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پژوهش؛ پيش نياز توسعه كشورها
پژوهش در صنعت نفت؛

بايدها و نبايد ها
 پرويز نوري كوهاني*

مقدمه   
انج��ام پژوه��ش و تحقيق و ارائه مقاله، از جمله نش��انه هاي 
اعتالي هر فعاليتي در س��طح جهان و يک��ي از مهم ترين عوامل 
توس��عه محس��وب مي ش��ود چراكه موجب افزايش بهره وري در 

بخش هاي اقتصادي كشور خواهد شد.
اگ�ر ام�روز پژوهش را كم اهمي�ت فرض كرده و ب�راي آن هزينه 

نكنيم در آينده بايد هزينه گزاف تري را متحمل شويم. 
پژوهش يک فرآيند است، بنابراين نبايد از مؤلفه هاي مختلف 
آن اعم از ورودي ها، خروجي ها و پيامدهاي اجراي آن غافل ماند. 
فرآيندهاي اجراي پژوهش به عنوان عاملي تصميم س��از، هر چه 
از جامعيت، دقت و س��رعت بيش��تري برخوردار باش��د، خروجي 
مناسب تري را به دنبال خواهد داشت. ورودي آن: نيروي انساني، 

قوانين، مقررات، تجهيزات و منابع مالي است.
از حيث »منابع مالي« و »تجهيزات« خوشبختانه با مشکلي 
مواجه نيس��تيم. وجود قوانين و مقررات مناس��ب و تس��هيل گر، 
همچني��ن تعامل  بهره ور مي��ان مراكز متع��دد تصميم گيري از 
عوامل مهم و سازنده برای كاربردي شدن پژوهش در كشور است. 
با به كارگيري نيروي انس��اني فرهيخته و دلسوز در توليد دانش، 

نيل به اهداف از پيش تعيين شده دور از دسترس نيست.
رويکرد به پژوهش از سه منظر اهميت و جايگاه ويژه اي دارد:

1( اقتص�ادي: به ازاي هر واحد پولي س��رمايه گذاري در پژوهش، 

معادل30 واحد سود به دست مي آيد.
2( امني�ت ملي: تهيه و به كارگيري فن آوري هاي هوشمند در دفاع 

از امنيت و استقالل كشور، ازطريق R&D امکان پذير است.
3( فرهنگي: كانون هاي تحقيقاتي و پژوهشي، يکي از خاستگاه هاي 

فرهنگي بالنده و متعالي به شمار مي رود.
از آنجا كه توفيق كانون هاي پژوهش��ي توسط پژوهشگران ميسر 

مي گردد، مقايسه اي آماري بين كشورها از لحاظ 
»تعداد محققين« نيز جالب توجه خواهد بود.

گروه كشورهای پيشرفته :   
بيشتر از 2500 نفر محقق در يک ميليون نفر جمعيت

كشورهای توسعه يافته :      
بيشتر از 1000 محقق در يک ميليون نفر جمعيت

كشورهای در حال توسعه    
 بيشتر از 500 محقق در يک ميليون نفر جمعيت

كشورهای عقب مانده       
كمتر از 200 محقق در يک ميليون نفر جمعيت 

تأثير پژوهش برGDP - درآمدزايي از طريق دانش
اعتبارات پژوهش��ي و نس��بت آن به GDP ي��ا توليد ناخالص 
داخلي در هر كش��ور، يکي از مالكهاي ثابت ارزيابي شاخص هاي 

* مدير كل پژوهش و فن آوري وزارت نفت
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توسعه در جهان است. ش��ركتهای بزرگ دنيا هرساله بودجه هاي 
كالني را ب��راي بخش R&D )تحقيق و توس��عه( اختصاص ميدهند. 
بودجه تحقيقاتي در پالن مالي ش��ركتها جزء هزينه ها محس��وب 
نمي ش��ود بلکه جزء س��رمايه گذاريهاي زيربنايي است كه ارتباط 
مستقيم با ميزان توليد، سودآوري و رقابتپذيري هر شركت دارد. 
مهمترين عامل براي رسيدن به پژوهشي تأثيرگذار بر توليد 
ناخالص داخلي، داش��تن يک جامعه دانش محور است؛ جامعه اي 
ك��ه منابع خود را جهت توليد دان��ش و صدور آن صرف كند، نه 

آنکه اين منابع را به امور مصرفي اختصاص دهد. 
نيازهاي بشر بس��يار و از سويي منابع محدود است، بنابراين 
باي��د ابتدا مؤلفه هاي يک »جامعه دانش مح��ور« را در رفتارهاي 
فردي و جمعي خود نهادينه كنيم، از اين طريق است كه مي توان 
به يک »اقتصاد دانش بنيان« دس��ت يافت. در اين اقتصاد، توليد، 
توزي��ع و اس��تفاده از دانش، عام��ل اصلي رش��د و مولد ثروت و 
اش��تغال زايي در همه زمينه ها است. امروزه توليد كاالها عالوه بر 
نياز به سرمايه، نيازمند دانش نيز هست، حتي نگرش ها و رفتارها 

مي بايست بر دانش و منطق استوار باشد.
براي دس��تيابي به اين اهداف جامع��ه مذكور بايد يک طرح 
جامع وجود داشته باشد تا ضمن اينکه هر يک از اجزاء به خوبي 

كار خود را انجام مي دهند، با يکديگر نيز تعامل داشته باشند. 
اگر زيرس��اخت هاي يک فعاليت پژوهشي فراهم نشود، شايد 

در ظاهر خروجي مناس��بي داشته باشد، ولي قطعاً پيامدهاي آن 
مطل��وب نخواهد ب��ود. بنابراين براي تغيير GDP يک كش��ور از 
مرحله شعار تا عمل كارهاي زيادي بايد صورت گيرد. كشور ايران 
طبق اعالم صندوق بين المللي پول در گزارش س��ال 2007 رتبه 
هجدهم GDP را كسب كرده و دستيابي به رتبه باالتر و موفقيت 
در اين مسير نيازمند مشاركت و حضور مؤثر پژوهشگران و مراكز 
پژوهشي در تصميم گيري ها است و بايد اين ضرورت در كشور از 

شعار به عمل تبديل شود تا شاهد ثمره شيرين آن باشيم.

در جداول و نمودارهای زير اطالعات آماري به منظور مقايسه 
وضعي��ت كش��ورهاي مختلف در خص��وص مي��زان تأثيرگذاري 

پژوهش بر توليد ناخالص داخلي ارائه شده است:          

طبقه بندي كشورها
 GDP   واقعي 2006

)ميليارد دالر(
نرخ ر شد GDP )درصد(

37754/783/93جهان
27413/763/04كشورهاي توسعه يافته

9819/976/35كشورهاي در حال توسعه 
521/056/47كشورهاي توسعه نيافته

26210/754/03جهان بدون احتساب كشور آمريکا 

توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد آن در سال 2006 )مبنا سال 2000(

GDP سال هاي 2003 و 2005 به عنوان درصدي از R&D نمودار مقايسه اي هزينه هاي

Source: IMF 2007

 

Source:  (epp.eurostat.ec.europu.eu)

مهمتري�ن عامل براي رس�يدن به پژوهش�ي تأثيرگذار بر 
تولي�د ناخال�ص داخل�ي، داش�تن يک جامع�ه دانش محور اس�ت؛ 
جامعه اي كه منابع خود را جهت توليد دانش و صدور آن صرف 

كند، نه آنكه اين منابع را به امور مصرفي اختصاص دهد. 
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پژوهش از منظر سند چشم انداز
از منظر سند چشم انداز در سال 1404 شمسي، ايران 
كشوری اس��ت توس��عه يافته با ج�ايگاه اول اقتص��ادی، 
علم�ی و فن�اوری در س��طح منطقه، با هويت اس��المی و انقالبی، 
الهام بخش در جهان اس��الم و با تعامل س��ازنده و مؤثر در روابط 
بين الملل. همچنين دست يافته به جايگاه اول اقتصادی، علمی و 
فناوری در س��طح منطقه آسيای جنوب غربی )شامل آسيای ميانه، 
قفقاز، خاورميانه و كش��ورهای همسايه( با تأكيد بر جنبش نرم افزاری و 
توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاي نسبی سطح 

درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل. 

مقايسه تطبيقي پژوهش و فن آوري كشورها
برای مقايس��ه وضعيت پژوهشي كشورها؛ شاخص هايي نظير 
هزين��ه تحقيقات؛ س��هم دولت در تأمين اعتب��ارات تحقيقاتي و 
تعداد پژوهش��گران در يک ميليون نفر جمعيت، در كش��ورهاي 

مختلف مورد مقايسه قرار گرفته است:  

وضعيت پژوهش در وزارت نفت
  بخش »نفت در اقتصاد ايران« از مهمترين بخش ها و زمينه ساز 
بس��ياري از تحوالت در كشور است. تحول در اين بخش مي تواند 

ديگر بخش هاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تأثير قراردهد.
فعاليت هاي پژوهش��ي در صنعت نفت، به گونه اي اس��ت كه 
ضم��ن توجه به آخرين دس��تاوردهاي علمي و ف��ن آوري روز، به 
راهکارهاي علمي و عملي مناسب براي رفع مشکالت و تنگناهاي 
تولي��دي و عملياتي مي انديش��د. به نحوي كه با به   كار بس��تن و 
اج��راي نتايج پژوهش ه��ا، كاهش ضايع��ات و  هزينه ها، افزايش 

درآمدها و ارتقاي بهره وري را به دنبال داشته باشد. 
جدول -4 برخي از نقاط ضعف  و قوت در صنعت نفت نشان می دهد.

ساختار پژوهش وزارت نفت
نظام پژوهش و فن آوري صنعت نفت، در سال 1378 با هدف 
نهادينه ك��ردن پژوهش در صنعت، تدوين و در دوره هاي مختلف 

مورد بازنگري قرار گرفته و سپس ابالغ گرديده است. 
ساختار سازماني پژوهش در صفحه 12 آمده است. 

 

4.1
5.3

7.3
7.5
8
8.1
8.4
8.9

10.1
10.4

11.4
11.5
11.8
11.9
12.1
12.7
13.3
13.4
13.6

14.6
15.5

16.2
16.6
16.8
17

19.2
21.1
21.3
21.6

23.6
29.6

34.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

اني روم
ستان لغار ب

جمهوري لتوني
ستان له
NMs10

رتغال پ
واكي سل ا
ي وان ليت

ي وون سل ا
تاليا اي

سيه رو
ستوني ا

ك جمهوري چ
ستان مجار

ونان ي
د لن ه

سپانيا ا
د رلن اي

EU25
EU15
سه ران ف

ن ژاپ
ك ژي ل ب
آلمان

يا رال ست ا
سوئيس
دانمارك

بورگ وگزام ل
ژ رو ن

د سوئ
د نالن ف

د سلن اي
سهم پرسنل R&D به ازای هر 1000 نفر نيروی کار در کشورهای منتخب در سال 2004

شاخص هاي پژوهشي سند چشم انداز )سال 1388(

(Source: Database New Cronos (Eurostat), MSTI 06/1 (OECD) (epp.eurostat.ec.europu.eu)

ميزان انواع شاخص ها

0/45 شاخص دستيابی به فناوری
84 شاخص توسعه آموزشی )از 100(
2/5 درصد اعتبارات پژوهشی به توليد ناخالص داخلی

2000 * تعداد دانشمندان و مهندسان شاغل در تحقيق و توسعه )به ازای هر ميليون نفر(
4 تعداد ثبت جواز امتياز علمی )به ازای هر ميليون نفر(
6 درصد صادرات كاالهای فن آوری پيشرفته به كل صادرات غيرنفتی

90 درصد باسوادان 6 ساله و باالتر
54/9 تعداد عناوين كتاب های منتشرشده به 100 هزار نفر جمعيت
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اهداف استراتژيک پژوهش صنعت نفت
پژوهش و تحقيقات در وزارت نفت در راستاي توانمند سازي 
و استفاده بهينه از ظرفيت هاي پژوهشي با رويکرد »دانش پايه« 
به جاي »منابع پايه« تعريف ش��ده است. ذيل اين عنوان اهدافي 
چون؛ رسيدن به موقعيت ممتاز جهاني از نظر شاخص هاي توليد 
علم و ف��ن آوري، افزايش س��هم پژوهش و ف��ن آوري در ارتقاي 
ش��اخص بهره وري و ت��وان رقابتي، ارتقاء س��طح پژوهش و نگاه 
به آن به مثابه س��رمايه گذاري و دس��تيابي به نظ��ام ملي نوآوري 
براس��اس برنامه جامع توسعه فن آوري و گسترش صنايع نوين با 

تأكيد بر توسعه فن آوري هاي نوين مطرح شده اند. 
نيل به 40 نفر پژوهش��گر در هر 1000 نفر كاركنان صنعت 
نفت، رسيدن سهم پژوهش به سه درصد گردش مالي شركت ها، 
رضايت مندي پژوهش��گران با هدف ماندگاري و تالش مستمر در 
س��ازمان از جمله معيارهاي س��نجِش ميزان دستيابي به اهداف 
مذكور در صنعت نفت مي باشد. شرح فعاليت هاي متناسب با اين 

اهداف به شرح ذيل تعريف شده و در مرحله اجراء است. 

بازسازي نظام جامِع پژوهش
بهبود مس��تمر نظ��ام جامع مديريت پژوه��ش و فن آوري از 
جمله اهداف كالن مدنظر اس��ت. در اين مس��ير، اس��تقرار كامل 

نظ��ام جامع پژوهش و فن آوري و ايجاد الزام براي انجام مفاد آن 
)نظامنام�ه(، توس��عه نظام برنامه  ريزي و اولويت بندي فعاليت هاي 
پژوهشي متناسب با نظام پژوهش و نقشه راه فن آوري در صنعت 
نفت، تسهيل در ارتباط بين واحدهاي پژوهشي داخل و خارج از 
صنعت نفت، ارتقاي تعامل با واحدهاي اجرايي و همچنين ايجاد 
نظام اطالع رس��اني و گردش اطالعات در مراكز پژوهشي و علمي 

مطرح شده است. 
معيارهاي سنجش اهداف مذكور، آسيب شناسي و مهندسي 
مجدد نظام پژوهش و فن آوري موجود، درصد پيش��رفت تکوين 
ف��ن آوري در وزارت نف��ت، حج��م قرارداده��اي وزارت نف��ت با 
قطب هاي پژوهش��ي و مراكز خصوصي و همچنين تعداد مراجعه 
ب��ه بانک جامع اطالع��ات پژوهش در صنعت نفت مي باش��د كه 

فعاليت هاي مرتبط با هر يک در حال انجام است.

)scale up( تجاري سازي - بزرگ سازي نتايج پژوهشي
اس��تقرار نظ��ام تجاري س��ازي دس��تاوردهاي پژوهش��ي و 
بومي س��ازي و اش��اعه فن آوري؛ نيازمند ايجاد بس��تري حمايتي 
جهت گس��ترش ش��ركت هاي غيردولتي به منظ��ور ارائه خدمات 
مهندس��ي با مأموريت توليد، انتقال و توسعه تکنولوژي )با رويکرد 
اج��راي اصل 44 قانون اساس��ي( و حمايت از برنامه هاي بومي س��ازي 

جدول -1: مقايسه هزينه تحقيقات

جدول -3 : مقايسه تعداد پژوهشگران در يک ميليون نفر جمعيتجدول-2: سهم دولت در تأمين اعتبارات تحقيقاتي 

هزينه سرانه تحقيق و توسعه
)دالر(

 نسبت به درآمد ناخالص
داخلی )درصد( كشور

543 2/64 كره جنوبی )2003(
964 2/62 اياالت متحده آمريکا )2003(
838 3/12 ژاپن )2002(
915 3/46 فنالند )2002(
56 1/23 چين )2002(
--- 1/7 متوسط جهانی
--- 1 متوسط كشورهای در حال توسعه
14 0/67 )0/45 در سال 85( ايران )2004(

 سهم بخش دولتی از
اعتبارات تحقيقاتی نام كشور

35/5 درصد آمريکا

83/6 درصد هند

59/6 درصد روسيه

31/4 درصد سنگاپور

18/2 درصد ژاپن

62/4 درصد تركيه

15/9 درصد كره جنوبی

90/6 درصد ايران

تعداد محقق در هر ميليون نفر كشور 

 5321 ژاپن 
 4099 آمريکا 
 3153 آلمان 
 2880 كره جنوبی 
 493 مصر 
 336 ايران 
 306 تركيه 
 276 مالزی 
 130 اندونزی 
3000 كشورهای صنعتی 
1200 متوسط جهانی 
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فن آوري در كشور می باشد.
 معيار س��نجش اي��ن فعاليت ها را ب��ا تعداد مراكز رش��د و 
پارك هاي فن آوري ايجاد ش��ده، ش��ركت هاي غيردولتي مشغول 
ب��ه كار در امر پژوهش و تع��داد دانش فني- توليدي به كارگرفته 

شده، نشان مي دهند. 
در اي�ن زمين�ه اقداماتي ك�ه در وزارت نفت در جريان اس�ت كه 

شامل موارد زير مي باشد:
  مطالعه و بررس��ي امکان ايج��اد پارك هاي فن آوري در مناطق 

عملياتي عسلويه، اهواز و ماهشهر، 
 ،)Scale up( نظ��ارت و گزارش فرآينده��اي نيمه صنعتي و صنعت��ي 
شناسايي توانمندي هاي بخش خصوصي كشور و ايرانيان مقيم خارج؛

 ايجاد بان��ک اطالعاتي از فن آوري هاي مرتبط در ش��ركت هاي 
اصلي وزارت نفت، پيگيري تهيه سندهاي پژوهشي در زمينه هاي 

توليد صيانتي از مخازن نفت و گاز؛ 
 مصرف بهينه انرژي؛ 

 محافظت از خوردگي تأسيسات و خطوط لوله و نيز ارائه راهکار 
براي توليد كاتاليست هاي مورد نياز در صنعت نفت. 

اي��ن موضوع ك��ه در زم��ره اه��داف كالن پژوه��ش و فن آوري 
وزارت نف��ت لحاظ گرديده، جز با ارتقاي بهره وري پژوهش��گران 
و واحدهاي پژوهش��ي و به كارگيري و اس��تفاده از نتايج مستدل 
و قابل اجراي پژوهش در صنعت نفت ميس��ر نمي ش��ود و معيار 
سنجش آن نيز افزايش »نسبت ستانده به داده« و افزايش تعداد 
پژوهش هاي منتج به توسعه محصول است، لذا طرح هاي اقدام و 

شرح فعاليت هاي خاصي را ضروري مي نمايد. 
به كارگيري نرم افزارهاي مناسب و معتبر در پروژه هاي پژوهشي، 
بررس��ي و انتخاب الگوي مناسب ارزيابي گروهي مراكز پژوهشي، 
مطالع��ه روش هاي ارزياب��ي پژوهش، اصالح دس��تورالعمل هاي 
پژوهش��ي، برگزاري همايش هاي داخل��ي و بين المللي در زمينه 
تجاري سازي پژوهش و تدوين و به كارگيري دستورالعمل تبديل 
ايده به محصول در صنعت نفت از جمله فعاليت هايي است كه در 

سال جاري تعريف شده و در دست اقدام مي باشد.

نقاط ضعفنقاط قوت

تناسب نداشتن ساختار سازماني پژوهش با مأموريت و اهداف وجود مراكز و امکانات پژوهشي و نيروي انساني مستعد و متعهد 

پايه ري��زي تفکر اقتصادي دانش محور و تغيير رويکرد از صادرات مواد خام 
به صادرات مشتقات نفتي با ارزش افزوده بيشتر

 High Tech فقدان بهره مندي كافي از فن آوري هاي

تغييير رويکرد مديريت خطي توليد – بازرگاني به مديريت فرايندي توليد 
– بازرگاني – پژوهش

عدم ش��ناخت مناس��ب نيازهاي صنعت نفت در ارتب��اط ميان صنعت و 
دانشگاه

نبود تعامل قوي ميان مراكز پژوهشي و عملياتالزام اختصاص 1% درآمد عملياتي به امر پژوهش

مشتري محور نبودن پژوهش تأكيد بر افزايش ضريب بازيافت و ساخت داخل

شوراي معاونين وزارت نفت 

معاونت توسعه منابع انساني و پژوهش

اداره کل پژوهش و فن آوري

شوراي هماهنگي پژوهش و فن آوري 

پژوهشگاه صنعت  نفت 
شوراي پژوهش 

در هر يک از شرکت هاي اصلي

امور پژوهش و توسعه 
در هر يک از شرکت هاي اصلي 

شوراي پژوهش 
در شرکت هاي تابعه 

واحد پژوهش و توسعه 
در شرکت هاي تابعه 

دانشگاه صنعت نفت 

مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي

پژوهشكده ازدياد برداشت نفت 

ساير مراکز تحقيقاتي 

سهم دولت در تأمين اعتبارات تحقيقاتي 

ساختار سازماني پژوهش 

جدول -4 : نقاط قوت و ضعف در صنعت نفت 
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138413851386عنوانرديف

9300002072552200473بودجه مصوب ساالنه )ميليون ريال(1

48500418288248495حجم كلي قراردادهاي منعقده با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي دولتي )ميليون ريال(2

2200052976123536حجم كلي قراردادهاي منعقده با مراكز پژوهشي بخش خصوصي )ميليون ريال(3

190032003845تعداد پژوهشگران فعال در پروژه هاي پژوهشي صنعت نفت4

326542614جلسات هم انديشي در شوراهاي پژوهشي5

136128-تعداد مشکالت رفع شده در توليد به كمک پژوهش6

23106122دانش فني و اختراعات ثبت شده در داخل و خارج7

3111-تعداد واحدهاي نيمه صنعتي ايجاد شده8

267380829تعداد سمينار و كارگاه هاي آموزشي – پژوهشي9

400615804تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي مورد حمايت قرار گرفته10

4400676520100اعتبار بودجه پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري )ميليون ريال(11

284589810تعداد مقاالت ارائه شده12

102346تعداد كتاب هاي منتشرشده13

393طرح هاي برگزيده در جشنواره ها14

موانع پژوهش در صنعت نفت؛ 
تأملي بر چالش ها و راهكارها / فرصت ها و تهديدها،

به طور كلي موانع كلي��دي پژوهش، نه تنها در صنعت نفت 
بلک��ه در كل جامع��ه علمي و صنعتي كش��ور به نهادينه نش��دن 
تفکر پژوهش��ي و بروز مش��کالتي در حوزه هاي: سياست گذاري، 
مديريت و نظام پژوهش، فرهنگ س��ازي، محققان و پژوهشگران، 
قواني��ن و مق��ررات؛ هزينه كرد اعتبارات و بودج��ه و به كارگيري 
نتايج پژوهش ها مربوط مي ش��ود و تنها راه  چاره، پژوهش محور 
ش��دن تصميم  گيري ها اس��ت. چالش ها و راهکاره��اي مقدماتي 
براي اثربخش شدن پژوهش در كشور و صنعت نفت و همچنين 

فرصت ها و تهديدهاي مرتبط با آن به شرح زير مي باشد:  

چالش ها
 مشتري محور نبودن پژوهش؛

 نبود شاخص هاي ارزيابي عملکرد؛
 نگرش غيرعلمي به پژوهش و تحقيقات؛

 نبود باور دروني به اثربخش بودن پژوهش؛
 نبود رويکرد صحيح در قوانين و مقررات به تسهيل امر پژوهش؛

 ديربازده بودن نتايج تحقيقات ؛ 
 عالقه به مونتاژ به جاي توليد دانش.

راهكارها
 تحقق سياست گذاري هاي كالن در ارتباط با توسعه پژوهش فن آوري؛

 ايجاد تعامل ميان نهادهاي سياست گذاري و اجرايي؛
 تغيير ديدگاه مديران نسبت به پژوهش و به كارگيري نتايج پژوهشي؛

 شناخت بازار؛
 طراحي، مهندسي و تجاري سازي پژوهش؛

 آموزش و تأمين منابع انساني مرتبط؛
 تشکيل بانک جامع اطالعات پژوهشي و

 توجه به حقوق مالکيت معنوي در كشور.

فرصت ها
 تصويب سند چشم انداز بيست ساله و قانون هاي برنامه؛

 كمبود مراكز پژوهشي قوي در كشورهاي هم جوار؛
 بهبود بستر قانوني براي پذيرش هزينه پژوهش؛

 عالق��ه ايرانيان مقيم خارج برای س��رمايه گذاري در زمينه هاي 
پژوهش��ي ب��ا توجه به تس��هيل ام��کان ارتباط جوام��ع علمي و 

پژوهشي داخل و خارج از كشور؛
 عالقه مندي به تحقيق و پژوهش با استفاده از تکنولوژي هاي جديد؛

 كسب مالکيت دانش فني؛
 اكتشافات جديد.

تهديدها
 شرايط رقابتي شديد در عرصه بين المللي؛

 وجود تحريم هاي اقتصادي و محدوديت هاي سياسي؛
 مهاجرت نيروهاي كارشناس و نخبه به خارج از مرزهاي كشور؛

 افت توليد ساالنه 10 درصد.


