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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هاخالصه مدیریتی پروژه

 

 پروژه تعریف بومی تحقیق و توسعه

 های معمول درهای مرتبط با علم، فناوری و نوآوری، اکنون یکی از فعالیتی شاخصپایش، گزارش و مقایسه

شود. نوآوری شناخته میپذیری و یافتگی، رقابتگیری توسعهالمللی و معیاری برای اندازههای ملی و بیننظام

( ۲( تحقیق و توسعه؛ )1توان به پنج گروه تقسیم کرد: )های علم، فناوری و نوآوری را میمجموعه فعالیت

های صنعتی، اداری ( فعالیت۵( نوآوری و )۴( خدمات علمی و فنی؛ )۳آموزی علم و فناوری؛ )آموزش و مهارت

 های پشتیبان علم و فناوری.و سایر فعالیت

های مخارج تحقیق و توسعه و منابع انسانیِ گیری تحقیق و توسعه در قالب شاخصر این چارچوب، اندازهد

های های نظام نوآوری هر کشور است و در نظامیافته به تحقیق و توسعه معیاری برای سنجش ورودیتخصیص

سعه در سطح ملی نیز به گیری تحقیق و توای برخوردار است. اندازهالملل از اهمیت ویژهآماری بین

نشگران ها، کتری از هزینهکند با پایش و ارزیابی وضعیت علم و فناوری، تصویر دقیقگذاران کمک میسیاست

های پیشین به دست آورند و ی توزیع منابع و میزان دستیابی به اهداف و سیاستها، نحوهو میزان تأثیر آن

 نظام نوآوری کشور اتخاذ نمایند.تری برای اصالح یا بهبود تصمیمات واقعی

. شده )رسمی( از تحقیق و توسعه استدستیابی به این اهداف نیازمند وجود یک تعریف روشن، دقیق و پذیرفته

گذاری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و ریزی و سیاستبه درخواست معاونت برنامهپروژه این 

 شود.انجام شده است و خروجی آن به شکل یک سند ارائه میسعه ی تعریف بومی تحقیق و توارائه برای

عه، های جهانی تحقیق و توسی ملی با فعالیتهای تحقیق و توسعهی فعالیتمنظور حفظ قابلیت مقایسهبه 

( و مالحظات سند پیوست ویرایش پیشین راهنمای فراسکاتی برای ۲۰1۵تعریف راهنمای فراسکاتی )ویرایش 

ی ی کار تهیهعنوان چارچوب اولیه( به۲۰1۲و توسعه در کشورهای در حال توسعه )ویرایش سنجش تحقیق 
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از تحقیقات پایه تا –عنوان یک مجموعه سند در نظر گرفته شده است. در این سند، تحقیق و توسعه به

 مورد نظر بوده است. -کاربردهای عملی

ربط مورد نقد و بررسی قرار گرفت و چندین مرتبه نسخه اولیه سند در جلسات مختلف با حضور نهادهای ذی

 های مختلفِ نظران کشور در حوزههایی با مدیران و صاحبویرایش و اصالح شد. عالوه بر این جلسات، مصاحبه

های برنامه و بودجه، توان به حوزهمرتبط با موضوع تحقیق و توسعه و سنجش آن انجام شد که از آن میان می

اقدام گذاری )مجلس شورای اسالمی( اشاره کرد. یقات و فناوری، آمار، آموزش عالی و قانوندفاع، علوم، تحق

دجه وتوسعه در قانون بوهای مرتبط با تحقیقبررسی ردیفدیگری که در فرایند اصالحات این سند انجام شد، 

 بود. کشور بر اساس تعریف ارائه شده 1۳9۴سال 

کند و ماده دوم انواع آن تحقیق و توسعه را تعریف میاست. ماده اول  پیوست ۵ماده و  9این سند مشتمل بر 

لمی و عهای نماید. مواد سوم تا ششم معیارهایی برای تشخیص تحقیق و توسعه از سایر فعالیترا تشریح می

ا ر نماید. ماده هفتم کارکنان تحقیق و توسعهارائه می اداری و پشتیبانی، صنعتی، و آموزش عالی ،فناورانه

مخارج تحقیق و دهد. در نهایت، مواد هشتم و نهم ها ارائه میکند و معیارهایی برای تشخیص آنتعریف می

ارهایی معیدهد. پیوست یک را توضیح می هاهای تحقیق و توسعه از سایر هزینهتشخیص هزینهو نحوه  توسعه

 کند، ارائه می تحقیق و توسعهگانه سهبرای تشخیص انواع 

علوم ، خدمات، افزارنرم یتوسعهمانند – های خاصبخش برخی تشخیص تحقیق و توسعه درپیوست دو به 

توسعه  و قیکارکنان تحق یبنددستهپردازد. پیوست سه می -یسنت یهادانشو  و هنر یعلوم اجتماع ،یانسان

های چهار و پنج به تعریف ستدهد. پیومی قیتطب( ISCO-08) مشاغل یبندطبقه یالمللنیبا استاندارد برا 

 ها در زبان انگلیسی اختصاص دارد.های کلیدی و بیان معادل آنبرخی واژه
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 یصنعت داروساز ریاخ یهاشرفتیپ ی: بررسیبه توسعه فناور ینهاد کردیرو پروژه

 گیریشکلموجب ها دو واژه پرکاربردی هستند که دیدگاه اندیشمندان مختلف به آن« فناوری»و « نهاد»

ای نظری است که در بسیاری از مکاتب در حوزه علوم اجتماعی و انسانی بوده است. نظام نوآوری نیز حوزه

 دارد.تاکید گیری و رشد نوآوری بطن خود بر تاثیرگذاری نهاد بر شکل

ماد وری ناجتماعی است و در مقابل، فنا-های اقتصادیبه صورت سنتی، نهاد دربرگیرندۀ مفهوم ثبات در نظام

 بر بررسی تاثیرات نهاد بر فناوری پروژهاجتماعی است. این -های اقتصادیو موتور محرکۀ تغییرات در نظام

تصادی اق-های مختلف، دینامیک تاثیر نهادهای اجتماعیدارد و با ارائه تجربیات تاریخیِ توسعه فناوریتمرکز 

گزارش به بررسی ساختارهای نهادی موجود در بخشی از دهد. بر تحوالت فناورانه را مورد بررسی قرار می

رات نیز به تبیین اهمیت تغییرات نهادی بر تغیی بخشیتبیین تفاوت رفتار کشورهای مختلف در حوزه نوآوری و 

 فناورانه پرداخته است.

 ه عاملکه چ استشود سوال اصلی این م نهاد و فناوری میأکه صحبت از مورد دوم، یعنی تغییرات تو زمانی

شوند. این گزارش، شواهد و نظریاتی را ارائه یا عواملی منجر به تغییرات نهادی در جهت توسعه فناوری می

های اجتماعی خاص، یا همان کارآفرینان نهادی، اهمیت فعالِ دارای مهارت عواملدهد کند که نشان میمی

رگذار از افراد تاثی- کارآفرینان نهادیویژگی این  زیادی در اعمال تغییرات نهادیِ توسعه فناوری دارند. مهمترین

های مشترک و پیگیری اهداف تالش برای انجام فعالیت -اجتماعیهای ها و جنبشها، اتحادیهگرفته تا سازمان

توان ادعا نمود که گزارش حاضر، به شده میان کارآفرینان مختلف( است. از این منظر میبلندمدت )تعریف

را به عنوان مبنای نظری خود در بررسی تغییرات فناوری انتخاب نموده و « ساختار-عاملیت»نوعی پارادوکس 

سعی دارد به چارچوبی دست یابد که همزمان بتواند نقش توام ساختار و عاملیت را در تحوالت فناورانه توضیح 

 دهد. 

و به صورت خاص، تغییرات نهادیِ  پردازدمیبه بررسی نهاد و تغییرات نهادی  بخش اول گزارش این پروژه

. بخش دوم به بررسی تغییرات نهاد و دهدمیمورد بحث و بررسی قرار را و نظریات پیرامون آن « محورعامل»

 تجربیات مختلفی از تغییرات ه است. در این بخشفناوری و نقش کارآفرینان نهادی در این تغییرات پرداخت
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 یازدهم تطور توام نهاد وتوان به شود که از آن جمله میمین نهادی ارائه فناوریِ مبتنی بر فعالیت کارآفرینا

 ،های شیمیایی در آلمان و پیشتازی این کشور در این صنعت در جهانگیری صنعت رنگفناوری در شکل

عه فناوری توس، های یکپارچۀ انتقال فاضالب در کشور هلندسازی سنتی به سیستمهای مدفونگذار از سیستم

 اشاره کرد. در آمریکا سازیتحوالت صنعت خودروو  های حلزونی در درمان ناشنوایی در آمریکاایمپلنت

ت را در تبیین تحوال« عاملیت محصور» مبتنی بر شواهد صنعت داروسازی ایران، نظریه ،بخش سوم و پایانی

های نهادی را نیز به عنوان نمادها نظریه عالوه بر نقش کارآفرینان نهادی، منطقاین . ه استفناوری ارائه نمود

 ۀنهادها مجموع یطور کل به دهد.و ساختارهای کالن حاکم بر تحوالت تاریخی یک جامعه مورد بررسی قرار می

و  یمرکز یهاای از باورها و ارزشمجموعه یرامونو سخت هستند که پ یاز ابعاد ماد یایوستهدر هم پ

رغم تنوع یآنها عل یکه اجزا ینهاد یهامجموعه ،منظر یناند. از ایافتهتنوع  ینو نماد یشناخت یهابرساخته

را  یمنطق نهاد یکاند در مجموع شده یبندصف ینسبتا منسجم یِو شناخت یننماد یمیمفاه یلذ ،و تکثر

 یِ نظام هنجار یار،اخت یت،خود از جمله منبع مشروع یاصل یهایژگیدر و نهادی هاینظم .دهندیشکل م

 یِادنه یهامنطق ینا یراموندارند. پ یجد یهاتفاوت یکدیگربا  یگرابعاد د یو برخ یکنترل یهایسممکان

 .شوندمی یبندخاص صف یاز نهادها یادیز یفمتفاوت، ط یهایژگیو دارای

 

که مهمترین تغییر نهادیِ صنعت -های علم محور خصوصی گیری شرکتشکل یایران یداروهادر توسعه زیست

توان صرفا از طریق مکانیسم بازار توضیح داد؛ زیرا از یک را نمی -داروسازی در توسعه زیست داروها بوده است

سو صنعت داروسازی )به خصوص توسعه و تولید داروهای نسل جدید( در زمرۀ صنایعی است که نهادهای در 

گیری و رشد یا افول آن موثرند و های پیچیدۀ تنظیم و مقررات( در شکلهم پیچیدۀ متعددی )از جمله نظام

ها گیری( نقش کمی در انتخاب یا عدم انتخاب این محصوالت و فناوریمکانیسم بازار )حداقل در زمان شکل

المللی نقش زیادی در مصرف یا عدم های نظارتیِ ملی و بین، شبکه پزشکان و سازماناز سوی دیگردارد. 

 د.صرف کنندگان نهایی دارنمصرف یک داروی پیچیدۀ زیستی از سوی م
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های دولتی های سازمانهای زمانی متعدد، سیاستدر ایران و در دوره در این پروژه نشان داده شده است که

کنندگان نهایی، صرفا به واسطۀ رغم ترجیح مصرفای بوده است که مصرف این داروها، حتی علیبه گونه

یا تهدید قرار گرفته است. در مورد تشویق ها مورد سازمانهای اعمال شده توسط این ها و محدودیتسیاست

ها حدود های دولتی و بیمهیارانه -شوندکه غالبا از طریق تجویز زیست داروها درمان می-های خاص بیماری

کنند. بنابراین در بسیاری از موارد، انتخاب یک محصول در بازار مصرف از هزینه تامین دارو را پرداخت می 9۰%

گران ها و تصمیم گروه اندکی از بازیران، نه وابسته به ترجیح مصرف کنندگان خُرد، بلکه وابسته به سیاستای

ها قرار دارد که هزینه اصلی مصرف این داروها را نفوذ در دولت و بیمهقدرتمند نظیر پزشکان و افراد ذی

د کنندۀ داخلی در برابر محصوالت های تولیهای رقابتی دولت از شرکتکنند. همچنین حفاظتپرداخت می

نام، و همچنین قاعدۀ تنظیم و مقرراتِ اعمال شده برای داروهای تولید داخل نیز های صاحبوارداتیِ شرکت

 محور داشته است.های علمگیری شرکتنقشی اساسی در شکل

داروها در ایران بسیار قابل تامل است اما از مجموعۀ های پیشرو نیز در تحوالت بخش زیستاگرچه نقش بنگاه

 بسیار کمی )کمتر از پنج شرکت(بیش از صد شرکت داروئی فعال در تولید محصوالت نهایی داروئی، تنها 

ها دارو در ایران نیز پیرامون همین بنگاهاند که عمدۀ تحوالت زیستهای نهادی قابل توجهی را رقم زدهتالش

ها بوده آن محیط پیرامونسیاسی -هایی اجتماعیها نیز خود معلول جریاناما این معدود بنگاهرخ داده است. 

های پیشرو در تغییرات نهادی صنعت . بنابراین، هرچند بنگاهاندوجود داشتهها گیری آنکه قبل از شکل

ر نهادیِ صنعت داروسازی ایران، ترین تغییها، به عنوان مهماند اما چرائی پیدایش آنداروسازی ایران موثر بوده

 خود موضوع دیگری است. 

از سوی دیگر، هر چند عامل دولت، مهم و کلیدی بوده است اما شواهدی متناقض نیز در این زمینه وجود 

های دولتی در ارتباط برد. سیاستدارو را زیر سوال میداشته که محوریت نقش دولت در توسعه فناوری زیست

ت نوسانا های فناورانهمندیگیری تواندوره شکلو  گیری ظرفیت تولیددوره شکلدو دورۀ  با فناوری در هر

های هایی مساعد با توسعه شرکتسیاست 1۳88تا  1۳8۴های زیادی را به خود دیده است. برای مثال در سال

و حتی در برخی  شودنمیدیده  شکلشود که در ادوار قبل یا بعد از آن به این محور در ایران مشاهده میعلم
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یز ندولت به عنوان واحد تحلیل  های متضادی مشاهده شده است. بنابراین، درنظر گرفتنمواقع نیز سیاست

 هد.ات آن را در طول زمان توضیح دنوسانات سیاستی و تنوع رفتارها و توجه دولت و تغییرتواند به تنهایی نمی

بیات تجاری چندان موفقی در این حوزه نداشته و علیرغم سرمایههای دولتی و شبه دولتی، تجرهمچنین بنگاه

اند. تری را ارائه کردهدادهای قابل قبولمحور، برونعلم های خصوصیِ ها، شرکتگذاری دولت در این بنگاه

های زیادی همراه بوده و دولت داروها، نقش دولت با تناقضبنابراین، علیرغم نقش دولت در توسعه زیست

 نشگر موثر مورد بررسی قرار گیرد.وانسته است به عنوان تنها کتنمی

 پرداخته شده است؛ محورهای علمگیری شرکتمتفاوت به توضیح رخدادهای شکل در این پروژه از دو منظر

بر  «تاثیر عناصر نمادین سیاسی و اجتماعی»و دیگری از منظر « نقش افراد کلیدی )عاملیت(»یکی از منظر 

یک بار های علم و فناوری، گیری مراکز رشد و پارکشکل رویداد دارویی کشور. برای مثال تحوالت بخش

ثابه پیشران معلم و فناوری به»نتیجه منطق نهادیِ  عنوانیک بار بهنتیجۀ فعالیت کارآفرینان نهادی، و عنوان به

 . ه استمعرفی شد« رشد کشور

 برای توضیح« همزمان»باید به صورت که این دو رویکرد  ه شده استنشان داد پروژه گیرینتیجهدر بخش 

توان تصویر ها، نمیو بدون استفاده از هر یک از آن مورد استفاده قرار گیردتحوالت صنعت داروسازی ایران 

ر ای مبتنی بسازی نظری، نظریهاین یکپارچهکاملی از تحوالت رخ داده در صنعت داروسازی ایران ارائه کرد. 

معنای اهمیت نقش کارآفرینان کند: عاملیت، بهیدر توسعه نهادی و فناورانه ارائه م« محصورشدهعاملیت »

 ها در نمادهای اجتماعی و سیاسی یک کشور.بست بودن کنش آنمعنای پاینهادی و محصورشدگی به

خودمختاری هر چند برخی نظریاتِ تا حدی مشابه با این نظریه نیز مطرح شده است )برای مثال نظریۀ 

فردی برخوردار است های منحربهاز ویژگی« عاملیت محصورشده»پیتر اوانز(، با این حال، نظریه  1محصورشده

راتر موضوعی ف سه تفاوت اصلی آن به این شرح است که اوال عاملیت .سازدکه آن را از نظریات دیگر متمایز می

گر و مبتنی بر رویکرد منطق نهادی و محیط نهادی ای دی؛ ثانیا، عنصر محصورشدگی، به شیوهاز دولت است

و شامل تناقضات نهادی « بین نهادی»ترسیم شده است و فرض شده است که یک محیط نهادی، محیطی 

                                                 
1 Embedded Autonomy 
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ه یک معلولی نیست بلکی علیی یک سویهمختلف است؛ ثالثا رابطه بین عاملیت و محصورشدگی، یک رابطه

های خُردِ خود باعث غلبه ن نهادی، از یک طرف در سطح خُرد و با تالشی پویای دو سویه است: کارآفریرابطه

 د.پردازهای نهادی به فعالیت میشود و از طرف دیگر، تحت تاثیر این منطقیک منطق بر منطق دیگر می
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 انیبندانش یهااز شرکت تیحما قانون یابیارز یسامانه تعامل یطراحپروژه 

ی چگونگی اجرا و نتایج و سیاست مورد نظر برای مطالعهمند در مورد نظام بررسی سیاست یک ارزیابی

سات ها و موسکند. قانون حمایت از شرکتها نیز کمک میدستاوردهای آن است که به یادگیری و بهبود تصمیم

 های حمایتیهی برنامی شمولِ مخاطبان و گسترهها و اختراعات، از نظر دامنهسازی نوآوریبنیان و تجاریدانش

 محور است.های فناوریی حمایت از بنگاهترین قانون کشور در زمینهمهم

ی اصلی اجرای قانون که تا این در این طرح پژوهشی تالش شده است با تمرکز بر معیار کارایی، دو حوزه

دو حوزه عبارتند از مرحله قابلیت ارزیابی را دارند، از منظر ارزیابی سیاست مورد مطالعه قرار بگیرند. این 

 های مالیاتی.ها و اعطای معافیتارزیابی )تشخیص صالحیت( شرکت

ی پایش و ارزیابی در دستور از آنجا که هدف طرح، استمرار انجام این ارزیابی بوده است، طراحی یک سامانه

ا، هرای سنجش شاخصهای مورد نیاز بهای ارزیابی، دادهکار قرار گرفته است. برای طراحی این سامانه شاخص

 اند.دهی اطالعات ارزیابی مطالعه و ارائه شدهی گزارشهای مورد نیاز و نحوهی گردآوری دادهشیوه

ه گذاران و مدیران ارائپس از طراحی سامانه، ارزیابی یک بار به شکل واقعی انجام شده و نتایج آن به سیاست

های کمی های کیفی استفاده شده است. دادههم از دادههای کمی و شده است. در این ارزیابی هم از داده

های به دست آمده از پیمایش بنیان و دادههای دانشنام شرکتی ثبتهای مستخرج از سامانهشامل داده

 اند.ها گردآوری شدههای کیفی نیز از طریق مصاحبه با شرکتها است. دادهنظرسنجی از شرکت

( ۵( ارتباطات، و )۴( مقبولیت، )۳( صحت، )۲( سرعت، )1نج شاخص اصلی )نتایج این ارزیابی در قالب پ

اند. عالوه بر این، با توجه به دستاوردهای مطالعات انجام شده پیشنهادهایی خروجی خالصه و گزارش شده

ن یبنیان ارائه شده است. همچنهای دانشها به شرکتی حمایتبرای ارتقای فرایندهای اجرایی و بهبود ارائه

بنیان پیشنهاد شده است. نتایج ارزیابی را به شکل های دانشی شرکتی شبکهطرحی برای استقرار سامانه

 بندی کرد.جمعصورت زیر شده بهتوان در قالب پنج شاخص اشارهخالصه می

 شاخص سرعت .1
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ی دهدهنزیاد است که نشانزمان استاندارد با مقدار  یابیارز یزمان اسمی مقدار های سامانه فاصلهبر اساس داده

شود. ها با تاخیر انجام میدرصد ارزیابی 8۰ها است. از سوی دیگر حدد میزان تاخیر زیاد در اعالم نتیجه ارزیابی

دهندگان زمان انجام ارزیابی را طوالنی درصد پاسخ 67ها در سوی دیگر، بر اساس نتایج نظرسنجی از شرکت

ها میزان تاخیر )و تعداد آن( باال دهد هم به شکل واقعی و هم از نگاه شرکتاند. این نتایج نشان میدانسته

 ها منجر شود.یتی شرکتنارضا تواند به بروزاست. این موضوع می

( ۲؛ و )(یه( کاهش زمان صف )زمان غربال اول1: )دو راه وجود دارد یرکاهش زمان تاخ یبرا ی،به صورت منطق

که مستلزم  (یزیو سرمم یفن یزیو مم یزیو مم یابیارز ی،ن غربال فن)زما یابیارز یاهش زمان واقعک

 یشافزا ،مرتبط با کارگروه یهاکوتاه کردن زمان یابی،انجام ارز یندفرا هایی مانند بازنگریکارگیری شیوهبه

رد از عملک یناش توانیرا نم یابیارز یبودن زمان واقع است. باال کارگزاران یبرا یابیدر ارز یرتاخ هاییمهجر

 1۳9۵روز در سال  1۰۰باالتر از  یبا زمان واقع هاییابیدر ارز یرادانست ز یابیاز کارگزاران ارز یگروه کوچک

 .خوردیبه چشم م یابیدرصد کل کارگزاران ارز 7۵، نام )تا آخر شهریورماه(

که  است یادا هم نسبتا زهداده دهد در هر دو مورد )زمان صف و زمان واقعی(، پراکندگیها نشان میداده 

به کاهش زمان کمک  تواندیم هایهکردن رو دستیکو  بنابراین، منظم است. یندعدم ثبات فرا یدهندهنشان

 کند.

درصد  ۵7ها بیشتر بوده است و حدود مالیاتی رضایت شرکت یتبه درخواست معاف ییسرعت پاسخگودر مورد 

 اند.درصد( دانسته 1۲.۵تر از انتظار )ها زمان پاسخگویی را مناسب یا سریعشرکت

 توان گفت این شاخص نیازمند بهبود است.در مجموع می

 شاخص صحت .2

تر، ی ارزیابی تغییر پیدا کرده است. به صورت دقیقهای مجدد )تکرار یک ارزیابی( نتیجهدرصد ارزیابی ۴۰در 

درخواست تاییدشده، در ارزیابی مجدد رد  1۵۵اند و درخواست ردشده، در ارزیابی مجدد تایید شده 19۴

شرکت در ارزیابی مجدد دوباره رد  1۴8اند و شرکت در ارزیابی مجدد دوباره تایید شده ۳7۰اند. تعداد شده

 اند.شده
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از  متعارف یرغ یخواسته یا یمال یمطالبهها تعداد تخلفات کارگزاران )مانند بر اساس نظرسنجی از شرکت

یابی( محدود و اندک است. البته این نکته مرتبط با بخش مورد ارز یرغ یاطالعات یامدارک ت شرکت یا درخواس

زار کارگ یاردر اخت یدکه با یو شفاف از اطالعات یقها به طور دقشرکتی را نیز باید خاطرنشان کرد که همه

 مرتبط یرالزم و غ یرغ یالعاتالزم و چه اط یچه اطالعات دانندینم یگرندارند. به عبارت د یقرار دهند، آگاه

 است.

ها خواسته شد به این پرسش پاسخ دهند که تا چه اندازه به وقتی در نظرسنجی به طور صریح از شرکت

 ۴۲شود، حدود ها اطمینان دارند و معتقدند این ارزیابی با صحت و دقت انجام میی ارزیابی شرکتنتیجه

ی متوسط را انتخاب ها گزینهدرصد شرکت ۳6یلی زیاد دادند. حدود آنان به این سوال پاسخ زیاد و خدرصد از

صحت ارزیابی ها به نگرش شرکت یتاهمهای کم و خیلی کم را برگزیدند. درصد( گزینه ۲۲کردند و بقیه )

ها به و اعتراض هایتشکاکند؛ یرا آسان م یابیارز ییجهنت یرشپذاعتقاد به صحت انجام ارزیابی،  آن است که

کم  ،ها صرف شوداعتراض یبررس یبرا یدکه با یو منابع هاینههزیابد و در نتیجه یکاهش م یابیارز ییجهتن

ها تهخواس یرشپذ یتسنجش ظرف یبرا یابزارو همچنین  به کارگروه ینانسنجش اطم یبرا یشاخصشود؛ می

ور کند تص یاگر متقاض شود زیرامییستم فساد در س هایینهزم یریگمانع شکلاست؛ و  کارگروه یهاو برنامه

ز مورد نظر، ا ییجهبه نت یابیدست یممکن است برا شود،یم ییدتا یارد  یکاف یدرخواستش بدون بررس

 .ناسالم و خالف ضوابط استفاده کند هاییوهش

 یهاو بهتر به شبهات و اعتراض یشترب ییپاسخگو؛ و کارکنان کارگروه یابیکارگزاران ارز یاحرفه رفتار

ها نسبت به صحت تواند به بهبود نگرش شرکتمی هاشرکت یابیارز یدرباره ییهاانتشار گزارش؛ و هاشرکت

 ها کمک کند.انجام ارزیابی

 یمشکل اب یابیارز ینددر فرادرصد(  ۲۰ها )کمتر از دهد، در عمل تعداد کمی از آنها نشان میهای شرکتپاسخ

های اند و برخی از این انتقادات نیز مربوط به بررسیمواجه شدهعات خود اطال یحفظ محرمانگ یینهدر زم

بنیان(. با این وجود الزم است های دانشصندوق نوآوری و شکوفایی بوده است )نه کارگروه ارزیابی شرکت

وکاری مشغول فعالیت ی کسبدر همان حوزهاستفاده از کارگزاران یا داورانی که های الزم در مورد مراقبت
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ها های الزم در مورد سواالتی که کارگزار ارزیابی باید )یا نباید( از شرکتهستند، به عمل آید و همچنین آگاهی

 ها داده شود.بپرسد، به شرکت

 یمطالبها با هدرصد شرکت 1۰دهد کمتر از در زمینه تخلفات کارگزاران ارزیابی نیز، نتایج پیمایش نشان می

 اند.ی از سوی کارگزاران ارزیابی مواجه شدهمتعارف یرغ یخواسته یا یمال

 توان وضعیت این شاخص را مناسب توصیف کرد.در مجموع می

 یتمقبولشاخص  .3

کارگزاران  عملکرد ها و کیفیتیتمندی شرکترضاو  اعتمادای از معیارها در خصوص این شاخص مجموعه

 ارزیابی است.

ر دو همچنین   نام و ارزیابیحجم اطالعات و مستندات درخواستی در هنگام ثبتها معتقدند از شرکتنیمی 

اند درصد( گفته 8۵ها )یاتی زیاد است؛ اما بیشتر آنمال یابیدر زمان ارز یدمحصوالت/خدمات جد یابیهنگام ارز

این، . بنابرکرده استندرخواست  هاآناز مدارک یا اطالعاتی غیر مرتبط با بخش مورد ارزیابی کارگزار ارزیابی 

رسد بهتر است کارگروه با همکاری سایر نهادهای مرتبط و ایجاد یک سامانه اطالعاتی یکپارچه به نظر می

های مورد نیاز را را کاهش دهد و داده -به صورت مستقیم–ها تالش کند حجم اطالعات درخواستی از شرکت

 د.از سایر منابع اطالعاتی کسب کن

های های منفی زیاد نیست، اما برابر بودن پاسخ، هرچند پاسخی ارزیابیها به نتیجهاطمینان شرکت در مورد

دهد الزم برانگیز باشد و نشان میتواند چالشدرصد( می ۴۰طرف/متوسط )هر دو حدود های بیمثبت با پاسخ

 ها انجام شود.هایی برای جلب بیشتر اعتماد شرکتاست تالش

ها هایی وجود دارد. نیمی از شرکتها نیز چالشمورد احساس رعایت عدالت و عدم تبعیض در ارزیابی شرکت در

اند، رعایت نشده است. بنابراین این شاخص وضعیت شناختههایی که میها یا شرکتمعتقدند عدالت در مورد آن

ران ارزیابی نیز چندان مطلوب نیست و ای کارگزاها به صالحیت حرفهدهد. نگاه شرکتمناسبی را نشان نمی

ها نداشته است.  با این وجود ای الزم را برای ارزیابی آنها معتقدند کارگزار صالحیت حرفهدرصد شرکت ۳۴

 اند.ی برخورد کارگزاران راضی بودهها از شیوهشرکت
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ت به شرکرت شفاف و روشن به صو هادرخواست دالیل ردشدنهای مالیاتی الزم است در فرایند اعطای معافیت

 اطالع داده شود.

 شاخص ارتباطات .4

ه ها عملکرد خوبی داشتشرکت سؤاالتیان در پاسخگویی به بندانش یتساوبدهد نتایج پیمایش نشان می

ا دهندگان مورد استفاده نگرفته است، امیان نیز هرچند هنوز توسط نیمی از پاسخبنکانال تلگرام دانشاست و 

انی در رستواند ظرفیت خوبی برای اطالعاند، مفید بوده است و میمطالب آن برای کسانی که عضو کانال بوده

فاده رویج و تبلیغ استاند، تمشکالتی داشته مهم یدادهایروها در اطالع یافتن از آینده باشد. از آنجا که شرکت

( دهد )مانند پیامکهایی که سرعت ارتباط را افزایش مییان در کنار استفاده از روشبنکانال تلگرام دانشاز 

 ایجاد نماید. مهمرسانی رویدادهای تواند عملکرد بهتری را در اطالعمی

بنیان هنوز سایت دانشرغم مطالب خوب وبچالش مهمی که در این زمینه وجود دارد آن است که علی

های حمایتیِ در حال ارائه آگاه نیستند. این موضوع اثربخشی ها و ظرفیتامکان« یهمه»ها از تعدادی از شرکت

 دهد.های گوناگون را کاهش میی حمایتگذاران و مجریان قانون برای ارائههای سیاستتالش

مجاری ارتباطی کارگروه با آنان مواردی از خطا وجود ها از طریق در مورد صحت اطالعات ارائه شده به شرکت

دارد که الزم است اصالح شود. همچنین در مورد کیفیت و سرعت پاسخگویی نیازمند بهبود وضعیت موجود 

 8۰اند، حادتر است زیرا بیش از ی مطرح کردهاعتراض یا یتشکاهایی که هستیم. این موضوع در مورد شرکت

 اند.ا سرعت پاسخگویی راضی نبودهها از کیفیت یدرصد آن

 شاخص خروجی .5

شده عدم اطالع کامل های طراحیهای پیش روی اثربخشی حمایتترین چالشبر اساس نتایج این ارزیابی، مهم

ها )به ویژه های در حال ارائه و فرایند طوالنی دسترسی به برخی حمایتی انواع حمایتو صحیح از همه

 تسهیالت مالی( است.

ها ایجاد نظم در فرایندهای مالی و استقرار سازوکارهای مدیریت تاثیر جانبی اجرای این قانون در برخی شرکت

بنیان شدن شرکت در برخی موارد به ایجاد ذهنیت مثبت در دانش در شرکت بوده است. همچنین دانش
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و کلی وجود ندارد و باید  مشتریان شرکت منجر شده است. البته در مورد این موضوعات امکان قضاوت صریح

 تحقیقات بیشتری در این زمینه )ارزیابی اثرات سیاست( انجام شود.

 چندان افزار حسابداری و...(ی خرید نرمهزینهشده توسط کارگروه )مانند کمک های جانبی ارائهبرخی حمایت

اند که در میان استفاده کردهها از آن درصد شرکت ۴۰ها قرار نگرفته است و تنها حدود مورد استقبال شرکت

 اند.ها را چندان مفید ندانستهها این نوع حمایتسوم شرکتها نیز یکآن

 وتوسعه موردیقتحق یدجد هاییتانجام فعالبیشتر در  مالیاتی هایجویی حاصل از دریافت معافیتصرفه

های ن استفاده از این مبلغ در هزینهی مطلوبی است؛ لیکن در کنار آن میزااستفاده قرار گرفته است که نتیجه

کرد در تحقیق و توسعه( که چندان مطلوب جاری و پرداخت حقوق کارکنان نیز باال است )تقریبا برابر با هزینه

اران گذکه از اهداف اولیه سیاست–نیز  شرکت ییهسرما یشافزاکرد برای نیست. عالوه بر این، سهم هزینه

 بسیار کم است. -بوده
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های وژه تحلیل الگوهای یادگیری سیاست در فرایند سیاستی قانون حمایت از شرکتپر

 بنیاندانش

شوند و های دولت، به دالیل مختلف، در طول زمان دستخوش تحول و تغییر میها و برنامهسیاست

ها و سازوکارهایی برای تحلیل تغییرات گذشته و گران سیاست همواره به دنبال شیوهگذاران و تحلیلسیاست

یسک گذاری، کاهش رستدهی فرایند تغییر سیاست در جهت بهبود محتوای سیاست، ارتقای فرایند سیاسامان

های خود و دیگران و اطالعات جدید هستند. سازی سیاست و افزایش رضایت جامعه در پرتو تجربهپیاده

ها شود، یکی از دانشگذاری از آن با نام یادگیری سیاست یاد میها که در علم سیاستی این تالشمجموعه

تولید و های ی شیوهگیری سیاست دربردارندهی سیاستی است. یادهای ارزشمند در هر حوزهو مهارت

 ها است.کارگیری دانش در مورد منطق، طراحی، عملیات و تاثیرات سیاستبه

 مؤسسات و هاشرکت از تیحما» قانونی علم، فناوری و نوآوری کشور، های حوزهها و برنامهدر میان سیاست

ی ی هدف و هم از نظر دامنههم از نظر وسعت جامعه-را  «اختراعات و هاینوآور یسازیتجار و انیبندانش

امه بنیان دانست. این برنهای فناوریی حمایت دولت از شرکتترین برنامهتوان گستردهمی -موضوعات وابسته

های مالیاتی و گمرکی، تسهیالت مالی، تسهیل استقرار هایی مانند معافیتاکنون چندهزار شرکت را با حمایت

از زمان آغاز قانون  نیعالوه، ابهدهد. و... تحت پوشش قرار می بزرگ یاخل و اطراف شهرهادها در شرکت

 یهالو دستورالعم هانامهنییآ بیو تصو نیقانون، تدو بیتصو حه،یال نیتدو ندیدر فرا( تاکنون 1۳86)تدوین 

 یحوبوده است؛ به ن یادیز یاستیس راتییکنشگران مختلف و تغ ریشاهد حضور و تاث ،یسازادهیو پ ییاجرا

 اند.کرده رییبارها تغ یمستندات قانون یکه برخ

را به « و اختراعات هاینوآور یسازیو تجار انیبنها و مؤسسات دانشاز شرکت تیحما»قانون  ها،یژگیو نیا

و مطالعه استیس رییتغ لیدال لیتحل است،یس یریادگیو  رییتغ ندیفرا یبررس یمناسب برا اریبس ینمونه کی

 .کندیم لیتبد استیس یریادگی یسازوکارها ی

، فرایند تدوین، تصویب، اجرا و ارزیابی این قانون را در دوازده حوزه از منظر یادگیری سیاست بررسی پروژهاین 

 نامهنییآ بیو تصو نیتدو (۲؛ )قانون در مجلس و اصالحات آن بیتا تصو حهیال نیتدو( 1کند: )و تحلیل می
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 بیتصو ن،یتدو( ۴یی؛ )و شکوفا یاساسنامه صندوق نوآور بیو تصو نیتدو( ۳؛  )قانون و و اصالحات آن ییاجرا

 نیتدو( 6ی؛ )گمرک یهاتینامه معافنییآ یو اجرا بیتصو ن،یتدو( ۵ی؛ )اتیمال هاییتنامه معافنییآ یو اجرا

نامه انتخاب و تعامل با کارگزاران نییآ یو اجرا بیتصو ن،یتدو( 7؛ )ها و اصالحات آنشرکت یابینامه ارزنییآ

( 9) و اصالحات آن )مکمل قانون(؛ انیبندانش یدانشگاه یهاشرکت مقررات( 8؛ )و اصالحات آن یابیارز

 لیتسه ینامهنییآ( 1۰؛ )و اصالحات آن بزرگ یها داخل و اطراف شهرهانامه استقرار شرکت نییآ نیتدو

؛ و و اصالحات آن انیبنفهرست کاالها و خدمات دانش بیو تصو نیتدو( 11؛ )تها در مناقصاحضور شرکت

 .قانون اجرای و نظارت بر یابیارز( 1۲)

 ها و تعامالت اجتماعی صورتیادگیری در ادبیات به عنوان به روز شدن عقاید بر اساس تجارب، تحلیل

د، های جدیاز پذیرش عقاید و دیدگاه یادگیری سیاست عبارت است .گرفته و مشاهده شده توسط افراد است

گذاری(، ارزیابی و  ی )سیاستریزهای برنامهحاصل از درک و تحلیل تجارب قبلی. یادگیری سیاست از فعالیت

ها و مداخالت دولتی که حاصل از درک و تحلیل  تجارب های خاص سیاستی مانند برنامهسازی حوزهپیاده

ی گیری از ادبیات حوزهشود. با بهرهاند( ناشی میآوری و ارزیابی شدهجمعمند گذشته است )و به صورت نظام

 .مورد استفاده قرار گرفته استیادگیری سیاستی، چارچوب مفهومی ذیل برای این طرح پژوهشی 
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، هستند های فردیهای شفاهی که عموماً از جنس تجارب، ادراکات، مشاهدات و تحلیلداده یآورجمعبرای 

اال( ببا استفاده از چارچوب ) ی از پیش طراحی شدهها بر اساس پروتکلمصاحبهاستفاده شد. مصاحبه  روشاز 

به صورت جداگانه مورد  بوده است هایی از قانون که در آن درگیربا توجه به بخش کنشگرهر گرفت. صورت 

ز تاریخی تحوالت سیاستی بخشی اسیر  توصیف :بودند از عبارتمصاحبه  ترین سؤاالتگرفت. مهمقرار  سؤال

ترین مهم و بیان سیر تحوالت با رعایت تقدم و تأخر زمانیدرگیر بوده است؛ روایت در آن  کنشگر قانون که

ادگیری ی ها و منابعترین مکانیزممهمنگی/ بازیگران درگیر؛ توضیح چیستی/ چرایی/ چگوبا تغییرات همراه 

 موجود. های سیاستیبدیلو ؛ های هر تغییر سیاستیدهترین موانع و تسهیل کننمهمسیاست؛ 

، هانویسپیشها و ها(، گزارشاجرایی و دستورالعمل نامهآییناسناد سیاستی )قانون،  شامل های مکتوبداده

های مرحله قبل و شده مصاحبهها، مشروح مذاکرات، متن پیادههای آکادمیک، مصاحبهنقد و گزارش

ها از روش ای بودند که برای تحلیل آنهای رسانهکنشگران، نقد و گزارشخاطرات  ، کتابهاجلسهصورت

 تحلیل محتوا استفاده شد.

 های به دست آمده در این پژوهش در قالب جدولی مانند جدول زیر تلخیص شده است.نتایج تحلیل
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 موضوع ردیف

 سیاستی

توصیف تغییر در 

 طی فرآیند
 کنشگران

چرایی 

 تغییر

های بدیل

 سیاستی

سازوکار 

 یادگیری

 نوع

 یادگیری

        

        

        

 

( در 1)بخش  قانون در مجلس و اصالحات آن بیتا تصو حهیال نیتدوهای بخش مربوط به برای نمونه تحلیل

 شود.جدول زیر دیده می
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 نوع سازوکار یادگیری های سیاستیبدیل چرایی تغییر کنشگران توصیف تغییر در طی فرآیند موضوع ماده قانون

ها و تعریف شرکت 1

 بنیانمؤسسات دانش

رفته در قانون عمالً تعریف به کار 

تفاوت زیادی با تعریف الیحه دولت 

 ندارد

معاونت علمی؛ 

کمیسیون 

آموزش و 

 تحقیقات مجلس

ها این ماده در نقد مرکز پژوهش

که با طوریمبهم ارزیابی شده به

تواند تعریف نامحدود از دانش می

بسیار گسترده و با تعریف محدود 

تواند بسیار های برتر میفناوری

د؛ البته این نقیصه تا زمان محدود باش

حال ادامه یافته است و شاید بهتر بود 

از ابتدا الیحه دایره شمول خود را 

 کرد.تر بیان میشفاف

 هایتری از شرکتتعریف گسترده

بنیان؛ به جای تعریف شرکت دانش

بنیان، مصادیق/ موضوعات دانش

بنیان مورد حمایت قرار دانش

 گرفت.می

- - 

مالکیت و میزان مالکیت توسط بخش  1تبصره ماده 

ها در خصوصی توسط مرکز پژوهش

 1۳88الیحه پیشنهادی فروردین 

گنجانده شد و عماًل بدون تغییر در 

اند م یکمیسیون و نهایتاً در قانون باق

 و مصوب شد.

مرکز 

های پژوهش

مجلس؛ 

کمیسیون 

آموزش و 

 تحقیقات

به نظر مهندس باقری اصل 

تبصره( باید  )پیشنهاددهنده این

صورت یکسان قانون شفاف و به

درک توسط افراد مختلف باشد و قابل

 1به این دلیل این تبصره ذیل ماده 

 قرار داده شد.

های به رسمیت شناختن بخش

 دولتیعمومی و یا شبه

 هایتجربه در قوانین و سیاست

 مشابه

 یادگیری ابزاری

مسئول  ۲ماده 

گذاری، سیاست

 پیگیریریزی و برنامه

 اجرا قانون

گذاری و نقش شورای عتف در سیاست

دبیرخانه شورا در پیگیری مصوبات 

شورای عتف در راستای این قانون، 

ها در الیحه توسط مرکز پژوهش

گنجانده  1۳88پیشنهادی فروردین 

شد و عمالً بدون تغییر در قانون باقی 

 .ماند

کمیسیون 

آموزش و 

 تحقیقات

شوراها در دولت به دلیل انحالل 

وقت، مجلس به دنبال پیگیری 

سیاستی در راستای تقویت شوراها 

بود که این ماده در آن راستا در 

 الیحه گنجانده شد.

قبول نبودن معاونت به دلیل قابل

گذار و علمی به عنوان بازوی سیاست

اجرایی از نظر حقوقی، مرکز 

ها و کمیسیون به دنبال پژوهش

ود و استفاده از تقویت نهادهای موج

ها بود که شورای عتف در ظرفیت آن

 نهایت واجد این شرایط شناخته شد.

عمالً با توجه به امضاء الیحه 

توسط سه وزیر صنایع، اقتصاد و 

دیگری مطرح و  علوم، گزینه مهم

 مورد بحث قرار نگرفت

گذاری، اجرا و تجربه؛ سیاست

 های دیگر قوانین؛ارزیابی

یادگیری 

 سیاسی
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 نوع سازوکار یادگیری های سیاستیبدیل چرایی تغییر کنشگران توصیف تغییر در طی فرآیند موضوع ماده قانون

الیحه  ۲ماده 

 دولت

ایجاد مرجعی واحد با 

وظایف و اختیارات 

 کامل در دولت

ایجاد مرجعی واحد در دولت برای 

انجام وظیفه اجرایی و نظارتی در تمام 

های قانون در ابتدا با این انگیزه بخش

در الیحه گنجانده شد که بتواند 

مندی از موجب تسهیل فرآیند بهره

گردد، اما  های قانونتسهیالت و مشوق

قانون  ۵7به دلیل مغایرت با اصل 

اساسی، خصوصی بودن بخشی از 

سازی دولت، ایجاد بازیگران و کوچک

منطقی به نظر  جدیدمرجعی واحد و 

رسید، اما این ماده با شکل نمی

وبیش یکسان تا پایان تصویب در کم

الیحه باقی ماند و فقط با تغییر مرجع 

ن ای گیریپیشنهادکننده نحوه شکل

مرجع از دولت به شورای عتف، به 

سمت وزارت علوم و شورای عتف 

 ۲6تر شد. در نهایت در جلسه متمایل

مجلس به چالش کشیده  89مرداد 

شود مرجع واحدی که شد که نمی

هنوز مشخص نیست را مسئول کرد و 

در نهایت برای رفع ایرادات منطقی 

نمایندگان از الیحه حذف شد و ماده 

مصوب جایگزین آن شد که قانون  1۰

، 1۳و  ۲عمالً با لحاظ کردن ماده 

 خاصیت است.بی

معاونت علمی و 

فناوری؛ مجلس 

 شورای اسالمی

این ماده که در روز ارائه الیحه در 

مجلس به شدت موردانتقاد دکتر 

کاتوزیان قرار گرفت و شاید بخش 

ای از علل رد فوریت قابل مالحظه

گاه الیحه هم همین ماده بود. ن

و  بنیانهای دانشتأسیسی به شرکت

ها از بدو تأسیس که دکتر حمایت آن

کاتوزیان از آن به عنوان حمایت 

شرکتی که هنوز وجود ندارد یاد کرد، 

از طرفی به دلیل مشکالت اجرایی، 

عدم امکان نظارت مناسب و گسترش 

های زیرمجموعه دولت در دستگاه

نهایت در هنگام تصویب الیحه در 

مجلس حذف شد. الزم به  صحن

تذکر است این نگاه پسینی حمایت از 

ها امروز موردنقد جدی برخی شرکت

طوری برای مثال قرار گرفته است به

استفاده از تسهیالت استقرار زمانی 

که شرکت در مکانی چند سال 

مستقر شده، آیا دیگر واقعاً موضوعیت 

ها مانند دارد؛ این در مورد دیگر بخش

ین آالت تولید با استفاده از خرید ماش

معافیت گمرکی، در شرایطی که بنگاه 

بنیان شدن باید حداقلی از برای دانش

آالت تولید را از طریق ماشین

 کند.داشته هم صدق میمی

خودش یک بدیل بود که حذف 

شد و سیستم فعلی بدیل این ماده 

 است.

تجارب قبلی، الزامات 

باالدستی؛ تدوین و اجرای 

 قانون اساسی ۵7و  ۴۴اصول 

یادگیری 

مفهومی و 

 سیاسی

تسهیالت پیشنهادی  ۳ماده 

 قانون

منطق شکستن تسهیالت بر اساس 

تجارب قبلی کمیسیون و دفتر 

های نوین در قانون مطالعات فناوری

معاونت علمی و 

فناوری؛ 

کمیسیون 

شفافیت ساختار و محتوای مبهم ماده 

الیحه به ترتیبی که قابل درک  ۴

یکسان باشد و بر اساس منحنی 

تمامی ابزارهای سیاستی حمایت 

از تمام چرخه عمر فناوری و 

 چرخه عمر بنگاه

یادگیری ابزاری  تجربه در موارد مشابه؛ مطالعه

 و مفهومی
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 نوع سازوکار یادگیری های سیاستیبدیل چرایی تغییر کنشگران توصیف تغییر در طی فرآیند موضوع ماده قانون

ای در گزارش فروردین جرائم رایانه

الیحه  ۴و بر اساس ماده  1۳88

بازنویسی شد و مواردی مانند جوایز 

دراتی، ایجاد بورس اختصاصی و صا

بنیان های دانشمجمع صنفی شرکت

از الیحه حذف و بندهای ب )شفافیت 

ها و وظیفه صندوق(، ج )اهمیت پارک

ها مراکز رشد و لزوم پرداختن به آن

ها و در ذهن مرکز پژوهش

کمیسیون(، د )در راستای تقویت ماده 

قانون که در الیحه هیچ ردپایی از  ۴

های ود نداشت به نفع شرکتها وجآن

الیحه  ۵بنیان( و )موضوع ماده دانش

در مورد مناقصات که منطقی هم نبود 

به این شکل در قانون ردپایی از آن 

نویس این ماده در باقی ماند( به پیش

 الیحه افزوده شد.

آموزش و 

تحقیقات؛ مرکز 

های پژوهش

 مجلس

چرخه عمر فناوری به طوری که در 

هر مرحله با توجه به اقتضائات آن، 

های مناسبی در نظر گرفته حمایت

 شود.

واگذاری مؤسسات و  ۴ماده 

مراکز پژوهشی دولتی 

 غیر حاکمیتی

الیحه  6این ماه در قالب ماده 

ها به الیحه پیشنهادی مرکز پژوهش

های ذیل آن دولت افزوده شد و تبصره

سازی بیشتر در ادامه هم برای شفاف

تحقیقات به  در کمیسیون آموزش و

 1۵الیحه افزوده شد و در نسخه 

منتشر شد  1۳88ای که در آبان ماده

به شکل فعلی قانون وجود داشت و در 

نهایت هم در سایه لزوم اجرای اصل 

قانون اساسی بدون تغییر و  ۴۴

گونه بحث خاصی در صحن هیچ

 مجلس تصویب شد.

ها؛ مرکز پژوهش

 کمیسیون

آموزش و 

 تحقیقات

حذف تدریجی »ه رویکرد با توجه ب

دولت پژوهشگر از بازار محصوالت 

که توسط مرکز « دانایی محور

های مجلس در آن زمان پژوهش

های شد و در سایه سیاستدنبال می

قانون اساسی توسط گزارش  ۴۴اصل 

کارشناسی مهندس باقری اصل در 

الیحه گنجانده شد که رویکرد آن 

موردپذیرش کمیسیون هم قرار 

رغم به همین شکل، علیگرفت و 

های چندین باره معاونت مخالفت

علمی مبنی بر عدم ارتباط این ماده با 

بدیل این ماده درگیری بیشتر 

دولت در بخش پژوهش است که 

قانون اساسی است؛  ۴۴نافی اصل 

اگرچه شاید این ماده به شکل 

مناسب به ایده مبنایی این ماده 

نپرداخته است و یا دست کم ارائه 

 ترتر و دقیقشدهشد حسابآن می

و در قالب قانونی مجزا ارائه 

 شد.می

تجارب قبلی، الزامات باالدستی 

قانون اساسی، مطالعه  ۴۴اصل 

و الگو گیری از موارد مشابه در 

 دنیا

یادگیری 

 مفهومی



۲1 

 نوع سازوکار یادگیری های سیاستیبدیل چرایی تغییر کنشگران توصیف تغییر در طی فرآیند موضوع ماده قانون

بنیان تصویب الیحه حمایت از دانش

سازی شد. ایده پشت این ماده کوچک

های وری فعالیتدولت، افزایش بهره

پژوهشی از طریق استفاده از 

های کارمندان بخش توانمندی

وصی و پژوهشی دولت در بخش خص

پذیری بخش پژوهش و افزایش رقابت

 فناوری در کشور شود.

صندوق شکوفایی و  ۵ماده 

نوآوری، سرمایه اولیه 

 و تدوین اساسنامه آن

و اهداف و تسهیالت  ۵متن ماده 

صندوق عمالً در الیحه دولت و قانون 

مصوب مجلس تفاوت زیادی با هم 

های علم ندارد و بیان حمایت از پارک

و فناوری به عنوان بخشی از 

های صندوق در الیحه که مأموریت

بعداً در قانون حذف شد، موجب 

های بعدی شد و معاونت فهمیکج

ضیح دهد گستره بارها تالش کرد تو

هاست. در الیحه قانون فراتر از پارک

ماهیت و وابستگی صندوق مشخص 

نبود و قرار شده بود این موارد در 

اساسنامه صندوق تعیین تکلیف شود، 

اما کمیسیون آموزش و تحقیقات 

راستا با تغییراتی در جهت تقویت هم

نقش شورای عتف صورت پذیرفت، 

تف در صندوق را وابسته به شورای ع

های نظر گرفت که پس از کشمکش

و زیر »فراوان دولت و مجلس، عبارت 

هم با آن اضافه شد « نظر رئیس شورا

معاونت علمی؛ 

کمیسیون 

آموزش و 

تحقیقات؛ وزارت 

 علوم

ای های منفیمجلس به دلیل ذهنیت

که نسبت به دولت داشت، ترجیح داد 

منابع صندوق در اختیار نهادی قرار 

گیرد که دولت کنترل کمتری در 

مستقیم مقایسه با یک معاونت 

جمهور بر آن داشته باشد که رئیس

امکان پاسخگویی آن به مجلس فراهم 

بهتری با  باشد. شورای عتف گزینه

شد. در مورد این تفاصیل محسوب می

تأمین مالی سالیانه هم مجلس به 

دنبال ایجادی صندوقی قدرتمند و نه 

به تعبیری قلک بود و این سهم 

را مناسب از بودجه سالیانه این امر 

کرد و البته در مورد تقویت می

های مختلفی اجرایی بودن آن بحث

 وجود داشت.

های موجود ذیل تجمیع صندوق

ریاست جمهوری برای ایجاد تمرکز 

ای هبیشتر و تقویت نقش صندوق

پژوهش و فناوری غیردولتی در 

کشور؛ صندوق وابسته به معاونت 

علمی با اختیارات و به خصوص 

 بودجه محدودتر

ارب قبلی، اجرا و ارزیابی تج

برنامه چهارم و  ۴۵بند ح ماده 

 برنامه سوم 1۰۰ماده 

 یادگیری فنی



۲۲ 

 نوع سازوکار یادگیری های سیاستیبدیل چرایی تغییر کنشگران توصیف تغییر در طی فرآیند موضوع ماده قانون

های دولت را برآورده که عمالً خواسته

 کرد.

عالوه بر این، در الیحه در مورد تأمین 

مالی ساالنه صندوق بحثی نشده بود 

که در همان اوایل طرح موضوع در 

به تخصیص مجلس، دولت موظف 

درصد از بودجه عمومی  ۰.۵حداقل از 

 سالیانه به صندوق شد.

اختصاص منبعی دائمی برای تقویت  1تبصره 

های پژوهش و فناوری صندوق

برنامه  1۰۰غیردولتی موضوع مواد 

برنامه چهارم از  ۴۵سوم و 

های پیشین کمیسیون و خواسته

و این  شدوزارت علوم محسوب می

ماده الیحه فرصت مناسبی برای 

شد و افزودن آن محسوب می

کمیسیون از آن به نحو احسن بهره 

برد و در همان ابتدای فرآیند بررسی 

الیحه در مجلس این تبصره به الیحه 

رغم افزوده شد و باید گفت علی

های معاونت با مضمون عدم مخالفت

تناسب این تبصره با اهداف صندوق، 

 شکل در قانون مصوب شد. به همین

کمیسیون 

آموزش و 

تحقیقات، وزارت 

 علوم

به دلیل تقویت و حمایت از 

های غیردولتی پژوهش صندوق

فناوری از طریق یک منبع دائمی و 

از سرمایه صندوق در این  %۵مناسب، 

 راستا در نظر گرفته شد.

های عدم پرداختن به صندوق

پژوهش و فناوری غیردولتی و 

گذاری تر سرمایهکالنطور به

 خطرپذیر

تجارب قبلی، اجرا و ارزیابی 

برنامه چهارم و  ۴۵بند ح ماده 

 برنامه سوم 1۰۰ماده 

یادگیری 

 مفهومی

های در مورد سرمایه اولیه، در نسخه ۲تبصره 

میلیارد یورو در  1اولیه الیحه مبلغ 

معاونت علمی در نظر گرفته شد و 

ریزی هپس از بررسی با معاونت برنام

به سه میلیارد یورو و معادل ریالی آن 

میلیارد  ۳۰۰۰، 1۳87در به نرخ سال 

کمیسیون 

آموزش و 

 تحقیقات

زا ای مججهت تأکید بیشتر در تبصره

و نه متن اصلی ماده اهداف صندوق 

لی به آمد. افزودن صندوق توسعه م

حساب ذخیره ارزی به عنوان محل 

تأمین سرمایه صندوق اقدام 

هوشمندانه کمیسیون آموزش و 

تجارب قبلی در رابطه با  -

حساب ذخیره ارزی و آگاهی از 

تحوالت و تأسیس صندوق 

 توسعه ملی در برنامه پنجم

 یادگیری فنی



۲۳ 

 نوع سازوکار یادگیری های سیاستیبدیل چرایی تغییر کنشگران توصیف تغییر در طی فرآیند موضوع ماده قانون

تومان از محل حساب ذخیره ارزی در 

طی سه سال، به ترتیبی که در متن 

الیحه آمده بود که برای تأکید  6ماده 

ای مجزا آمد و بیشتر در تبصره

صندوق توسعه ملی هم که در شرف 

ل بر عهده تصویب برنامه پنجم در حا

گرفتن بخش زیادی از وظایف حساب 

ذخیره ارزی بود برای اطمینان بیشتر 

به عنوان محل تأمین سرمایه صندوق 

« یا»در کنار حساب ذخیره ارزی با 

 آمد.

تحقیقات بود که بدون آن عماًل 

صندوق چیزی تاکنون دریافت نکرده 

بود؛ زیرا حساب ذخیره ارزی از نظر 

منابع در اختیار پس از تصویب برنامه 

پنجم بسیار تضعیف شد و این منابع 

به صندوق توسعه ملی  و اختیارات

 منتقل شد.

در الیحه، تدوین اساسنامه در  ۳تبصره 

ای بدون مهلت بر عهده دولت تبصره

راستا قرار داشت، اما در کمیسیون هم

مرتبط با تقویت نقش با تغییرات 

شورای عتف در اجرای قانون، تدوین 

اساسنامه هم بر عهده شورای عتف 

ظرف سه ماه از تصویب قانون قرار 

گرفت و پس از اعتراضات متوالی 

معاونت، بدون تغییر در نهایت مصوب 

 شد.

کمیسیون 

آموزش و 

تحقیقات؛ وزارت 

 علوم

برای تقویت و مشروعیت بیشتر 

امکان پاسخگویی  شورای عتف و نیز

بیشتر به مجلس، تدوین اساسنامه بر 

عهده شورای عالی عتف قرار گرفت 

علمی و اجرایی خاصی تا آن  که بنیه

زمان از خود نشان نداده بود و عماًل 

 ای بود.فاقد چنین بنیه

ای تدوین و تصویب در کمیته

ربط از های ذیمشترک از دستگاه

جمله معاونت علمی که عمالً در 

کمیسیون تحقیقاتی دولت این 

 موضوع تا حدی محقق شد

یادگیری  تجارب مشابه؛

 سیاسی

تسهیل مناقصات به  الیحه ۵ماده 

های نفع شرکت

 بنیاندانش

اینکه در صورت برنده نشدن 

بنیان در مناقصات، های دانششرکت

درصد قرارداد به شرکت  1۰حداقل 

بنیان واگذار شده و یا قراردادی دانش

های با همین اندازه با شرکت

بنیان بسته شود در راستای دانش

تقویت طرف تقاضا توسط معاونت در 

الیحه قرار داده شد، اما منطقی به نظر 

معاونت علمی، 

کمیسیون 

آموزش و 

تحقیقات؛ مرکز 

 هاپژوهش

ها در گزارش طور که مرکز پژوهشآن

خود در نقد این ماده بیان کرده بود، 

این ماده به نحوی تنظیم شده که »

ای برای برنده شدن نه تنها انگیزه

بنیان در مناقصات های دانششرکت

 اها رکند، بلکه بیشتر آنایجاد نمی

کند به هر ترتیبی برنده ترغیب می

نظیرش نشوند و از تسهیالت بی

های قبلی در تجارب و سیاست -

رابطه با مناقصات و نیز قانون 

حداکثر از استفاده از توان 

 1۳7۵داخلی مصوب سال 

یادگیری 

 مفهومی



۲۴ 

 نوع سازوکار یادگیری های سیاستیبدیل چرایی تغییر کنشگران توصیف تغییر در طی فرآیند موضوع ماده قانون

های و عالوه بر چالش رسیدنمی

متعدد اجرایی و مالی، موجب ایجاد 

شد که از همان رانت و فساد هم می

ابتدای بررسی الیحه موردانتقاد 

کمیسیون قرار گرفت و از الیحه حذف 

شد و صرفاً در حد تسهیل مناقصات 

بنیان و امکان های دانشبرای شرکت

ها در مناقصات در بند و آن شرکت

 ده شد.گنجان ۳ماده 

 1۰ثانیاً مبنای «. مند شوندبهره

درصد مشخص نبود و در قراردادهای 

بزرگ میزان آن بسیار قابل توجه و 

های فرای قدرت جذب شرکت

بنیان )بر فرض اجرایی شدن دانش

این ماده( بود. در نهایت آنچه برای 

مهم بود، تسهیل های این شرکت

ها در مناقصات بود که پس حضور آن

از حذف این ماده در قالب یکی از 

)تسهیالت و  ۳بندهای ماده 

های قانون( گنجانده شد. در مشوق

نامه اجرایی، آیین ۲۵ادامه در ماده 

ضرایبی برای افزایش امتیازات 

های دانش در نظر گرفته شده شرکت

که به دلیل برخی مالحظات ضد 

 1انت تاکنون اجرایی نشده استر

تأمین بخشی از  6ماده 

قراردادهای خرید با 

مبدأ خارجی از 

های شرکت

 بنیاندانش

این ماده در الیحه دولت به این شکل 

که در قانون مطرح شده و یا بعدًا در 

مجلس ارائه شد،  11/۲/1۳89نسخه 

الیحه  ۵وجود نداشت و شاید ماده 

کمی با اهداف این ماده همسو بود. 

البته هر دو از نظر اجرایی نسنجیده و 

شوند. وزارت غیر عقالیی ارزیابی می

سال  علوم پس از تغییر دولت در

و پس از همسویی کامل با  1۳88

مجلس در خصوص الیحه، پیشنهادی 

تقریباً مشترک با مجلس با امضای 

وزارت علوم؛ 

کمیسیون 

آموزش و 

 تحقیقات

گرایی و نیز امکان به دلیل عدم عمل

، در مجلس الزام ایجاد رانت و فساد

آن به مجاز بودن بدون اشاره به سهم 

خاصی از پروژه تبدیل شد که در 

های تگاهمندی دسصورت عالقه

اجرایی منعی در راستای اجرای آن 

 وجود نداشته باشد.

های قبلی در تجارب و سیاست -

رابطه با قراردادهای با مبدأ 

خارجی، مناقصات و نیز قانون 

حداکثر از استفاده از توان 

 1۳7۵داخلی مصوب سال 

یادگیری 

 مفهومی

                                                 
 در بخش مربوط به مناقصات در مورد آن مفصل بحث شده است 1



۲۵ 

 نوع سازوکار یادگیری های سیاستیبدیل چرایی تغییر کنشگران توصیف تغییر در طی فرآیند موضوع ماده قانون

وزیر علوم و تحت عنوان الحاق موادی 

به الیحه از طرف وزارت علوم در تاریخ 

جمهوری و متعاقبًا به رئیس ۲۳/9/88

کمیسیون تحقیقاتی دولت ارائه شد 

یل که شامل هفت ماده بود و به دل

موضع شفاف دولت به نفع معاونت 

علمی در الیحه و نیز ریاست معاون 

علمی در کمیسیون یاد شده، در دولت 

این  6راه به جایی نبرد؛ اما بند 

الحاقیه توسط مجلس در الیحه 

های اجرایی را گنجانده شد که دستگاه

درصد  ۵کم دست»کرد ملزم می

قراردادهای با مبدأ خارجی را به 

بنیان واگذار کنند و ی دانشهاشرکت

یا معادل آن را به حساب صندوق 

که منطقی نبود. در « واریز کنند

نهایت به دلیل اشکاالت وارده در 

خصوص اجرایی شدن آن و 

گرایی، در صحن مجلس عمل

(، الزام آن به مجاز است و ۲۴/۵/89)

درصد به بخشی از قراردادها تبدیل  ۵

ن سهم شد. خود به خود بازگرداندن آ

های در صورت عدم واگذاری به شرکت

 بنیان نیز از الیحه حذف شد.دانش
مهلت بررسی به  7ماده 

درخواست متقاضیان 

و نحوه و مهلت 

 بررسی اعتراض

الیحه مهلت  ۲در این راستا در ماده 

بررسی درخواست متقاضیان و بررسی 

اعتراضات به مرجع واحد مجری و 

گیری آنکه ناظر قانون و نحوه شکل

مقرر شده بود توسط دولت تدوین 

کمیسیون 

آموزش و 

تحقیقات؛ 

 معاونت علمی

در راستای افزایش مشروعیت و 

تقویت نقش شورای عالی عتف در 

مقابله با اقدامات دولت در راستای 

تضعیف شوراها، نقش نظارتی و 

 توانست حتیبررسی اعتراضات که می

یادگیری فنی  تجارب مشابه؛ -

)تغییر مرجع 

بررسی 

 اعتراضات(



۲6 

 نوع سازوکار یادگیری های سیاستیبدیل چرایی تغییر کنشگران توصیف تغییر در طی فرآیند موضوع ماده قانون

مصوب شود. کمیسیون آموزش و 

الیحه  ۲رغم وجود ماده تحقیقات علی

ر تا آخرین لحظات بررسی الیحه د

مجلس وظیفه پاسخگویی به شکایات 

و اعتراضات را بر عهده دبیرخانه شورا 

ظرف یک ماه، در قالب این ماده قرار 

توانست با وظیفه گنجانده بود که می

نظارتی مرجع واحد در تناقض قرار 

گیرد. مهلت بررسی درخواست 

متقاضیان از ابتدا یک ماه در نظر 

 گرفته شده بود که در ابتدای بررسی

 8الیحه در کمیسیون و بر اساس ماده 

ها به الیحه پیشنهادی مرکز پژوهش

 الیحه افزوده شد.

متناقض با مرجع واحد موضوع ماده 

الیحه تلقی شود را به شورای عتف  ۲

 و دبیرخانه آن واگذار نمود.

امکان استقرار  8ماده 

های شرکت

بنیان در دانش

محدوده شهرها و 

 مناطق مسکونی

 هایالیحه، شرکت ۳در ماده 

بنیان مجاز شده بودند فعالیت دانش

های خود را در مناطق شهری و مکان

با کاربری مسکونی با رعایت مقررات 

محیطی انجام دهند که توسط زیست

های نادرست ارزیابی مرکز پژوهش

ها، شد؛ زیرا به نظر مرکز پژوهش

های برتر عموماً الزامات فناوری

محیطی را برآورده مقررات زیست

های علم و فناوری ایند و پارکنمنمی

های بهترین مکان برای استقرار شرکت

بنیان معرفی شده بود. در ادامه دانش

پیگیری تصویب الیحه امکان استقرار 

های با کاربری مسکونی حذف در مکان

و این ماده با همان شکل مصوب شد. 

معاونت علمی، 

کمیسیون 

آموزش و 

 تحقیقات

محیطی رعایت مقررات زیست

تواند در تعامل ای است که میمسئله

زیست و رویکرد با سازمان محیط

کارانه این سازمان، بسیار محافظه

فرسایشی و دشوار باشد؛ زیرا عموماً 

محیطی خاصی برای مقررات زیست

بنیان وجود نداشت های دانششرکت

بر و و ندارد و تدوین آن هم زمان

ها امکان اجرایی نبدون تصویب آ

شدن این ماده به شدت کاهش 

دانیم در طور که مییابد. همانمی

اجرایی شدن این ماده، تدوین این 

مقررات بیش از دو سال به طول 

انجامید و بدون همت و پیگیری 

مستمر وزارت صنایع و شخص 

تجارب پیشین در خصوص  -

استقرار و مستثنی کردن 

محدوده محدودیت استقرار در 

؛ مصوبه 1۳۴6شهرها در سال 

وزیران برای صدور مجوز هیئت

 1۲۰صنایع نوین در شعاع 

کیلومتری شهر تهران در سال 

1۳88 

 یادگیری فنی
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های البته این استقرار در مکان

های( مسکونی مشوق بسیار )پهنه

طی  1۳9۵ناسبی است که در بهار م

ای بین معاونت علمی و نامهموافقت

فناوری با شهرداری تهران تا حدی در 

 سطح شهر تهران اجرایی شد.

مهندس آقاکثیری هم عماًل میسر 

 شد.نمی

دلیل حذف امکان استقرار در مناطق 

مسکونی از الیحه، مشکالتی بود که 

مجلس در اجرای آن از منظر انتظامی 

و حقوق شهروندی و ... متصور بود 

وگرنه چنین مشوقی بسیار مؤثر و 

های مورد تقاضای بسیاری از شرکت

های خصوص شرکتبنیان بهدانش

 نوپاست.

 ۴7دائمی شدن ماده  9ماده 

برنامه چهارم )تسری 

های مزایای شرکت

مستقر در مناطق آزاد 

های علم و به پارک

 فناوری(

عه که برنامه چهارم توس ۴7ماده 

ابتکار دکتر صدیق )مدیرکل وقت 

پژوهش و فناوری سازمان برنامه( در 

الیحه برنامه گنجانده شده بود و 

ها تا زمان پارک ترین مشوقمهم

بنیان و حتی امروز تصویب قانون دانش

شود. پیشینه قبلی دکتر محسوب می

اختیاری به عنوان معاون پارک علمی 

شان و فناوری یزد و نقش محوری ای

 ۴7نامه اجرایی ماده در تدوین آیین

برنامه چهارم، لزوم دائمی شدن و یا 

را گوشزد  دست کم استمرار آن

کرد و این الیحه موقعیت مناسبی می

برای این مهم تشخیص داده شد و در 

قانون این حمایت دائمی  9قالب ماده 

شد. اگرچه دکتر اختیاری این مسیر را 

برنامه پنجم  صورت موازی در الیحهبه

کرد، پس از نهایی شدن هم دنبال می

بنیان، آن را از آن در الیحه دانش

کمیسیون 

آموزش و 

تحقیقات، وزارت 

 علوم

اگرچه معاونت علمی به کرات 

 مخالفت خود با لحاظ شدن حمایت

های علمی و فناوری که از از پارک

نظر خود، خارج از چارچوب و 

شد را ارتباط با الیحه تلقی میبی

کرد، اما به دلیل لزوم استمرار و  اعالم

یا حتی دائمی شدن این ماده که تا 

آن روز در اجرا بسیار هم خوب جواب 

داده بود، دکتر اختیاری آن را به 

الیحه افزود و در نهایت با حمایت 

وزارت علوم، به همان ترتیب در قانون 

 تصویب شد.

ها و یا های بیشتر از پارکحمایت

یحه حتی پارکی کردن ال

 بنیاندانش

تجربه در تدوین الیحه حمایت 

های علم از مراکز رشد و پارک

وکار، تصویب و و فناوری کسب

اجرای قوانین مشابه مانند ماده 

 برنامه چهارم ۴7

یادگیری 

 مفهومی
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الیحه در حال بحث برنامه پنجم 

توسعه در مجلس حذف کرد. در نسخ 

تر الیحه قید شده بود که ماده ابتدایی

برنامه چهارم در این قانون  ۴7

یابد که در ادامه برای استمرار می

 ی اشاره به مادهشفافیت بیشتر، به جا

برنامه چهارم، متن ماده عیناً در  ۴7

 الیحه قید گردید.

موادی از نسخ 

مختلف الیحه 

در مجلس تا 

قبل از تصویب 

قانون در 

 کمیسیون

های حمایت از پارک

و مراکز علم و فناوری 

 رشد

تر هم بحث شد، در طور که پیشهمان

نسخه کارشناسی اولیه الیحه که 

ها به بازنویسی توسط مرکز پژوهش

، 1۰، 9، ۵، ۴الیحه پرداخته شد، مواد 

آن بر  16و  1۵، 1۴، 1۳، 1۲، 11

اساس طرح ناکام پیشین حمایت از 

های علم و فناوری مراکز رشد و پارک

گنجانده  وکار، در این نسخهکسب

ها شده بود و لذا تمرکز زیادی بر پارک

در این نسخه به عمل آمده بود و عماًل 

ها قانونی برای حمایت از پارک

بازنویسی شده بود. نظر کمیسیون 

آموزش و تحقیقات و به طور خاص 

ها دکتر اختیاری که در زمینه پارک

تخصص بیشتری داشت، این بود که 

ها در ارکها از پاین حجم از حمایت

قانونی که برای این منظور تدوین 

تواند کلیت حمایت از نشده می

ها را در صحن علنی مجلس و پارک

ها های دولت، برای سالنیز واکنش

دچار مشکل نماید و ترجیح داد که 

وزارت علوم، 

کمیسیون 

آموزش و 

 تحقیقات

های علم و لزوم حمایت از پارک

صورت دائمی فناوری و مراکز رشد به

و به نحوی مناسب همواره جزء 

های بخش علم و فناوری اولویت

شده و در قالب این قانون محسوب می

و و با هوشمندی کمیسیون آموزش 

برنامه چهارم  ۴7تحقیقات ماده 

 هایدائمی شد و برای استقرار شرکت

ها نیز اولویت در بنیان در پارکدانش

 نظر گرفته شد.

به عالوه با توجه به حساسیت زیاد 

دولت و معاونت علمی در مورد 

ها با ارتباط بودن حمایت از پارکبی

اهداف و گستره این قانون، این حد از 

قبول سیار زیاد و قابلحمایت عمالً ب

شود و در صورت تالش ارزیابی می

برای پارکی کردن الیحه، اوالً الیحه 

شد و کاماًل از مسیر خود منحرف می

ثانیاً به احتمال زیاد در رویارویی 

دولت و کمیسیون آموزش و 

ها تحقیقات، لزوم حمایت از پارک

که با [پارکی کردن الیحه 

تشخیص درست کمیسیون و 

صورت مشخص دکتر اختیاری از به

 ]آن جلوگیری شد

تجربه در تدوین طرح حمایت 

های علم از مراکز رشد و پارک

وکار، تصویب و و فناوری کسب

ند ماده اجرای قوانین مشابه مان

 برنامه چهارم ۴7

در نهایت 

تغییری رخ نداد 

و در نسخه 

مصوب نشانی از 

های تالش

صورت گرفته 

در این راستا 

 وجود ندارد.
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ها را تا حد امکان مواد حمایت از پارک

از الیحه حذف کند و حتی در الحاقیه 

آذر  ۲۳تاریخ وزارت علوم به الیحه در 

چندین ماده حمایتی برای  88

ها وجود داشت که پس از عدم پارک

ها در دولت، به افزودن صرف توفیق آن

ترین مشوق که مهم ۴7استمرار ماده 

( و 9ها بود )در قالب ماده مدون پارک

ان بنیهای دانشاولویت استقرار شرکت

ها بسنده کرد. اگرچه این در پارک

حساب شده بود و با تغییرات مؤثر و 

کمترین حساسیت دولت و مجلس، 

بیشترین دستاورد ممکن در آن زمان 

ها به همراه داشت، اما را برای پارک

دکتر اختیاری همواره از سوی 

های مختلف به همکاران خود در پارک

ها در مورد حمایت از پارک یکارکم

شد که غیرمنصفانه و ناشی متهم می

ی سیاسی و از عدم درک درست فضا

 هاست.گذاری کشور از سوی آنقانون

کاماًل فراموش و حتی ممکن بود 

ه خود مانعی غیرضروری تلقی شود ک

های بعدی از بزرگ بر سر حمایت

توانست محسوب شود. ها میپارک

رغم عالقه وزارت علوم و نیز مرکز علی

ها به پارکی شدن الیحه، پژوهش

کمیسیون با تشخیص به جای این 

ریسک، تهدید را به فرصت تبدیل 

نموده و از رهگذر تصویب قانون 

را با کمترین  ۴7بنیان ماده دانش

سیت و چالش دائمی نمود که در حسا

حالت عادی و جداگانه بسیار دشوار 

 بود.

استفاده از مزایا و  1۰ماده 

تسهیالت قانون طبق 

نظر وزارت علوم و 

 تأیید شورای عتف

الیحه  ۲در بخشی که در مورد ماده 

دولت و مرجع واحد مجری و ناظر 

قانون بحث شد، در نهایت به دلیل 

مالحظات منطقی نمایندگان در صحن 

( ماده 1۳89علنی مجلس )مرداد 

مربوط به مرجع واحد اجرا و نظارت بر 

اجرای قانون در پایان از الیحه حذف 

شد و این ماده جایگزین آن شد که 

ود نقش مرجع واحد به وزارت سعی ش

کمیسیون 

آموزش و 

تحقیقات؛ وزارت 

 علوم

در راستای افزایش مشروعیت و 

تقویت نقش وزارت علوم و شورای 

عتف در مقابله با اقدامات دولت در 

راستای تضعیف شوراها، نقش نظارتی 

برای استفاده از مزایا و تسهیالت 

تر بر عهده مرجع واحد نون که پیشقا

الیحه قرار گرفته بود،  ۲موضوع ماده 

به شورای عتف و دبیرخانه آن واگذار 

شد. این ماده عمالً مبهم و با توجه به 

ارد مشابه؛ تجارب قبلی در مو -

اجرا و ارزیابی دیگر قوانین 

 ۴7و  ۴۵مشابه مانند ماده 

 1۰۰برنامه چهارم و یا ماده 

 برنامه سوم

یادگیری فنی 

)تغییر مرجع 

نظارت و تطبیق 

مندی برای بهره

از مزایا و 

تسهیالت 

 قانون(
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علوم )برای اجرا( و شورای عتف )برای 

نظارت( واگذار شود؛ اما در نهایت این 

خاصیت ماده مبهم و به تعبیری بی

نامه اجرایی و است، زیرا در آیین

اساسنامه صندوق قرار بود تمام این 

موارد تعیین تکلیف شود. با این ماده 

انون عمالً بخشی از اجرا و نظارت ق

تر وزارت علوم و برای نقش پررنگ

 ها واگذار شدشورای عتف به آن

 1۳و  ۲موارد ذکر شده در مواد 

قانون، در اجرا به هیچ مزیت خاصی 

برای شورای عتف و وزارت علوم 

 منتهی نشد.

و تنبیه  مجازات 11ماده 

متخلفین که از 

تسهیالت و مزایای 

مند قانون بهره

 نداشده

الیحه ارسالی دولت تا  ۲در تبصره 

حدی به موضوع خارج شدن 

هایی که به هر دلیل از شرایط شرکت

مورد نیاز تخطی کنند و یا دیگر 

شرایط را برآورده نکنند اشاره شده 

بود، اما مهندس باقری اصل با منطقی 

ای برای که در قانون جرائم یارانه

ها به کار گرفته مدرج کردن مجازات

، در این الیحه هم بهره برد و در بود

ها در الیحه جایگزین مرکز پژوهش

، به ازای هر نوع 1۳88فروردین 

تسهیالت یا مزایای ارائه شده، مجازات 

هایی برای متخلفین در نظر یا مجازات

گرفته شد که بدون تغییر تا پایان در 

الیحه باقی ماند و در قانون تصویب 

 شد.

ها، مرکز پژوهش

ن کمیسیو

آموزش و 

 تحقیقات

لزوم اجرای قانون و مبارزه با رانت و 

ای فساد اداری و اقتصادی، مقوله

هاست مورد تأکیدان است که سال

سطوح مختلف نظام قرار گرفته و در 

این الیحه، مهندس باقری اصل با 

کمک تجارب خود در مدرج کردن و 

ها به ازای هر تسهیل تفکیک مجازات

ده از تجربه قانون ارائه شده با استفا

ای، این امر را به نحو جرایم رایانه

مناسبی پیاده کرد که در نهایت هم 

به همین شکل تصویب شد. البته در 

نیز این منطق توسط  ۳مورد ماده 

 ایشان به کار رفته بود.

تجارب مشابه، درگیر بودن  -

مهندس باقری اصل در تدوین 

 ایقانون جرائم رایانه

 یادگیری فنی

ارائه گزارش عملکرد  1۲ماده 

 قانون به مجلس

ای وجود نداشت، در الیحه چنین ماده

گزارش کارشناسی  17اما در ماده 

، 1۳88ها در فروردین مرکز پژوهش

دبیرخانه شورا ملزوم به تهیه گزارش 

ها، مرکز پژوهش

کمیسیون 

آموزش و 

 تحقیقات

به دلیل شفافیت بیشتر و نیز آگاهی 

صورت حوه اجرای قانون بهمجلس از ن

های اول بررسی ای در همان ماهدوره

الیحه این ماده به الیحه دولت افزوده 

تجارب مشابه، درگیر بودن  انتشار عمومی گزارش

ها کمیسیون و مرکز پژوهش

در تدوین و ارزیابی قوانین 

توسعه و دیگر قوانینی  برنامه

 یادگیری فنی
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بار و ارائه اجرای قانون هر سه ماه یک

آن به کمیسیون آموزش و تحقیقات 

ه زمانی ارائه گردید. در ادامه دور

گزارش از سه ماه به شش ماه افزایش 

یافت و مسئول ارسال گزارش شورای 

عتف و نه دبیرخانه آن تعیین شد. در 

مجلس که الیحه در  ۲6/۵/89جلسه 

حال بررسی برای تصویب در صحن 

علنی بود، به دلیل ماهیت 

تواند فراکمیسیونی قانون که می

زمان به چند کمیسیون مجلس هم

ط باشد، شورا موظف شد به جای مرتب

کمیسیون آموزش و تحقیقات، گزارش 

عملکرد قانون را هر شش ماه یکبار 

برای مجلس ارسال کند که به فراخور 

های مختلف مورد نیاز کمیسیون

 برداری قرار گیرد.بهره

شد و تا پایان هم در الیحه باقی ماند 

 و در قانون مصوب شد.

که الزام ارائه گزارش عملکرد 

به مجلس برای شفافیت بیشتر 

ها توسط مجلس در آن

 شود.گنجانده می

نامه تدوین آیین 1۳ماده 

 اجرایی

برای  7لب ماده در الیحه دولت، در قا

نامه اجرایی که شامل تهیه آیین

ها، چگونگی شرایط اختصاصی شرکت

ها، اندازی و فعالیت، حمایتراه

ها و ارزیابی مرتبط با قانون کمک

نامه است، دولت ملزم به تهیه آیین

ظرف سه ماه از زمان تصویب شده 

بود. در ادامه این وظیفه در راستای 

ابتدا بر تقویت نقش وزارت علوم، 

 ی وزارتعهده وزارت علوم و با همکار

ربط قرار گرفت. در های ذیخانه

رغم تالش معاونت برای نهایت و علی

ها؛ مرکز پژوهش

کمیسیون 

آموزش و 

تحقیقات؛ وزارت 

 علوم

همانند بسیاری از موارد دیگر که 

مجلس در راستای افزایش مشروعیت 

صورت خاص تقویت شورای عتف و به

بنیان ها در الیحه دانشنقش آن

حرکت نمود، در این ماده هم مجدداً 

کمیسیون آموزش و تحقیقات نقش 

نامه اجرایی را به تدوین آیین مهم

شورای عتف و وزارت علوم سپرد و 

های دولت هم در تغییر آن تالش

منجر به تأثیری بر الیحه در این 

 قسمت نشد.

نامه با همکاری چند دستگاه آیین

اجرایی و وزارت خانه تدوین شود 

که مجلس معتقد بود با مسئول 

شدن شورای عتف این خواسته 

علمی محقق  دولت و معاونت

طور که باید شود. در عمل آنمی

این امر محقق نشد و اگر به واسطه 

حضور دبیر کمیسیون هماهنگی 

وقت )دکتر طباطبائیان( و نگاه 

تماماً تعاملی ایشان نبود، در آن 

فضای پر از تعارض معاونت و 

نامه اجرایی شورای عتف، آیین

مشابه و درگیر بودن از تجارب 

در تدوین و ارزیابی قوانین که 

برای شفافیت بیشتر و نظارت 

بر نهادهایی که امکان سؤال و 

ها توسط مجلس مواخذه آن

وجود دارد، مسئول تدوین 

اجرایی و  نامهآیین

ربط های ذیدستورالعمل

شوند، از تغییرات صورت می

گرفته در این ماده استفاده 

 شد.

 یادگیری فنی

)تغییر مرجع 

نامه تهیه آیین

 اجرایی قانون(
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 نوع سازوکار یادگیری های سیاستیبدیل چرایی تغییر کنشگران توصیف تغییر در طی فرآیند موضوع ماده قانون

لی کنندگان به شکافزایش گستره تهیه

نظرات وزارت علوم و شورای عتف 

واجد اکثریت نشود، به شورای عتف و 

وزارت علوم در نسخ نهایی واگذار شد 

مین ترتیب و در قانون هم به ه

 تصویب شد.

شاید تا امروز هم تصویب نشده 

 بود.

در تمام نسخ 

مختلف ماقبل 

 تصویب قانون

مندی بهره

های خارجی از شرکت

مزایای قانون در 

صورت انجام تحقیق 

و توسعه و استقرار در 

های علم و پارک

 فناوری

 ها، اینبا نگاه پارکی و حمایت از پارک

ها در ماده توسط مرکز پژوهش

اولیه به الیحه افزوده شد که  بازنویسی

های خارجی بتوانند در صورت شرکت

درصد  ۵۰استفاده حداقل از 

 6۰متخصصان ایرانی )که در ابتدا 

درصد بود( و انجام تحقیق و توسعه در 

مند ها از مزایای قانون بهرهپارک

شوند. این پیشنهاد مورد پذیرش 

کمیسیون قرار گرفت و در صحن 

یب شد؛ اما با علنی مجلس هم تصو

در  1قانون اساسی 7۵ایراد اصل 

شورای نگهبان مواجه شد )به دلیل 

ایجاد تعهدات مالی برای دولت بدون 

مشخص کردن منابعی برای آن( و 

 اجبارًا از الیحه نهایی حذف شد.

کمیسیون 

آموزش و 

تحقیقات، مرکز 

 هاپژوهش

ها و نیز به دلیل حمایت از پارک

ا یق و توسعه بهای تحقتشویق فعالیت

های خارجی و با همکاری شرکت

استفاده از توان متخصصین داخلی به 

رغم نظر الیحه اضافه شد و علی

معاونت علمی مبنی بر عدم ارتباط 

این بند با اهداف و گستره قانون، با 

استدالل یاد شده مجلس در الیحه 

 ماند. باقی

دیدن مالحظات مرتبط با تقویت 

مللی در راستای الهای بینهمکاری

وکارهای توسعه فناوری و کسب

 بنیان در کشوردانش

تجارب تدوین، اجرا و ارزیابی 

در موارد مشابه مانند بند د 

 برنامه چهارم ۴6ماده 

- 
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