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 چکيده:

کشورهای رود. براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد وجه تمايز های فرآيند نوآوری به شمار ميپژوهش يکي از مولفه

نوآوری نتيجه تعامالت فراوان و باشد. مبتني بودن اقتصاد آنها بر نوآوری ميبا کشورهای در حال توسعه توسعه يافته 

کشور ما  باشد.است و فرآيند آن شامل تحقيق، توسعه، توليد و بازاريابي يا فروش مي بين فعاالن و نهادهای مختلففزاينده 

سوال مطرح  نيداشته است. حال ا یاقابل مالحظه یهاشرفتيپ انرژیهوافضا و  ،نفت ،يپزشک یهاحوزه یهادر پژوهش

ها نقش کمي و اين فعاليت در بخش پژوهش وجود دارد ياندک یدستاوردها ستيز طيآب و مح یهااست چرا در حوزه

ي مختلف در مورد اهميت، ارتباط و هاياند. متن سياستي حاضر به ارائه گزارهدر توسعه و رفع نيازهای واقعي جامعه داشته

های موجود در ارتقاء پژوهش و ها و ظرفيتنقش پژوهش در توسعه و نظام ملي نوآوری کشور، به همراه ارائه چالش

ارتقاء هايي جهت ترسيم نقشه راه مؤلفهکارها و راههمچنين اين مقاله نوآوری در بخش آب و محيط زيست پرداخته است. 

 در دهه همکاری ملي برای آب پيشنهاد داده است.در حوزه آب و محيط زيست  پژوهش و نوآوری

 نوآوری، توسعه، چارچوب نهادیها: کليدواژه

 

 مقدمهـ  0

پذیری براساس گزارش شاخص رقابتها است. ها و دولتترین عوامل تاثير گذار بر توسعه اقتصادی ملتپژوهش یا تحقيقات از مهم

مراحل سه گانه توسعه شامل مرحله اول: اقتصاد مبتني بر عوامل توليد و منابع، مرحله دوم: اقتصاد مبتني بر  (WEFمجمع جهاني اقتصاد )

در باشد.  مرحله سوم توسعه  مرتبط با مباحث پژوهش مي ترین ارکانمهم است.نوآوری و مرحله سوم: اقتصاد مبتني بر  تقویت کارایي

به لحاظ  ،22در محور ظرفيت نوآوری  کشور 031رتبه ایران از بين از مرحله سوم توسعه، ( 8102این مجمع )سال گزارش جدیدترین 
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و به لحاظ همكاری دانشگاه  66( رتبه R&Dگذاری در تحقيق و توسعه )سرمایه ، به لحاظ55علمي رتبه  کيفيت موسسات پژوهشي ـ

های گذشته اندکي رتبه ایران بهتر شده است، اما های سالتبه. هرچند نسبت به ر[1] است 49ـ دولت ـ صنعت رتبه  )مراکز پژوهشي(

های توسعه های کشورهای خاورميانه همچنان کمتر است. بنابراین کشور ما در شاخصواقعيت این است که رتبه ایران از ميانگين رتبه

های مناسب در این زمينه هستيم. تخاذ سياستمبتني بر نوآوری و پژوهش در جایگاه مناسبي قرار ندارد و نيازمند تغيير رویكردها و ا

 باشد.تر ميهای موجود این جایگاه در مباحث آب و محيط زیست به مراتب پایينواقعيتبر اساس به عقيده نگارندگان و عالوه بر این 

هستند که اکنون صاحب اند، آنهایي دهد، کشورهایي که در زمينه تحقيقات، بيشترین هزینه را متحمل شدهتجارب جهاني نشان مي

های نسبي داشته ای پيشرفتهای پزشكي، نفت، هوافضا و هستههای حوزهفناوری و صنایع پيشرفته هستند. هرچند کشور ما در پژوهش

های آب و محيط زیست دستاوردهای اندکي در بخش پژوهش  وجود دارد. چرا است. اما این سوال مطرح است چرا در حوزه

ها نيست و سهم بسيار کمي در توسعه اقتصادی کشور و رفع نيازهای جامعه گيریگذاری و تصميمحوزه مبنای سياستتحقيقات در این 

ها و بسترهای کارهایي مبتني بر ظرفيتها حوزه پژوهش آب کشور و همچنين ارائه راهاین نوشتار شرح مختصری بر ضعف داشته است.

 نماید.ل مسائل آب کشور ارائه ميموجود در تقویت و ارتقا نقش پژوهش در ح

 

 در حوزه آب و محيط زيست کشور «پژوهش»های ها و ضعفچالشـ  2

 سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان مللهای بررسي وضعيت پژوهش و فناوری کشور، گزارش یكي از معتبرترین گزارش

(UNCTAD )( بررسي کرده 8115-8105ساله  ) 01در یک دوره  ی دومين باربرارا علم، فناوری و نوآوری ایران  يتوضعباشد که مي

است. در این گزارش تاکيد شده است که ایران دو موج توسعه آموزش عالي و موج پژوهش و فناوری )به لحاظ توسعه زیرساختي( را 

ينه علم، فناوری و نوآوری، ایران از نظر مقایسه سه زمپشت سر گذاشته است و اکنون در ابتدای موج سوم یعني نوآوری قرار دارد و 

از آنجایي که . ضعيف استتوسعه اقتصادی( الزمه ترین )به عنوان مهمعملكرد خوبي در علم و فناوری دارد اما در بحث نوآوری 

را  های پژوهش و نوآوری کشورترین ضعفاین گزارش مهمباشند، ترین ارکان فرآیند نوآوری ميپژوهش و تحقيق و توسعه از مهم

 موارد ذیل برشمرده است:

 گذاری خارجي در پژوهش و فناوریها جهت سرمایهعدم ایجاد ظرفيت 

 های انساني های خصوصي و پتانسيل بسيار خوب سرمایههای بخشعدم استفاده از ظرفيت 

 های پژوهشيكرد محور نمودن بودجهعمل 

قرار داده بحث  مورد ی وجود دارد و منابع مختلفي این عوامل راهای متعددها و ضعفدر موضوع پژوهش و فناوری چالشهرچند که 

اسناد باالدستي حوزه پژوهش و فناوری )در سطح ملي  مرورهمچنين  و [2,3]نوآوری کشور براساس بررسي نظام ملي در این مقاله  .اند

ضعف ب( های نهادی و چارچوبضعف ف( ال دسته کلي شامل دوتوان به در این حوزه را ميها ترین آسيبمهم ،و وزارت نيرو (

 : تقسيم نمود بازیگران عرصه پژوهش
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 الف( ضعف چارچوب نهادی:

ها مورد ها، رویهها، هنجارهای رسمي و غيررسمي )عادات مشترک، عرفای از سازمانچارچوب نهادی عبارت است از مجموعه

های ساختارها و استراتژی شود. و مدیریت یک بخش تدوین ميهای مشترک، مقررات( که جهت ارائه خدمات توافق، قواعد، ارزش

 سازی نميشده پياده در زمان تعيينها سازمانشده  های تدویننود درصد استراتژیمعموال  است.چارچوب نهادی بخشي از سازماني 

تعارض  توانيم (اصالح نهادها)انجام کار  یهاهیو رو هاوهيش رييبا تغمعموال  .[4]د رسنانتظار خود نمي شوند و به اهداف و نتایج مورد

در  «ریپژوهش و فناو مدیریت و راهبرینامه نظام»در وزارت نيرو  ،راستا. در این را کاهش داد یياجرا یهادستگاه یکارکردها نيب

ای پژوهش و فناوری در گذاری و اجرها در امور سياستنامه با هدف ایجاد هماهنگيتبين و تصویب شده است. این نظام 0349سال 

های آنها تنظيم عملكردوزارت نيرو با ارائه ساختار پژوهش و فناوری و همچنين تعریف مجریان در سطوح مختلف به همراه وظایف و 

ملي نوآوری در کشور،  نظامو ابعاد  اءاجز و نامه مذکور عدم توجه به توسعه ظرفيت سازمانينقاط ضعف نظاماز جمله شده است. 

باشد. متاسفانه بر خالف مي 0346ساله کشور ابالغي سال قانون ششم پنج 69ماده « ب»مورد قابل توجه دیگر در این زمينه، بند  اشد.بمي

. این در حالي است که در در نظر گرفته شدهپژوهش  برای "ایهزینه یافته ( از اعتبارات تخصيص%0) درصدیک"تنها برنامه پنجم، 

( افزایش یافته است. %3برنامه به سه درصد ) انیو تا پا درصد مين زانيساالنه به م ،يناخالص داخل ديپژوهش از تول سهم"برنامه پنجم 

های جاری هزینههمچنين در برنامه قبلي این درصد از محل منابع تملک، دارایي و عمراني بوده است، اما در برنامه ششم تنها مرتبط با 

 باشد.ها ميسازمان

  بازيگران عرصه پژوهش:ملکردی ع( ضعف ب

یک  درپيوند بين آنها باشند. در واقع ها و مراکز آموزشي، صنعت و دولت ميبازیگران مهم عرصه پژوهش و نوآوری شامل دانشگاه

 حيط نهادی یا ساختار حكومتي است که در بخش الف بدان اشاره شده است. هر چند که مثلث دانشگاه، صنعت، دولت اجزاء اصليم

باشد اما به سبب نقش موثر آنها در خلق، انباشت و انتقال دانش توجه به این ارتباط و نقش فردی و سازماني آنها، نظام ملي نوآوری مي

مشكل ارتباط صنعت و دانشگاه با توسعه به طور مثال در کشور تالش شده است،  این موارد به صورت جداگانه مطرح شده است.

صنعت همواره در راس  -دولت -دانشگاه(این سه ضلع مثلث )پيشرفت( مراکز علمي ) در واقع .مرتفع شود های علم و فناوریپارک

عملكرد ضعف ( 0باشد: ضعف عملكردی در این حوزه در دو بخش قابل توصيف مي .استی توسعه های کشورهاها و پيشرفتتحول

  .وص در بدنه دانشگاه و مراکز پژوهشينبود شبكه دانش و تعامالت سازنده بخص( 8فردی و کار تيمي و 

 عملکرد فردی و کار تيمي ضعف: 0ب ـ 

کنند و مدیر اجرایي هستند و یا به عبـارتي مونتـاک کـار پژوهشـي اغلب یا مدیریت ميپژوهشگران  در بدنه مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي

پژوهشـگر  دهـد.رند ولـي بـه عمـق نيازهـای جامعـه پاسـخي نميها هرچند به ظاهر توليد علم دادهند. نتيجه اینكه این پژوهشانجام مي

ي اغلـب یبایستي به درد جامعه توجه داشته باشد و پژوهش برای او صرفاً ابزار تامين نان و نام نباشد. بـه عنـوان مثـال تحقيقـات دانشـجو

بيني شده غيرواقعـي، در مدت زمان پيش جبارابندی( است که باید به ها، مراحل، بودجه و زمانتحت تاثير دیدگاه بوروکراتيک )تبصره

کدام امكان تعمق و به کارگيری خالقيت و نوآوری را نداشته سرهم بندی و تحویل و دفاع شوند. در این مسير نه دانشجو و نه استاد هيچ
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ضـعف در پـذیرش عـدی بحـث بشـوند. ها تحویل داده ميو در نهایت این مولودات ناقص برای کپي شدن و خاک خوردن به کتابخانه

تک تک اعضاء گروه کمتر است. اغلب کـاهش  یياز جمع کارا یکاری هاگروه یيکارااست، اغلب  مسئوليت مشترک و کارگروهي

بنابراین جهت رسيدن به سطح مطلوب کار گروهـي و افـرایش کـارایي و نـوآوری در نشدن است.  دهیاز د يناش ميت کیتالش فرد در 

هـای حـس تعلـق بـه کـار گروهـي باعـث افـزایش انگيزهباشيم. سازی انجام کار گروهي ميتر در فرهنگه جدیها نيازمند نگاپژوهش

افزایي( اعضا گروه در انجام امور و همچنين داشتن رسالت و ماموریت مشخص داشتن درک مشترک )هم. بنابراین شوددروني افراد مي

 رود.ارهای گروهي موفق به شمار ميترین عوامل در انجام ک)دانستن مقصد تيم( از مهم

 بخصوص در بدنه دانشگاه و مراکز پژوهشي ،: نبود شبکه دانش و تعامالت سازنده2ب ـ 

ها و مراکز آموزشي ـ پژوهشي وظيفه خلق دانش و فناوری مورد نياز کشور را بر عهده دارند. بخش صنعت و خصوصي کمتر دانشگاه

ها تربيت نيروی متخصص باشد. نقش دیگر دانشگاهها بسيار دیربازده ميباشد زیرا این نوع پژوهشمي ایهای پایهبه دنبال انجام پژوهش

باشد. در واقع گردش افراد و پژوهشگران در سه جزء دانشگاه، دولت و صنعت اهميت بسيار زیادی در انتقال دانش و تجربه ایفا مي

ها به جای اینكه پژوهش محور باشند، آموزش محور هستند و این امر موجب ضعف در این مورد قابل ذکر است اغلب دانشگاهکند. مي

به لحاظ همكاری دانشگاه )مراکز ن اایرپذیری رتبه باشد. به همين دليل در گزارش شاخص رقابتنظام نوآوری در کشور نيز مي

تواند حلقه وصل دانشگاه با دو ياز جامعه ميکشور گزارش شده است. پژوهش منطبق بر ن 031از  49دولت ـ صنعت رتبه ـ پژوهشي( 

 جزء دیگر )دولت و صنعت( باشد. 

ای عمل باشد. این رویكرد جزیرهنكته قابل تامل دیگر در این زمينه عدم وجود تعامالت بين مراکز دانشگاهي و پژوهشي در کشور مي

ها های مشترک با همكاری دانشگاهها و پروکهشود. طرحيهای انساني کشور مکردن همواره موجب از دست رفتن وقت و هزینه سرمایه

ها و هایي ایجاد شده است، اما دانشگاهو مراکز پژوهشي مختلف بسيار اندک است. هرچند در زمينه تعامالت ملي و داخلي پيشرفت

های کشور اغلب در دانشگاه اند.های بين المللي داشتهها و نوآوریمراکز پژوهشي )اعم از خصوصي و دولتي( نقش اندکي در پژوهش

 دهند.های بين المللي خود را گزارش ميها فعاليتنامهارز آوری بسيار کمي دارند و تنها با سيل عظيمي از تفاهم ،زمينه بين المللي

 

 آب برای مليهمکاری در دهه  «پژوهش»ها و رويکردهای جديد در بخش معرفي سياستـ  9

اند، آنهایي هستند دهد کشورهایي که در زمينه پژوهش، بيشترین هزینه را متحمل شدههمانطور که اشاره شد، تجارب جهاني نشان مي

فرآیند »های پژوهش و به طور کلي که اکنون صاحب فناوری و صنایع پيشرفته هستند. ساختار پيشنهادی مقاله حاضر جهت ارتقا فعاليت

( ارائه 3های موجود و ( معرفي ظرفيت8( تغيير رویكردها، 0باشد، ن در کشور در سه بخش قابل تفكيک ميو اثربخشي آ« نوآوری

 .های نقشه راه ارتقاء نظام آموزشي عالي و پژوهش کشور در بخش آب و محيط زیستکارهای یا مولفهراه
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 تغيير رويکردها 0ـ  9

منابع آب و تجارب بين المللي در حوزه ساختارها و مدیریت پژوهش و ، شناخت وضعيت )بخش دوم(براساس بررسي نقاط ضعف 

  برای آب:ملي همكاری ترین تغيير رویكردها در دهه مهم ،فناوری

 .مسئوالن يشتاب ذهنو کاهش  یبلندمدت و کالن نگر یهابرنامه ارائه و پيگيری :تمرکز بر بلند مدتالف( 

این امر بارها به اثبات رسيده که بدنه دولتي  حوزه آب و محيط زيست: تخصصي پژوهش-خصوصيتقويت نهادی مراکز ب( 

های . از طرفي اغلب بخشنيستها ها و سياستبرنامه بسياری از سازی و اجرای موفقهای ساختاری قادر به پيادهبه سبب ضعف

 دهد.خود را از دست مي های دولتي مشابه خود بعد از مدتي پایداری و ثباتخصوصي موفق به لحاظ رقابت با بخش

 گذاری های بين المللي و بخش خصوصيج( جذب سرمايه

 های حوزه مديريت منابع آب کشور باشدگذارید( پژوهش بتواند پشتيبان واقعي مطالعات و سياست
 

 ها و بسترهای موجود ظرفيت 2ـ  9

هـای جـامع، اسناد باالدستي شامل برنامـهباشند. ي مرتبط ميها و بسترها برای تحقق یک هدف، اسناد و ضوابط باالدستترین ظرفيتمهم

های مختلف در تمام کشورهای دنيا در تمامي سطوح )بين المللي، ملي، استاني، سازماني کامل، قوانين الزم االجرا و یا حمایتي در حوزه

زپيش حائز اهميت است. اسناد باالدستي در کشور بـا اریزی بيشگذاری و برنامهنياز به سياستو فناوری در امر پژوهش باشند. و...( مي

اند تا حد امكان مشكالت و موانع را مرتفع ساخته و تأثيری مثبت های کلي، راهبردها و اقدامات ملي سعي داشتهها، سياستارائه شاخص

ردهای سازمان مـي بایسـت در امتـداد و اهميت اسناد باالدستي این است که راهببر روند توسعه و ارتقاء پژوهش در کشور داشته باشند. 

های هر سازمان با این اسناد ضروری اسـت. بنـابراین ایـن اسـناد در راستای اسناد باالدستي باشند. به طوری که تطبيق راهبردها و سياست

د باالدستي و ضوابط اسنا ترینبخشي از مهم 0در جدول های آن خواهند بود. ضمانت اجرایي راهبردهای هر پروکه )سازمان( و سياست

آمده است. این اسناد برخي بـين المللـي بـا ماهيـت ارشـادی و حمـایتي،  مدیریت آبمرتبط با پژوهش و فناوری در حوزه الزم االجرا 

باشند. از اسناد ليسـت شـده در ای مانند وزارت نيرو و وزارت علوم ميخانهبرخي ملي مانند قانون ششم توسعه و برخي در سطح وزارت

های ضـرروی در ها و سياست. این اسناد ضمن جدید بودن بر اولویتدول اسناد ردیف اول تا سوم از اهميت زیادی برخوردار هستندج

، و اهداف 6( و بخصوص آرمان شماره SDGs) 8105-8131های توسعه پایدار سازمان ملل . به طور مثال آراماندارندحوزه آب اشاره 

هـای موجـود در زمينـه ارتقـا آمـوزش، تـرین ظرفيتسـازی و نشـانگرهای پـایش آنهـا از مهمبزارهای پيادهگانه ذیل آن به همراه اشش

 .[5]باشدپژوهش و فناوری در حوزه آب و محيط زیست مي
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ور در ها و بسترهای موجود در ارتقاء نظام آموزشي عالي و پژوهش کشحوزه ظرفيت مرتبط باـ ليست اسناد و ضوابط باالدستي 0جدول 

 بخش آب و محيط زيست

 سال انتشار /معرفي مختصرهدف سند

های توسعه پایدار سازمان دستورالعمل آرامان

 (SDGs) 8105-8131ملل 

های توسعه پایدار در دنيا و ارائه اهداف و ابزار مرتبط در جهت ارتقا شاخص

 8131به توسعه پایدار تا سال  يجهان دستيابي
0346 

های پژوهش و فناوری ها و اولویتسياست

 (0346-0911کشور )

شورای عالي ی که توسط ورافن و پژوهش ،یگذارتیاولو ،یاستگذاريسبا هدف 

 وزارت علوم تهيه شده است علوم، تحقيقات و فنّاوری
0346 

 های راهبردی آبسند ملي فناوری

 نویس()پيش

 طيو مح شیفرسا ،يآب، خشكسال یگروه آب ستاد توسعه فناورسند فوق توسط 

 ی تدوین شده است.جمهور استیر یو فناور يمعاونت علم ستیز
0349 

 0346 0346-0911های توسعه کشور در ابعاد مختلف در دوره ها و برنامهسياست ساله ششم توسعه کشورقانون پنج

 یپژوهش و فناور یو راهبر تیرینظامنامه مد

 رويوزارت ن
 0349 های توسعه وزارت نيرونامهبا هدف ارتقاء پژوهش و فناوری در بر

 0329 های مختلفزمينهدر  کشورتوسعه  یبرا يافقانداز و ارائه چشم کشور 0919انداز سند چشم

 0348 اندازهای اقتصاد مقاومتي و سند چشمارائه رشد و بهبود شاخص های ابالغي اقتصاد مقاومتيسياست

 0343 موزش عالي، تحقيقات و فناورینظام آارتقاء  های کلي علم و فناوریسياست

 نقشه جامع علمي کشور
 ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوریسياستارائه 

 کشور
0324 

و در وزارت نيربلند مدت ها و راهبردهای انداز، ارزشمأموریت، چشمارائه  0919برنامه راهبردی وزارت نيرو 

 های مختلفبخش
0348 

داوری، نظارت و ارزیابي  ف،ینامه تعر نیيآ

 طرح های پژوهشي
 0348 فناوری وزارت نيرو تهيه شده است نامه فوق توسط بخش مدیریت پژوهش وآیين

 0348 های آبفا کشورهدایت، هماهنگي، و شكوفایي تحقيقات در شرکت آب و فاضالب قاتيتحق نظامنامه

 

 ارتقاء نظام آموزشي عالي و پژوهش کشور در بخش آب و محيط زيست کارهایراهبندی و ارائه جمع 9ـ  9

ارتقاء نظام آموزشي عالي و پژوهش کشور در بخش آب و راه  های نقشهتواند جزء مولفهکه ميکارهای پيشنهادی مقاله حاضر راه

 باشد:گانه ذیل قابل ارائه مي سهبه صورت موارد  در نظر گرفت، محيط زیست

)اصالح  پژوهشي ـ دولت ـ صنعت در حوزه آب و محيط زيستآموزشي ـ رسي و اصالح ساختار ارتباط مراکز بر 0ـ 9ـ  9

اینكه چگونه این سه جزء به عنوان عناصر یک سيستم جمعي در خلق، جذب، انتشار و در  :نظام نوآوری ملي در زمينه آب(

کنند، موضوع مهمي در تحليل عملكرد نوآوری در این زمينه ار ميبرداری از دانش با یكدیگر ارتباط برقرنهایت، کاربرد و بهره

« نظام ملي نوآوری»در کشور سبک حكمراني دهند. را تشكيل مي« نظام ملي نوآوری»در واقع دانشگاه، دولت و صنعت اجزاء است. 

شور در حوزه آب و محيط زیست در ک« نظام ملي نوآوری»شود بنابراین اکيدا پيشنهاد مي .[6]از نوع دستوری و عمودی است 

 مثالي از اصالح الگوی نظام نوآوری به همراه بازیگران اصلي آن ارائه شده است.. در شكل ذیل بررسي و اصالح گردد
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 : تغيير الگوی حاکميتي در نظام نوآوری در ارتباط بين بازيگران آن0شکل 

 

عبارتي تنگنای اصلي کليد اصلي توسعه یا به :پژوهش آب کشوراز طريق تشکيل شبکه های سازماني توسعه ظرفيت 2ـ 9ـ  9

. یافته توانایي یادگيری و همكاریمان چقدر استبه صورت سازمان است؛ یعنيآنه «های سازمانيظرفيت»کشورهای درحال توسعه 

گيری نظم و شكل های همكاری وگيری مهارتگيری دانش ضمني با هویت جمعي، شكلکارکردهای سازمان )شكل واسطه به

، تردر تعریفي ساده .[7] گویندمي (Organizational capacity) آید که به اصطالح به آن ظرفيت سازمانيظرفيتي پدید مي (انضباط

 شود.گفته مي به تعهدات و اختياراتش موثر و اثربخش عبارت است از توانایي سازمان برای عمل کردن «ظرفيت سازماني»

خش دوم اشاره شد یكي از نقاط ضعف بازیگران عرصه پژوهش و بخصوص پژوهشگران پایين بودن عملكرد همانطور که در ب

توسعه »همچنين از طرف دیگر در راستای اصالح ساختار ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت نيازمند باشد. فردی و کار تيمي مي

سازی دستاوردهای پژوهشي در بخش آب و محيط زیست پيادهدر حوزه تعين نيازهای پژوهشي، انجام پژوهش و « يظرفيت سازمان

یک دیدگاه سيتماتيک است، از یادگيری پيوسته برای بهبود بخشيدن به توانایي « توسعه ظرفيت سازماني»باشيم. در واقع کشور مي

موجب افزایش توانایي  فيتتوسعه ظر باشد.خود مي سازمان در جهت استفاده موثر و اثربخش از منابع مالي و انساني در دسترس

 شود. سازمان برای انجام دادن وظایف و دستيابي به اهداف بلند سازمان مي

ترین ریزی شود، از مهمتواند پایهاندیشي وزارت نيرو و ميشبكه پژوهش آب کشور که در حقيقت در کنار و از دل نشست هم

و  تیریمدنامه نظام»باشد. در این راستا در نظر گرفتن سند باالدستي مصادیق توسعه ظرفيت سازماني در نهادهای متولي پژوهش مي

در ده را کشور  آب اصلي موضوعاتکه « های راهبردی آبسند ملي فناوری»و همچنين « رويوزارت ن یپژوهش و فناور یراهبر

 بندی کرده و راهبردهای معيني برای تحقق آنها داده است بسيار ضروری است.طبقه محور
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های قابل انتظار طي دوره های در هر حال ماموریت اصلي، و تببين اهداف و خروجي های پژوهشي:تعريف ماموريت 9ـ 9 ـ 9

گانه مذکور، به ارزش افزوده قابل های سهزماني مختلف )کوتاه مدت، بلند مدت(، بایستي مد نظر قرار گرفته و انتظار داشت با گام

های اجرایي را به های پژوهشي و نيازسنجي آن برای دستگاهتوان اولویتیافت. در این گام، مي ها دستتوجهي از اینگونه فعاليت

مدت و بلندمدت تا حد زیادی مشخص گردد. یعني مسير و نقشه راه نحوی تعریف کرد که حتماً در ابتدای برنامه، نيازهای کوتاه

ها، بر مبنای شرایط منطقه ارزیابي و سپس تایيد این اولویت تحقيقات هر مجموعه و نيز زیرمجموعه آن مشخص شود، و تعيين

نامه مشترکي رسيد که توان به دستورالعمل و تفاهمگردد. در سوی دیگر طي تعامل با وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مي

به هر طریقي اعم از هدایت شود، های دارای ردیف اعتباری که عمده درآمد انها از طریق بودجه ساالنه دولت تامين ميدانشگاه

آب و  های حوزهها و فرصتر برای آسيبمحوهای تحقيقاتي، ملزم به توليد محتوای دانشهای دانشجویي تا انجام طرحرساله

ها محسوب گردد. در مجموع، انفعال این بخش از بدنه علمي محيط زیست گردند و این از سهم مشارکت آنها در این گونه فعاليت

های اجرایي، در حاليكه خود دریافت کننده اعتبارات دولتي هستند، قابل هم به دليل کاهش اعتبارات پژوهشي در دستگاهنکشور آ

 پذیرش نيست.
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