانتفاعي نيز ديگر مجريان فعال در  

كشور،   نخبگانعلمي  امور  در  كشور  راهبردي  و  و    سند  علوم  ملي  هاي  فناوريسند 

ناظر به حمايت و    راهبردها و احكامي   و حتي قانون برنامه ششم توسعه  هاي بنياديسلول

است  پايه  علومتقويت   راهبردها  ،آورده شده  اين  در  از  وظايف  ،اما  هاي  دستگاه  هريك 

 است.   دهشنمشخص صورت شفاف بهنفعان اصلي عنوان ذيهب الذكرفوق مجري

 

 ی اجرایی ها سیاست   یی اجرا   ضمانت فقدان    . 5

هاي  شرطشدن نيازمند شرايطي است. يكي از پيشمصوب براي اجراييها و قوانين  سياست

خصوص  هب  پايه  علوممنابع مالي است. بررسي مصوبات قانوني در حوزه    تأمينبسيار مهم  

دانشجويان علوم پايه نشان  ششم توسعه ناظر به افزايش تعداد كمي  حكم بند قانون برنامه  

اي مستقل براي كمك به تحقق اين بند در نظر  گاه رديف بودجهدهد كه دولت هيچمي

است. ملي    حتي  نگرفته  اقدام  تعريف    13راهبرد    1در  بر  كه  علمي كشور  نقشه جامع 

اين    عمل آمده، هب  يهاشده است، طبق بررسي  تأكيد هاي كالن ملي و حمايت از آنها  طرح

پس  طرح بهها  شروع  عدم  از  پيش  منابع  تأميندليل  شدند.  متوقف  ديگر  مالي  شرط 

در  بيان شد    كه  طورنفعان در اجراي قانون است. اما همانذي  مشاركت و همكاري همه

  توجهي شده است. نفعان كمو قوانين مصوب به ذياجرايي متن اسناد 
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 پایه  علومنیروی انسانی های مرتبط با شاخصعملكرد دولت در ب( 

هاي پيشرفت علمي در هر حوزه علمي  ترين پيشران ديده يكي از مهم نيروي انساني آموزش 

مورد توجه    پايه   علوم ن برنامه ششم توسعه در حوزه  ، اين موضوع در قانو شوند محسوب مي 

  علمي و هيئت  ، اعضاي  پايه   علوم وضعيت تعداد دانشجويان    اين بخش . در  قرار گرفته است 

 آموختگان علوم پايه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. همچنين وضعيت اشتغال دانش 

 

 پایه علومدانشجویان تعداد  .1

  هاي آموزشزيرنظام  آمار كل دانشجويان كشور در همه  1398ـ1399در سال تحصيلي  

آمار    2در جدول  دانشجو بوده است.    3،182،989تمامي مقاطع تحصيلي حدود  عالي و در  

 عالي آورده شده است.  به تفكيك زيرنظام هاي آموزش پايه علومدانشجويان  

 

پایه به تفكیک دستگاه اجرایی و مقطع   . تعداد دانشجویان گروه علوم2جدول  

 1398ـ1399تحصیلی در سال تحصیلی 

نوع وابستگی  

دستگاه 

 اجرایی 

 دستگاه اجرایی 

 مقاطع تحصیلی دانشجو 

 جمع
 کارشناسی کاردانی 

کارشناسی 

 ارشد 

دکتری  

 تخصصی

 دولتی

  علوم،   وزارت 

  و  تحقيقات 

 فناوري

85 65.913 27.897 11.683 105.578 

 18.419 426 1.364 16.629 0 نور   پيام دانشگاه 

  دانشگاه 

 فرهنگيان 

 

0 6.186 104 0 6.290 
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  بهداشت،   وزارت 

  آموزش   و  درمان

 پزشكي

0 12 299 468 779 

  هايدستگاه ساير

 اجرايي 
0 263 538 138 939 

 132.005 12.715 30.202 89.003 85 جمع

 غیردولتی

  آزاد دانشگاه 

 اسالمي 
443 53.102 8.219 4.629 66.393 

  آموزش   سسات ؤ م 

  ـ   غيردولتي   عالي 

 غيرانتفاعي 

55 6.379 1.337 170 7.941 

 74.334 4.799 9.556 5.9481 498 جمع

 206.339 17.514 39.758 148.484 583 جمع کل 

 عالي  آموزشريزي سسه پژوهش و برنامهؤم مأخذ:

 

كل دانشجويان گروه   تعداد   1398  ـ 1399  تحصيلي سال    در   2آمار جدول    براساس 

 كشور،  دانشجويان  كل  به   پايه  علوم  دانشجويان   نسبت .  است   بودهنفر    206،339علوم پايه  

 51  معادل  دانشجو  105،578  با   پايه  علوم  دانشجويان. بيشترين حجم  است   درصد   6/ 48

 و  تحقيقات  علوم،  وزارت   نظارت  تحت   هايدانشگاه   در  پايه   علوم   دانشجويان  كل    درصد 

 دانشجويان  درصد  62  حدود  خصوص،  همين  در.  هستند   تحقيق  و  تحصيل  به  مشغول  فناوري

 كارشناسي  مقطع  در   فناوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  هايدانشگاه   در  تحصيل  به  مشغول

 به  مربوط  نيز  دانشجو   نفر   939  با  پايه  علوم  دانشجوي  حجم  كمترين.  كنند مي   تحصيل

 اجرايي است.   هاي دستگاه  به  وابسته   پژوهشي و   عالي  آموزش   سساتؤ م  و   هادانشگاه 

  71دانشجو معادل    148،484از منظري ديگر بيشترين حجم دانشجوي علوم پايه با  

نفر در مقطع كارداني مشغول به تحصيل    583درصد  در مقطع كارشناسي و كمترين آن با  
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  28دانشجو يعني حدود    57،272  تحصيالت تكميلي علوم پايه نيز با هستند. دانشجويان  

حدود  ( كل دانشجويان علوم پايه در ميانه اين طيف قرار دارد. از منظري ديگر  %28)  درصد 

هستند و  هاي دولتي مشغول به تحصيل  دانشجويان علوم پايه در دانشگاه  از  درصد   63

 .است درصد   37محور هاي شهريهدانشگاهدر ها  در اين رشته دانشجو  پذيرش

 معلو دانشجويان تعداد شاخصدرخصوص  مقايسه هدفگذاري برنامه ششم توسعه  

با عملكرد دولت در اين زمينه    ه ي پا   علوم تحصيالت تكميلي    ان ي دانشجو   تعداد  پايه همچنين 

تعداد   در قانون برنامه ششم توسعه   تحقق اين هدف دارد.   نشان از ضعف عملكردي دولت در 

براي  به ه ب   1396 سال  دانشجو  پايه  سال  دانشجو  116،000و    318،400ترتيب  عنوان 

 مطابق  باشد. هاي اجراي برنامه روند افزايشي داشته بايست طي سال هدفگذاري شده كه مي 

تحصيالت    ان ي دانشجو   تعداد و    پايه   علوم تعداد دانشجويان    1گزارش عملكرد برنامه ششم توسعه 

 مقدار  با  كه  برآورد شد   99،677و    244,219با   برابر  ترتيب به   1396 اين گروه در سال تكميلي  

 دانشجو  16،323و   74،181 ترتيب به   سال  همين  براي  توسعه  ششم  برنامه  در  هدفگذاري شده 

تحصيالت    ان ي دانشجو   تعداد    و   پايه   علوم  دانشجويان  تعداد  شاخص همچنين  دارد.   اختالف 

 هاي سال  طي  كاهشي  روند  اين  و  كرده  آغاز  را  نزولي  روند  1395 سال  از  ، ه ي پا   علوم تكميلي  

نفر و تعداد    206،339به    پايه   علوم تعداد دانشجويان گروه   1399 سال  يافت. در  ادامه  نيز  بعدي 

شده   مقرر  ميزان  با   رسيد. اين آمار  نفر   57،272 به   پايه   علوم دانشجويان تحصيالت تكميلي  

قانون برنامه، بسيار  درخصوص  طور كلي عملكرد برنامه  دارد. به  فاصله  براي همين سال در 

درصد و در مورد دانشجويان تحصيالت تكميلي نزديك    50تعداد دانشجويان كارشناسي حدود  

  علوم درصد با هدفگذاري قانون برنامه ششم فاصله دارد. )روند كاهشي تعداد دانشجويان    60به  

 
سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، بخش آموزش عالي و علم  .  1

 . 1398و  1397، 1396هاي و فناوري. سال 
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برنامه ششم    ه ي پا علوم تحصيالت تكميلي    ان ي دانشجو   تعداد و    پايه  با هدفگذاري  در مقايسه 

 قابل مشاهده است(.    4و    3ول  ا در جد   توسعه، 

 

 در مقایسه     ه یپا  علوم   انیدانشجو  تعداد. وضعیت  3جدول  

 توسعه  ششم   برنامه با هدفگذاری    

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  206،339 210,336 216،677 244,219 عملكرد

هدفگذاري برنامه ششم  

 توسعه  
318،400 339800 362600 370000 387000 

 .1398و  1397، 1396هاي سال گزارش عملكرد برنامه ششم توسعه  ـ  سازمان برنامه و بودجه  مأخذ:

 

  هیپا  علومتحصیالت تكمیلی    انیدانشجو  تعداد . وضعیت  4جدول  

 توسعه   ششم  در مقایسه با هدفگذاری برنامه 
 

 1400 1399 1398 1397 1396  سال

  57272 63,353 68،350 996،77 عملكرد

هدفگذاري برنامه ششم  

 توسعه  
116000 117000 129000 135000 143000 

   .همان مأخذ:

 

 اين  در  جدي  هايپايه يكي از چالش   علوم   هايرشته   در   تحصيل   براي  داوطلبان  كاهش

مقام معظم رهبري نيز بوده   تأكيد  مورد  كه  است  موضوعاتي  ازجملهاين مهم    .است   رابطه

 از   يپژوهش   و  يعال   آموزش   مؤسساتو    ها دانشگاه   در   پايهعلوم    هايرشته   دانشجويان  1. است 

 
که    یض ایر  که مثالً حدود پنجاه درصد داوطلبان کنکور رشته   دهدی اند نشان م که به من داده  یآمار».  1

مهم     یهارشته   نیکشور خطرناک است؛ ما ا  نده ی آ  یبرا  نیکرده؛ ا  داي است، کاهش پ   یمهم    اريبس  رشته 
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 سازمان   سوي  از  شده  منتشر   آمار.  شوند مي   پذيرش  تجربي  و   رياضي  هايرشته   داوطلبان  بين 

 با  رياضي  گروه داوطلبان  تعداد   ري اخ   يها سال   يط  كه  دهدمي  نشان   كشور  آموزش   سنجش

 درصد  11  فقط ،  1399  سال   سراسري   آزمون   آمار   طبق .  است   شده   مواجه   شديدي  كاهش

آزمون   براساس  كه  است   حالي  در  اين.  اند كرده   نام  ثبت  رياضي  گروه  در  داوطلبان آمار 

درصد بوده است. اين موضوع   25و    19  ترتيب به   ميزان   اين   1390  و  1395  سال  سراسري 

 در متفاوت است و عمده داوطلبان با هدف پذيرش    تجربي   علوم  گروه   داوطلبان   درخصوص 

 گروه  وارد   داروسازيدندانپزشكي، پزشكي و    هاي رشته   خصوص ه ب   ي پزشك  گروه  هاي رشته 

حاكي از آن است كه استعدادهاي برتر نظام آموزش   ها واقعيت   اين.  شوند مي   تجربي  علوم

دارند   پايه   علوم فني و مهندسي و    هاي رشته   در   تحصيل  سمت   به   كمتري عمومي، گرايش  

 خواهد  بدتر  مراتب به   آينده   در  وضعيت   اين   نشود،   تعبيه  جبراني   سازوكارهاي   كه   صورتي   در  و 

 . شود مي   توانمند دانشجويان  از  خالي  مهندسي   و   فني و  ه ي پا علوم   هايرشته   و  شد 

هاي علوم پايه، بيكاري گسترده در  از داليل عمده كاهش داوطلبان تحصيل در رشته

علمي گروه  سال    است.  اين  فارغ  1395در  بيكاري  همه  نرخ  در  دانشگاهي  التحصيالن 

  24حدود    پايه  علومدرصد و در    22تحصيلي، حدود    مقاطع  هاي علمي و در كليهگروه

تحصيلي افراد    اين نسبت با مالک قرار دادن اصل تناسب مقطع و رشتهدرصد بوده است.  

هاي صورت  دهد. بر همين اساس با بررسيتري را نشان ميبا شغل آنها، عدد بسيار كوچك 

 رشته  از شاغلين داراي نفر  15 حدود فقط   التحصيل دانشگاهيفارغ نفر 100هر   گرفته از

در ميان    13در اين ميان، گروه علوم پايه با نسبت    .هستند متناسب تحصيلي  مقطع  و

درصد از    13ترين وضعيت را داراست. بدين معنا كه فقط  هاي علمي، ضعيفساير گروه

 
مقام معظم رهبري در    انات ي. بم« یالزم دار  نده یآ   یبرا  ـ   را  کی زيف   ایرا    ی اضیخصوص مثل ره بـ  را    ه یعلوم پا

 . 20/03/1397 ،هااز استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه  یجمع  دارید
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غول به  هاي علوم پايه، متناسب با رشته و مقطع تحصيلي خود مشالتحصيالن رشتهفارغ

فعاليت هستند. اين مقدار براي گروه فني و مهندسي، علوم پزشكي و علوم انساني و هنر  

دانشبه  1. است  24و    18،  31ترتيب  به ديگر  است  عبارتي  الزم  دانشگاهي  آموختگان 

آموزش با  و مهارتمتناسب  احراز  ها، مقطع تحصيلي و خصوصيات  را  هاي خود، شغلي 

ورت از يكسو با هدررفت منابع مواجه خواهيم بود و از سوي ديگر  نمايند؛ در غير اين ص

هاي خود را پيدا نخواهد كرد. اين موضوع كاهش  ها و توانمنديفرد توانايي بروز خالقيت

فعاليت پايين  اثربخشي  و  شغلي  داشت.رضايت  خواهد  دنبال  به  نيز  را  كلي    طوربه   ها 

در كشور يكي از داليل اصلي كاهش    پايه  علومالتحصيالن  وضعيت نامناسب اشتغال فارغ

 2. هاستمتقاضيان به سمت تحصيل در اين رشته

 

 پایه  علوم نسبت استاد به دانشجو درگروه .2

 نسبت  است،   يآموزش   نظام   هر   كيفي  عدُب  دهندهنشان   كه   مهم   بسيار  هاي شاخص   از   يكي 

 تأكيدبرنامه ششم توسعه نيز مورد  قانون ( 66) ماده شاخص در  اين . است  دانشجو   به  استاد 

كل   تعداد (  5)مندرج در جدول    1398ـ 1399آمارهاي سال تحصيلي    طبق بر   بوده است. 

 بوده  نفر  87،275  حدود  كشور  عالي  آموزش   هاي زيرنظام   تمامي   در   علمي  هيئتاعضاي  

مشغول به  پايه علوم در حوزه    درصد  14/ 32 معادل  نفر 12،504 حدود تعداد اين از. است 

. است  36 حدود  عالي  فعاليت هستند. شاخص نسبت استاد به دانشجو در كل نظام آموزش 

 تحصيل  به  مشغول  دانشجو   نفر  36  دانشگاه  علمي   هيئتهر عضو    ازايبه   كه  معنا  بدين 

 
  ، «ها در ايرانآموختگان دانشگاه ت و مشاغل دانش ال بررسي تناسب تحصي»   حاسبات براساس گزارش. م1

 .1395، جمهوريرياست  هاي تحول و پيشرفتمركز همكاري 

 .1396 سال  ، گزارش عملكرد برنامه ششم توسعه  ـ سازمان برنامه و بودجه . 2



 

 ________________________________________________  

 
19 

. است   باالتر  كيفيت   از   حاكي  ، باشد  تر اين نسبت پايين   ه هرچ   كه   است  ذكر  شايان.  هستند 

 عالي   آموزش  نظام  كل  با  مقايسه  در  كه  است؛  16/ 50  حدود  پايه   علوم  حوزه  در  شاخص  اين 

 داشته  لي دل   دو تواندي م  يكمّ  تي مطلوب   ني البته ا   .دهد مي   نشان  را  بهتري  مراتببه   وضعيت

 و   هي پا  علوم   حوزه  در  جديد  علمي  ت ئهي   اعضاي  استخدام  و  پرورش  شي افزا  نخست:  باشد 

 .است   ه ي پا علوم   يها رشته  به   ورود  ي برا  ان يدانشجو   يتقاضا   كاهش  جهت   به   دوم

  ـ   عالي غيردولتي  آموزش  مؤسسات در  پايه    علومبيشترين نسبت استاد به دانشجو  

عالي و    آموزش   مؤسساتها و  نفر است و كمترين آن در دانشگاه  45غيرانتفاعي با حدود  

نفر است.    يك پژوهشي تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با حدود  

علمي مشغول به فعاليت است.  هيئت  علوم پايه، يك عضو     يك دانشجو  ازاي تقريبا يعني به

وزارت بهداشت به    پايه  علوم)ممكن است نسبت بسيار پايين استاد به دانشجو در گروه  

  ي، مي وشيبي،  كالبدشناس هاي علوم پايه پزشكي مانند  اين دليل باشد كه دانشجويان رشته

اين محاپزشك  كيزيف  ي،ولوژيزيف  ي، شناسانگل  ي،شناسكروبي م  ،هيتغذ در  و...  سبات  ي 

دانشگاه براي  نسبت  اين  است(.  نشده  و  ذكر  تحقيقات  علوم،  وزارت  نظارت  تحت  هاي 

 است.   18عنوان متولي اصلي پرورش نيروي انساني حوزه علوم پايه، حدود هفناوري ب

 

 تفكیک دستگاه اجرایی   پایه  علوم. نسبت استاد به دانشجویان  5جدول  

 1398ـ1399در سال تحصیلی 
وابستگی  نوع 

 دستگاه اجرایی 
 دستگاه اجرایی 

دانشجویان  

 علوم پایه

علمی هیئت 

 پایه علوم

نسبت استاد 

 به دانشجو 

 دولتی

 49/18 5،709 105،578 فناوري   و   تحقيقات   علوم،   وزارت 

 23/24 760 18،419 نور   پيام دانشگاه 

 78/42 147 6،290 فرهنگيان  دانشگاه 
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وابستگی  نوع 

 دستگاه اجرایی 
 دستگاه اجرایی 

دانشجویان  

 علوم پایه

علمی هیئت 

 پایه علوم

نسبت استاد 

 به دانشجو 

 ـ 82 0 اي وحرفهدانشگاه فني

  و   درمان   بهداشت،   وزارت 

 پزشكي  آموزش
779 626 24/1 

 49/4 209 939 اجرايي   هايدستگاه ساير

 52/17 7533 132.005 جمع

 غیردولتی

 85/13 4.793 66.393 * اسالمي آزاد دانشگاه 

  عالي   آموزش  مؤسسات

 غيرانتفاعي  ـ غيردولتي
7.941 178 61/44 

 95/14 4971 74.334 جمع

 50/16 12504 206.339 جمع کل 

 استفاده شده است.  1395  ـ 1396  تحصيلي   سال   آمار   از   اسالمي،   آزاد   دانشگاه   علمي   هيئت اعضاي    هاي داده   به   دسترسي   عدم   دليل به *  

 .عالي آموزش ريزيبرنامه و پژوهش سسهؤم :مأخذ

 

قانون برنامه  11مندرج در جدول   هاي با نسبت   5  جدول   آمار مقايسه    و   بررسي   از   پس 

كلي استاد   نسبت  با  پايه  علوم   گروه  در  دانشجو  به  استاد  نسبت   گفت  توانمي   توسعه  ششم

 وزارت  نظارت  تحت  هايدانشگاه غيردولتي،    هايدر نظر گرفته شده براي دانشگاه   به دانشجو

 زير   از   برخي   در   حتي.  دارد   وجود  كافي   تناسب  ششم  برنامه   قانون  در  بهداشت   وزارت  و   علوم

 بوده است.  نيز  اين نسبت كمتر از هدفگذاري برنامه ششم توسعه  عالي  آموزش  هاينظام 
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 پایه  علومگروه آموزش و پژوهش عملكرد دولت در ج( 

آموزش و پژوهش است. آموزش    دو ركن اصلي هر حوزه كننده  باكيفيت تضمينعلمي 

تواند به توليد مستندات علمي  مي  باكيفيت  و پژوهش  انسانيي نيروي  هات خروجيكيفي

ثير مستقيمي  أتواند تتر ميكيفيت آموزش حتي در سطوح پايين  و اثربخش منجر شود. 

  وس داشته باشد. در اين بخش به وضعيت آموزش در  علمي   هر حوزهدر عملكرد پژوهشي  

توليدات  وضعيت  و همچنين به  ي  آموزش عموم  خصوص در دورههبپايه    علوم  مرتبط با 

 شود. علمي آن پرداخته مي

 

 در دوره آموزش عمومی پایه  علوممرتبط با دروس آموزش وضعیت  .1

پيشرفت در آموزش و يادگيري رياضيات و علوم در  كه سطح    (Thames)  تيمز  در آزمون

كند، وضعيت كشور ايران  گيري ميرا هر چهار سال يكبار اندازه  هاي چهارم و هشتم پايه

  رياضي و علوم پايهدروس  در آزمون    يايرانآموزان  دانش،  2019مناسب نيست. در سال  

( بوده  500)  زتيم اس يمق ه هر دو زير نقطه مركزي  ك 441و  443با كسب نمرات چهارم 

رتبهبه است   بين    48و    50هاي  ترتيب  در  اندكشور كسب كرده  58را  . در همين سال 

ه  كه هر دو نمره مشابه با پاي  499و    446با كسب نمرات    هشتم  آزمون رياضي و علوم پايه

كشور   39را بين    32و    29هاي  ترتيب رتبهبه  ز بوده،تيم  اس يمقچهارم زير نقطه مركزي  

در آزمون سراسري نيز ميانگين دروس مرتبط با علوم پايه دچار افت    .اندهدست آوردهب

عنوان مثال ميانگين درس رياضي در هر سه گروه رياضي فيزيك،  شديدي شده است. به

،  9/3به  درصد    9/2،  10،  6/ 3ترتيب از نمره  به  1396در سال  علوم تجربي و علوم انساني  

 رسيده است.   1400در سال  درصد 5/1و  7/3
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كه    آموزان ايراني در المپيادهاي جهاني نيز گوياي اين واقعيت است ضعيت دانشو

  كيفيت در دروس مرتبط با علوم پايه مواجه هستيم. شديد  آموزش عمومي با افت    در دوره

  ، فيزيك5رياضي رتبه    هايالمپياددر    2017آموزان ايراني در سال  با وجود اينكه دانش

در    ؛را كسب كرده بودند  7و علوم كامپيوتر رتبه    3  رتبه  زيست ،  3رتبه    ، شيمي11  رتبه

رياضي رتبه    هايطوري كه در المپياد. بهشدندبا افت شديدي مواجه    2021المپياد سال  

تكرار    7در علوم كامپيوتر رتبه  و    9رتبه  ، زيست  10  رتبه  ، شيمي 19  رتبه   ، فيزيك29

  علوم در دوره  دروس  وضعيت آموزش و يادگيريدهد كه  نشان مي  آمارهااين    1.استشده  

تواند، آينده  ميآن  و قاعدتا  پيامدهاي    ندآموزش عمومي از وضعيت خوبي برخوردار نيست 

 قرار دهد.   تأثيرشدت تحت هبرا عالي تحصيالت  دورهباالخص  پايه  لومع

 

 پایه  علومدستاوردهای علمی گروه   .2

با كيفيت در مجالت    علمي   مستندات   انتشار ،  الملليالمپيادهاي علمي بينسب جوايز در  ك

،  « زيست فناوري»   هاي جديد همانندفناوريو    علومترش  س و گ  ، ايجاد الملليبينمعتبر  

علوم  »، « ايفناوري هسته» ، «هاي بنياديسلول»، «شناختيعلوم»، «نانوعلوم و فناوري »

ويژه  ههاي مختلف بدر حوزه  كشورعلمي  كننده رشد  همگي بيانو...    «هاي هوافضاو فناوري

  ز يكي ديگر ا  2« طرح رصدخانه ملي»ازجمله  هاي كالن ملي  انجام طرحعلوم پايه است.  

كه راهبري علمي    است هاي علمي و فناوريكشور در زمينه  رشد هاي سير صعودينشانه

بر بوده است.  آن  پايه كشور  علوم  ديگر موفقيتعهده محققان  در  از  پايه    علومحوزه  ها 

 
  راهكارهاي   و  آموزشي  نظام  كيفيت  وضعيت  بررسي»  گزارش  ،اسالمي   شوراي  مجلس  هاي  پژوهش  مركز.  1

 .1400 ماه اسفند ،«آن یارتقا سياستي

كشور مطرح و تصويب    های علمیشورای پژوهش در    1377در سال    طرح رصدخانه ملی ایران اولين بار.  2

 ( است.  IPMهاي بنيادي )شد. پشتيباني علمي اين طرح برعهده اساتيد و محققان پژوهشگاه دانش 



 

 ________________________________________________  

 
23 

موضوعاتي  مي به  در    هايپيشرفتازجمله  توان  علمي  ژنتيك،  علم  چشمگير  ديپلماسيِ 

موفقالملليِنبي آزمايش    در  مشاركت  سرن هايو  همانند  در  حت  1،بزرگ  جامع  قيقات 

مواردي از اين هاي انرژي و  دارويي، كاتاليزورها و شيمي مواد، حوزهصنايع    ،شناسيزلزله

نظرات  نوع   و  آرا  به  رجوع  دانش،  مرزهاي  راستاي  در  حركت  بر  عالوه  نمود.  اشاره 

دانشمندان و محققان ايراني از طريق تقاضاي داوري مقاالت و ويراستاري علمي در مجالت  

 موعه افزود. المللي را نيز بايد به اين مجعلمي بين

پا علوم  حوزه  سال  ، يپزشك  ه يدر  طول  پ  ي هادر  از  اسالمنا  يروزيپس    ، يقالب 

مند در  نتوا  نيو محقق  يعلم  تئيه  يروين  نيمأو ت  يل يتكم  التيگسترش قابل توجه تحص

  ي ها گسترش دانشگاه  ،امر  ن يا  جهيرود. نت يشمار معمده به  ي از دستاوردها  ،داخل كشور

  شكپزرايپزشك، دندانپزشك، داروساز و پ  يروهاين  تيبه تربيي  پاسخگو  يبرا  يعلوم پزشك 

 بوده است. نهيمز  نيكشور در ا يي و خودكفا

ررنگ است. در بازه  هاي علمي علوم پايه بسيار پُدر حوزه توليدات علمي نقش گروه

سند بوده است. اين    70.657توليدات علمي ايران در گروه علوم پايه    2019ـ2015زماني  

( كل مستندات علمي ايران در اين بازه  %38درصد )  38حجم از سند علمي نزديك به  

است.   حدود  زماني  داشتن  با  پايه  علوم  گروه  اينكه  جالب  )  6نكته  %(    48/6درصد 

درصدي در   38هم (؛ س% 32/14)  علميهيئت درصد اعضاي  14دانشجويان و نزديك به 

 المللي كشور دارد.مستندات علمي بين

  

 
1  .CERN   جهان است که   ایفيزیک ذره  ترین آزمایشگاهزرگ ، بایهای هسته سازمان اروپایی پژوهش  یا

 .ایجاد شد فرانسه  در مجاورت مرز يسئ سو در کشور ژنو شرقی شهر   در بخش شمال 1954در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
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علوم پايه فني و مهندسي علوم پزشكي علوم انساني

 2019ـ2015یدر بازه زمان  های علمیگروه  کیبه تفك  رانیا تولیدات علمینمودار  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 1400نوآوري،   و فناوري  علم، ارزيابي و پايش ملي گزارش  :خذأم

 

علومأت بر  علمي    كيد  جامع  نقشه  در  و  پايه  توسعه  ششم  برنامه  قانون  كشور، 

اي براي نظام علم و فناوري  هاي كلي علم و فناوري دستاوردهاي قابل مالحظهسياست

طور كه در بخش قبلي مالحظه شد محققان علوم پايه  مراه داشته است. همانههبكشور  

از مستندات    درصد  38حدود    2019ـ2015زه زماني  سند علمي در با  70،657با انتشار  

ب را  دادههعلمي  اختصاص  ميخود  نشان  آمارها  حال  اين  با  تعداد  اند.  شاخص  دهد 

تمايل    كه  را آغاز كرده و اين بدان معناست  ليزوروند ن1395  دانشجويان علوم پايه از سال

نرخ  رو تغييرات در كاهش يافته است. ازاين پايه  علومهاي دانشجويان به تحصيل در گروه

از    قرار دهد.   تأثير تواند سهم ايران از توليدات علمي را تحت  متقاضيان اين گروه علمي مي

پايه علمي گروه پايين سهم سوي ديگر    علمي،  هايگروه  گروه ساير با مقايسه  در علوم 

علوم   هايپژوهش نقش به توجه  عدم و  علمي گروه اين هايبه رشته توجهيكم از  نشان

 است.  كشور آينده  و  حال استراتژيك براي و مهم  هاي فناوري توسعه در پايه
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 پایه  علوماعتبارات حوزه د( 

 سياستي،  هر   از   دولت   مالي   حمايت   ميزان   شد   مطرح   پيش   هاي بخش   در   كه   طور همان 

 هاسياست   اجراي   ضمانت   كافي،   اعتبارات   گرفتن  نظر   در   بدون .  است   آن  اجراي   كنندهتضمين 

 سياستگذارجامع علمي كشور    نقشهسند    در.  گيرد قرار مي   تأثيرتحت    شدته ب   هابرنامه   و 

فناوري    هاياولويت   تعيين  كه  است  كرده  تصريح و  و ميزان تخصيص   نحوه  منزله به علم 

 « الفكه در سطح »   پايه  علوم موضوع براي حوزه    اينمنابع، اعم از مالي و انساني است.  

شود كه   تأكيد   دي با اساسي است.    بسيار  ؛ اندگرفته   قرار   كشور   علمي  جامع  نقشه  هاي اولويت 

تا دستيابي به نتيجه   مدتطوالني   حمايت  نيازمند علوم پايه با توجه به ماهيتي كه دارند  

 .است  شده   آورده  اي پايه   هاي پژوهش   از  حمايت در   دولت عملكرد  و   وضعيت  اينجا در   . است 

 آموزشبخش  شوند.  اعتبار مي  تأمينهاي تحقيق و توسعه از پنج منبع  عموما  بودجه

  پايه   علومغيرانتفاعي خصوصي و منابع خارجي.    مؤسساتوكار،  عالي، دولت، بخش كسب

بنيادي   تحقيقات  بخشحوزهازجمله  و  كه  هستند  و  هايي  غيردولتي  تجاري،  هاي 

كردها در اين  اين بخش را ندارند و عموم هزينه  كرد دركافي براي هزينه  غيرانتقاعي انگيزه

و تحقيقات    پايه  علومعالي( است. با اين همه    )دولت و آموزش  بخش برعهده بخش عمومي

وجود   با  در  تأكيدبنيادي  توجهي  درخور  جايگاه  از  هنوز  باالدستي،  اسناد  و  قوانين  ات 

مشخص شده است،    6طور كه در جدول  دار نيستند. هماناي كشور برخورقوانين بودجه

هزار ميليارد تومان در قانون بودجه    5/4اي با حدود  هاي پايهميزان اعتبارات فصل پژوهش

توسعه    1400سال   و  تحقيق  فصول  ساير  با  مقايسه  توسعهپژوهشازجمله  در  اي،  هاي 

يق و توسعه در امور دفاعي، امور  فصل تحقازجمله  فصول تحقيق و توسعه در امور دهگانه  

هزار    18اجتماعي، اقتصادي، محيط زيست، امور مسكن و شهرسازي، سالمت كه حدود  
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دهد كه روند  هاي جدول همچنين نشان ميميليارد تومان است، بسيار ناچيز است. داده

( در  %26درصد ) 26طوري كه از نسبت به ،كاهشي بودههاي اخير اين اعتبارات طي سال

ذكر است   شايانتنزل يافته است.  1400( در سال %20درصد ) 20به حدود  1395سال 

هاي كاربردي است  كه فصول تحقيق و توسعه در امور دهگانه، در راستاي انجام پژوهش 

بارات  رسانند. اعتهاي اجرايي براي رفع نيازهاي پژوهشي خود به مصرف ميكه دستگاه

بنيادي در نظر    و تحقيقات پايه  علومهاي  كرد در حوزههزينه  اي كه برايهاي پايهپژوهش

عالي و پژوهشي به مصرف    آموزش مؤسساتها و شود، معموال  از طريق دانشگاهگرفته مي

ميمي ديگر  بياني  به  پژوهشرسد.  اعتبارات  سهم  گفت  پايهتوان  به  هاي  نسبت  اي 

اين اعتبارات نيز    ( است كه عمده% 20درصد )  20اي حدود  هاي كاربردي و توسعهپژوهش

1رسد. عالي به مصرف مي آموزش  مؤسساتها و از طريق دانشگاه
 

 

 

 ایهای پایهدر حوزه پژوهش  کرد دولت. نسبت هزینه6جدول

 به کل اعتبارات تحقیق و توسعه  

 1395 1396 1397 1398 1399 1400 فصول                 سال                                               

گانه تحقيق  فصول دوزاده 

 )ميليون ريال(   و توسعه 
221,811,433 100,313,656 82,844,445 74,674,738 71,352,914 61,067,479 

هاي  پژوهش فصل  

 )ميليون ريال( اي پايه 
44،950،931 22,144,738 19,079,650 13,741,809 18,150,370 16,182,011 

پژوهش هاي  نسبت 

 اي از كل )درصد( پايه 
20.27 22.07 23.03 18.40 25.43 26.49 

 . (1400الي 1395)  ساليانهواحده قوانين بودجه ماده 6هاي جدول شماره محاسبات براساس داده مأخذ:

 
از  1 قابل ذكر است كه بيش  نكته  اين  اعتبارات دانشگاه   80.  عالي دولتي    سسات آموزش ؤ ها و م درصد 

ت دولت  طريق  از  مي أكشور،  اعتبار  دانشگاه مين  كه  كشورها  ساير  برخالف  بنابراين  درآمدهاي  شوند.  ها 

رو هنگامي  اختصاصي قابل توجهي دارند، در اينجا درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بسيار ناچيز است. ازاين 

 بخش دولتي مدنظر است.   شود، صرفاً عمومي نام برده مي كه از بخش 
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كرد اعتبارات تحقيق و توسعه به تفكيك  هزينهدرخصوص  گرفته  هاي صورتبررسي

 دهد.  اي و كاربردي ساير كشورها وضعيت متفاوتي را نشان مياي، توسعههاي پايهپژوهش

سال   فعال   ارد ي ل ي م   607متحده    االت ي ا   2018در  در  توسعه    ق ي تحق   ي ها ت ي دالر  و 

)   ارد ي ل ي م   101با    اي پايه   تحقيقات   ميان   اين   در .  است   ه كرد هزينه    يها نه ي هز   از (  ٪ 17دالر 

  26  در همين سال   ز ي ن   ن ي چ   كشور .  است   داده   اختصاص   خود انه را به ي و توسعه سال   ق ي تحق 

كرده    اي پايه   قات ي را صرف تحق   خود انه  ي و توسعه سال   ق ي تحق  ي ها نه ي هز  از (  ٪ 6دالر )   ارد ي ل ي م 

كشورها  ب   گر، ي د   ي است.  نسبت  فرانسه،  تحق   ي شتر ي مانند  بودجه  صرف    ق ي از  را  توسعه  و 

  نه ي مطلق هز   ر ي متحده در مقاد   االت ي ا   و   ن ي از چ   ش ي كدام ب چ ي ، اما ه است   ه كرد   اي ه ي پا   قات ي تحق 

  بنيادي  تحقيقات   و  پايه  علوم   حوزه  در   شده  صرف   اعتبارات  شد،   بيان  كه   ور ط همان . اند كرده ن 

ا شود مي   تأمين (  عالي   و آموزش   توسط بخش عمومي )دولت   عموما   با  اياالت    ن ي .  حال، در 

درصد در سال    18از    وكار كسب انجام شده توسط بخش    اي پايه   قات ي متحده آمريكا سهم تحق 

  سهم   مجموع   گفت   توان مي   بنابراين است.    افته ي   ش ي افزا   2019درصد در سال    30به    2012

  بخش   سهم   درصد   17)   درصد   47  حدود   متحده،   اياالت   در   اي پايه   تحقيقات   در   كرد هزينه 

تحقيق و توسعه است و دولت فدرال    هاي هزينه   كل (  وكار كسب   بخش   سهم   درصد   30  و   دولتي 

 1. است   اي ه ي پا   قات ي تحق   ي مال   ن ي م أ منبع ت   ن ي تر ( همچنان بزرگ % 41درصدي )   40سهم    با 

  

 
1. NSF, "The State of U.S. Science and Engineering 2022", 2022. 
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 عالی آمریكا   آموزش  اعتبارات صرف شده در  .7  جدول

 2019های علمی در سال  برحسب گروه
 کل  از نسبت )هزار دالر(  اعتبارات میزان علمی گروه

 68.88 55,849,693 سالمت  و پايه  علوم

 21.24 17,740,230 مهندسي  و فني

 11.86 9,906,425 هنر  و انساني علوم

 100 83,496,348 مجموع 

Source:NSF, " Higher Education Research and Development: Fiscal Year 2019", 2021. 

 

كل اعتبارات تحقيق  درصد  70، نزديك به  عالي آمريكا  در آموزش 7اساس جدول  بر

اين    1. رسدمي  مرتبط با علوم پايه و سالمت به مصرف  در حوزهعالي،    آموزشو توسعه  

درصد    12درصد و براي علوم انساني نزديك به    21هاي فني و مهندسي  نسبت براي حوزه 

شده،   هزينه  اعتبارات  است  ذكر  شايان  و    صرفا است.  است  عمومي  بخش  به  مربوط 

ها  وكار و ساير بخشاعتبارات خود را از بخش كسب  ها عمدهطور كه بيان شد دانشگاههمان

عبارت اين است كه بيشترين حمايت دولت در بخش  كنند. معناي ديگر اين  دريافت مي

هاي علمي از  و سالمت است و ساير حوزههاي مرتبط با علوم پايه  عالي، از حوزه  آموزش

  شوند.اعتبار مي تأمينطرق ديگر 

اي  هاي پايهكرد دولت در پژوهش، سهم هزينهمشخص شد  6گونه كه در جدول  همان

روندي كاهشي داشته است. اين در حالي است كه در كشورهاي    1400تا    1395از سال  

هاي بخش عمومي از اين دسته از علوم افزايشي بوده است و اين  يافته، روند حمايتتوسعه

 
  یعلوم جو  ن،يعلوم زم   ، و اطالعات  وتريعلوم کامپ   هاي علوم پايه بدين شرح است.. عناوين برخي از رشته 1

اق  آمار   اتياضیر  ی، پزشک   ست یو ز   یست ی علوم ز  ،شناسي انوس يو علوم  ی،  م يش   ،کی زينجوم و اخترف   ،و 

 و... .  علوم سالمت، ک یزيف 
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هاي  كرد در علوم پايه است، بخشها عالوه بر بخش دولتي كه متولي اصلي هزينهحمايت

هيت انحصاري علوم پايه و تحقيقات بنيادي،  دليل اهميت استراتژيك و ماوكار نيز بهكسب

كرد بخش  بارز آن، افزايش هزينه شوند. نمونهروز بر حمايت از اين علوم متمركز ميروزبه

است.   2019در سال    درصد  30به    2012  در سال  درصد  18وكار اياالت متحده از  كسب

وكار  خصوصيات كسبوكار مزايا و  برخالف اين واقعيت، در كشور ايران كه بخش كسب

در سطح  را  سطح باالي استانداردهاي كيفي    و  يافته مانند رقابتي بودن كشورهاي توسعه

كنند.  گذاري ميهاي علوم پايه و تحقيقات بنيادي سرمايهتري دارند، كمتر در زمينهپايين

رصدي داشته  داي سهم صد هاي پايهكرد پژوهشمطلوب است كه دولت در هزينهبنابراين  

هاي  در ساير پژوهش  كردهزينه  هاي اين بخش را بپردازد( و عمدهباشد )يعني تمام هزينه

وكار و صنعت  هاي كسباي را با تعبيه سازوكارهاي تشويقي به بخشكاربردي و توسعه

ه باشد  اي بايد نگاه بلندمدت داشتهاي پايهديگر اينكه دولت در پژوهش  نكته  واگذار نمايد.

محور، بلكه  اعتبارات تحقيقات علوم پايه را نه براساس عملكرد و رويكرد سرانه  كردهزينهو  

عبارتي دولت نبايد در قبال  بهگرا تخصيص بدهد.  موريتأبراساس رويكرد استراتژيك و م 

 مدت را داشته باشد.وم پايه، انتظار بازدهي در كوتاهدر عل كردهزينه

 

 ها چالش

و پژوهش آموزش  اعتبارات بررسي وضعيت  و ميزان  انساني  نيروي  نظام    پايه   علوم  ،  در 

در اين خصوص وجود دارد. از    هاي عمدهدهد كه چالشعلمي و فناوري كشور نشان مي

  و  پايه   علوميين داوطلبان براي تحصيل در  نظر گزارش سازمان برنامه و بودجه، انگيزه پا

اصلي كاهش جمعيت    يلدال  در بازار كار   ي گروه تخصص  ني ا  النيالتحص فارغ  ن ييپا  ل اشتغا
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  پايه   علومهاي ديگر بر حوزه  اما در كنار اين برخي از چالش  1. است  پايه  علومدانشجويان  

 گذار است. تأثيركشور 

دانش  تأثير • ابزار سنجش  در منفي  بر    آموزان  فعلي  تفكر  كنكور  و  تعمق  روحيه 

علوم    هاي رشته  در   تحصيل  ادامه   براي   كه   خالق   هايذهن  شدن   فرسوده   و   آموزاندانش

  صرفا  هاي جمعي كه  همچنين در اين ميان نبايد از نقش رسانه  .استضروري  بسيار  پايه  

پردازند و اثرات سوئي  هاي ناصحيح ميل مالي به تبليغ و آموزشئبراي كسب درآمد و مسا

 .گذارند، نيز غافل بودآموزان ميبر شيوه يادگيري دانش

سطحي و  وجود تصور و تصوير نادرست از علوم و باالخص علوم پايه و ارائه بيان   •

 .پايه  نازل از كاربردي شدن علوم 

و    پايه   علوم   هايرشته  اهميتدرخصوص    رساني تبليغات و آگاهي  علت كمبودبه •

محبوبيت رشته  كم   نيز  ميان  پُ  هاي رشته  به  نسبت   ها اين  در  تجربي  علوم  رطرفدار 

هاي مختلف حوزه تحصيلي  داوطلبان به تحصيل در گرايشكم    اقبال موجب  ،  هاخانواده

 .شده استعلوم پايه 

،  كشور  بودجه كلهاي پژوهشي از سهم  بيني شده بودجهعدم تحقق ميزان پيش •

هاي پژوهش و فناوري از توليد ناخالص داخلي در اليحه بودجه  كه سهم بودجه  طوريهب

بنابر    %(   25/0)   دم درصد ص 25حدود    1401 اين در حالي است كه  نقشه جامع  است. 

ناخالص  انتظار مي  علمي كشور توليد  از  فناوري دولتي  و  بودجه پژوهش  رفت كه سهم 

 . درصد رسيده باشد 2داخلي به 

  د علومعملكر  پايش و ارزيابيعدم  پايه و    فقدان برنامه جامع و ملي توسعه علوم •

 
 .1398و  1397، 1396هاي گزارش عملكرد برنامه ششم توسعه سال  ـ . سازمان برنامه و بودجه 1



 

 ________________________________________________  

 
31 

 . كشور  پايه در

بهداشت و آموزش    لوم، تحقيقات و فناوري، هاي عوزارتخانه  بين  عدم هماهنگي •

 .پايه مربوط به علوم هايدر حوزه وپرورشو آموزش پزشكي 

المللي و نيز كمبود منابع مالي جهت دسترسي بهينه به  هاي بينوجود محدوديت •

ب   مؤسسات ها و  ده دانشگاهروزرساني مواد و تجهيزات آزمايشگاهي فرسوهمنابع علمي و 

 . عالي و پژوهشي آموزش

 1. ت ي ف يبدون توجه به ك   يعال  آموزش  تي كم ش ي افزا  و  هادانشگاه  ه ي روي گسترش ب •

 

 ها پیشنهادگیری و  نتیجه 

  ، هاي كلي علم و فناوريسياستازجمله  در اسناد باالدستي و قوانين  با عنايت به اينكه  

كشور علمي  جامع  نخبگان،  نقشه  امور  در  كشور  راهبردي  سند  و  ،  علوم  ملي  سند 

توسعه چهارم و    و قوانين برنامه  قانون برنامه ششم توسعه ،  هاي بنيادي هاي سلولفناوري

همچنين با    ؛اولويت بااليي برخوردارند  و تحقيقات بنيادي از  پايه  علوم  هايحوزهپنجم؛  

عاينكه  به    توجه مرهون    ايو منطقه  يبرتر جهان  جايگاهبه    ياب يكشور و دست  يلمرشد 

ضرورت دارد اقدامات جدي در حمايت از اين بخش صورت    ،است پايه علومدستاوردهاي  

  مختلف   داليل   به   بنيادي  تحقيقات   و   پايه  كشور علوم   هايدانشگاه  در  همهبا اين    گيرد.

  رهزينه ها، پُالتحصيالن اين رشتهمناسب براي فارغبيكاري گسترده و نبود شغل    ازجمله:

اين رشته ب  سوي   از   استقبال  عدم   ها، بودن  در سالهداوطلبان  اخير، ويژه    ديربازده  هاي 

  بر عالوه نقيصه  فراوان؛ موجب شده تا اين  امكانات  و هاآزمايشگاه تجهيزات، نياز به بودن،

 
 .1399 ـ همگرا    یهایو فناور  ه ی علوم پا   یتخصص   ونيس يکم  ه يانيشوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، ب  .1
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  و   هافناوري  ساير  به   بنيادي  تحقيقات  و  پايه   علوم   هايزمينه  در  كشور  نگهداشتن  عقب

از   اوصاف  اين  با.  كند  وارد  لطماتي  بنيادي  تحقيقات  به  وابسته  طبيعي  علوم   حمايت 

 اي دارد. اهميت ويژه كنند،مي فعاليت هاكه در اين حوزه و افرادي  مؤسسات

توزيع ديگر  سوي   براساس بايد  علمي،  هاي گروه در دانشجويان سهم متناسب از 

 فناوري و علم  هايحوزه در  كشور راهبردي  هاي و برنامه اهداف  چون مختلفي  هاي لفهؤم

آموختگان دانشگاهي  اشتغال دانش پايين  نسبت  چون  آمارهايي مشاهده  اما  شود.  تعيين

پايه   خصوص گروههب آموزش هايداستاندار  با فاصله و علوم  بخش كيفيت  در  و    جهاني 

ها  پژوهش و نيز توزيع غيراصولي اعتبارات پژوهشي بدون توجه به ماهيت و جايگاه رشته

توزيع منابع و امكانات و نيز   مسئله  به ترعميق توجه و بازبيني  لزوم  هاي علمي، و گروه

و همچنين استانداردهاي كيفي در آموزش   مختلف علمي  هايگروه دانشجويان در  توزيع

 1سازد. مي آشكار  را  گروه علوم پايهو پژوهش 

بنيادي  بي تحقيقات  و  پايه  علوم  توسعه  به  برايتوجهي    فني   علوم تهديدي جدي 

با    نيروي متخصصِ  است. پرورش   پزشكي   علوم  فضايي و   تحقيقات   مهندسي، باانگيزه و 

بين كه  شاخصهازجمله  ،  الملليمعيارهاي  است  مهمي  پيشرفت  مسيرهاي  براي  هاي  را 

رو براي عبور از وضعيت كنوني و ايجاد انگيزه در داوطلبان  ينابعدي نيز مهيا نموده است. از

هاي علوم پايه، توجه به معيشت محققان و نخبگان فعال در حوزه علوم  تحصيل در رشته

 شود. پايه و افزايش كيفيت آموزش و پژوهش در اين علوم، راهكارهاي زير پيشنهاد مي

  علومالمللي در حوزه  مراكز تحقيقاتي در سطح استانداردهاي بينو تجهيز  ايجاد   •

 مالي است(   تأمين)اين پيشنهاد نيازمند    پايه

 
پايش و ارزيابي وضعيت آموزش عالي ايران برمبناي اسناد  »  پاكزاد،و مهدی  جنوي  الميرا    ؛مراديشيما    .1

 . 1399. 78، رهيافت، شماره « رباالدستي كشو
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علمي گروه  هيئت  يان و اعضاي  هاي مطالعاتي براي دانشجوفراهم آوردن فرصت •

 مالي است(   تأمين)اين پيشنهاد نيازمند   پايه علوم

  ، ترويج ظرفيت و دستاوردهاي علومبر نقش رسانه ملي در معرفي اهميت  تأكيد •

 پايه متناسب با سطوح مختلف تحصيلي 

بينايجاد جشنواره • و  اعطاي جوايز علمي ملي  و  هاي مختلف  المللي در رشتهها 

 مالي است(   تأمين)اين پيشنهاد نيازمند   پايه گروه علوم

با هدف مشاركت دادن محققان اين    پايه  علومهاي كالن ملي در حوزه  تعريف طرح  •

 مالي است(   تأمين )اين پيشنهاد نيازمند    هارشته

مقاطع مختلف تحصيلي    در  پايه  علوم  دانشجويان  براي  خاص  هايبورسيه  ايجاد •

)اين پيشنهاد نيازمند    پايه  علومهاي  جهت تشويق داوطلبان مستعد براي تحصيل در رشته

 مالي است(   تأمين

و   • و پژوهش، رصد  آموزش  ترويج،  ايجاد يك ستاد مركزي جهت سياستگذاري، 

 مالي است(   تأمين)اين پيشنهاد نيازمند   پايه  بي عملكرد نظام علمي در بخش علوم ارزيا

كشور در    هيپا  اطالعات علوم  يابيو ارز  شيجهت پا  ايسامانهذيل ستاد مركزي،   •

 گردد   جاد ي ا  رهيو غ  ي، توليدات علميانسان  يرويمختلف آن اعم از اعتبارات، ن  هايبخش

 مالي است(   تأمين)اين پيشنهاد نيازمند  

گروه • در  پايدار  اشتغال  هدف  مقطع  پايه  علومهاي  با  دو  گذراندن  صورت  در   ،

هاي مرتبط وزارت  فناوري در رشتهتحصيلي دانشجويان علوم پايه وزارت علوم، تحقيقات و  

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و احراز شرايط الزم، سازمان نظام پزشكي مجوزهاي  

 .آموختگان دانشگاهي اين گروه علمي اعطا نمايدفعاليت را به دانش

فناوري در    پايه  علومهاي  آموختگان رشتهجذب دانش • و  تحقيقات  وزارت علوم، 
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ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. براي  آزمايشگاه

ماه كارورزي در مراجع    12الي    6دوره    پايه   علومآموختگان  امر الزم است دانشتسهيل اين  

 .ييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را بگذرانندأمورد ت

پزشكي از  گروه  هاي  رشته  كشورهاي پيشرفته، پذيرش و تحصيل در  از  برخي  رد •

  سال نخست   ود  بدان معنا كه داوطلبان   .استپايه    علوم و گذراندن واحدهاي    آموزش  مسير

هايي  از طريق آزمون  و سپس در صورت واجد شرايط بودن  كنند تحصيل ميعلوم پايه  در    را

نيز    پايه   علومكنار مزاياي ديگر، به تقويت  اين موضوع در    شوند.ميپزشكي    هاي رشته  وارد

 . شودمنجر مي

 پايه  علوممالي راهبردي در حوزه  تأمينمحوري به تغيير رويكرد دولت از سرانه •

بين • پژوهش  و  آموزش  دانشگاهايرشتهتوسعه  در  مصنوعي  هوش  مانند  و  ها  ها 

 هاي موجودبا توجه به امكانات و ظرفيت عالي كشور   آموزش مؤسسات

 در تقويم رسمي كشور «پايه  علوم»هفته به نام   /گذاري يك روزنام •
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