تحقیق و توسعه
در ایران
معاونت ربرسیاهی اقتصادی
ااتق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

تهیه کننده :پریسا مطرانلویی
ناظر :سارا محمدی
واحد پژوهش و مطالعات اقتصادی
معاونت بررسیهای اقتصادی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
بهمن 1400
منبع تمامی آمارها ،گزارش «نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه  ،»1398مرکز آمار ایران است.

از طریق پست الکترونیکی زیر میتوانید پیشنهادها و نظرات اصالحی خود را به واحد مربوطه منعکس نمایید:
researchcenter@tccim.ir
استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع بالمانع است.

چکیده

 oدر سال  1398از  4154واحد فعال در زمینه تحقیق و توسعه 9.5 ،درصد مربوط به مراکز تحقیقاتی 7.5 ،درصد مربوط به دانشگاهها و مراکز آمووز
عالی و  83درصد سایر کارگاهها شامل کارگاههای صنعتی ،شرکتهای دانش بنیان و  ...بوده است.
 oاستانهای تهران ،اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با سهم  9.8 ، 40.8و  5.9درصدی بیشترین تعداد کارگاه دارای فعالیوت در زمینوه تحقیوق و
توسعه در سال  1398را به خود اختصاص داده اند.
 oدر سال  ،1398پروژههای کاربردی با  55درصد بیشترین سهم را در میان پروژههای انجام شده داشوته اسوت ،پوز از آن پروژههوای توسوعهای و

بنیادی به ترتیب با سهم  26و  19درصدی در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
 oگروههای تحصیلی علوم فنی و مهندسی و علوم انسانی به ترتیب با  30.9و  30.4درصد بیشترین سهم و گروه هنر با  2.2درصود ،کمتورین سوهم از
تعداد محققان کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه را در سال  1398به خود اختصاص دادهاند.
 oطی سالهای  1391تا  ،1398سهم محققان زن از کل محققان از  25.7درصد به  32.3درصد رسیده است و سهم محققان مورد از  74.3بوه 67.7
درصد کاهش یافته است.

مقدمه

این گزارش از طرح تمام شماری مرکز آمار در سال  1399با عنوان «نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه  »1398استخراج شده است .اینن
طرح که به صورت دو ساالنه انجام می شود ،شامل سه جامعه آماری به شرح زیر است:

 -1کارگاهها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات تحقیق و توسعه که در بازنگری چهارم طبقه بندی بین المللی فعالیتهای اقتصادی ( ) ISICRev4با کدهای چهار
رقمی زیر مشخص شده است:
 -7210تحقیق و توسعهی تجربی در علوم طبیعی و مهندسی.
 -7220تحقیق و توسعهی تجربی در علوم اجتماعی و علوم انسانی.
 -2دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بجز دانشگاه جامع علمی -کناربردی کنه در بنازنگری چهنارم طبقهبنندی بینالمللنی
فعالیتهای اقتصادی با کد  8530مشخص شده است.
 -3سایر کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه که شامل کارگاه های صنعتی  50کارکن و بیشتر ،شرکت های دانش بنیان و  ...که دارای واحد تحقیق و توسعه
هستند.

تعریف تحقیق و توسعه
کاری خالقانه و نظاممند که به منظور افزایش دانش یا ابداع کاربردهای جدیدی برای دانش موجود ،انجام میشود .برای اینكه فعالیتی ،تحقیق
و توسعه ( )R&Dمحسوب شود باید پنج ویژگی زیر را داشته باشد:

انتقال پذیر و /یا
باز تولیدپذیر
باشد

نظام مند باشد

بدیع باشد
خالقانه باشد
قطعیت نداشته
باشد

تعداد كارگاه هاي تحقيق و توسعه

ترکیب واحدهای فعال در حوزه تحقیق و توسعه 1398 -
90

در جامعه آمواری موورد بررسوی در سوال  1398از

به دانشگاهها و مراکوز آمووز

عوالی و  83درصود
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تعداد

درصد مربوط به مراکز تحقیقاتی 7.5 ،درصد مربوط

درصد

 4154واحد فعال در زمینوه تحقیوق و توسوعه9.5 ،
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تركيب استانی تحقيق و توسعه
تعداد

1800

استان تهران با تعداد  1694کارگاه دارای فعالیت در زمینه تحقیق و توسعه (با  40.8درصد سهم) بیشترین تعداد را در بین

1600

استانهای کشور به خود اختصاص داده است.

1400

استانهای اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با  407و  245کارگاه فعال در همین حوزه ،در جایگاه دوم و سوم قراردارند.

1200

استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با تعداد  4کارگاه (با  0.1درصد) در آخرین رتبه قراردارد.
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* دانشگاه آزاد كه فقط شامل واحدهاي جامع ،بسیار بزرگ و بزرگ می باشد ،در قالب یك واحد آماري در استان تهران لحاظ شده است.

محققان تمام وقت
سهم محققان معادل تمام وقت درکارگاههای دارای فعالیت تحقیق
بررسی توزیع محققان معادل تمام وقنت دارای فعالینت تحقینق و توسنعه بنر اسناس

و تو سعه برحسب مدرک تحصیلی در سال 1398
0.7

مدرک تحصیلی نشان میدهد که در سال  1398از  137592نفر محقق معنادل تمنام

4.6

وقت:

دکتری تخصصی

13.7

•

 60درصد (معادل  82537نفر) دارای مدرک دکتری تخصصی،

•

 21درصد (معادل  28907نفر) دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای،

•

 13.7درصد (معادل  18898نفر) دارای مدرک کارشناسی،

•

 4.6درصد (معادل  6275نفر) دارای مدرک کاردانی

•

و  0.7درصد (معادل  975نفر) دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم بودهاند.

کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای
کارشناسی

21.0
60.0

کاردانی
دیپلم و زیر دیپلم

محقق معادل تمام وقت
معادل تمام وقت نشان دهنده تعداد واقعی کارکنان با توجه به مدت زمان کارکرد آنهاست .یك محقق معادل تمام وقت را میتوان ،یك نفر-سال ،در نظر گرفت .این مفهوم برای ایجناد ارتبنا
بین تعداد محققان و زمان اختصاص یافته به فعالیتهای تحقیق و توسعه الزم است .به عنوان مثال شخصی که به طور متوسط  % 30زمان معمول کار خود را به امر تحقیق و پژوهش اشنتاال
دارد و مابقی زمان خود را صرف سایر وظایف خود میکند ،معادل  0.3نفر محقق تمام وقت در نظرگرفته میشود.

طبقه بندي انواع پژوهش

پژوهش بنيادي
پژوهشی که صرفاً با هدف گسترش مرزهای دانش ،دسترسی به اصول ،بنیان پدیده ها و حقایق قابل کشف انجام میشود .پژوهش بنیادی به منظور تدوین فرضیه ها ،نظرینه هنا ،قنوانین و
آزمودن آنها ،به تحلیل ویژگیها ،ساختار و روابط میپردازد .اشاره به عبارت «بدون توقع کاربرد خاص» در تعریف پژوهش بنیادی بسیار اهمیت دارد .به طور معمول نتایج پژوهش بنیادی بنه
فروش نمیرسد؛ اما به طور معمول در مجله های خاص علمی منتشر می شوند و یا به همکاران ذینفع منتقل می شود.

پژوهش كاربردي
پژوهشی مبتنی بر دانش حاصل از پژوهش ها و تجربه های پیشین که به منظور کسب آگاهی های جدید و با اهداف کاربردی خاص انجام می شود .پژوهش کاربردی یا به منظور تعیین راه
های استفاده از یافته های پژوهش بنیادی اجرا می شود ،و یا برای تعیین شیوه ها یا روش های جدید دستیابی به اهداف مشخص و از پیش معلوم صورت می گیرد .این نوع پژوهش مستلزم
در نظر گرفتن دانش موجود و گسترش آن به منظور حل مسأله های واقعی است .تمایز بین پژوهشهای بنیادی و کاربردی با ایجاد یك پروژه جدید برای کشف نتایج محتمل یك پنژوهش
بنیادی مشخص میشود.

پژوهش توسعه اي
پژوهشی مبتنی بر نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی که به منظور استفاده در تولید مواد ،فراورده ها ،وسایل و ابزار ،فرایندها و روشهای جدیند ینا بهبنود آنهنا انجنام منی شنود .توسنعه
محصوالت یا فرآیندهای جدید بیانگر پژوهش توسعه ای است .مهمترین وجه تمایز پژوهش توسعهای از سایر پژوهش ها این است که پژوهش توسعهای بنرای معرفنی کاربرردهنای جدیند،
بهبود فرآیندها و تولید محصوالت موجود و یا در مسیر تولید فرآیندها و فرآورده های جدید صورت میگیرد.

پروژه هاي تحقيق و توسعه

سهم انواع پروژههای تحقیق و توسعه کارگاه های
بر اساس نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه در سوال ،1398

دارای فعالیت تحقیق و توسعه در سال 1398

تعداد 125097پروژه تحقیقاتی در کارگاههای مذکور انجام شده است.
توسعه اي

از نظر نوع پروژه ،پروژه کاربردی با  55درصد بیشوترین سوهم را از حیو
پروژههای انجام شده ،داشته است.

تعوداد در میوان

%26
كاربردي
%55
بنیادي
%19

هزينه پروژه هاي تحقيق و توسعه

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیوق و توسوعه در سوال
 ،1398هزینههای تحقیق و توسعه در کشور بالغ بر  21.5هوزار میلیوارد توموان بووده

سهم هزینه انواع پروژههای تحقیق و توسعه
کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه در
سال 1398

است.

در این سال ،پروژههای تحقیقاتی کاربردی بوا  43.89درصود بیشوترین سوهم از کول
هزینههای تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داده است.
پروژههای تحقیقاتی توسعهای نیز بوا سوهم هزینوه ای  43.88درصود ،تقریبوا سوهم

كاربردي

توسعه اي

%44

44%

یكسانی در مقایسه با پروژههای کاربردی از هزینههای تحقیق و توسعه داشوتهانود .در
مقابل ،پروژههای تحقیقاتی بنیادی با  12.23درصد ،کمترین سهم هزینهای را در میوان

بنیادي
%12

پروژههای تحقیق و توسعه دارا بودهاند.

تركيب محققان

سهم گروههای تحصیلی از تعداد کل محققان کارگاههای دارای فعالیت
تحقیق و توسعه در سال 1398
علوم پایه %12.9

گروههای تحصیلی علوم فنی و مهندسی و علووم
انسانی به ترتیب با  %30.9و  % 30.4بیشوترین

هنر %2.2

علوم کشاورزی و
دامپزشكی %8.7

علوم انسانی %30.4

سهم و گروه هنر با  ،% 2.2کمترین سهم از تعداد
محققووان کارگاههووای دارای فعالیووت تحقیووق و
توسعه را به خود اختصاص دادهاند.
علوم فنی و مهندسی
%30.9

علوم پزشكی %14.9

هزينههاي تحقيق و توسعه
ترکیب هزینههای تحقیق و توسعه در سال  – 1398میلیارد تومان

بر اساس نتنایج طنرح آمنارگیری از کارگناههنای دارای
فعالیت تحقیق و توسعه در سال  ،1398کل هزینههنای

سایر هزینه های

تحقیننننق و توسننننعه در کشننننور ،حنننندود 21.57

جاری
4,470

هزارمیلیاردتومان بوده که منزد و حقنوق پرداختنی بنه

مزد و حقوق پرداختی به

محققان با رقم حدود  8.7هزارمیلیارد تومنان درصندی،

سایر کارکنان تحقیق و
توسعه 3,693

بیشترین سهم را در کل هزینه فعالینتهنای تحقینق و
توسعه ،معادل  40.3درصد ،داشته است.

مزد و حقوق پرداختی

هزینههای سرمایه ای با سهم  22درصندی ،در جایگناه

به محققان 8,663

4,745

دوم هزینه های تحقیق و توسعه با رقم  4.7هزارمیلیارد
تومان قرار دارد.

هزینه های جاری

هزینه های سرمایه ای

روند تعداد
تعداد کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه
تعداد کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه از  1996کارگواه

طی سال های 1391 - 1398

در سال  ،1391به تعداد  4154کارگواه در سوال  1398افوزایش
سایر كارگاهها

یافته است و این تغییر بیشتر مرتبط با افزایش تعداد شرکتهای

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

تعداد

4000

مراكز تحقیقاتی

دانش بنیان بوده که در جامعوه سوایر کارگاههوای دارای فعالیوت

3500

تحقیق و توسعه منعكز شده است.
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تعداد کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه در قالوب مراکوز

1500

تحقیقاتی با رشد منفی  42درصودی در سوال  1398نسوبت بوه

1000

سال  1391مواجه بودهاند در حالی که دانشوگاههوا و موسسوا
آموز

عالی رشد  55.7درصودی و سوایر کارگواههوا از جملوه

500

شرکتهای دانش بنیان ،رشد  208.5درصدی را در مقایسوه بوا
سال  1391تجربه کردهاند.
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1391

0

روند تعداد محققان
روند ساالنه تغییر ترکیب جنسیتی تعداد محققان  -هزارنفر
زن

172.4

بررسی سری زموانی محققوان کارگاههوای دارای

مرد

155.2

فعالیت تحقیق و توسوعه برحسوب جنسویت طوی

142.2

سالهای  1391تا  1398نشان میدهد:

107.6

➢ افزایش تعداد محققوان زن موجوب افوزایش
سهم آنان از کل محققان از  25.7درصد در سوال

102.1

82.4
70.4

 1391به  32.3درصد در سال  1398شده است.

60.3

➢ علیرغم افزایش تعداد محققان مرد ،سهم این

37.3

35.2

گووروه از  74.3درصوود در سووال  1391بووه 67.7
درصد در سال  1398کاهش یافته است.
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تركیب پروژه هاي تحقيق و توسعه
روند سهم انواع پروژه های تحقیق و توسعه کارگاه های دارای فعالیت
تحقیق و توسعه طی سال های 1391 - 1398
توسعه اي

علیرغم اینكه پژوهشهوای کواربردی در تموامی

كاربردي

بنیادي

سهم

70
60

سووالهای مووورد بررسووی ،بیشووترین سووهم از
50

فعالیتهای تحقیق و توسعه را به خود اختصواص
داده است ،ولی سهم آن در طبقهبندی سوه گانوه

40

پروژههای توسعهای ،کاربردی و بنیوادی از 58.5
درصد در سوال  1391بوه  55.1در سوال 1398

30

کاهش یافته است.
20

همچنین در سال  1398نسبت بوه سوال ،1391
سهم پروژههای بنیادی کاهش و سهم پروژههای

10

توسعهای ،افزایش یافته است.
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