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 پیشگفتار
 يابیدست یبرا مهم پرسش چند يا يک هب پاسخ يافتن پژوهش انجاماز  و مهم يدیکل هدف

 موضوعاز  یرستدرک د ،آن از پیش که است يدجد چيز خلق ياتازه و  يتیواقع کشف و
از  يکسری نيازمند یاحرفه پژوهش انجام ی،شخص مندیعالقهاز  نظرصرف .ايمنداشته

 ؛توانمندو  يتصالح صاحب انديشمندان و محققان به ترسیدس همچون ؛مختلف منابع
يکی،ف ی)فضا يقتحق موردنياز منابع ؛انسانی منابع یهزينه تأمين  يشگاهمنابع خام، آزما يز

محصول به  يقیتحق محصول رساندن برای يدارو پا یکاف مالی منابع ،درنهايت( و ...و 
کشورها شدهانجام هاییبررس .است یتجار نشان  توسعهدرحالو  افتهيتوسعه یدر مورد 

 مشکالت و موانع رفع بر عالوهح منابع در بخش پژوهش، يصح ادند ختصاصاکه  دهدیم
و  شمندانياشتغال اند يتبه بهبود وضع منجر یو اقتصاد یعلم یآينده و بهبود کشورها

يرا ؛شد خواهد عالی يالتتحص دارایافراد  اشخاص در  ينا مؤثرو  يدمف حضور ز
ردها یو پژوهش یعلم هایفعاليت  یمثبت متعدد یآثار جانب يم،مستق یعالوه بر دستاو

 یشبردپ یهان عوامل و محرکيتراز مهم یکي یپژوهش یاعتبارهابه همراه خواهد داشت. 
 یسو از آندادن  اختصاصو حجم  یجذب اعتبارات پژوهش ینحوه. استقات يتحق

کشور، همواره از چالش یو پژوهش آموزش یمؤسسات و نهادها زان و يربرنامه یهامختلف 
و  هادهان اغلب که یگذاران علم و پژوهش بوده است. بعالوه، با توجه به وابستگاستيس

پذيریو  یدولت هایشرکتمنابع  ياو  دولت عمومی یبودجهبه  یمؤسسات پژوهش  تأثير
 مختلفابعاد  بررسی ضمنالزم است  ،دارند نفت قيمت نوساناتمنابع از  ينا یباال

ر یبرا یمال تأمين یمسئله منابع  تثبيتو  تأمين هایشيوهراهکارها و  ی،پژوهش و نوآو
 .کرد یو معرف شناسايی را پژوهش یبرا پايدار

ين یهدف ينپوشش چن رایبکتاب  اين است  یپژوهش ایمطالعه يجبه نتا یو متک شدهتدو
گروه اقتصاد برق و انرژ يروکه در پژوهشگاه ن ب است. مطال شدهانجام یو توسط محققان 

کتاب در شدهارائه  است: شدهارائهو  دهیسازمان ير،قالب پنج فصل به شرح ز در 
 یفصل موارد ينا در. کندمی یپژوهش را از منظر اقتصاد خرد بررس مشخصات: اول فصل

و  يرانو توسعه در ا يقتحوالت تحق و يگاهجا ،پژوهشو توسعه و انواع  يقتحق يفتعر نظير



تأمین مالی پایدار برای پژوهش و نوآوری

14

 و تحقيقمختلف،  یکشورها یبرا یناخالص مل يدو توسعه در تول يقتحق سهمجهان، 
 ،درنهايتو  يدارپا یمال تأمين ی،عموم االهایک و توسعه و تحقيق گذاری،سرمايه و توسعه

 .اندقرارگرفته یو بررس موردبحث ،و توسعه يقدر تحق یمال تأمين هاییتئور
کز یمال تأمين وضعيت: دوم فصل کشور خارج و داخل تفکيک به پژوهشی مرا و  تحليل از 

 بیمه، پژوهشکده نفت، صنعت پژوهشگاه ی،داخل مؤسسات ینب از. است شدهارائه
و  انتخاب تحقيقات یمؤسسه و نيرو شگاهپژوه بازرگانی، هایپژوهش و مطالعات مؤسسه

يری یارائه ضمنفصل  ينا در. اندقرارگرفته موردبررسی  هر يخیمختصر از سابقه تار تصو
ردها و ترک ،هايتفعال ترينمهم فوق، مؤسساتاز  يک و  یبررس آنان یمال منابع يبدستاو

 یعلم یهاپژوهش یمل مرکز: خارجی مؤسسات بخش در. است شده وتحليلجزيهت
 ،يکاآمر برق يقاتتحق یمؤسسهصنعت برق در ژاپن،  یمرکز تحقيقات یمؤسسهفرانسه، 

 در. اندرفتهقرارگ موردبررسی هند برق تحقيقات یمؤسسهکانادا و  یمل يقاتتحق یشورا
يخچه نيزبخش  ينا ردها ،هافعاليت ترينمهم ،موسسه هر یتار  صورت يا ترازنامهو  دستاو

 است. شدهبررسیمنابع و مصارف آن 
نواع ا گيریشکلآن بر  تأثيرو  يناناز مسائل مرتبط با پژوهش با عدم اطم یمهم بخش

پذيری از  یکه برخ ی. از آنجائگرددبرمی( يسک)ر خطرپذيری مرتبط با پژوهش از  هایخطر
 فصل در ،شوندمیو مقررات مناسب پوشش داده  ينقوان يبو تصو ينتدو يجادا يقطر

يرساخت ،سوم  ی،. قانون اساساندشدهبررسی موجود حقوقی هایيتظرف و هاز
ر یکل هایياستس  يران،قانون سازمان برق ا يان،بندانش یهاقانون شرکت ی،علم و فناو

زارت ن يسقانون تأس  قانون توسعه، پنجم یبرنامه، قانون 1394قانون بودجه سال  يرو،و
 از بخشی تنظيم انونق به مواد برخی الحاق قانون دولت، مالی مقررات از بخشی تنظيم

کشور،  ینظام مال یو ارتقا يرپذرقابت يدقانون رفع موانع تول (2 الحاق) دولت مالی مقررات
و  از صنعت برق يتقانون حما ی،قانون اساس 44اصل  یکل هایياستس یقانون اجرا

 .اندشدهبررسی کشور یتوسعه ششم یبرنامه یاليحه
ر یکل هایسياستبا اتکا به اهداف  ،درنهايت سهم پژوهش صنعت برق از  ی،علم و فناو

 یشبکهو  يروگاهین يزاتتجه يدو تول يبانپشت يعصنعت برق )شامل صنا افزودهارزشکل 
 شدهترسيمبه وضع مطلوب  یدسترس مسيرموجود  وضع یمقايسه( استخراج و با برق

 یمنابع مال تأمين هایظرفيت یتوسعه یمختلف برا یارتباط راهکار يناست. در هم
 يتحائز اهم ینکته. اندشدهبررسی اجمالبهو  یدر صنعت برق معرف پژوهش یبرا يدارپا
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 موردبررسی تکميلی هایمطالعهدر  ،بايستمی یشنهادیپ یکارهاراهاز  يک هر ينکها
گ تردقيق محترم پژوهشگاه  ياستر زادهقاضیدکتر  یاست از جناب آقا شايسته. يردقرار 

 و تشکر شود. يرتقد ،اندبودهمطالعه  ينانجام ا یکه مشوق اصل يرون

حيدری کيومرث




