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:بخش اول
داخل آلمانساختار مدیریت پژوهش 

:دومبخش 
خارج از ساختار مدیریت پژوهش 

آلمان



چگونگی تحقق اهداف

سياست گذاری -1
(ایجاد انگيزه)

حمایت و پشتيبانی  -2
(در جهت تحقق اهداف)

نظارت و ارزیابی-3
(در جهت اصالح و بهبود)

که باید این روند را محقق کنند کدامند؟نهادهایی:بحث ما



نهاد ها در ارتباط صنعت با دانشگاه ها در آلمان

نهادهای
سياست گذار و 

ارزیاب 
نهادهای مجرینهادهای حامی



انواع نهاد های مجری

562256: جمع
(  درصد دانشگاه ها45)



بخش دولتیبخش خصوصی



مجریو حامیجایگاه نهادهای 
؟ثروت کجاست-در صفحه علم



ثروت-صفحه علم
محور علم

محور ثروت



:1نتيجه 
ثروتعلم و 
.  نيستندهدف 
ایوسيله بلکه 
.هستندملی توسعه برای 

؟ علم بهتر است یا ثروت: موضوع انشا
هر دو : پاسخ

علم ثروت



بنيادی

کاربردی

ثروت-نيم صفحه چپ علم

تمرکز بودجه : 2نتيجه 
ادی عمومی بر تحقيقات بني

ی و شروع تحقيقات کاربرد
.است



تحقيقات ابعادوسيع

متمرکز بر برنامه ها

تحقيقات پایه

متمرکز بر افراد





تثرو-نيم صفحه راست علم

تمرکز بودجه بخش: 3نتيجه 
خصوصی بر تحقيقات 

.کاربردی است

بعضی از موسسات : 4نتيجه
.داز دو بخش بودجه می گيرن

کاربردی

بنيادی



تحقيقات راهبردی

متمرکز بر عناوین

تحقيقات کاربردی

متمرکز بر محصول





مورد مهم 4در تحقق تحقيقات : 5نتيجه 
.است
افراد-1
عناوین پژوهش-2
برنامه های پژوهشی-3
محصوالت هدف-4

برای هر مورد یک سازمان مستقل : 6نتيجه 
.فعال است



2014مبالغ بودجه تخصيصی در سال 

نهاد های مجری



بودجه تحقيقات بخش خصوصی حدود دو : 7نتيجه 
.برابر بودجه بخش دولتی است

بيشتر بودجه دانشگاه ها از بخش عمومی: 8نتيجه 
.تامين می شود



:دومبخش 
از خارج ساختار مدیریت پژوهش 

آلمان

آیا مسله نوآوری محدود به داخل آلمان است؟: سوال



The Federal Strategy for International 

Co-operation



همکاری های بين المللی در
Science Technology and Innovation(STI)

ارزش 
افزوده

عمق 
همکاری

ارزش 
افزوده



وی حتی به عنوان یک کشور پيشرفته بر ر: 9نتيجه 
.  همکاری های بين المللی سرمایه گذاری می کنند
سرمایه گذاری ها اول روی آلمانی هایی است که 

.برنامه های بين المللی دارند



لماندر رابطه با مدیریت پژوهش در آنتيجه گيری 

.بلکه وسيله هستند برای توسعه ملی. علم و ثروت هدف نيستند: 1

.ی استتمرکز بودجه عمومی بر تحقيقات بنيادی و شروع تحقيقات کاربرد: 2

.تمرکز بودجه بخش خصوصی بر تحقيقات کاربردی است: 3

.بعضی از موسسات از دو بخش بودجه می گيرند: 4

.مورد مهم است4در تحقق تحقيقات : 5
1-افراد
2-عناوین پژوهش
3-برنامه های پژوهشی
4-محصوالت هدف



لماندر رابطه با مدیریت پژوهش در آنتيجه گيری 

.برای هر مورد یک سازمان مستقل فعال است: 6

تی بودجه تحقيقات بخش خصوصی حدود دو برابر بودجه بخش دول: 7
.است

.بيشتر بودجه دانشگاه ها از بخش عمومی تامين می شود: 8

مللیالبينهایهمکاریرویبرپيشرفتهکشوریکعنوانبهحتی:9
.کنندمیگذاریسرمایه



ملینتيجه گيری 

بهکهشودملیتوسعهبهمنجرمی تواندزمانیفناوریوعلمانتقال❑
.گيردصورتنظام مندصورت

ورکشاساسینيازهایازجهانعلمیمراکزبامشارکتوعلمیرشد❑
فنونوعلومدستاوردهابکارگيریودانشمرزهایتوسعۀبرای
.است

بهبایدکشورتوسعۀرونددرمثبتنقش آفرینیبرایدانشگاه❑
.شودادارهکشورسياسیفضایازمستقلصورت

این!استاجراییهاینهاددستدرپژوهشیهایبودجه❑
موضعیکامالآنهاگذاریسياستچوناستغلطسياستگذاری

.است
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ابا تشکر از توجه شم




