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 . مقدمه1
های  ریزی یكاای از ضااع  گذاری و بودجاا  ریزی، سیاساات انی در ایجاد ارتباط بین برنام  تو نا 

توسااع  )بااا درجااات مختلاا (  کشااورهای درحال خصااود در  اساساای در مالیاا   عمااومی ب  
شود. ايان مشاكل اغلب با  دلیل فقدان یك مكانیسم کارآ در مرکز حكومت کاا   محسوب می 

پیوست  بااا یكاادیگر ماارتبط سااازد، کارکردهااای بساایار  هم ب  این س  حوزه  را در یك رارروب  
گسترده  وظای  دولاات،  شود ک  با توج  ب  محدوده  ضعیای را در هر یك از این س  موجب می 

عنوان  هااای نااوین باا  (. فناوری 3،  1383دنبال دارد )جااوادی و زنگناا ،  مشكالت فراوانی را ب  
(، نقاا  بساایار مهماای در  1،  2018زمان ملاال،  های کلیدی و محور توسع   پایدار )سا فناوری 

. یك نگاه  کنند تعیین موقعیت علمی، اقتصادی و استراتژیك کشورها نسبت ب  یكدیگر ایاا می 
گذاران در کشااورهای ع ااو سااازمان  مشترك بین تعاادادی زیااادی از دانشااگاهیان و سیاساات 

اری مبتنی بر فناااوری  ذ گ این است ک  موج نوآوری و سرمای    1های اقتصادی و توسع  همكاری 
هااای اساساای  اداماا  خواهااد یافاات. یكاای از ویژگی   2فناوری اطالعات و ارتباطات، با زیست 

کنند این اساات کاا  آنهااا فراگیاار  های طوالنی در رشد اقتصادی ایجاد می هایی ک  موج نوآوری 
تااده  های مختلااای از اقتصاااد کااارآیی داشاات  و اساا ها و بخ  ک ، در حوزه معنی هستند؛ بدان 

ات را داشاات  و کارکردهااایی در  فناوری ایاان خصوصاای (. زیست 5،  2003،  3)آراندل شوند می 
محااور ماننااد  هااای منب  سالمت انسان و حیوان، فرایناادهای صاانعتی و تقریبااام در تمااام بخ  

هااای  عنوان یكاای از فناااوری فناوری باا  کشاورزی، معدن، جنگل و دریا دارد )همان(. زیساات 
آن در    توانااد تااثییر شااگرفی در اقتصاااد جواماا  داشاات  باشااد و توجاا  باا  کلیدی است ک  ماای 

(. در  1، 1397افزای  اساات )براتاای، حااال روز در توسع  روزب  یافت  و درحال کشورهای توسع  
انداز  فناوری در اسناد باالدستی از جمل  سااند رشاام جمهوری اسالمی ایران نیز توسع   زیست 

های کلاای اقتصاااد مقاااومتی، نقشاا   جااام   اوری، سیاساات فن و های کلی علم ، سیاست 1404
فناوری  سال   ششم توسع  مورد توجاا  قاارار گرفتاا  و در سااند زیساات ر و برنام   پنج علمی کشو 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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( ب  تاصیل بدان پرداخت  شده اساات. دسااتیابی  1384مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ) 
ریزی  ای و برناماا  های بودج  مشی خط   ب  اهداف مندرج در اسناد باالدستی نیازمند ارتباط بین 

های اجرایی فعااال در  دستیابی ب  این مهم و با توج  ب  گستردگی دستگاه شده است. برای  انجام 
( و یكاای از  595،  1992،  1عنوان خااون حیاااتی دولاات )ویلداوسااكی باا    ایاان حااوزه، بودجاا  

( بایااد  63  ، 1391ونااد،  نااژاد و فاارج گذاری )ابراهیمی تاارین ابزارهااای نظااام سیاساات مهم 
شااده  ها هماهنگ باا  سااوی اهااداف ترسیم ه وسوی مشخصی داشت  باشد تا هم   دستگا سمت 

هااای مختلاا  ناشاای از ماادل  کاری حاضر ب  دلیل موازی حرکت نمایند؛ موضوعی ک  درحال 
های اجرایی، موجبااات کاااه   ریزی و تقسیم کارها در قوانین مصوب و بودج  دستگاه بودج  

 شود. حدود تخصیصی ب  این حوزه فناوری را باعث می ایرات مناب  م 
هااای شااود کاا  مختصااات و ویژگاایب  اهمیت موضوع، این پرساا  محاارح می  با توج 

های این فناوری در کشور کدامند و زیرمؤلا ای مناسب برای توسع  زیستمشی بودج خط
 ای ریست؟مشی بودج خط
 

 . پیشینه تحقیق2
 . مبانی نظری 1-2

فناوری یااا زیساات( 2009هااای اقتصااادی و توسااع  )همكاری   سااازمانطباات تعریاا 
فناوری در موجودات زنده و همچنین اجزاء، محصااوالت وعنوان کاربرد علمبیوتكنولوژی ب 

های آنها برای تغییر مواد زنده یا غیرزنااده جهاات تولیااد داناا ، کاالهااا و خاادمات، و مدل
فناوری ، زیست1992در سال    2ی ریودوژانیروتعری  شده است. بر اساس پیمان تنوع زیست

های بیولااوژیكی، گوناا  تعریاا  شااده اساات: کهرگوناا  کاااربرد فناااوری کاا  از سیسااتمنای
ها برای ساخت یا تغییر محصوالت و فرایندها باارای مصاارفی موجودات زنده یا مشتقات آن

وری یكی از فناتوان گات ک  زیستبندی کلی میکند.« در یک جم مشخص، استااده می
اقتصادی جوام  را در آینده رقم خواهااد زد. از آنجااا های کلیدی است ک  سرنوشت  فناوری

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های مربوط باا  هایی ک  در حوزهک  این فناوری با زندگی روزمره  بشر آمیخت  است، پیشرفت
ی های نوین خواهد برد و کشورهایدهند، الزامام بشر را ب  سمت استااده ار فناوریآن رخ می

کننده  محصوالت کشورهایی خواهنااد بااود رف ک  در این زمین  توج  کافی اعمال نكنند مص
گردنااد های زیادی را متحماال میاند و ب  این ترتیب هزین ک  این فناوری را در اختیار گرفت 

 (.  18،  1389)خردمندنیا،  
روز سع  روزباا تویافت  و درحالفناوران  در کشورهای توسع های زیستتوج  ب  پیشرفت

طور ک  در تعری  آراندل آمااده (. همان3،  1394و براتی،  افزای  است )خردمندنیا  درحال
( و باار اساااس 10-9،  2009فناوری گسترده بوده )آراناادل،  است، حوزه تثییرگذاری زیست

فناوری ( زیساات1شاخ   اصاالی اساات:     4فناوری دارای  های کالسیک، زیستبندیتقسیم
(؛ و 3فناوری دریااا  )آباایست( زی 3(؛  2فناوری پزشكی )قرمز( زیست2(؛  1زکشاورزی )سب

عنوان فناوری ب (. توسع   زیست216،  2002،  5( )کولول 4فناوری صنعتی )ساید( زیست4
« سااند آمااده 7سال ، ب  صراحت در بنااد کانداز بیستهای کلی نظام در دوره  رشمسیاست

کید بر این فناوری در سااند رشاا  عنوان یكاای از اسااناد باالدسااتی و مهاام انداز باا ماست. تث
ایط توسااع   آن اساات. در آوردن شااردهنده  اهمیت این فناوری و ضرورت فراهمکشور، نشان

(، 5(، پدافنااد غیرعاماال )در بنااد  4های کلی بخشی شامل مناب  طبیعاای )در بنااد  سیاست
( نیااز 6جمعیاات )در بنااد ( و 5و  4و  3(، سالمت )در بناادهای 7اقتصاد مقاومتی )در بند  

طور مستقیم ب  آن اشاره شده است. بر اساس سند نقشاا  جااام  علماای کشااور )مصااوب   ب 
هااای کالاا « فناوری جاازو اولویت(، زیساات1389عااالی انقااالب فرهنگاای، شااورای 

منظور کسب ساا  درصااد بااازار جهااانی فناوری ب فناوری کشور بوده و کتوسع   زیستوعلم
دنبال فناااوری  اشاااره شااده اساات. باا وجزو اهداف بخشاای نظااام علم  صراحتمربوط « ب 

، 1390نقااالب فرهنگاای در سااال  تصویب سند نقش  جام  علمی کشااور، شااورای عااالی ا
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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منظور ایجاد هماهنگی در سااحم ملاای در حااوزه  فناوری« را ب تشكیل کستاد توسع  زیست
ریزی، راهبااری ذاری، برنام گفناوری، تصویب نمود. این ستاد مرج  اصلی سیاستزیست

شااورای   705فناوری در کشور اساات  )مصااوب    اجرایی، هماهنگی و رصد در حوزه زیست
 (.  1390ی انقالب فرهنگی،  عال

نگر، آن ریزی است ک  دولت قصد اجاارای آن را طاای دوره  بودج  دولتی با دیدگاه آینده
کشااد )آ ر و باا  تصااویر می  هااا را زمانی مشخصاای دارد و نحااوه تااثمین مااالی ایاان فعالیت

(، 595،  1992عنوان خون حیاااتی دولاات )ویلداوسااكی،  (. بودج  ب 9،  1391امیرخانی،  
دولاات   1گذاریریزی یكی از ابزارهااای نظااام سیاسااتگر سیاست دولت است و بودج بیان
تواند ترین ابزار مدیریت استراتژیك است ک  دولت میرود؛ بودج  همچنین مهمشمار میب 
وری و نیز مهااار های خود و افزای  کارآیی و بهره شرایط متحول، از آن برای تحقت برنام   در

سااال   دولاات اساات کاا  در قالااب مایااد. بودجاا  در حقیقاات برناماا  یکا استااده نهبحران
شااود و بهتاارین وساایل  باارای نظااارت و مدت تنظاایم میهای کالن و اهداف میانمشیخط

شاامار حوح مختل  و از جمل  اباازار مهاام نظااارتی مجلااس ب ارزیابی مدیریت دولت در س
 (.  63،  1391وند،  نژاد و فرج رود )ابراهیمیمی

شااود کاا  در هاار مرحلاا  طور تقریبی ب  رهااار مرحلاا  تقساایم میریزی ب بودج   فرایند
شامل   2ریزی اجراییپردازند. مرحل  برنام های متااوتی میبازیگران گوناگون ب  ایاای نق 

شااامل تصااویب قااانون   3یم بودج  توسط قوه  مجری  است. مرحل  پذیر  قانونیی  و تنظته
نونی است ک  ب  نوب   خااود فراینااد اصااالحات مجلااس باا  الیحاا   بودج  از مجرای فرایند قا

گیرد. پس از ابااالب بودجاا  توسااط مجلااس، مرحلاا  بودج  پیشنهادی قوه  مجری  را دربرمی
  باارای اجاارا در آن سااال وضاا  گردیااده اساات، ک  قانون بودجاا سال مالی را   4اجرای بودج 

شامل نظارت بر اسناد نهایی بودجاا  توسااط هیئتاای از   5دهد. مرحل  پاسخگوییپوش  می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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شود ک  باا  بررساای تحااابت اسااناد مااذکور بااا آنچاا  قانونگااذاران ناظران یا نهادی مشاب  می
 (. 28،  7200، 1پردازند )ش اند، میتصویب کرده

ها، اسااتحكام مااورد نیاااز را داشاات  مشاایباط بین تخصاایص مناااب  و خطنك  ارت برای ای
مشی باید محابت بااا معیارهااای اساساای خاصاای باشااند و های مرتبط با خطباشند، انتخاب

گیری درساات )تااا حاادی ماارتبط بااا اجاازای حكمراناای خااوب( معیارهای اصاالی تصاامیم
دن و ارتباطااات بووضااوح، انتخااابییبااات، گشااودگی و    گرایاای،انداز ان باط، واقاا عبارت 

(.  54،  2007، 2)شیائوکمپو
 . تحقیقات پیشین2-2

شود فناوری در ایران مالحظ  میبا بررسی مناب  و آیار علمی مربوط ب  مسئل   توسع  زیست
فناوری و کارکردهااا و ارزیااابی های زیااادی باارای پااژوه  درباااره  زیسااتک  تاکنون تال  

؛ 1389؛ وزین کریمیان،  1381نورایی،  تی و  ت )برای مثال، صنعت آن انجام شده اسوضعی
؛ 1390؛ یاادالهی فارساای و کالتهااایی، 1390؛ اقبااالی درخشااان، 1389حبیبااا و معلاای، 

؛ 1395؛ رازقاای و سااهندی،  1394؛ کنعااانی،  1392؛ احمدیان و همكاران،  1391نیازی،  
( و در 1397رزی و همكاران،  ؛ گود1395مكاران،  ؛ الیاسی و ه1395زاده و همكاران،  نقی

فناوری، وضااعیت های مجلس شااورای اسااالمی باا  زیسااتبرخی گزارشات مرکز پژوه 
فناوری در لوایم ساااالن  پیشاانهادی دولاات، برخاای قااوانین و مقااررات حااوزه بودج  زیست

)باارای   فناوری نیازمندتوج  اشاره شااده اسااتهای نوین زیستبرخی حوزهفناوری،  زیست
؛ خردمناادنیا، 1393؛ خردمناادنیا و براتاای، 1393انی، ؛ ساالیم1389ناادنیا، مثااال، خردم

؛ 1396؛ براتاای، 1395؛ براتاای، 1395؛ خردمناادنیا، 1394؛ خردمناادنیا و براتاای، 1394
(؛ همچنااین 1397؛ خردمناادنیا،  1397؛ صالحی جوزانی و ساالیمانی،  1396خردمندنیا،  

کرد هزیناا   ریزی عمااومی و یااا گذاری عمااومی، بودجاا مشاایهای خطمحالعاتی در زمیناا 
طورخاد، سیسااتم عمومی انجام شده است، اما تقریبااام هاایر ایاار یااا منباا  علماای کاا  باا 

فناوری بررساای کاارده باشااد یااا گذاری و بودج   کشور را در زمین   توسااع   زیسااتمشیخط
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

.  
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ین ین کرده باشد، تدوفناوری را تبیای مناسب برای توسع   زیستمشی بودج مختصات خط
های پژوهشاای باارای بررساای رگااونگی ترین حوزهرسد یكی از مهمب  نظر می  نشده است

فناوری ای کشور در زمیناا  زیسااتگذاری بودج مشیفناوری، ب  بررسی خطتوسع   زیست
 شودمربوط می

است ک  البتاا   هایی درباره  این مهم انجام شده  ها و محالع  در کشورهای دیگر نیز پژوه  
رسد. ضاامن اینكاا  در بساایاری از آنهااا، باا   های داخلی ب  نظر می زیادی شبی  پژوه  تا حد  

فناوری یااا  های کشااورهای مختلاا  در زمیناا  زیساات فناوری و سیاساات اهمیاات زیساات 
؛  2001؛  هوانااگ و همكاااران،  2011های آن اشاره شده است )ر.ا.: رادارویااان،  زیربخ  
؛ اوسااماکوا و  2000؛ جیسااك ،  1985لاار،  ؛ اد 2005و همكاااران،  ؛ هسااو  1998داساایلوا،  
های  هااای سااازمان ؛ ( در برخاای گزار  2013رانااگ،  ؛ 2019؛ تایلكوت،  2018همكاران،  

های کشااورها در زمیناا   فناوری و مقایساا   سیاساات المللاای در مااورد اهمیاات زیساات بین 
های اقتصادی  اری فناوری از جوانب مختل  صحبت شده است )ر.ا.: سازمان همك زیست 

؛  2002؛ کمیسیون اروپااا،  1999های اقتصادی و توسع ،  همكاری ؛ سازمان  1982وسع ،  و ت 
 (. 2019؛ مكنزی، 2002؛ بایرلی و فیشر،  2014اندیانگ و یوروبیو،  ارنست 

 
 . روش شناسی3

ها، توصیای و از نظاار نااوع مقال   حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه  گردآوری داده
هااای کیااای گااردآوری محتااوا اساات. در ایاان پااژوه ، داده، تحلیل  های کیایتحلیل داده

مشاای دهنده خطاجاازای تشااكیلهااای کیااای،  شوند و براساس کشایات حاصل از دادهمی
هااای اند. با توجاا  باا  اسااتراتژی پااژوه ، رو  ای مناسب، بررسی و شناسایی شدهبودج 

با توجاا  د.  باشز نظر خبرگان میمصاحب  و استااده ا  مورد استااده برای گردآوری اطالعات،
برفی صورت پذیرفت. در گیری با شیوه کیای و ب  رو  گلول ب  رویكرد کیای تحقیت، نمون 

شااد. مشخصااات و مصاااحب  حاصاال    11این مقال ، اطمینان از رسیدن ب  نقحاا  اشااباع در  
 آمده است. ( 1شوندگان در جدول شماره  )های مصاحب ویژگی
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 شوندگان مصاحبه ا، تخصص و تجاربه. ویژگی 1جدول  

 
 هاتحلیل داده و. تجزیه4

های کیای، رو  تحلیل تم یا همان تحلیل م مون است ک  حلیل دادههای تو  یكی از ر
ها است. ایاان رو  در ها( موجود درون دادهروشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای )تم

تواند از این کند. اما میجزئیات توصی  میدهی و در قالب  ها را سازمانحداقل خود، داده
، 2006،  1ختل  موضوع پااژوه  را تاساایر کنااد )بااراون و کااالرا های مفراتر رفت  و جنب 

روایی تحقیت، ب  صااورت صااوری و محتااوایی ساانجیده شااده و باارای محاسااب  (.  80-79
 پایایی، از معیار کاپا استااده شده است. 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 

 تخصص و تجارب  رشته تحصیلی  رتبه علمی شوندهمصاحبه 

 دانشیار  1
مدیریت فناوری گرای   

 گذاری سیاست 
 فناوری و گذاری حوزه علم سال سابق  سیاست   18

 فناوری و علم گذاری حوزه  سال سابق  سیاست   16 مدیریت فناوری  استادیار ۲
 فناوری و گذاری حوزه علم سال سابق  سیاست   15 اوریفنوی علم گذارسیاست  استادیار 3

 فناوریوگذاری علم سیاست  استادیار 4
 فناوری و گذاری حوزه علم سال سابق  سیاست   15

 ریزی( سال سابق  بودج    10) 

 فناوریزیست استاد تمام  ۵
سابق   سال    15)   سال سابق  اجرایی   25

 فناوری( گذاری حوزه زیست سیاست 

 مدیریت دولتی  استاد تمام  ۶
سال سابق  تحقیت و پژوه  در زمین    23

 مدیریت دولتی و بودج 

 مدیریت کارآفرینی  دکترای تخصصی ۷
 سال سابق  اجرا  30

 فناوری(وگذاری علم سال سابق  سیاست  8)

 داروسازی  -مدیریت فناوری  دکترای تخصصی ۸
سال سابق     10)  سال سابق  اجرایی 25

 فناوری(ی حوزه زیستگذارسیاست 

 اقتصاد استادیار 9
سال سابق  تخصصی حوزه اقتصاد و   20

 ریزی بودج  
 ریزی سال سابق  اقتصاد و بودج   15 مدیریت بازرگانی  کارشناسی ارشد  1۰

 اقتصاد کارشناسی ارشد  11
ریزی بودج  سال سابق  اقتصاد و  25
 فناوریوعلم
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 ها. یافته5
 آمده از مطالعه ادبیاتتدسهای به. تم1-5

، الزم بااود تااا فناوریای توسااع  زیسااتب برمناس  ایمشی بودج های خطبرای ارائ  ویژگی
های انجام شده با خبرگااان، باار اساااس سااؤاالت اصاالی و فرعاای های منتج از مصاحب داده

وتحلیل قرار بگیرد.  پژوه  مورد تجزی 
هااا اسااتخراج و ها و مشخص کردن واحاادهای معنااایی، تمپس از تحلیل کلی   مصاحب 

شده کامالم بررساای و در رنااد مرحلاا  شناساییهای  تمها شكل گرفت. در این مرحل   مقول 
تم رسااید   92شده ب   بندی انجامتم کاه  یافت و در نهایت با جم   268پاالی  شده و ب   

( ب  همراه فراوانی آنها آورده شده است. 2ک  در جدول شماره )

 ها و فراوانی آنها های استخراجی از مصاحبه . تم۲جدول  

اوانی فر شده های استخراجتم ردیف
3فناوریهای اجرایی در حوزه زیست ای اعتبارات دستگاه آمای  منحق  1
6ای های منحق فناوری بر اساس مزیت ای زیست تصویب اعتبارات بودج  ۲
3فناوری در یك مرج های حوزه زیست تصویب اولویت  3
4فناوریها در تخصیص اعتبارات زیستهماهنگی دستگاه  4
5سنجی های اجرایی بر اساس مزیت ها ب  دستگاه ی اجرای اولویتذارواگ ۵
4فناوریریزی حوزه زیست جلوگیری از التقاط نهادی در بودج   ۶
4ایجاد نهاد بنیاد ملی علوم در کشور  ۷
3فناوری در کشور ب  جای ایجاد نهاد جدید تقویت نهادهای موجود زیست  ۸
2فناوریزمین  زیستموجود در  هایدستگاه تغییر مثموریت  9

5فناوری در کشور های زیستمشیتعیین مرج  عالی تعیین خط  1۰
1فناوریگیری نهادهای تخصصی حوزه زیست شكل 11
2فناوری در بودج  کشور تجمی  تقاضاهای حوزه زیست  1۲
2فناوریوعلم ای برای توسع  ایجاد نهادهای توسع   13
3فناوریوی در زمین  علمشوراهای عال تعیین جایگاه 14
7فناوریگذار حوزه زیست های سیاست هماهنگی دستگاه  1۵
1فناوریهای موازی در زمین  زیست حذف دستگاه  1۶
5فناوریتاكیك سران  آموزشی از بودج  پژوه  در بخ  زیست 1۷
2کاری در تصویب بودج  سیاسی کاه  تثییر  1۸
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اوانی فر شده های استخراجتم ردیف
1یرعمومی عمومی از غ تاكیك بودج  19
2عدم قانونگذاری در بودج   ۲۰
3فناوریها در زمین  زیست کاری دستگاهکاه  موازی  ۲1
3ها در بودج  رف  همپوشانی دستگاه  ۲۲
2ها در بودج  کاریرف  پراکنده  ۲3
3ها در بودج  کاریرف  دوباره  ۲4
3ها و احكام بودج  کاه  تبصره ۲۵
2ین دولت و بخ  خصوصی در بودج  مشترك بهمكاری  ۲۶
4اهرمی بودن بودج  در تعامل با بخ  غیردولتی  ۲۷
2در بودج   1تحریك هزین  بخ  خصوصی در تحقیت و توسع  ۲۸
1فرهنگ جذب مناب  رقابتی  ۲9
5نمودن اعتبارات مسئل  محور نمودن یا صنعت محور  3۰
4فناوریخرد در بخ  زیستارتباط بین اهداف کالن، میانی و  31
2مكانیزم انگیزشی بودج  3۲
6نگاری ها و آینده فناوری بر اساس اولویتتصویب بودج  زیست  33
2فناوری بر اساس کاه  هزین  یا افزای  درآمدهای زیستتصویب طرح  34
5فناوریتصویب بودج  بخ  زیستبرنام  محوری در  3۵
1ج های اجرایی در بود اهتاویض اختیار ب  دستگ 3۶
1فناوریکرد بودج  زیست شده در هزین  رعایت مكانیزم قیمت تمام 3۷
4فناوریبررسی ایربخشی اعتبارات تخصیصی ب  حوزه زیست  3۸
4فناوریزیست ها بر مبنای عملكرد حوزه تخصیص بودج  ب  دستگاه 39
8های مشخص فناوری در ردی  تمرکز بودج  پژوهشی بخ  زیست 4۰
6فناوریتجمی  اعتبارات پژوهشی حوزه زیست  41
3فناوری بر اساس مكانیزم رقابتی های پژوهشی زیست تصویب طرح  4۲
2فناوری بر اساس سران عدم تخصیص اعتبارات پژوهشی زیست  43
4فناوریهای حوزه زیست سازی فرایندهای تصویب طرح رابك  44
1رات کارشناسیفناوری بر اساس نظ های زیستتصویب طرح  4۵
1فناوری با تولید ناخالص داخلی ارتباط میزان بودج  پژوهشی زیست  4۶
 1 نگاری ها و آینده فناوری بر اساس اولویتتصویب بودج  زیست  4۷
 1 هافناوری صرفا منحبت با اولویت های زیستطرح تصویب  4۸
 1 فناوری در کشور سع  زیستالمللی برای توکمك ب  جذب مناب  بین  49

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مشی  مختصات خط 

 ای... بودجه 
 

اوانی فر شده های استخراجتم ردیف
 1 فرمانپذیر بودن بودج  مصوب ۵۰
 1 فناوریهای بخ  زیستتثمین مالی متناسب با دوره عمر فناوری  ۵1
 2 فناوریزیستبخ  خصوصی برای بخ    -مشارکت دولت ۵۲
 2 های زیستی گذاری برای توسع  فناوریسرمای  ۵3
 3 فناوریری برای زیست های جدید تثمین مالی نوآوتقویت مدل  ۵4
 2 اصالح قانون محاسبات عمومی  ۵۵
 2 کرد در قانون محاسباتحصول اهداف ب  جای هزین  ۵۶
 1 زدایی در کشور مقررات ۵۷
 4 هاقانون شاافیت در  ۵۸
 5 تعیین نق  مصوبات شوراهای عالی  ۵9
 5 اصالح نق  شوراهای عالی در قانون اساسی  ۶۰
 3 نی رف  خألهای قانو ۶1
 2 بنیانهای دان  اصالح قانون حمایت از شرکت ۶۲
 1 وکار اصالح قانون توسع  و بهبود محیط کسب  ۶3
 1 های بخشی تعیین اولویت  ۶4
 2 هاابزارهای اجرا با اولویت تناسب  ۶۵
 2 استااده از پلتارم شناسایی مسائل  ۶۶
 1 شناسایی مراکز هزین  ۶۷
 3   مسائل ایجاد پلتارم مشترك تعری  ۶۸
 4 ها ایجاد سامان  جام  تصویب طرح  ۶9
 4 هارسانی نتایج و ایرات طرح ایجاد سامان  اطالع  ۷۰
 3 سامان  آماری بودج  پژوهشی  ۷1
 5 رعایت اصل جامعیت بودج   ۷۲
 3 رعایت اصل شاملیت بودج   ۷3
 6 پذیری بودج  رعایت اصل انعحاف  ۷4
 5 ا بودن درآمدهرعایت اصل تخمینی  ۷۵
 7 نق  هماهنگ کنندگی بودج   ۷۶
 2 شاافیت در بودج   ۷۷
 1 اصالح نق  نظارتی دیوان محاسبات کشور  ۷۸
 2 وجود دستگاه نظارتی تخصصی ۷9
 6 کرد با اهداف تحابت هزین  ۸۰
 3 تقویت نق  نظارتی سازمان برنام  ۸1
 3 فناوریهای زیستت بر طرح های تخصصی در امر نظارمندی سازمان برنام  از دستگاه بهره ۸۲
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اوانی فر شده های استخراجتم ردیف
 1 فناوریها دولتی در بخ  زیستنظارت بر بودج  شرکت ۸3
 3 فناوریتقویت اعتبارات ستاد توسع  زیست  ۸4
 1 فناوریتقویت ساختار سازمانی ستاد توسع  زیست  ۸۵
 5 عنوان دستگاه تخصصی در تخصیص بودج  پذیر  نق  ستاد ب   ۸۶
 3 فناوریسع  زیست برای مصوبات ستاد تو ایجاد ضمانت اجرایی   ۸۷
 1 فناوری در قانون های کلیدی و حیاتی مانند زیست تمرکز بر توسع  فناوری ۸۸
 2 بنیان از مالیاتهای دان  معافیت شرکتاصالح شیوه  ۸9
 2 فناوری در کشور استااده از معافیت مالیاتی برای توسع  صنعت زیست  9۰
 1 دی در قانون های کاربرت از پژوه  تعری  مشخص برای حمای 91
 2 فناوریاصالح فرایند تثمین مالی از صندوق نوآوری و شكوفایی برای بخ  زیست 9۲

 آمده از مطالعه ادبیاتدستهای بهتم.  2-5

ها، های حاصاال از مصاااحب ها و مقول منظور تثیید و افزای  اعتبار تمدر ادام  پژوه  و ب 
مشی بودج  مورد بررسی قرار گرفت. باا  ایاان های خطدر مورد ویژگی  ادبیات نظری تحقیت

ریزی تجارب موفاات بودجاا االت، کتب،  منظور بررسی جامعی از ادبیات نظری مشتمل مق
تم نیز از ادبیات نظری استخراج گردیااد   41در کشورهای دیگر صورت گرفت و در مجموع  

 ( آمده است. 3ه )ک  خروجی حاصل از این محالع  در قالب جدول شمار

 شده از مطالعه ادبیاتهای خارج ها و تم . خألصه مقوله3جدول  

منبعایمشی بودجهمختصات خطردیف
1393، 1پل ای ساباتی مشیوجود بازیگران مختل  در تصویب خط1
2015، 3ردبورن/   1980، 2شیكبودن بودج اصل تحدیدی2
1980ث، الگری بودج گری و هدایتنق  تنظیم3
1980الث، ریزیوری در بودج تثکید بر بهره4
2015ردبورن، /  1966شیك، /  1391نژاد، ابراهیمیابزار مدیریت استراتژیك5
1990لینر، متعادل کننده هزین  ها6
1391ابراهیمی نژاد، کننده بحرانکنترل وری ودهنده بهرهافزای 7

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

.

.



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

13 
مشی  مختصات خط 
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منبعایمشی بودجهمختصات خطردیف
1966شیك، /  2007شیائوکمپو، شاافیت بودج 8
2008رنگاراجان، گاروفالو، بینی درآمدهای دولتشاافیت در پی 9

2007شیائوکمپو، واق  گرایی بودج 10
2007شیائوکمپو، تخمینی بودن درآمدها11
2007شیائوکمپو، نظارت بیرونی بر بودج 12
2014دی و توسع  ، های اقتصاسازمان همكاریناعان در فرایند بودج مشارکت  ی13
1966شیك، کرد با اهدافارتباط هزین 14
2006رادهاری، /  2004اندرو، /  1966شیك، ریزی بر مبنای عملكردبودج 15
2004اندرو،  تاویض اختیار16
2015ردبورن و پوسنر، گذاری استراتژیكسرمای 17
2000 استولزنبرگ،/  2012ومپلر،  1ریزی مشارکتیبودج 18
2015ویگا، /  2004جهانی، بانک /  2018کو، رنگ، مشارکت دولت و بخ  خصوصی19

ارتباط بودج  با اهداف مصوب20
 2014المللی پول، صندوق بین

2014های اقتصادی و توسع  ، سازمان همكاری

رندسال  بودن بودج 21

 1996های اقتصادی و توسع  ، سازمان همكاری
 1997و توسع  ، های اقتصادی سازمان همكاری

 1978ویلدافسكی، 
 1998همكاران، بوئكس و 

 2002شیک، 
 2012فرانك، 

 2014المللی پول،صندوق بین
2015ردبورن و پوسنر، 

 2014، 2المللی پولصندوق بین سازی بودج رویكرد باال ب  پایین در آماده 22
 2014ی پول، المللصندوق بین انعحاف پذیری در اجرای بودج  23
 2014المللی پول، صندوق بین شاافیت و وضوح اهداف در بودج  24
 2006شیك،  ایمشی بودج یبات و پایداری در خط 25
 2006شیك،  ایمشی بودج رعایت عدالت در خط 26
 2006شیك،  ایمشی بودج رشد پایدار اقتصادی در خط 27

 3ریزی سبدگون بودج  28
 2015 ردبورن و پوسنر،

 2002خان و هیلدرث، 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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منبعایمشی بودجهمختصات خطردیف

 حسابداری نسلی 29
 /   1997های اقتصادی و توسع  ، سازمان همكاری

 2006شیك، 
 1997سیدارتان و پندیت،  های کورک و متوسط در بودج توج  ب  شرکت 30
 2002شیک،  حسابداری تعهدی 31
 2002شیک،  المللیتوج  ب  استانداردهای بین 32
 2002شیک،  ریزی خدماتبودج نیزم بازار در استااده از مكا 33
 1990، 1می یرز دقت و رزولوشن بودج  34
 2005شارما و گوالتی،  گذاری در بخ  کشاورزیسرمای  35
 2005شارما و گوالتی،  یاران  هدفمند در بخ  کشاورزی 36
 2018کو و رنگ،  سازیخصوصیتوج  ب  37
 2018، رنگ کو و تثمین مالی بخ  غیردولتی 38
 2018کو و رنگ،  نرخ ترجیهی در تثمین مالی 39
 2001ارول دسوزا،  ایمشی بودج فرایندی بودن خط 40
 1996ارول دسوزا،  گذاری دولتافزای  سرمای  41

 های مصاحبه و ادبیات نظری . تلفیق تم3-5

م رساایدیم. در تاا   98های هر دو مرحل ، مجااددام بررساای و در نهایاات باا   در این مرحل  تم
حاصل از مصاحب ،   دهندهث تم( نشان1های تلایقی آمده است. عدد )( تم4جدول شماره )

مقولاا    16تم در    98( تم حاصل از ادبیات است. پس از جرح و تعدیل، مجموعام  2و عدد )
 شكل گرفت.  

 آمده از دو منبعدستهای نهایی بهها و تم مقولهصه. خأل4جدول  

منبع تمهای استخراج شدهتممقوله هاردیف

کار ملیتقسیم1

1فناوریهای اجرایی در حوزه زیستای اعتبارات دستگاهآمای  منحق 
1های منحق  ایفناوری بر اساس مزیتتصویب اعتبارات بودج  زیست

1فناوری کشور در یك مرج های زیستاولویتتصویب 
1فناوریارات زیستها در تخصیص اعتبهماهنگی دستگاه

1سنجیهای اجرایی بر اساس مزیتها ب  دستگاهواگذاری اجرای اولویت

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ای... بودجه 
 

منبع تمهای استخراج شدهتممقوله هاردیف

2
ساختار  اصالح 

نهادی

1فناوریریزی حوزه زیستجلوگیری از التقاط نهادی در بودج 
1نهاد بنیاد ملی علوم در کشورایجاد 

1فناوریهای زیستمشیتعیین مرج  عالی تعیین خط
فناوری باا  های اجرایی موجود حااوزه زیسااتتغییر مثموریت و تقویت دستگاه

جای ایجاد نهاد جدید
1

1فناوریگیری نهادهای تخصصی حوزه زیستشكل
1فناوریوتوسع  علمای برای ایجاد نهادهای توسع 

1فناوری در بودج تجمی  تقاضاهای حوزه زیست
1فناوریگذار حوزه زیستیاستهای سهماهنگی دستگاه

1فناوری های موازی در زمین  زیستحذف دستگاه

3
تقویاات سااتاد 
توسااااااااااع  

فناوریزیست

1فناوریتقویت اعتبارات ستاد توسع  زیست
1فناوریساختار سازمانی ستاد توسع  زیستتقویت 

یص عنوان دسااتگاه تخصصاای در تخصاا فناوری باا پذیر  نق  ستاد زیساات
بودج 

1

1فناوریایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات ستاد توسع  زیست

4
اصالح قوانین و 

مقررات

تثکیااد باار اصالح قانون محاسبات عمومی )تمرکز بر نیل ب  اهااداف باا  جااای 
کرد(هزین 

1

1زدایی در کشورمقررات
1هاشاافیت در قانون

1رف  خألهای قانونی
1بنیانهای دان ایت از شرکتانون حماصالح ق

1وکاراصالح قانون توسع  و بهبود محیط کسب

5

اصااالح قااانون 
حمایاااااات از 

های شااااارکت
بنیاندان 

1فناوری در قانون های کلیدی و حیاتی مانند زیستتمرکز بر فناوری
1بنیان از مالیاتهای دان اصالح شیوه معافیت شرکت

1فناوریاتی برای توسع  صنعت زیستمعافیت مالیاستااده از 
1های کاربردی در قانونتعری  مشخص برای حمایت از پژوه 

تااثمین مااالی از صااندوق نااوآوری و شااكوفایی باارای بخاا  اصااالح فراینااد 
فناوریزیست

1

6
ایجاااد یبااات و 
پایااااااداری در 

قوانین

2ایمشی بودج یبات و پایداری در خط
2ایمشی بودج ت در خطعدال رعایت

2ایمشی بودج رشد پایدار اقتصادی در خط
2رندسال  بودن بودج 

2حسابداری نسلیتوج  ب  



 

 علوم انسانی   در   ای رشته یان مطالعات م 
 16 

 1،  شماره  13  دوره 
 1399زمستان   

   49پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع تمهای استخراج شدهتممقوله هاردیف

7
ساختار  اصالح 

بودج  کشور

1فناوریبخ  زیستتاكیك سران  آموزشی از بودج  پژوه 
1های زیست فناریکاری در تصویب بودج کاه  تثییر سیاسی

1تاكیك بودج  عمومی از غیرعمومی
1ها و احكامگذاری در بودج  و کاه  تبصرهعدم قانون

هااای بخاا  کاریها در بودجاا  و حااذف موازیهمپوشااانی دسااتگاهرفاا  
فناوریزیست

1

1فناوریها در بودج  بخ  زیستکاریرف  پراکنده
1ها در بودج کاریرف  دوباره

8
نقاا   تقویاات

اهرمی بودج 

1فناوریهمكاری مشترك بین دولت و بخ  خصوصی در بودج  بخ  زیست
1فناوری در تعامل با بخ  غیردولتیبودج  زیستاهرمی بودن 

کرد بخاا  خصوصاای در تحقیاات و توسااع  در بودجاا  بخاا  تحریااك هزیناا 
فناوریزیست

1

1اریایجاد فرهنگ جذب مناب  رقابتی در بخ  زیست فن
1فناوریمسئل  محور نمودن یا صنعت محور نمودن اعتبارات بخ  زیست

9
اصااااااااااالح 

هاااااااای رو 
ریزیبودج 

2-1فناوریریزی عملیاتی در بخ  زیستاستااده از بودج 
2المللی توج  ب  استانداردهای بین

2ریزی مشارکتیبودج 
2ریزی سبدگون بودج 
2-1مبنای صارریزی بر بودج 

10
ریزی بودجااااا 

عملیاتی

2-1فناوریریزی بخ  زیستبودج ارتباط بین اهداف کالن، میانی و خرد در 
1مكانیزم انگیزشی بودج 

1نگاریها و آیندهتصویب بودج  بر اساس اولویت
1ها بر اساس کاه  هزین  یا افزای  درآمدتصویب طرح

1ویب بودج برنام  محوری در تص
2-1تاویض اختیار در بودج 

1شدهمكانیزم قیمت تمام
ایربخشی( اعتباااارات تخصیصااای بخااا  اوری )کاراییتثکیاااد بااار بهاااره

فناوریزیست
1-2

1تخصیص بودج  بر مبنای عملكرد
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منبع تمهای استخراج شدهتممقوله هاردیف

اصااالح بودجاا  11
پژوهشی کشور

1فناوریتجمی  اعتبارات پژوهشی و تمرکز بودج  بخ  زیست
1فناوری با تولید ناخالص داخلیارتباط بودج  پژوهشی بخ  زیست

1نگاریها و آیندهفناوری بر اساس اولویتتصویب بودج  زیست
1فناوری بر اساس سران عدم تخصیص اعتبار پژوهشی زیست

1فناوری بر اساس مكانیزم رقابتیهای پژوهشی حوزه زیستتصویب طرح
1فناوریهای بخ  زیستفرایندهای تصویب طرحسازی رابك

1هافناوری بر اساس نظرات کارشناسی و اولویتهای زیستطرحتصویب 

12
اصااااااااااالح 

تثمین مدل های 
مالی

1فناوری در کشورالمللی برای توسع  زیستکمك ب  جذب مناب  بین
2-1فناوریبخ  خصوصی در حوزه زیست -مشارکت دولت

2سازیخصوصیتوج  ب 
1های زیستیفناوریتثمین مالی متناسب با دوره عمر 

2-1های زیستیگذاری برای توسع  فناوریسرمای 
 2های کورک و متوسط در بودج توج  ب  شرکت

1های جدید تثمین مالی نوآوری تقویت مدل

مرحلاا  13 اصالح 
دستورگذاری

1فناوریی زیستهای بخشتعیین اولویت
2توج  ب  وجود بازیگران مختل 
1فناوریهای زیستتناسب ابزارهای اجرا با اولویت

1استااده از پلتارم شناسایی مسائل
2ریزیمشارکت  یناعان در فرایند بودج 

1شناسایی مراکز هزین  

14
زیرساااااااخت 
فناااااااااااوری 

اطالعات

1فناوریمسائل بخ  زیستایجاد پلتارم مشترك تعری  
1فناوریهای زیستتصویب طرحایجاد سامان  جام  
1فناوریهای بخ  زیسترسانی نتایج و ایرات طرحایجاد سامان  اطالع

1سامان  آماری بودج  پژوهشی

رعایاات اصااول 15
بودج 

2-1فرمانپذیر بودن بودج 
2-1رعایت اصل جامعیت بودج 

1شاملیت بودج اصل  رعایت
2-1پذیری بودج انعحافرعایت اصل 

2-1بودن درآمدهارعایت اصل تخمینی
2-1کنندگی بودج نق  هماهنگ

2هارعایت اصل تحدیدبودن هزین 
2-1شاافیت در بودج 
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منبع تمهای استخراج شدهتممقوله هاردیف

16
نظارت بر هزین  

کرد اعتبارات

1اصالح نق  نظارتی دیوان محاسبات کشور
2-1فناوریزیستدستگاه نظارتی تخصصی در بخ   ودوج

1فناوریکرد با اهداف بخ  زیستتحابت هزین 
1تقویت نق  نظارتی سازمان برنام 

1های تخصصی در امر نظارتمندی سازمان برنام  از دستگاهبهره
1های دولتینظارت بر بودج  شرکت

محالع  ادبیات تحقیت، آمااای  تایج  شوندگان و نحب بر اساس نظر مصا  :تقسیم کار ملی 
های اجرایاای فعااال در زمیناا  ای دسااتگاهای و غیربودجاا ای اعتبااارات بودجاا منحقاا 
ای و استانی تثییر های منحق فناوری و تصویب و تخصیص اعتبارات بر اساس مزیتزیست

د داشاات. همچنااین فناوری خواهاا بسزایی در افزای  ایربخشی اعتبااارات و توسااع  زیساات
فناوری کشااور در یااك نهاااد قااانونی و واگااذاری اجاارای هااای زیسااتاولویت تصااویب

ساانجی و تعیااین وظااای  های اجرایاای باار اساااس مزیتهای مصااوب باا  دسااتگاهاولویت
ها بااا یكاادیگر از طریاات مرجاا  های اجرایی مختل  و  هماهنااگ نمااودن دسااتگاهدستگاه

واهد نمود. ی در کشور را فراهم خفناورتصویب، موجبات توسع   زیست
کید مصاحب یكی از مقول   اصالح ساختار نهادی: شوندگان اصالح ساختار های مورد تث

هایی فناوری است. اصالح ساااختار نهااادی دارای زیرمقولاا ونهادی در کشور در زمین   علم
جاااد نهاااد بنیاااد فناااوری، ایوریزی در زمین  علمشامل جلوگیری از التقاط نهادی در بودج 

فناوری، تغییاار های زیسااتمشاایدر کشااور، تعیااین مرجاا  عااالی تعیااین خط 1لااوم ملاای ع
گیری نهادهااای های موجود ب  جای ایجاااد نهاااد جدیااد، شااكلمثموریت و تقویت دستگاه

ای، تجمی  تقاضاها در بودج  برای رف  نیازها، هماهنگی تخصصی، ایجاد نهادهای توسع 
باشااد. فناوری میازی در زمیناا  زیسااتهای مااوگذار و حذف دستگاههای سیاستدستگاه
حاضر، در کنار کوزارتخان  علوم، تحقیقات و فناوری« و کوزارت بهداشت، درمان و درحال

فناوری، معاونت علمی و فناااوری وعنوان دو وزارتخان  اصلی حوزه علمآموز  پزشكی« ب 
هااای ری حوزهقااام معظاام رهبااری باارای راهباا دستور مو ب   1385رئیس جمهور هم از سال  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مرتبط با نخبگان و ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد شده است کاا  یكاای از بااازیگران اصاالی 
فناوری ب  دلیل گسااتره ایرگااذاری و ها، زیستفناوری است. در کنار این دستگاهوحوزه علم

شاااورزی، دفاااع و های جهاااد ککارکرد، با سازمان حااظت از محاایط زیساات و وزارتخاناا 
نیروهای مسلم، فناوری اطالعات و ارتباطات، صنعت، معدن و تجااارت و نااات پشتیبانی  

ارتباطی تنگاتنگ دارد. از طرفی دیگر، شااوراهایی ماننااد شااورای عااالی انقااالب فرهنگاای، 
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای گسااتر  وزارت علااوم و شااورای گسااتر  

هستند. با توجاا  باا  ایاان گسااتردگی حااوزه   فناوری ایرگذارمین  زیستوزارت بهداشت در ز
 شود.  پی  احساس میازفناوری بی وعملكرد، اصالح ساختار نهادی حوزه علم

یست  با توج  ب  تغییرات ایجاد شده در ساختارهای دولتی و    فناوری: تقویت ستاد توسعه ز
های  گیری سااتاد لاات نهاام، بااا شااكل ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهااوری در دو 

های راهبردی با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، عمالم وظای  شااورای  توسع   فناوری 
در دولت هشتم( در قالب ساختار جدیدی با عنااوان    1384فناوری )مصوب سال  عالی زیست 

نقااالب  شورای عااالی ا   705بر مبنای مصوب  جلس     فناوری« اجرایی شد کستاد توسع  زیست 
جمهااور وقاات، سااتاد  رئیس  1390/ 10/ 27/د  مااورخ 90/ 14064ماره  فرهنگی و ابالغی  ش 

جمهااور( مرجاا  اصاالی  فناوری )وابساات  باا  معاوناات علماای و فناااوری رئیس توسع   زیساات 
فناوری است  ریزی، راهبری اجرایی، هماهنگی و رصد در حوزه زیست گذاری، برنام  سیاست 

های شااورای  علمی کشور و سیاساات   ایی در رارروب نقش   جام  های اجر ک  ب  تدوین برنام  
پااردازد. بااا عنایاات باا  گذشاات ناا  سااال از  عالی انقالب فرهنگی و اسناد باالدستی کشور می 

خااوان  شده ب  ستاد با وظای  محولاا  هم فناوری، اختیارات داده گیری ستاد توسع  زیست شكل 
ی سااتاد، پااذیر   اعتبااارات و ساااختار سااازمان های انجام شده، بر تقویت  نبوده و در مصاحب  

کننااده در تخصاایص بودجاا ، ایجاااد ضاامانت  عنوان دستگاه تخصصی هماهنگ نق  ستاد ب  
 اجرایی برای مصوبات ستاد تثکید شده است. 

فناوری بر مبنای نتیج  پژوه ، یكی از موان  توسع   زیساات  اصالح قوانین و مقررات: 
اداری ناشی از آنها و خألهای مقررات موجود و بروکراسی  در کشور، عدم شاافیت قوانین و  

باشد. در این مقول  بر اصالح قانون محاسبات عمومی با تمرکز بر نیل ب  اهااداف قانونی می
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کیااد باار هزیناا قانونی ب  زدایاای در کشااور در کرد و نظااارت بعااد از خاارج، مقرراتجای تث
ت هااای اصااولی و وورد محصااوالهای مختل  باالخص اعحای مجااوزات و موافقتزمین 

های کشاااورزی و دارویاای، همچنااین رفاا  خألهااای فناوری ب  بازار در زمین جدید زیست
بنیان های دان فناوری، اصالح قانون حمایت از شرکتهای نوظهور زیستقانونی در زمین 

کید شده دار و اصالح قانون توسع  و بهبود محیط کسبهای اولویتدر بخ   است. وکار تث
ها و مؤسسااات  قانون حمایت از شاارکت :  بنیان های دانش حمایت از شرکت اصالح قانون  

مجلااس شااورای اسااالمی(    1389ها و اختراعات )مصوب  سازی نوآوری بنیان و تجاری دان  
عنوان نخسااتین قااانون مصااوب در تاااری  جمهااوری اسااالمی ایااران در زمیناا  حمایاات از  ب  

، تحقت اهداف علماای و اقتصااادی )شااامل  محور اقتصاد دان   افزایی علم و یروت، توسع   هم 
سازی نتایج تحقیت و توسااع  )شااامل طراحاای و  گستر  و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری 

افزوده فراوان است. در این قااانون و  های برتر و با ارز  تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری 
بنیااان  ها و مؤسسااات دان  رکت یای فرواناای باارای شاا های آن، مزا نام  اجرایی و اصالحی  آیین 

بودن قااانون و واگااذاری بساایاری از امااور باا  کااارگروه تشااخیص  برشمرده شده است. عمومی 
بنیان )برخألف متن مصرح قانون و وابستگی موضوع ب  شورای عالی علااوم،  های دان  شرکت 

م  رنااین قااانونی در سااح تحقیقات و فناوری( و همچنین نوین بودن تجرب  تصویب و اجاارای  
بنیان، مشكالتی را با خااود باا  همااراه داشاات  اساات. خبرگااان در  های دان  کشور برای شرکت 

های کلیدی و حیاتی در قانون، اصالح شاایوه   های انجام شده با لزوم تمرکز بر فناوری مصاحب  
اسااتااده از   بنیان و تغییر معافیت کاماال باا  اعتبااار مالیاااتی، های دان  معافیت مالیاتی شرکت 

های  فناوری )پااذیر  هزیناا  ت مالیاتی یا اعتبار مالیاااتی باارای توسااع   صاانعت زیساات معافی 
فناوری معااادل اعتبااار مالیاااتی(، تعریاا  مشااخص باارای حمایاات از  تحقیت و توسع  زیست 

های کاربردی در قانون، اصالح فرایند تثمین مالی توسط صندوق نوآوری و شااكوفایی  پژوه  
و فناوری در ارتباط با ایاان قااانون و صااندوق نااوآوری و    های پژوه    صندوق و شاافیت نق 

 شكوفایی اشاره نمودند. 
کنندگان در پژوه  معتقد بودند یبااات و  مشارکت   ایجاد ثبات و پایداری در قوانین: 

ای و رعایت عدالت در آن و توج  ب  رسیدن ب  رشد پایاادار  مشی بودج  پایداری در خط 
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بودن بودج  و توج   های کلیدی و همچنین رندسال  فناوری   از طریت  اقتصادی در بودج 
باا  حسااابداری نساالی کمااك شااایانی باا  توسااع   فناااوری در کشااور خواهااد نمااود.  

ماادت مااثالم  فناوری باارای دوره  کوتاه نمودن بودج  و تصویب اعتبارات زیساات رندسال  
بات شورای 5 ب فرهنگاای و  عالی انقااال   سال  بر مبنای نیاز کشور و هماهنگی آن با مصو

ریزی ایاان حااوزه و  شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، کمااك زیااادی باارای برناماا  
فناوری در کشور و روشی برای رسیدن ب  رشد پایدار اقتصااادی در کشااور  توسع  زیست 

 خواهد بود. 
اصالح ساختار بودج  کشور با هدف افاازای  ایربخشاای   اصالح ساختار بودجه کشور:

ها، جدا از منب  تثمین مااالی آن )نااات، مالیااات و ...(، شده ب  فعالیتتخصیص داده  مناب 
کید مصاحب  ها و ادبیات آمده از مصاحب دستهای فرعی ب شوندگان قرار داشت. تممورد تث

کاری در تصویب بودج ، تاكیك بودج  عمومی از غیرعمااومی، شامل کاه  تثییر سیاسی
های تكراری سااالیان  ها و احكام و تبدیل تبصره   و کاه  تبصره جگذاری در بودعدم قانون

کاااری، ها در بودج  و حذف موازیب  احكام دائمی در صورت نیاز، رف  همپوشانی دستگاه
ها و بودجاا  تخصیصاای باا  آنهااا، رفاا  ها در بودج  و هماااهنگی دسااتگاهکاریرف  پراکنده

زشاای از بودجاا  پااژوه  در قااانون بودجاا  وهااا در بودجاا  و تاكیااك سااران  آمکاریدوباره
کیااد داشااتند ساا  مااورد حااذف ریزی در مصاااحب باشااد. خبرگااان حااوزه بودجاا می ها تث

ها کاری دسااتگاههای اجرایی و رف  دوبارهکاری دستگاهها، رف  پراکندهکاری دستگاهموازی
ی  ایربخشاای ا ها در این زمین  تخصصی موجب افاازها و پژوهشگاهها و دانشگاهو سازمان

شود. فناوری میاعتبارات محدود تخصیصی ب  حوزه زیست
های مثاب   پول توجیبی دولت و دسااتگاهبودج  نباید صرفام ب   تقویت نقش اهرمی بودجه: 

اجرایی دیده شود. توج  ب  همكاری مشااترك بااین دولاات و بخاا  خصوصاای در بودجاا  و 
استااده از اعتبااارات دولتاای باارای جااذب   بودن بودج  در تعامل با بخ  غیردولتی واهرمی

مشاای بودجاا  فناوری حااائز اهمیاات اساات. بودجاا  و خطمناب  غیردولتی ب  بخ  زیساات
وکارهای غیردولتاای شده توسط کسبهای انجامای باشد ک  هزین گون فناوری باید ب زیست

کننااده تحریك  فناوری را افزای  دهد. بودج  بایااددر زمین  تحقیت و توسع  در بخ  زیست
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باشد ن  افزای  هزیناا  بخاا  دولتاای در   1افزای  هزین  بخ  غیردولتی در تحقیت و توسع 
های تحقیت توسع  دولتی اساات، ؛ هررند دولت عالقمند ب  افزای  هزین 2تحقیت و توسع 

اما بودج  دولتی بایااد کمكاای باارای افاازای  مناااب  ورودی از بخاا  غیردولتاای باا  حااوزه 
ای کشور باید ایجاااد فرهنااگ جااذب مناااب  مشی بودج شد. همچنین خطابفناوری  زیست

فناوری مبتناای باار مساائل  رقابتی از طریت بودج  را توسع  داده و اعتبااارات محاادود زیساات
محوری یا صنعت محوری، با هدف کسب و تولید دان  فنی برای حل مسائل و مشااكالت 

های هااای دانشاامندان و دسااتگاهژهورهااا و پمنظور ارتقااای محصااوالت، باا  طرح صنای  ب 
 اجرایی تخصیص یابد. 

یزی: های بودجه اصالح روش    ریزی  ریزی و اصالح رو  بودجاا  تغییر نگر  در بودج    ر
شااوندگان قاارار گرفاات. توجاا  باا   افزایشی در قوانین بودج  در این مقول  مورد تثکیااد مصاحب  

ریزی مشااارکتی،  لیاااتی، بودجاا  ریزی عم بودجاا  المللاای، اسااتااده از  اسااتانداردهای بین 
 های فرعی این مقول  است. ریزی بر مبنای صار از تم ریزی سبدگون  و بودج  بودج  

یزی عملیاتی:  بودجه  ریزی عملیاتی در قوانین برنام  رهارم توسع  استقرار نظام بودج ر
(، قااانون 7توسع  )ماااده  (، برنام  ششم  195(، برنام  پنجم توسع  )ماده  144و    138)مواد  

وری و استقرار نظام منظور افزای  کارآیاای، بهره ( باا 16یت خاادمات کشااوری )ماااده  مدیر
هااااااای کنترل نتیج  و محصول، تدوین استانداردهای ملی حسابداری طرح تملک دارایی

گذاری بخ  عمومی و تعیین قیمت هاااای سرمای ای و تعیین دقیت عملكرد حسابسرمای 
کید قرار گرف ها مورد تطرح شده  تمام ت  است. ارتباط بین اهداف کالن، میانی و خرد، ایجاد ث

نگاری، تصااویب هااا و آیناادهمكانیزم انگیزشی در بودج ، تصویب بودج  بر اساس اولویت
ها بر اساس کاه  هزیناا  یااا افاازای  درآمااد، برناماا  محااوری در تصااویب بودجاا ، طرح 

کید بر بهاا شدهقیمت تمامتاویض اختیار در بودج ، مكانیزم   ایربخشی( اوری )کاراییره ، تث
هااای فرعاای اعتبااارات تخصیصاای و تخصاایص بودجاا  باار مبنااای عملكاارد از جملاا  تم

 باشد. آمده در این مقول  میدستب 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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شااوندگان، تجمیاا  اعتبااارات پژوهشاای  ب  اعتقاد مصاحب   اصالح بودجه پژوهشی کشور:   
ها باار  ص آن ب  دسااتگاه خص و سپس تخصی   در ردیای مش فناوری و تمرکز آن در بودج زیست 

هااای  کند. از دیگر تم اساس مكانیزمی شااف موجبات افزای  ایربخشی اعتبارات را فراهم می 
توان ب  ارتباط بودج  پژوهشی با تولید ناخالص داخلاای و  آمده در این بخ  می دست فرعی ب  

بودجاا   فناوری، تصااویب  باا  پااژوه  در زمیناا   زیساات   تخصاایص درصاادی از  
شده در این بخ ، عدم  های انجام نگاری وب و آینده های مص فناوری بر اساس اولویت زیست 

ها و مراکااز پژوهشاای، تصااویب  تخصیص اعتبار پژوهشی بر اساس سران  دانشجو ب  دانشگاه 
یئت علمی و مراکز پژوهشاای،  فناوری بر اساس مكانیزم رقابتی بین اع ای ه های زیست طرح 

هااا باار اساااس نظاارات  های پژوهشاای و تصااویب طرح سازی فرایندهای تصویب طرح رابك 
 کاری در این زمین ، اشاره نمود. ها و کاه  سیاسی کارشناسی و اولویت 

این مقول  هات تم فرعی شامل کمااك باا  جااذب مناااب    های تأمین مالی:اصالح مدل 
در   1بخ  خصوصاایافناوری در کشااور، مشااارکت دولتتالمللی برای توسااع  زیساا بین

های غیرحاااکمتی، تااثمین سازی زیرساااختخصوصیتوسع  این فناوری در کشور، توج  ب 
های اجرایاای و مالی متناسااب بااا دوره  عماار فناااوری در اعتبااارات تخصیصاای باا  دسااتگاه

های کورااک رکتشفناوری در کشور، توج  ب   گذاری برای توسع  زیستپژوهشی، سرمای 
های جدید تثمین مالی نوآوری مانند و متوسط در توسع  این فناوری در بودج ، تقویت مدل

 گذاری جسوران  است. سرمای 
ترین مرحلاا  از دسااتورگذاری، نخسااتین و بلكاا  حساااس  اصالح مرحله دستورگذاری:

ت  توجاا  ساا کاا  شایمشی است ک  ب  شیوه  پیدا شدن یااا نشاادن مسااائل، آن رنانررخ  خط
دهد، بر کاال مراحاال بعاادی ررخاا  پردازد. آنچ  در این مرحل  روی میحكومت باشد می

کنندگان در تحقیاات، گذارد. ب  اعتقاااد مشااارکتمشی و پیامدمدهای آن ایری قحعی میخط
ست فناوری، توج  ب  وجود بازیگران مختل ، تناسب ابزارهای اجاارا ی های زتعیین اولویت

ناعااان در فراینااد بودجاا  و ااده از پلتارم شناسااایی مسااائل، مشااارکت  یتها، اسبا اولویت
 شناسایی مراکز هزین  بسیار حائز اهمیت است. 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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یرساخت فناوری اطالعات: شااوندگان معتقااد بودنااد ایجاااد پلتااارم مشااترك مصاحب   ز
هااای فناوری، ایجاااد سااامان  جااام  تصااویب طرح تعریاا  مسااائل در زمیناا  زیساات

های اجراشده و سامان  آماری رسانی نتایج و ایرات طرح یجاد سامان  اطالعافناوری،  زیست
ها کاریهااا و پراکناادهکاریفناوری تثییر زیادی در رفاا  دوبارهبودج  پژوهشی حوزه  زیست

 خواهد داشت. 
ها و ادبیااات تحقیاات، آمده از مصاااحب دسااتبر اساس نتااایم ب   رعایت اصول بودجه: 

اننااد اصاال جامعیاات بودجاا ، اصاال شاااملیت بودجاا ، اصاال مرعایاات اصااول بودجاا  
کنناادگی بودجاا ، اصاال بودن درآمدها، اصل هماهنگپذیری بودج ، اصل تخمینیانعحاف

ها کمكی برای ها، اصل شاافیت در بودج  و توج  ب  آنها در هم  زمین تحدیدی بودن هزین 
کید  توسع  کیای و کمی زیست پذیر بودن بودج  در ر فرمانبفناوری خواهد بود. همچنین تث

های نوظهور و کمك ب  حل مسائلی ک  بااا قواعااد عمااومی بودجاا  قاباال رفاا  زمین  فناوری
 نیستند، مشهود بود. 
انااد از: اصااالح نقاا  هااای فرعاای ایاان مقولاا  عبارت تم  کرد اعتبارات:نظارت بر هزینه

کرد با اهداف هزین   نظارتی دیوان محاسبات کشور، وجود دستگاه نظارتی تخصصی، تحابت
مندرج در مصوبات مراج  و اسناد باالدست، تقویت نق  نظارتی سازمان برنام  و بودج ، 

کرد اعتبااارات های تخصصی در اماار نظااارت باار هزیناا مندی سازمان برنام  از دستگاهبهره 
های دولتاای باارای پرداخاات سااهم خااود در فناوری و نظارت بر بودج  شاارکتحوزه زیست

 پژوه . 
فناوری در قالااب ای مناسب باارای توسااع  زیسااتمشی بودج در نهایت مختصات خط

 ( آمده است:1شكل شماره  )
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یست مشی بودجه.  مختصات خط1شكل    فناوری در کشور ای مناسب برای توسعه ز

 
 گیری . بحث و نتیجه6

مساایر فناوری در کشااور از منظور تحقاات توسااع   زیسااتطورکاا  مشااخص اساات باا همان
ای الزاماتی باید رعایت شااود کاا  از آن جملاا  و باار اساااس نتااایج تحقیاات مشی بودج خط
توان ب  این موارد اشاره کرد: تقسیم کار ملی، اصالح ساختار نهادی، تقویت ستاد توسع  می

فناوری، اصالح قوانین و مقررات و ایجاد یبات و پایداری در آنهااا، اصااالح ساااختار زیست
کیااد باار هااای بودجاا نق  اهرمی بودجاا ، اصااالح رو  تقویت    بودج  کشور، ریزی بااا تث

های تثمین مالی، اصالح ریزی عملیاتی، اصالح بودج  پژوهشی کشور، اصالح مدلبودج 
مرحلاا  دسااتورگذاری، زیرساااخت فناااوری اطالعااات، نظااارت باار هزیناا  کاارد اعتبااارات 

 پردازیم:بعاد مدل مییک از افناوری. در ادام  ب  تشریم هرتخصیصی ب  حوزه زیست
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ای باارای مشی بودج های خططبت نتایج تحقیت حاضر، یكی از ویژگی  :تقسیم کار ملی 
فناوری در کشور، تقسیم کار ملی است؛ رراک  عاادم تقساایم کااار ملاای بااین توسع  زیست

فناوری موجااب کاااه  ایربخشاای اعتبااارات های اجرایاای فعااال در زمیناا  زیسااتدستگاه
هااا بااین مراکااز کاریو دوبارههااا  کاریفناوری و افاازای  موازیزیساات  تخصیصی ب  حوزه

فناوری اعاام از هااای عملكااردی زیسااتشود. بااا عنایاات باا  گسااتردگی حوزهپژوهشی می
سالمت،  دارو، واکسن، دریا، غذا و کشاورزی، صاانعت و ... و پهناااوری ایااران اسااالمی و 

لاا ، ضااروری اساات تقساایم کااار بااین های مختای متااوت در اسااتانوجود مزایای منحق 
هااای عنوان مثااال، طرح ا صورت گرفت  و ب  همان مبنا اعتبارات تخصیص یابد. باا هدستگاه

های حاشاای  و همسااای  دریااای فناوری دریا و آبزیان آب شور صاارفام در اسااتانحوزه زیست
انجااام های اجرایاای اسااتانی مربوطاا   فارس و دریای عمان و از طریاات دسااتگاهخزر، خلیج

 های حاشی  کویر داده نشود.  ب  استانپذیرد و اعتبارات حوزه دریا مثالم 
فناوری  های اجرایی فعال در زمین  زیساات پراکندگی و تعدد دستگاه   اصالح ساختار نهادی: 

کاری در کشور و اتااالف  فناوری و پژوهشگران و پراکنده موجب سردرگمی فعاالن عرص  زیست 
مشاااب  وجااود دارد کاا  وظیااا     ی از کشورها، بنیاد ملی علوم یااا نهااادی شود. در بسیار مناب  می 
های پژوهشاای را باار عهااده  سپاری طرح فناوری و پژوه  و برون و گذاری در زمین   علم سیاست 

توانست توسااط آن معاوناات  جمهور،  این نق  می دارد. با ایجاد معاونت علمی و فناوری رئیس 
ها، عمالم این  ا و سایر دستگاه ه تر آن نسبت ب  وزارتخان  نونی پایین ایاا شود ولی ب  دلیل جایگاه قا 

 نق  محدود ب  اعتبارات داخلی آن معاونت شده است. 
یست فناوری تقویت نق  و جایگاه سااتاد توسااع  زیسااتفناوری:  تقویت ستاد توسعه ز

وری بااین فناریزی و هماهنگی در حوزه زیستگذاری و برنام عنوان مرج  اصلی سیاستب 
صالح ساختار نهادی، کمك شایانی باارای ضاامانت اجرایاای های اجرایی، در کنار ادستگاه

فناوری فناوری در سااتاد توسااع  زیسااتهای زیستمصوبات ستاد است. تصویب اولویت
های اجرایاای و جمهااور و اجاارای آن توسااط دسااتگاهمعاااون رئیس 3وزیاار و  6متشااكل از 

تاد نساابت باا  بات این ستاد، نیازمند تقویاات جایگاااه ساا تخصیص اعتبارات بر مبنای مصو
ها و مراکااز های اجرایاای، دانشااگاهعرض است. در حااال حاضاار، دسااتگاههای همدستگاه
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ای باارای تبعیاات از مصااوبات سااتاد متصااور فناوری وظیااا پژوهشی فعال در زمین  زیست
سااتاد مااذکور تعاماال نیستند و صرفام در صورت تثمین اعتبارات پژوهشی از سوی سااتاد بااا  

 ی سیستماتیك وجود ندارد.  خواهند کرد و ارتباط
پراکندگی قوانین و عدم شاافیت در برخی از آنهااا و همچنااین   اصالح قوانین و مقررات:

فناوری موجب کاااه  ایربخشاای و از بااین رفااتن مناااب  و خألهای قانونی در زمین  زیست
هااا سازی نوآوریبنیان و تجاریت دان ها و مؤسساشود. قانون حمایت از شرکتزمان می

مجلس شورای اسالمی( یكی از قوانینی اساات کاا  در برخاای   1389و اختراعات )مصوب  
جای معافیاات کاا  بتااوانیم باا ایگون ها مانند معافیت مالیاتی نیازمند اصالح است؛ ب زمین 

اعتبااار مالیاااتی   هافناوری، باا  شاارکتبنیان حوزه زیستهای دان قحعی مالیاتی ب  شرکت
فناوری هزین  نماینااد. فام بتوانند آن را در زمین   تحقیت و توسع   زیستها صرداده و آن شرکت

کرد مبلاام معافیاات ها کامالم معاف بوده و نظارتی بر هزین حاضر، مالیات این شرکتدرحال
 فناوری وجود ندارد. در توسع  صنعت زیست

  طااور ای کشور محدود بوده و شاایر نااات باا بودج مناب     اصالح ساختار بودجه کشور:
هااا، کاریدائمی باز نخواهااد بااود و از طرفاای دیگاار بودجاا  کشااور سااالیان سااال از موازی

های تخصیصاای باا  حااوزه باارد. شاااافیت بودجاا ها رنااج میکاریها و پراکندهکاریدوباره
ایربخشی مناب  تخصیص کرد آن و ایجاد ان باط مالی نیز بر افزای   فناوری و هزین زیست

عنوان پذیر باشد و باا کند. از طرفی دیگر، بودج  باید فرمانها کمك مییتداده شده ب  فعال
های اجرایاای باشااد ناا  ابزاری برای کمك ب  مسائل و مشكالت صنای  در خاادمت دسااتگاه

صااورت حاضر بودج  کشور ب ها و اشخاد در خدمت بودج  باشند. درحالاینك  دستگاه
نمایااد. گذار ساالب میهای سیاسترا از دستگاه  ریزیالیان  تصویب شده و امكان برنام س

ریزی بنابراین، ایجاد مناب  پایدار درآمدی در بودج  و رندسال  نمودن بودج  در امر برناماا 
 های اصلی این حوزه است. ریزیان و دستگاهحال برنام کمك 

نبایااد باا   فناوری در کشااور صاارفام  سع  زیست برای کمك ب  تو   تقویت نقش اهرمی بودجه: 
فناوری بایااد بتوانااد محاارك و مشااوق  مناب  دولتی تثکید کرد و اعتبارات دولتاای حااوزه زیساات 

کرد بخ  غیردولتاای  کرد در این زمین  باشد. ب  عبارتی دیگر هزین  بخ  غیردولتی برای هزین  
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ولت در این زمیناا  اساات.  ( شاخصی مهم برای سنج  موفقیت د در تحقیت و توسع  ) 
ای کشور باید ایجاد فرهنگ جذب مناب  رقابتی از طریاات بودجاا  را  مشی بودج  ط همچنین خ 

محوری، بااا  محوری یااا صاانعت فناوری مبتنی بر مساائل  توسع  داده و اعتبارات محدود زیست 
منظور ارتقااای  هدف کسااب و تولیااد داناا  فناای باارای حاال مسااائل و مشااكالت صاانای  باا  

های اجرایی تخصیص یابد. اسااتااده  ندان و دستگاه های دانشم ها و پروژه ت، ب  طرح محصوال 
 ها نیز مهم است. هایی مانند مشارکت بخ  دولتی و خصوصی در تثمین مالی طرح از رو  

یزی:  های بودجهاصالح روش ارتباط بین اهداف کالن، میااانی و خاارد بااا ناا  تساابیم ر
ریزی بااا بودجاا هااای ساانتی  گزیر از جایگزینی رو  بودج  محقت خواهد شد و کشورها نا

ریزی عملیاااتی، داده باشند. در رو  بودج ریزی عملیاتی میهای نوینی مانند بودج رو  
شااود و تخصاایص و ستانده بااا یكاادیگر مقایساا  شااده و ایربخشاای اعتبااارات ساانجیده می

فناوری عملكاارد زیستاعتبارات بر مبنای عملكرد قبلی است و رنانچ  دستگاهی در زمین  
 ت  باشد، تخصیص مناب  جدید ریزی جر اتالف مناب  دولت نیست. محلوبی نداش

تصویب و تخصیص اعتبااارات باار اساااس سااران  و باادون  اصالح بودجه پژوهشی کشور:  
ای جز اتااالف مناااب  و افاازای   فناوری، نتیج  دار زیست های اولویت توج  ب  پژوه  و حوزه 

حاضاار و بااا عنایاات باا  تخصاایص  ال ی را ب  همراه نخواهد داشاات. درح روی  مقاالت علم بی 
اعتبارات بر اساس سران  دانشجو یا هیئت علمی و با توجاا  باا  پراکناادگی اعتبااارات پژوهشاای  

ها  های اجرایی متعدد و فرایندهای تصویب طرح متنوع بین دسااتگاه فناوری بین دستگاه زیست 
اری اعتبااارات  هااا در ایاان زمیناا ، ایرگااذ ویب طرح آوایاای تصاا و عدم وجود پلتارمی باارای هم 

هااای  یابااد. بنااابراین، بایااد بااا ایجاااد نهااادی مرجاا  باارای تصااویب طرح شدت کاه  می ب  
فناوری در سحم کشور و تجمی  اعتبارات پژوهشاای مربوطاا  و فراخااوان عمااومی بااین  زیست 

 ر کمك نماییم. فناوری در کشو کلی  پژوهشگران با فرصت برابر، ب  رشد و توسع  زیست 
ترین مرحلاا  از دسااتورگذاری نخسااتین و بلكاا  حساااس  رگذاری:اصالح مرحله دستتو 

کاا  شایساات  توجاا  مشی است ک  ب  شاایوه پیداشاادن یااا نشاادن مسااائل، آنچنانررخ  خط
دهااد، باار کاال مشی روی میپردازد. آنچ  در نخستین مرحل  فرایند خطحكومت باشد، می

 گذارد. مییامدهای آن ایری قحعی مشی و پمراحل بعدی ررخ  خط
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یرساخت فناوری اطالعات: استااده از زیرساخت مناسب فناوری اطالعات در کمك   ز
فناوری، ایجاد فرصت برابر برای کلیاا  پژوهشااگران در ب  تسهیل در شناسایی مسائل زیست

ایج سازی نتاا های دولت در حمایت از تجاریرسانی برنام های پژوهشی، اطالعزمین  طرح 
فناوری، ایجاد سااامان  جااام  ای زیستهای ملی و منحق ومی اولویتتحقیقات، اعالم عم

هااای رسانی نتایج و ایرات طرح فناوری، ایجاد سامان  اطالعهای زیستملی تصویب طرح 
هااا و کاریاجراشااده، ایجاااد شاااافیت در اعتبااارات پژوهشاای و در نهایاات در رفاا  دوباره

ایرگااذاری اعتبااارات تخصیصاای باا  بخاا  ر زیااادی خواهااد داشاات و  ها تثییکاریپراکنده
 دهد. فناوری را افزای  میزیست

کرد کمك شایانی باار کاااه  انحااراف از نظارت بر هزین   کرد اعتبارات:نظارت بر هزینه
های انجام شده یا تخصیص بی  از نیاز خواهد داشت. سازمان برنام  و بودجاا  ریزیبرنام 

های تخصصاای ماننااد معاوناات تواند از دستگاهاصلی تخصیص اعتبار می  عنوان دستگاهب 
های حوزه علمی و فناوری، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی برای نظارت بر طرح 

کرد ب  میزان دستیابی ب  نتااایج وسیل  غیر از ظاهر هزین اینفناوری استااده نماید و ب زیست
 اشت  باشند. اولی  مورد انتظار نیز دسترسی د

 
 های آتیادهایی برای پژوهش. پیشنه7

فناوری در کشور با عنایت ب  نتایج تحقیت حاضر، پیشنهادات زیر برای رشد و توسع  زیست
 شود:ارائ  می

فناوری )یكی از فصول و. در اصالحات ساختاری بودج  کل کشور، فصل توسع   علم1
کیااد باار فناوهات نگر ماننااد ناادهساااز و آی هااای جریانریگاناا  بودجاا  کاال کشااور( بااا تث

ک  میزان اعتبارات مصوب این بخاا  شااااف و ایگون فناوری تهی  و تدوین شود؛ ب زیست
های فعال، مسئول و دارای نقاا  در روشن باشد و از طرف دیگر در جداول بودج ، دستگاه

این بخ  نیز معین شوند. 
در بااین هااا در سااحم کشااور و اریکهااا و دوبارهکاریمنظور کاااه  موازی. باا 2

های اجرایی، اعتبارات بخ  پژوه  کشور شااااف و روشاان شااده و نساابت آن بااا دستگاه
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تولید ناخالص داخلی در سحم معقول تعیین شود. ایاان اعتبااارات در اختیااار یااک دسااتگاه 
اجرایی فرابخشی با عنوان بنیاد ملی علوم  قرار گیرد. 

اندازی شده و  سط بنیاد ملی علوم راه ی و فناوری کل کشور تو . سامان  جام  اعتبارات پژوهش 3
فناوری، کلی  متقاضیان دریافت اعتبارات پژوهشی )اعم از  های بخ  زیست پس از تعیین اولویت 

های مصوب اقاادام  اساتید دانشگاهی و مراکز پژوهشی( نسبت ب  ارائ  طرح در رارروب اولویت 
محوری باشد. از شخص مكانیزم داوری و فارب  ها نیز از طریت  نمایند. تصویب طرح 

ها و مراکز پژوهشی از حالت سران  دانشجو . تخصیص اعتبارات پژوهشی ب  دانشگاه4
فناوری خارج شده و جذب دانشجو در مقاط  ارشد، دکتری و پسادکتری در بخاا  زیساات
بخاا    منوط ب  داشتن اعتبار مصااوب توسااط اساااتید راهنمااا )از محاال اعتبااارات متمرکااز

بنیاد ملی علوم( باشد. پژوه  در 
های فناوری با مشارکت فعال و مؤیر هم  دستگاههای کشور در زمین  زیست. اولویت5

فناوری مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناااوری، وزارت جهاااد اجرایی فعال در زمین  زیست
نی نیروهااای کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشااكی، وزارت دفاااع و پشااتیبا

م، وزارت نااات، سااازمان حااظاات محاایط زیساات، معاوناات علماای و فناااوری مساال  
جمهور و مؤسسات تابع  آنها تعیین و تصویب شود. رئیس
فناوری و ارتباااط آن بااا علااوم مختلااای همچااون  ای زیساات رشاات  . با توج  باا  ماهیاات بین 6

های  ق و ... برنام  الكترونیک، بر   شناسی، شیمی، فیزیک، اناورماتیک، کامپیوتر، مكانیک، زیست 
ریزی و اجرا شود.  آموزی، دانشجویی و صنای  مرتبط، طرح ترویجی مناسب در سحوح دان  

فناوری کشور، و. تا زمان ایجاد بنیاد ملی علوم و تغییرات ساختاری کلی در حوزه علم7
جمهااور( ئیسرفناوری )وابساات  باا  معاوناات علماای و فناااوری  ساختار ستاد توسع  زیست

فناوری در کشور بر اساس مصوب  شورای عااالی کننده حوزه زیستعنوان مرج  هماهنگب 
انقالب فرهنگی، ب  شرح زیر اصالح شود:

های دارای نقاا  فناوری، با مشارکت کلی  دستگاههای کشور در زمین  زیستاولویت  ▪
شااده در هااای تعری تی در این زمین  تعیین شود و از حالاات دسااتوری خااارج شااود. اولو

مقاط  مشخص و متناسب با نیاز بازار و صنعت بازنگری شود؛ 
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شااده، هااای تعیینفناوری، متناسااب بااا اولویتبودج  در اختیار ستاد توسااع  زیساات  ▪
افزای  یافت  و در همین راستا نیز تخصیص یابد؛ 

، صنعتی و یفناوری )دارویی، کشاورزیافت  صرفام در بخ  زیستاعتبارات تخصیص  ▪
های نظارتی نسبت ب  این موضااوع صورت متوازن و عادالن ، هزین  شده و دستگاهدریا( و ب 

اهتمام داشت  باشند. 
ها در این ستاد با ح ور و مشارکت خبرگان امر انجام پذیرفتاا  و فرایند تصویب طرح   ▪

از حالت فردمحوری خارج شود؛ 
های تشویقی ستاد توسااع   ها و حمایت ح ر کلی  فرایندهای جذب و پذیر  و تصویب ط   ▪ 

ها نیز ب  اطالع عموم برسد؛ فناوری در یک سامان  برخط انجام شده و نتایج طرح زیست 
های اجرایی )ب  غیر از سااتاد توسااع  فناوری در اختیار دستگاهاعتبارات بخ  زیست  ▪

اد توسااع  های بودج  مصوب کل کشور با هماهنگی و نظارت سااتفناوری( در ردی زیست
فناوری هزین  شود؛ های مصوب زیستفناوری و در راستای اولویتزیست

اجرایاای از طریاات تصااویب طاارح در   هایفناوری دسااتگاهکرد اعتبارات زیستهزین   ▪
فناوری انجام شود؛ سامان  مشترا زیست

یاای های اجرا راستا نمودن اعتبارات دستگاهفناوری در هماعتبارات ستاد توسع  زیست  ▪
های مصوب شورای ستاد، بصااورت اهرماای و تشااویقی نمودن در مسیر اولویتبرای هزین 

مورد استااده قرار گیرد؛ 
فناوری در دو بخاا  اعتبااارات پژوهشاای )ماارتبط بااا د توسااع  زیسااتاعتبارات سااتا  ▪

سااازی )ماارتبط بااا پژوهشااگران منااارد و فناااوران( و اعتبااارات توسااع  نااوآوری و تجاری
صورت مجزا و شااف اعالم شود؛ بنیان و فناور( ب ن های دا شرکت

فناوری،   سازیفناوری در بخ  توسع  نوآوری و تجاریاعتبارات ستاد توسع  زیست  ▪
های صورت اهرمی با بازیگران غیردولتی فعال در زمین  تثمین مالی فناوری مانند صندوقب 

گذاری و ... هزیناا  شااود و  های ساارمایهای حمایتی، صااندوقپژوه  و فناوری، صندوق
مستقیمام در اختیار مجریان قرار نگیرد. 
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عنوان محرا و اهاارم فناوری ب شود بخشی از اعتبارات ستاد توسع  زیستپیشنهاد می  ▪
جذب اعتبارات بخ  خصوصی شده و مناب  مالی را از خارج از اکوسیستم نوآوری و حتی 

اوری جذب نماید؛ فنبخ  سنتی اقتصاد کشور برای بخ  زیست
آمده از تحقیاات حاضاار در قالااب تحقیاات دیگااری بااا دسااتهای ب ها و مقولاا . مؤلا 8
بناادی قاارار گرفتاا  و میاازان اهمیاات آنهااا در پاااالی  و رتب های کمی مورد ارزیااابی،  رو  
ای کشور تعیین شود. مشی بودج خط

رار گرفتاا  و نتااایج آن در ای مورد بررسی و تحقیت قهای جداگان . موارد زیر در تحقیت9
اختیار عموم قرار گیرد:

توسااع  و یافت  و درحالمحالع  تحبیقی ساختار بنیاد ملی علااوم در کشااورهای توسااع   ▪
فناوری و رشد و توسع  اقتصاد کشورها؛ وتثییر آن در رشد و توسع  علم

یافت  وسع فناوری در کشورهای تمحالع  تحبیقی ساختارهای حمایتی در زمین  زیست  ▪
توسع  دنیا؛ و درحال

عنوان نمون  و پایلوت، در طول اجاارای برناماا  هاااتم فناوری ب . بودج  بخ  زیست10
سااال  و صااورت پنجتصااادی، اجتماااعی و فرهنگاای جمهااوری اسااالمی ایااران، ب توسع  اق

گیاار صورت سااالیان  درهای اجرایی ب متناسب با همان برنام  تصویب و اجرا شود و دستگاه
فناوری نشوند. تصویب برنام  و بودج  سالیان  حوزه زیست

 
 . سپاسگزاری8

جمهااور، سااتاد توسااع  فناااوری رئیسدر پایااان از همكاااران عزیااز در معاوناات علماای و 
های معنااوی فناوری ک  با حمایتگذاری زیستفناوری و صندوق حمایت از سرمای زیست

هاای مرباوط با  مقالااا  شادن فعالیاتانجاام  خود در ب  یمررسیدن تحقیت حاضر و بهتار
 نمایم. اند، تقدیر و تشكر میتثییرگاذار بوده
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. بخاا  10كاال كشااور  1394ه بودجااه سااال بررساای الیلاا(. 1393خردمناادنیا، سااهیال؛ براتاای، مرت اای )
ی اسالمی.های مجلس شورا فناوری. تهران: مرکز پژوه زیست

. بخاا  14کاال کشااور  1395(. بررساای الیحاا  بودجاا  سااال 1394خردمناادنیا، سااهیال؛ براتاای، مرت اای )
های مجلس شورای اسالمی.ه فناوری. تهران: مرکز پژوزیست

فناوری در اساتان آ ربایجاان شارقی. (. بررسای وضاعیت زیسات1395کندی )  رازقی، جعار؛ سهندی خلیا 
.145-155(، 2)4مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی. 

فرد(. تهاران: انتشاارات )متارجم: حسان داناایی  مشی عمومیهای فرایند خطنظریه(.  1393ای )  ساباتی ، پل
ار. )تاری  اصل ایر  (2001صا 

. ، مصاوب مقاام معظام رهباری1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق سند چشم(.  1382سایت رهبری )
  برگرفت  از

. تهااران: مرکااز شاادن  نهااای اجراییبررساای نااانون ملاای ایمناای زیسااتی و چالش(. 1393لیمانی، الهاا  )ساا
های مجلس شورای اسالمی.پژوه 

(. ساااند نقشااا  جاااام  علمااای کشاااور. برگرفتااا  از1389شاااورای عاااالی انقاااالب فرهنگااای )
 

ی در فناورها و راهبردهاای ارتقااء و توساع  زیسات(. مصوب  کسیاسات1389ای عالی انقالب فرهنگی )شور
/جمهوری اسالمی ایران«. برگرفت  از: 

  ناوانین و مقاررات قاوزح ملصاوالت بررسی وضعی(.  1397جوزانی، غالمرضا؛ و سلیمانی، اله  )صالحی
ی مجلس شورای اسالمی.ها. تهران: مرکز پژوه تراریخته و ایمنی زیستی در كشور

ژوهش پ  نشریهفناوری.  ریزی راهبردی پژوه  زیست(. برنام 1381صنعتی، محمد حسین؛ نورایی، منورهر )
.211-222، 3. ریزی در  موزش عالیو برنامه

(. اولویت بندی عوامل مؤیر بر بازاریاابی و فارو  محصاول جدیاد در کساب وکارهاای 1394کنعانی، آمن  )
 .333-352، 298، توسعه كار فرینیفناوری غذایی. -کورک و متوسط حوزه زیست

های حاوزه دهنده(. عوامل مؤیر بر موفقیت شاتاب1397حسان )ه، محمد؛ و بیگلر، ا زادگودرزی، مهدی؛ نقی
.95-112(، 2)7 ،مدیری  نو وریفناوری در ایران. زیست

(. 1395مهاادی؛ آقااازاده، سااهراب؛ صاردوساات، عاطیاا ؛ و غاوریااان، کامیااار ) زاده محمااد؛ اوجااانی،نقاای
، مادیری  ناو وریفناوری. های زایشی در حوزۀ زیساتهای توسع  و موفقیت شرکتبندی رال اولویت

5(1 ،)102-83.
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شورای%20عالی%20انقلاب%20فرهنگی%20(1389).%20سند%20نقشه%20جامع%20علمی%20کشور.%20برگرفته%20از%20https:/sccr.ir/Files/18073.pdf
شورای%20عالی%20انقلاب%20فرهنگی%20(1389).%20سند%20نقشه%20جامع%20علمی%20کشور.%20برگرفته%20از%20https:/sccr.ir/Files/18073.pdf
شورای%20عالی%20انقلاب%20فرهنگی%20(1389).%20مصوبه%20
شورای%20عالی%20انقلاب%20فرهنگی%20(1389).%20مصوبه%20
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1068425
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باا   2025فناوری )بیوتكنولاوژی( تاا ساال  یدات علمای حاوزه زیساتنگاری تول(. آینده1391نیازی، عیسی )
.83-98(، 2)1، پژوهیمطالعات  یندح . استااده از مدل 

ی کلای هاو سیاسات  1404انداز  منظر ساند رشام  فناوری، از(. توسع  زیست1389وزین کریمیان، محمد )
.13-24، 12نظام )رویكردی حقوقی(. حقوق پزشكی. 

بررسای نقا  اساتراتژی ناوآوری بار   .(1395سرا، مریم )الیاسی، مهدی؛ صاردوست، عاطی ؛ و محمدروش 
اندیشاه مادیری  فناوری(.بنیان حوزه زیسات های دانها )مورد محالع : شرکتعملكرد نوآوران  سازمان

.183-202(، 1)12 راهبردی.

بنادی عوامال باومی ماؤیر در انتخااب راهبارد رتب   .(1390یداللهی فارسای، جهاانگیر؛ و کالتهاایی، زهارا )
 .1-22، 28و  27. انتصاد و تجارت نوینفناوری. ی موردی صنعت زیستناوری: محالع سازی فتجاری
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