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تحقیق و توسعه و اهداف آن

تولید جدید محصوالت بخشیده، بهبود را هازندگی دهد،می توسعه را اقتصاد توسعه، و تحقیق اقتصاد، تئوري در 
.دارد بدنبال را اشتغال توسعه و کندمی

شودمی اقتصادي رشد و کشورها پیشتازي باعث توسعه و تحقیق کنونی رقابتی دنیاي در. 
دارند توسعه و تحقیق در را گذاريسرمایه سهم بیشترین بودن، پیشرو منظور به اقتصادي قدرتهاي.
دیگر سال به سالی از و دیگر کشور به کشور یک از دیگر، صنعت به صنعت یک از توسعه و تحقیق فرایند 

.است متفاوت
را گذاريسرمایه این %80 کشور 10 و است دالر تریلیون 1/7 از بیش دنیا در توسعه و تحقیق گذاريسرمایه 

.دارند
در توسعه و تحقیق گذاريسرمایه 2030 سال تا که شدند متعهد کشورها جهانی، پایدار توسعه از بخشی بعنوان 

  .یابد افزایش اساسی بطور محققین تعداد همچنین و دولتی، و خصوصی بخش
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oهند، جنوبی، کره آلمان، ژاپن، چین، آمریکا، توسط ترتیب به توسعه و تحقیق گذاريسرمایه بیشترین حاضر حال در 
.شودمی انجام برزیل و انگلیس روسیه، فرانسه،

oبرسد دالر تریلیون 2/190 به 2018 سال در جهانی توسعه و تحقیق گذاريسرمایه شده زده تخمین.
oجهانی از قبل .دارد دنبال به را جدید محصوالت توسعه که است توسعه و تحقیق کلیدي هايجنبه از یکی ابداعات 

 در پیشتازي آمریکا  هافناوري سریع انتقال و شدن جهانی با ولی بود جهان در پیشرو ابداعات زمینه در آمریکا شدن،
.است داده دست از را هازمینه بعضی

oهلند، سنگاپور، آمریکا، سوئیس، از عبارتند برتر کشورهاي ،2017-2018 در جهانی پذیريرقابت گزارش اساس بر 
.دارد قرار 69 جایگاه در ایران و 27 جایگاه در چین کشور .فنالند و ژاپن ،انگلیس سوئد، ،کنگ هنگ آلمان،

oسوئد، هلند، آلمان، ،فنالند اسراییل، آمریکا، سوئیس، :از عبارتند ترتیب به 2017- 2018 سال در نوآوري برتر هايرتبه 
 و یافته بهبود رتبه این 2017 سال در که است بوده 89 ایران نوآوري رتبه ،2016 سال در .دانمارك سنگاپور، ژاپن،
.است 66 ایران نوآوري کلی امتیاز

oدارد را نوآوري 28 رتبه چین و27 رتبه استرالیا ،23 رتبه کانادا ،12 رتبه انگلیس.
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مصرف براي هم و کننده تولید براي هم فراوري، و معدنکاري، اکتشاف، زمینه در جدید هايفناوري روي بر توسعه و تحقیق  
  .دارد اهمیت کننده

اثرات افزایش، را معدنی کاالهاي کیفیت کاهش، را تولید هزینه که کندمی تولید جدیدي فناوري موفق، توسعه و تحقیق  
  .دهدمی بهبود را سالمتی و ایمنی و کم، را زیستی محیط مخرب

و دولت لذا نیست، اینگونه دیگر شرکتهاي ولی دارند را بخش این در گذاريسرمایه انگیزه موفق معدنکاري هايشرکت بعضی  
.دارند بسزایی نقش معدن بخش توسعه و تحقیق براي الزم هايهزینه تامین در صنعت

این که است صنعت این درآمد %1 از کمتر عموما معدنکاري در توسعه و تحقیق گذاريسرمایه میزان دهد می نشان مطالعات 
.است پایین بسیار غیره و اطالعات فناوري داروسازي، صنایع به نسبت میزان

:از عبارتند صنعت این روي پیش چالشهایی      
oکانی ذخایر پایین عیار  
oانرژي حفظ و ايگلخانه گازهاي نشرهاي کاهش مورد در روزافزون تاکید  
oمحصوالت نظارت مانند دیگر زیستی محیط موارد

:چالشها این بر غلبه براي الزم فعالیتهاي          
توسعه و تحقیق در هوشمند گذاريسرمایه  
دانشگاهها با سازنده و فعال همکاري
یکدیگر با صنایع مطمئن و باز همکاري
کارانه محافظه دیدگاه بجاي پذیرریسک دیدگاه و نواوري فرهنگ ترویج

  صنعت این و شوند رفع کنونی معضالت تا یابد، افزایش باید معدنکاري صنعت هايبخش همه در توسعه و تحقیق گذاريسرمایه
.کند پیدا را خود مناسب جایگاه بتواند
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گذاري در تحقیق و توسعهروشهاي مختلف سرمایه

oصنعت
oدولت
oدانشگاهها
oموسسات غیر انتفاعی و بشر دوستانه
o توسط بخشهاي خارج از کشور انجام میشود گذاريسرمایه(خارجی(

۶



گذاري صنعتی کشورها در تحقیق و توسعهمیزان سهم سرمایه
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در زمینه تحقیق و توسعه بر اساس نوع تحقیقصرف شده هزینه 

دولت

٨

صنعت

  در آن سهم و کندمی گذاريسرمایه فناوري توسعه روي عمدتا صنعتی بخش
 پایه تحقیقات در بخش این چین در .است %10 از کمتر پایه تحقیقات

.کندنمی گذاريسرمایه

دولت . کندمی گذاريسرمایه فناوري توسعه و کاربردي تحقیقات روي عمدتا دولتی بخش
گذاري سرمایه %30 با بریتانیا دولت بین این در و دارد پایه تحقیقات در را سهم بیشترین
تحقیقات در سهم بیشترین نروژ و دانمارك دولت .دارد را پایه تحقیقات در سهم بیشترین
.دارند کاربردي



گذاري مستقیم و غیر مستقیم دولتها در تحقیق و توسعهمیزان سرمایه

گذاري از سرمایه) بخشش مالیاتی( گذاري غیر مستقیمگذاري مستقیم را دارد، در فرانسه سرمایهدولت آمریکا بیشترین سرمایه٩
.گذاري غیر مستقیم ندارندآلمان، فنالند و سوئد سرمایه. مستقیم بیشتر است



وضعیت تحقیق و توسعه در بخش معدن
کاالهاي کیفیت کاهش، را تولید هزینه که کندمی تولید جدیدي فناوري معدنی، صنایع در موفق توسعه و تحقیق 

.دهدمی بهبود را سالمتی و ایمنی و کم، را زیستی محیط مخرب اثرات افزایش، را موجود معدنی
در ولی دارند را بخش این در گذاريسرمایه انگیزه برندمی سود توسعه و تحقیق از که معدنکاري هايشرکت بعضی 

  نقش معدن بخش توسعه و تحقیق براي الزم هايهزینه تامین در صنعت و دولت لذا ،نیست اینگونه دیگر شرکتهاي
.دارند بسزایی

و تحقیق صرف را درآمدش %1 از کمتر که است بالغ بیش و کم هايفناوري از یکی بعنوان فلزات و معدنکاري صنعت 
  .کندمی توسعه

براي عمومی رویکرد توسعه، حال در کشورهاي از تقاضا افزایش مانند زیادي هايچالش با صنعت این نزدیک، آینده در 
  غلبه براي .است مواجه کربناکسیددي نشر و انرژي، مصرف کاهش براي فشار افزایش پایین، عیار کانیهاي از استفاده

.دهند افزایش ايمالحظه قابل بطور را توسعه و تحقیق دارند نیاز صنایع این چالشها، این بر
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معضالت تحقیق و توسعه معدنکاري

:دهداش را تحت تاثیر قرار میهاي منحصر به فردي دارد که طبیعت تحقیق و توسعهصنعت معدنکاري و فلزات جنبه

oهزینه استارت آپ آن گران است
oسوددهی کم  
oتولیدات اختالف کمی دارند و کنترل قیمت کم است  
oاشاعه کم دانش و فناوري 
oرویکرد تجاري محافظه کارانه
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توسعه توان می را صنعت این در  عملیات سیستم کل غیره، و رباتها سنسورها، مانند علومی در سریع پیشرفتهاي با 
  .داد

:از عبارتند فناوري پیشنهادي نقشهاي و است آینده معدنی صنایع اصلی پایه فناوري،
ارزش زنجیره در پذیريانعطاف و چابکی احیاي و بازگرداندن  
 ارزش ایجاد" دیدگاه به "هزینه کاهش" از ذهنیت تغییر"

وريبهره و تولید افزایش
ضایعات حذف و کاهش  
زیرزمینی هايسایت و افتاده دور مناطق در خصوصا انسانی، نیروي به نیاز کاهش
طراحی فرایند و ساختارکانی دانش بهبود
 بازیابی نرخ بهبود  
تاکتیکی و استراتژیک مسایل مورد در سازمان سازيهماهنگ
 مصنوعی هوش و رقبا تجاري، نیرومندي افزایش
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راهکارها

:رویکرد اساسی پیشنهادي در زمینه معدنکاري و فلزات بشرح زیر است

 افزایش راندمان انرژي و کاهش اتالف
 رویکرد به سمت عملیات پیوسته
افزایش قابلیت اطمینان و در دسترس بودن
 عملیات سریعتر، و اتوماسیون براي کاهش هزینه کارگر
بندي کمتر پذیري، انتظار و صفانعطاف
 دستگاهوري و مونیتورینگ بیشتر
سازي سریعموبایل
پذیريقابلیت مقیاس
هاي حداقلباطله
توانایی استفاده از منابع عیار پایین با هزینه کم
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کلی -گیرينتیجه
روسیه، فرانسه، هند، جنوبی، کره آلمان، ژاپن، چین، آمریکا، از عبارتند ترتیب به توسعه و تحقیق برتر گذارانسرمایه 

  .برزیل و انگلیس
شودمی انجام دانشگاهها توسط %17 و دولت %11 صنعت، توسط توسعه و تحقیق گذاريسرمایه %71 آمریکا در.  
انجام دانشگاهی محققین توسط %10 و صنعتی، محققین %21 دولتی، محققین توسط %69 توسعه و تحقیق میزان چین در  

.میشود
77( شودمی هدایت صنعت توسط توسعه و تحقیق گذاريسرمایه آمریکا مشابه نیز ژاپن%(.
شودمی انجام صنایع توسط عمدتا گذاريسرمایه هم آلمان در.
است دانشگاهی %9/5 و دولتی %12/5 است، صنعتی منابع از آن توسعه و تحقیق منابع %78 ژاپن مانند نیز جنوبی کره.
5 هستند اطالعات فناوري هايشرکت به مربوط توسعه و تحقیق زمینه در گذار سرمایه برتر سازمان.  
در اند شده متولد اخیرا که هایی بچه %60 احتماال و دهندمی تغییر کامال را فناوري محیط سال 15-10 در اطالعات فناوري  

  .ندارند وجود حاضر حال در که داشت خواهد شغلهایی آینده سال 20
دولت سرمایه به وابسته کامال که دیگر کشورهاي در و داشته دنبال به را منفی اثرات آمریکا در تحقیقات دولتی بودجه کاهش  

.بود خواهد بیشتر بسیار تاثیرات این هستند



 که شودمی انجام صنعت توسط عمدتا یهاگذارسرمایه )چین بجز( توسعه و تحقیق در گذارسرمایه برتر کشورهاي در 
 و صنایع موفق تجربیات از استفاده و موفق کشورهاي با همکاري .است کاربردي تحقیقات و فناوري توسعه آن نتیجه

  .است شده آسیایی کشورهاي توسعه و تحقیق پیشرفت باعث پیشرو، دانشگاهها

:توسعه و تحقیق در نیافته توسعه کشورهاي ضعف دالیل       
 توسعه و تحقیق زیرساختهاي وجود عدم
 ناپایدار سیاسی شرایط
 همکاري وجود عدم و همکاري فضاي بودن بسته  

موفق موسسات و کشورها با خارجی         
سازي تصمیم زدگی سیاست و فساد ، داخلی مشکالت

)سفید هاي فیل(
کشورها محقق جمعیت شدن پیر

دلیل به ولی دارند را ابداعات پایه بر رشد براي قوي انگیزه روسیه، جنوبی، آمریکاي آفریقایی، خاورمیانه، کشورهاي 
  در توانایی عدم همچنین و سیاسی اقتصاد بازار،  داخلی، فناوري و علوم زیرساختهاي استعدادها، تنوع در نقصان
.ندارند  محسوسی رشد کافی، گذاريسرمایه
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معدنکاري-نتیجه گیري
به نسبت که کندمی صرف توسعه و تحقیق براي را درآمدش %1 از کمتر حدودا معدنکاري صنعت حاضر حال در 

  .است پایین بسیار ارتباطات و اطالعات فناوري داروسازي، مانند دیگر صنایع

:امر این اصلی مشکالت       

 فن این ماهیت

ابداعات به کافی توجه عدم

صنعت این راهبري و مدیریت در کارانه محافظه دیدگاههاي

 فناوري و دانش دادن قرار اختیار در و باز همکاري عدم

از استفاده موفق، صنایع با باز و گسترده همکاري و ابداع، فرهنگ ترویج و تقویت با بخش این در گذاريسرمایه میزان 
 را خود واقعی جایگاه صنعت این تا یابد افزایش پذیر، ریسک دیدگاه به محتاطانه مدیریت از نگرش تغییر دیگر، صنایع
.دریابد
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دهند افزایش %2-1 به % 6/0-25/0 از را شانتوسعه و تحقیق گذاريسرمایه باید معدنکاري شرکتهاي. 

:از عبارتند پایدار سرمایه کردن فراهم و جدید رویکرد در اولیه اقدامات   

ابداعات براي استراتژیک رویکرد سازيپیاده و طراحی
 جدید دیدگاه کسب براي دیگر صنایع مشاهده
 هزینه کاهش روي تمرکز بجاي "ارزش تولید" فرهنگ تشویق 
 است ابداع و فناوري و جدید سکوهاي دهنده انعکاس که سازمانی تغییرات بیشترین ایجاد
ریسک و سرمایه اشتراك و باز همکاري اساس بر الزم همکاري ایجاد
ریسک کاهش منظور به فناوري پایلوت سازيپیاده
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وضعیت ایران -نتیجه گیري
:توسعه و تحقیق زمینه در ایران ضعف دالیل
:باشد می اهمیت حایز ایران در نیز زیر موارد لیکن میشود نیز ایزان شامل اینخصوص در نیافته توسعه کشورهاي به مبتال مشکالت عمده

oاست اقتصاد چرخه گرداننده فناوري موفق کشورهاي در حالیکه در است بازداشته فناوري رشد از را ایران که است گاز و نفت به متکی ایران اقتصاد.

oتا پذیرد صورت کافی حمایت محققین از باید .طلبدمی را دولت بیشتر گذاريسرمایه که ایران، در توسعه و تحقیق در گذاريسرمایه بودن ناکافی 
 در ترامپ دولت بودجه کاهش دهدمی انجام را گذاريسرمایه %11 تنها دولت اینکه با آمریکا در .هاهزینه تامین نه باشد مسایل حل آنها دغدغه تنها
 و ایران مورد در است بدیهی .هستند بودن جهانی پیشرو دادن دست از نگران آنها و شده هاپروژه از بسیاري شدن متوقف باعث 2018 سال

.است حساستر و مهمتر بسیار مسئله این است دولت اصلی کننده تامین که کشورهایی

oکشورھا، با نزدیک ھمکاری با امر این کھ است ضعیف سازیتجاری و فناوری توسعھ زمینھ در ایران کشور؛ در کارا و کافی تخصص وجود عدم 
 .شد خواھد محقق موفق موسسات و دانشگاھھا

oاز آن جواب که شودمی انجام تحقیق مواردي در و گیردنمی صورت هاناشناخته روي بر تحقیق موارد بسیاري در که توسعه، و تحقیق اشتباه فرهنگ 
  .است مشخص قبل

oاین دالیل از یکی نیست، واقعی دنیاي و صنعت به مربوط مشکالت که دهندمی پاسخ سواالتی به خود تحقیقاتی کارهاي در دانشگاهیان، از بخشی 
 نیز پژوهشگران و محققین بسپارند، آنها به را مسایل و باشند داشته باور را دانشگاهیان باید صنایع .است صنعت با دانشگاه ضعیف ارتباط مشکل،

 کارامد ابزاري توسعه و تحقیق که کنند ایجاد صنعتگران براي را اعتماد این و باشند داشته باور را توسعه و تحقیق صنعتگران تا کنند تالش باید
 سازد،می ورتربهره و تسریع تسهیل، را فرایندها که کاربردي هايپروژه انجام با امر این .آنهاست محصوالت و شرایط ارتقاي و مشکالت رفع براي

  .است پذیرامکان

oالمللیبین موفق موسسات با موثر همکاري و ارتباطات محدودیت
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راهکارها جهت رفع ضعفها و مشکالت تحقیق و توسعه در ایران

 تحقیقاتی موسسات و دانشگاهها در توسعه و تحقیق فرهنگ ارتقاي و اصالح
دانشگاهها و صنعت موثر ارتباط
کنونی فرایندهاي ارتقاي و صنایع در موجود معضالت رفع جهت دانشگاهیان به صنعت اعتماد
کشور هاي اولویت و نیازها به توجه با توسعه و تحقیق در هدفمند و اصولی گذاريسرمایه
موفق کشورهاي از صحیح الگوبرداري
جامعه ارتقاي جهت انسانی غیر و انسانی از اعم کشور منابع همه از بهینه استفاده
خارجی برتر شرکتهاي و تحقیقاتی موسسات با موثر ارتباط
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با سپاس از بذل توجه 
شما


