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 چکیده
هیای   ، با توجیه بیه محیدودیت   دفاعیپژوهشی در مراکز مطالعاتی و  های نظری های پژوهش فرایندمدیریت مالی 

همواره از  آنها، یبند سطحپژوهشی و ی ها و نیز وجود اولویت این مراکزگستردگی مربوط به اعتبارات پژوهشی و 

پییش   مقالهگیران این حوزه ایجاد نموده است. هدس  برای تصمیمیی را ها بوده و چالش برخوردارای  هاهمیت ویژ

و  موردی ارتش ج. ا. ا( ۀمطالع)دفاعی پژوهشی در مراکز  هایفرایندمدیریت مالی رو شناسایی معیارهای مناسب 

اشد. در ابتدا بیا مراجعیه   ب می طراحی الگوی واگذاری بهینه آن به کمک سیستم هوشمند شبکه عصبی مصنوعی

پژوهشی آجا معیارهای واگذاری اعتبار تعیین و سپس از طرییق پرسشینامه در    یها نامه نییآا و ه تورالعملبه دس

در ادامیه الگیوی واگیذاری    قیرار گرفیت.    تأییید و میورد   مراکز پژوهشی مورد نظر معیارهای تعیین شده بررسیی 

فزار متلب طراحی گردید. با مشخص ا پفیلد و توسط نرمها اعتبارات پژوهشی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

شدن ماهیت ورودی و خروجی واگذاری اعتبارات پژوهشی سه حالت تخصیص اعتبار بیر اسیاس شیبکه عصیبی     

ی پژوهش بیانگر آن است که از بین بیست و پنج شاخص شناسایی شده تعداد سه ها د. یافتهمصنوعی ارائه گردی

چاپ کتا ، نوآوری در پژوهش و ارائه نظریه باالترین اولویت را دارا ای ه قرار نگرفته و شاخص تأییدشاخص مورد 

 گراییی را بیا جیوا  شیبکه کیه      اول بیشترین همالگوی  اشند. همچنین از بین سه الگوی وارد شده به شبکهب می

 اشد.ب می دانش نظامی است، داراارتقای 

مصنوعی، مراکز مطالعات دفاعی آجا، شبکه های پژوهشی، شبکه عصبی فرایندمدیریت مالی،  های کلیدی: واژه

 هاپفیلد
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 مقدمه
( در راستای )ا. ج. ا آن ارتش جمهوری اسالمی ایران رمجموعهیزمجموعه نیروهای مسلح و در 

 هرسالههای عملیاتی فرایندپشتیبانی از  منظور بهتقویت بنیه دفاعی خود و نیز توسعه علمی 

 و مطالعاتی اقدام پژوهشینسبت به تصویب و واگذاری اعتبارات پژوهشی به مراکز علمی و 

 ماید.ن می

واند در ایجاد ت می ی نظری در این مراکزها بدون شک عملکرد خو  و مناسب پژوهش

از دانش روز برای  گیری بهرهپشتوانه علمی و دانشی قوی جهت پیشبرد اهداس آجا در زمینه 

نوین فرماندهی و کنترل و مدیریت در سطح آجا را  های روشا و حتی ه زات، سالحتولید تجهی

 ی انجام یافته توسط پژوهشگر خود مبین این مهمها به دنبال داشته باشد. چه اینکه بررسی

اشد که نیروهای مسلح قوی و توانمند در سطح جهان از پشتوانه مراکز پژوهشی و علمی ب می

 شند.اب متعددی برخوردار می

اعتبارات پژوهشی و بهینه  مدیریت مالی مناسباز این اعتبارات  برداری بهرهاولین گام در 

باشد  می مطالعاتی، پژوهشی و دانشگاهیبه هر یک از مراکز در راستای تخصیص منابع 

در بازه زمانی مربوط به واگذاری این اعتبارات شاهد بروز  ساله هرالبته  (.2000، 1هایوارد)

که اشیم ب می و امور مجلس آجاچالش بین هر یک از مراکز با معاونت طرح و برنامه و بودجه 

حقیقاتی و دانشگاهی مرکز ت 10این اعتبارات را به بیش از  اصلی مدیریت امور مالیمسئولیت 

 بر عهده دارد. 

 بیان مسئله
واگیذاری   میدیریت و  نظیامی الگوهیای مختلفیی بیرای     ژهیی و  بیه ی دولتی و ها ازماندر سطح س

در متفیاوت بیودن منیابع     عمیدتاً یرند. دلیل ایین امیر   گ می اعتبارات پژوهشی مورد استفاده قرار

 تیأمین از میازاد درآمید نفیت بیرای     ها  اشد. تعدادی از این دستگاهب می اعتبارات پژوهشی تأمین

برخی نییز درصیدی از درآمیدهای داخلیی خیود را بیه ایین امیر          بهره برده واعتبارات پژوهشی 

و نییز  هیا   یارانیه  یهدفمنید هند. البته در چند سال اخیر به جهت اجرای قیانون  د می اختصاص

اعتبارات پژوهشی با مشکالت جدی مواجه  تأمیندر ها  کاهش درآمدهای نفتی برخی از دستگاه
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 افزایش پیدا نموده است. شدت بهی مطرح در این زمینه ها چالش. به همین علت نیز اند گردیده

ل سطح ستاد کل نیروهای مسلح در اوایبودجه پژوهش و تحقیق مصو  شده در  ساله همه

ح و برنامه و بودجه و امور مجلس سازمان جهت تقسیم و واگذاری در اختیار معاونت طر هرسال

ات را به نحوی ایست این اعتبارب می ماهه کیتی یرد و این معاونت نیز در فرصگ می قرار ارتش

ی مختلف و ها شکدهمرکز مطالعاتی و پژوهشی و نیز پژوه 10ما بین بیش از  مدیریت نماید که

. الزم به ذکر است که در عمل نظام ارزیابی عملکرد مراکز گرددتقسیم  ی ارتشها دانشگاه

وجود نداشته و بر طبق قانون ارتش در سطح  افتهیساختارپژوهشی به شکلی مدون و منظم و 

واگذاری اعتبارات باید بر اساس جدول سازمان و استعداد هر یک از مراکز مدیریت مالی و 

 آجااما در عمل تعامالت بین مراکز با معاونت طرح و برنامه ؛ مطالعاتی و پژوهشی صورت پذیرد

این امر با توجه به  که ردو نیز روابط غیر رسمی نقش مهمی در نحوه واگذاری اعتبارات دا

 ،محدودیت اعتبارات ی پژوهشی مراکز مطالعاتی وها نیز حجم زیاد فعالیت گستردگی و

 .گردد می ی نظری ارتشها پژوهشچرخه  فرایندچالش در  زمحمل برو ساله همه

چالش دیگر موجود در این زمینه عدم وجود یک نظام علمی ارزیابی عملکرد این مراکز پس 

ن آ دهنده نشان انی محققها اشد. البته بررسیب می کرد اعتبارات پژوهشی دریافت و هزینهاز 

 مد نظرمعیار، شاخص و ابزار مناسبی برای واگذاری اعتبار پژوهشی  است که در سطح ارتش

رسمی بیشترین وهشی و نیز ارتباطات سازمانی غیرن پژدیدگاه مسئوال عمدتاًقرار نگرفته و 

برای خود مشکالت متعددی را  نوبه  بهاین امر  که ذاری این اعتبارات داشته استنقش را در واگ

رغم اختصاص اعتبار و صرس هزینه و وقت  علیایجاد نموده است. این حوزه  انیمتصدمجریان و 

را با مخاطرات جدی مواجه ساخته  تحقق اهداس پژوهشی آجای یاد شده ها چالشزیاد، وجود 

 است.

 :است ای اساسی زیره به پرسش گویی پاسخبه دنبال حاضر  مقالهبر همین اساس 

ی نظری در مراکز پژوهشی آجا ها پژوهش فرایندمعیارهای مناسب مدیریت مالی  -1

 چیست؟

ی عصبی در ها ای نظری با استفاده از شبکهه پژوهش فرایندمدیریت مالی الگوی مناسب  -2

 مراکز پژوهشی ارتش کدام است؟

مدیریت مالی اعتبارات پژوهشی مراکز طراحی الگوی مناسب جهت  حاضر مقالههدس اصلی 

اشد. از نظر هدس، کاربردی و از نظر روش ب می با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پژوهشی آجا
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 اشد.ب می پیمایشی -از نوع توصیفیها  گردآوری داده

ترسیم  مطلو  وضع به دنیرس یبراضرورت پژوهش حاضر از آن جهت است که  اهمیت و

ی دفاعی توجه به همه ها و سازمانها  شده در اسناد باالدستی در زمینه پژوهش در سطح نظام

مدیریت مالی بهینه و  اشد. یکی از این اجزای مهم،ب می اجزا و عناصر سیستم پژوهشی آنها الزم

رفع  و موجود وضع شناخت اشد. لذاب می مند نظامی در چارچوبی پژوهش واگذاری اعتبارات

 یها شاخص و ارهایمع ییشناسا منظور نیاشد. بدب می امری ضروری ی این حوزهها چالش

 مشخص و های ارتش مطالعاتی و دانشگاهپژوهشی، در مراکز های پژوهشی فرایندمدیریت مالی 

های فرایندمدیریت مالی بهینه در  ییبسزا نقش واندت می آنها قوت و ضعف نقاط نمودن

ی ها بر این اساس هدس مقاله پیش رو شناسایی معیارها و شاخصباشد.  داشتهپژوهشی آجا 

های چرخه تحقیقات نظری ارتش و ارائه الگوی مناسب جهت فرایندمناسب مدیریت مالی 

ی عصبی ها استفاده از شبکهیک راهکار  عنوان  بهبنابراین ؛ اشدب می بهبود عملکرد در این زمینه

مدیریت امور مالی و نحوه مربوط به  یها گیری تصمیمتاری مصنوعی با توجه به ماهیت غیرساخ

 رسد. جا، امری الزم و ضروری به نظر میواگذاری اعتبارات پژوهشی در آ

دهد که اندیشمندانی از قبیل  ای مرتبط با موضوع تحقیق نشان میه مطالعه سوابق پژوهش

 عصبی برای حل مسائلی ها از شبکه عمدتاً( 1949) 2(، دونالد هب1995) 1کوهونن تیوو

 و کنترل استفاده سازی بهینهی حاالت سیستم، بین پیشتشخیص الگو،  ازجملهمختلفی 

کالسیک  های روشبیشتری در مقابل  پذیری انعطاسی عصبی ها نند. در واقع شبکهک می

ی ها اشد. همین امر موجب رشد استفاده از شبکهب می واگذاری اعتبارات پژوهشی برخوردار

 (.2001 ،3جیمزاست )عصبی در حل مسائل مختلف گردیده 

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

 بودجه پژوهشی (الف
ریاضیی بیرای    هیای  روشاسیتفاده از فنیون و    ،قیرن بیسیتم   میالدی پس از تحوالت دهه هفتاد

رائیه و در  مختلفی ا های مدلگسترش یافت. این فنون ریاضی در قالب  مدیریت بهینه امور مالی
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و واگیذاری اعتبیارات از    یزیی ر بودجهمدیریت مالی و در واقع دولتی و خصوصی که  یها سازمان

 های پژوهشیی فراینید میدیریت میالی   مورد استفاده قرار گرفت.  ،پیچیدگی خاصی برخوردار بود

تعیین حجم اعتبار مورد نیاز که بیرای ییک سیال و ییا ییک دوره زمیانی        فرایند عبارت است از

 .(414، 1376، 1)هارولد اشدب می و عملیات مورد نیازها  مشخص جهت اجرای برنامه

ابزار و  ،اشدب می ی کشورها دانشگاهغلب اصلی ا مأموریتاز طرس دیگر آموزش که 

 که وییفه عمده مراکز مطالعاتی و پژوهشی، نسبت به پژوهش و تحقیقرا متفاوتی  های فناوری

اما تحقیق  پذیرد، میدر کالس درس صورت  عمدتاًآموزش  هد.د می اشد، مورد استفاده قرارب می

ابد. به ی می و مراکز مطالعاتی و ... انجامها  بین دانشگاه المللی بین، تعامالت ها در دل آزمایشگاه

ی آموزش و یا پژوهشی ها معیارها در انجام هر یک از این فعالیت ترین مهمهر ترتیب یکی از 

جنبه در واگذاری این اعتبارات  ترین اشد. اصلیب می ها فعالیتر شده به این میزان اعتبار واگذا

 اشدب می بهینه از این اعتبارات برداری بهرهنیز توانمندی افراد دریافت کننده و پژوهشگران در 

 (.47، 1383، مباتو)

ی ها هد مراکز پژوهشی و دانشگاهی هر یک به روشی خاص فعالیتد می نشانها  بررسی

 مأموریتبه  بعماً هند. دلیل این تفاوت در روش اجرا،د می یقاتی و پژوهشی خود را انجامتحق

پژوهشگاه صنعت نفت بر روی توسعه  مثالً ؛گردد می پژوهشی خاص هر یک از این مراکز مربوط

ی بازرگانی ها ی خاص مورد استفاده در صنعت نفت تمرکز داشته و مرکز مطالعات پژوهشفناور

و  مأموریتاشد. بدون شک این تفاوت در ب توسعه تجارت به انجام پژوهش مشغول میدر جهت 

متفاوت خواهد بارات را نیز واگذاری اعت فرایند ازجملههای اجرایی فرایندنیز تنوع در ماهیت، 

 (.1388تخصیص اعتبارات پژوهشی وزارت نفت،  نامه نییآساخت )

 کاربردی شبکه عصبی ۀتوسع (ب

و اواخیر قیرن نیوزدهم     وان به اوایل قیرن بیسیتم  ت می را 2شبکه عصبی یها نهیزم شیپبعمی از 

 بیه وسییلۀ   روانشناسیی و نروفیزیولیوژیکی   کارهیای اساسیی در فیزییک،    در ایین دوره، دانست. 

صیورت پیذیرفت. ایین     1و اییوان پیاولف   4، ارنست میاخ 3لتزودانشمندانی چون هرمان فون هلمه
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بیه   اصیالً و  انید  داشیته  دیتأکی کلی یادگیری، بینایی و شرطی ها وریبر تئ معموالًکارهای اولیه 

 .اند نداشتهای  هاشارها  مشخص ریاضی و عملکرد نرون های مدل

 2قرن بیستم آغاز شد زمانی که وارن مک کلوث 40ی عصبی در دهۀ ها دیدگاه جدید شبکه

حسابی و منطقی را محاسبه  وانند هر تابعت می ی عصبیها نشان دادند که شبکه 3و والتر پیترز

ی عصبی مصنوعی نامید و این ها وان نقطۀ شروع حوزۀ علمی شبکهت می این افراد را کار نمایند.

کالسیک را که توسط پاولف  یگذار شرطموضوع با دوالند هب ادامه یافت؛ شخصی که عمل 

ری یادگیمطرح نمود و سپس مکانیسمی را جهت ها  خواص نرون عنوان  بهمطرح شده بود 

 (.2002، 4بچینکامداد )ی بیولوژیکی ارائه ها نرون

زمانی که  قرن بیستم مطرح شد، 50ی عصبی در اواخر دهۀ ها نخستین کاربرد علمی شبکه

را معرفی نمود. روزنبالت و همکارانش  6شبکۀ پرسپترون 1958در سال  5فرانک روزنبالت

شناسایی نماید. در همین زمان بود که برنارد ساختند که قادر بود الگوها را از هم ای  هشبک

شبکۀ عصبی تطبیقی خطی آالدین را با قانون یادگیری جدید مطرح  1960در سال  7ویدرو

 (.12، 1389البرزی، ) شبیه شبکۀ پرسپترون بود ،نمود که از لحاظ ساختار

 یندب طبقهآالدین، دارای این محدودیت بودند که  پرسپترون وها  این شبکه یهردو

دند. ویدرو و روزنبالت هر دو از این امر ش می خطی از هم متمایز طور بهالگوهایی داشتند که 

ی عصبی تک الیه مطرح نموده بودند که ها آگاه بودند، چون آنها قانون یادگیری را بر شبکه

 را مطرح هیچندالی ها توانایی محدودی جهت تخمین توابع داشتند. هرچند آنها توانستند شبکه

 ی تک الیه را بهبود بخشند.ها ی یادگیری شبکهها نمایند، لکن توانستند الگوریتم

و  8کوهونن پرفسور 1972قرن بیستم ادامه یافت. در  70ای عصبی تا دهۀ ه پیشرفت شبکه

ی عصبی جدیدی را معرفی ها مستقل و بدون اطالع از هم، شبکه طور  به 9جیمز اندرسون
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ی ها عمل نمایند. فعالیت در زمینه شبکه «ساز رهیذخعناصر » عنوان  بهنمودند که قادر بودند 

ی جدید و نبود ها به علت عدم بروز ایده – 80قرن بیستم در قیاس با دهۀ  60عصبی در دهۀ 

ی فناور، رشد 80نمود. لکن در خالل دهۀ  رنگ می کم – یساز ادهیپی سریع جهت هاکامپیوتر

ی ها ی عصبی فزونی یافت و ایدهها تحقیقات روی شبکهریزپردازنده روند صعودی داشت و 

اشد. ب می تأملی عصبی دو نگرش قابل ها دوبارۀ شبکه زایش بسیار جدیدی مطرح شد. در این

 ی برگشتی کهها از شبکه وسیع طبقه عملکرد یک استفاده از مکانیسم تصادفی جهت توضیح

 .(68 ،1389البرزی، ود )نماطالعات استفاده  سازی ذخیرهوان آنها را جهت ت می

مطرح شد. دومین ایده  1982دان آمریکایی، در سال  ، فیزیک1جان هاپفیلد به وسیلۀاین ایده 

اشد که ب می «پس انتشار خطا»شد، الگوریتم  80ی عصبی در دهۀ ها مهم که کلید توسعۀ شبکه

مطرح گردید. با بروز این دو ایده،  1986در سال  3و جیمز مکلند 2دیوید راملهارت از سوی

ی ها ی عصبی متحول شدند. در ده سال اخیر هزاران مقاله نوشته شده است و شبکهها شبکه

ی عصبی در هر دو جهت ها ی علوم مختلف پیدا کردند. شبکهها عصبی کاربردهای زیادی در رشته

وند رشد، آهسته و مطمئن نبوده، اما این ر؛ اشندب می و عملی در حال رشد نظریتوسعه 

ی ها در شبکه ها پیشرفتیی کند مشاهده شده است. بیشتر ها یی بسیار سریع و دورهها دوره

 (.42 ،1383ود. )الوانی، ش می یادگیری جدید مربوط های روشعصبی به ساختارهای نوین و 

 معرفی مدل انتخابی پژوهش )شبکه عصبی هاپفیلد( (پ
جیان  به وسییلۀ   1980اولیه  های سالی عصبی در ها عمده در حوزه شبکهی ها یکی از پیشرفت

بلکیه تجزییه    ،شود ینمروی داد. سهم هاپفیلد تنها به معرفی یک مدل مناسب خالصه  4هاپفیلد

هاپفیلد موضوع استفاده  .ی عصبی عجین نموده استها ی عمیق وی نام او را با شبکهها و تحلیل

ی فیزیکیی  هیا  ی عصبی را با سیایر سیسیتم  ها از توابع انرژی را مطرح نمود و بدین طریق شبکه

ی دیگیر  ها مربوط نمود. شبکه هاپفیلد از تعدادی گره تشکیل شده است که هر گره به تمام گره

 مرتبط است. کامالًبنابراین شبکه هاپفیلد یک شبکه ؛ متصل است
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زیرا مقدار ضیرایب وزنیی از    ؛متقارن استای  ههمچنین از نظر ضرایب وزنی شبکاین شبکه 

ی شبکه تنها دو حالت دارند. ایین دو  ها ورودی .یک گره به گره دیگر در هر دو جهت برابر است

ی هیا  باشیند. ورودی  (-1+ و 1یعنیی )  یدوقطبی و یا  (1، 0)صفر و یک  صورت بهواند ت می حالت

 را انتخیا   تیر  سادهبنابراین ما این حالت  .ترند سادهاز نظر محاسبات ریاضی ای  هتا انداز یدوقطب

 نید نحیوه دسیتیابی آن بیه جیوا      ک می متمایزها  نیم. آنچه شبکه هاپفیلد را از دیگر شبکهک می

 (.126، 1389البرزی، باشد ) می

 

 

 (125، 1389 )البرزی، یشبکه هاپفیلد با چهار عصب :1شکل 

 

 نند. این قانونک می استفاده 1عصبی هاپفیلد از قانون یادگیری به نام قانون هبی ها شبکه

تحریک شود، بنابراین نیروی  Bرا تحریک کند و نورون  Bنورون  Aوید اگر نورون گ می

 Aی ها ابد. در این حالت اگر همبستگی بین نرونی می افزایش Bو  Aی ها ونری بین نها سیناپس

در مورد همبستگی  یایهارنظر گونه چیهابد. هب ی می افزایشها  سیناپس مثبت باشد، نیروی Bو 

وید گ می ند کهک می اما مدل هاپفیلد از مدل اصالح شده قانون هب استفاده دهد ینممنفی ارائه 

 (.2000 ،2زگلیستین) ابدی می نیروی سیناپس کاهش ،همبستگی منفی باشد که یهنگام
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 زیر خالصه کرد: صورت  بهوان ت می خالصه نحوه عمل شبکه عصبی هاپفیلد را طور  به

 ؛کنید یانداز راهشبکه را  -

 ؛الگوی ناشناخته را عرضه کنید -

 تکرار کنید. آن را تا همگرایی نهایی -

 پژوهش شناسی روش (ت
 مدیریت مالی اعتبارات پژوهشی مراکز پژوهشیی آجیا  طراحی الگوی مناسب جهت  کهنیانظر به 

اشد. از نظر هیدس، کیاربردی و از نظیر روش گیردآوری     ب می با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

میدیریت میالی   ی هیا  شیاخص اشید؛ لیذا پیس از کشیف     ب می پیمایشی –از نوع توصیفی ها  داده

واگیذاری اعتبیارات و معیارهیای مربوطیه از روش     ی پژوهشی، جهت دستیابی به نوحیه  ها طرح

و تبدیل این معیارهیا   مدیریت مالیست. همچنین جهت تعیین معیارهای میدانی استفاده شده ا

و الگوهای شبکه عصبی از ابزار مصیاحبه و پرسشینامه اسیتفاده شیده     ها  و خروجیها  به ورودی

و دانشیگاهی آجیا مسیتقر در شیهر تهیران       پژوهشیاست. جامعه آماری پژوهش حاضر را مراکز 

حجم نمونه آمیاری   نفر است. 180اعمال ضریب امنیتی هند. حجم جامعه آماری با د می تشکیل

تجزییه و تحلییل    نفر بیوده اسیت.   35غیر تصادفی هدفمند برابر  گیری نمونهنیز بر اساس روش 

 آماری و روش شبکه عصبی بوده است. های روشدر این بررسی بر اساس ها  داده

و مدیران  نظران صاحبو تحلیل پرسشنامه و مصاحبه با  بعد پس از تجزیه ۀدر مرحل

ی شبکه ها و خروجیها  ورودی عنوان بهیی که ها کلیه شاخص مراکز مطالعاتی آجا پژوهشی

در قالب الگوهایی که آنها نیز به ها  قرار گرفت. در مرحله بعد این شاخص تأییدعصبی مورد 

اشد. از ب می ، مدل هاپفیلد. مدل شبکه عصبی مورد استفادهاند شدهاعتباریابی  واروش روایی محت

 آنجایی که شبکه هاپفیلد یک شبکه بدون نظارت بوده و برای ذخیره الگو از آن استفاده

به این شبکه وارد کرد. در این ها  یتیجه باید اهداس را در کنار ورودبرای دستیابی به ن ،ودش می

 استفاده شده است. 12 1متلب افزار نرمبررسی از 

، تابع  -1ی کمتر از ها استفاده شد که برای ورودی 2خطیدر شبکه هاپفیلد از تابع محر  

 1از  تر بزرگی ها همان مقدار ورودی و برای ورودی -1+ و 1ی بین ها و برای ورودی -1مقدار 
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 عنوان  بهیا تعداد بیشتری بردارهای ورودی که  1واند با ت می . این شبکهگرداند یبرمرا  1مقدار 

ند. این ک می شرایط اولیه داده شد، شبکه یک خروجی که خود ورودی برای شبکه است تولید

تعادل برسد. هنگامی که  نقطهود که خروجی ثابت مانده و شبکه به ش می تا آنجا تکرار فرایند

ود به ترتیبی که در بخش قبلی اشاره ش می ورودی جدیدی برای شناسایی به این شبکه داده

 ود و این حالت بازگشتی تا آنجا تکرارش می و مقادیر بایاس برای ورودی تعیینها  شد وزن

گردیده و شبکه به تعادل برسد. در این حالت هر بردار  که خروجی مقداری ثابت ودش می

شوند  می گرا به ورودی است هم تر کینزدخروجی به یکی از بردارهای نقاط ثابت طراحی که 

 (.2009، 2و کالیسکان 1کارمان)

است  نقاط ثابت هدس Tاستفاده شد که در آن بردار  Tبرای ایجاد شبکه هاپفیلد از تابع 

نقطه ثابت در فمای  15با ای  هشود. در این بررسی شبک ماتریس ذخیره می صورت  بهکه 

 به وسیلۀذخیره و  اکسلایجاد شد. الگوی طراحی به دلیل بزرگی حجم در فایل  یبعد سه

بردار ذخیره  صورت بهفراخوانی و  افزار نرمدر محیط  3ایکس لزرید و با کمک تابعب متل افزار نرم

 15تبدیل شدند. در واقع جوا  شبکه  -1+ و 1و اهداس به ها  گردید. قبل از حل مسئله ورودی

 اشد.ب می عدد خروجی 40عدد آخر از 

 گیری اندازهابزار  ییایوایی و پار (ث
 مییدیریت مییالی چرخییه یالگوهییا وهییا  شییاخص نیتییدو و یطراحیی از پییس پرسشیینامه ییییروا

 قیی طر از الگوها نیا اعتبار لد،یهاپف شبکه به الگوها نیا کردن وارد از قبل و ی نظریها یپژوهش

 نیی ا در کیه  گرفیت  قیرار  یپژوهش فرماندهان و مدیران از یتعداد تأیید مورد «ییمحتوا ییروا»

 شد. یابیاعتبار ،قیتحق یالگو صورت نیا به و داشتند را الزم تخصص نهیزم

 شده محاسبه یآلفا شد. مقدار استفاده کرونباخ یآلفا روش از پرسشنامه ییایپا نییتع یبرا

 سؤاالتو برای  85/0 بررسی در بخش ورودی برابر با سؤاالت یبرا SPSS افزار نرم وسیله به

محاسبه شد. از آنجایی که ضریب  87/0برابر  سؤاالتو برای کل  79/0برابر با ها  بخش خروجی

لذا پرسشنامه از پایایی مطلو   ،است 76/0از میزان  تر بزرگآلفای کرونباخ محاسبه شده 
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 برخوردار است.

 ی پژوهشها یافته
. مرحلیه اول شیامل   گیردد  میارائه ی حاصل از بررسی پیش رو در دو مرحله ها کلی یافته طور به

شیامل  و مرحلیه دوم   ی به دست آمیده از پرسشینامه  ها هل دادی حاصل از تجزیه و تحلیها یافته

 مدل شبکه عصبی مورد نظر پژوهش بوده است. سازی پیادهای حاصل از ه یافته

 مدیریت مالی اعتبارات پژوهشیمعیارهای  بندی رتبهمرحله اول: 

ی مناسیب  هیا  اول پژوهش مبنی بیر شناسیایی شیاخص    سؤالدر این مرحله جهت پاسخ به 

بیه   ای نامیه  پرسیش مدیریت مالی اعتبارات پژوهشی مراکز مطالعاتی آجا با میرور مبیانی نظیری    

نسبت بیه توزییع آن در سیطح     نظران صاحبخبرگان و  تأییدگر تدوین و پس از  پژوهش وسیلۀ

از آزمیون تحلییل    میدیریت میالی  معیارهیای   بنیدی  رتبیه  منظیور   بهجامعه آماری اقدام گردید. 

و در سیطح   25میزان کای دو محاسبه شیده بیا درجیه آزادی    س فریدمن استفاده گردید. واریان

رد شیده   H0به دست آمده است. لذا فرضیه  598/645 ،%5و میزان خطای  0، 000 یدار یمعن

توان ایهار نمود که حداقل ییک زوج از رتبیه    یدرصد اطمینان م 95به عبارت دیگر با ؛ گردد می

 (.1 جدولدارند ) یمعناداری واگذاری اعتبار پژوهشی با هم تفاوت ها میانگین شاخص
 

 مدیریت مالی اعتبارات پژوهشیی ها شاخص بندی رتبه :1 جدول

 ها ورودی ردیف
رتبه 

 بندی رتبه میانگین

 اول 16/24 چاپ کتا  1

 دوم 90/23 نوآوری در تحقیق 2

 سوم 67/23 ارائه نظریه جدید در حوزه نظامی و دفاعی 3

 چهارم 40/23 مقاله علمی پژوهشی 4

 پنجم 90/22 ی فکر فعال زیر نظر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتیها اتاق 5

 ششم 50/19 ارائه عنوان پژوهشی بر اساس نیاز عملیاتی سازمان 6

 هفتم 33/19 ارائه ایده علمی و یا فنی در حوزه نظامی و دفاعی 7

علمی مرکز  ئتیهامتیازات کسب شده توسط اعمای  8
 مطالعاتی و یا دانشگاهی

 هشتم 75/18
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 ها ورودی ردیف
رتبه 

 بندی رتبه میانگین

 نهم 64/17 کتا  ترجمه شده 9

 دهم 10/17 ترویجی چاپ شده –مقاالت علمی  10

 یها هیدر نشرنقد و یا بررسی مقاالت علمی چاپ شده  11
 دفاعی و نظامی

 یازدهم 88/16

ی پژوهشی مراکز مطالعاتی و دانشگاهی ها گزارش فعالیت 12
 سالیانه(آجا )

 دوازدهم 95/12

تعامل بین مراکز مطالعاتی و دانشگاهی آجا با سایر مراکز  13
 مطالعاتی نیروهای مسلح و نیز صنایع دفاعی

 سیزدهم 90/11

ی تحقیقاتی توسط اعمای ها پروژه راهنمایی و مشاوره 14
 ی آجاها علمی مراکز مطالعاتی و دانشگاه

 چهاردهم 50/11

 پانزدهم 70/10 مروری چاپ شده -مقاالت علمی 15

ی ها ی تحقیقاتی مراکز مطالعاتی و نیز پروژهها داوری پروژه 16
 دانشگاهی

 شانزدهم 34/10

 یداخلهای علمی معتبر  هکسب عنوان برتر در جشنوار 17
 خوارزمی، ...()

 هفدهم 55/9

 هجدهم 84/8 ی معتبرها المعارس رهئمقاله پژوهشی در دا 18

ی معتبر علمی در ها و همایشها  علمی در کنفرانسمقاله  19
 المللی بینسطح ملی و 

 نوزدهم 12/8

 بیستم 88/7 و دکتری ارشد یها نامه انیپاراهنمایی و مشاوره  20

 بیست و یکم 66/5 ویرایش علمی کتا  و نیز مقاالت جهت درج در نشریات 21

 بیست و دوم 60/5 رتبه علمی اعمای مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی 22

 بیست و سوم 30/5 ی پژوهشیها مقاالت استخراج شده از طرح 23

24 
 چاپ مجدد کتب مراکز

بیست و  95/4
 چهارم

 بیست و پنجم 66/4 معتبر علمی هینشرچاپ مقاله ترجمه شده در  25
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 الگوهای شبکه هاپفیلد :2 جدول

 ات در عملکرد پژوهشی آجاتأثیر ردیف

 تأثیراعمال ورودی جهت ایجاد یک 

 در عملکرد پژوهشی آجا

 25 – 23 -21 -13 جایگاه اول علمی در سطح نیروهای مسلح 1

 24-23-18-12-10     7-4-3-2 ارتقا دانش نظامی آجا 2

 24 -18 تقویت تئوری پردازی در حوزه نظامی 3

 22-17-12-10-7-6-4 تقویت فرهنگ پژوهش و تحقیق در سطح آجا 4

 22-16-15-14 گسترش تحقیقات کاربردی نظامی 5

 17-15-14-12-11-10-9-8 افزایش کیفیت آموزش 6

 22-20-19 ی پژوهشی آجاها تعیین اولویت 7

تقویت تعامالت علمیی مراکیز تحقیقیاتی آجیا بیا       8

 ها نیروهای مسلح و سایر دانشگاه

19-20 

 18-17 مراکز تحقیقاتی آجاتوسعه فرهنگ نقد علمی در  9

 22-16-12-6 ی پژوهشیها کیفی نتایج طرح شیافزا 10

 11-9-8 ی پژوهشیها توسعه کمی نتایج یافته 11

تجهیزات نظامی در حوزه  های فناوریخودکفایی  12

 آجا مأموریت

8-9-19-23 

 7-4-3-2 تولید دانش فنی با کاربرد نظامی 13

 20-19 محوری کاربر ها تشویق پژوهش 14

ی تحقیقییاتی هییا سییاماندهی و هدفمنییدی پییروژه 15

 مراکز

14-15 

 

 متلب افزار نرممدل با استفاده از  سازی پیاده مرحله دوم:

دوم پژوهش مبنی بر تعیین الگیوی مناسیب میدیریت     سؤالمرحله دوم در راستای پاسخ به 

 مراکیز پژوهشیی ارتیش   ی عصیبی در  هیا  ای نظیری بیا اسیتفاده از شیبکه    ه پژوهش فرایندمالی 

ات ایجاد شیده آنهیا   تأثیرو ها  الگوهای ورودی به شبکه بر اساس ورودی این مرحلهدر  اشد.ب می

تیا   26ی ورودی بیوده و از سیطر   هیا  سطر اول داده 25ود. ش می خروجی به شبکه وارد عنوان  به
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ه است. این امیر  اشند که در کنار ورودی به شبکه هاپفیلد داده شدب می داده هدس 15همان  40

 اشد.ب می به دلیل آن است که شبکه هاپفیلد یک شبکه با یادگیری بدون نظارت

اثیر از اعمیال    15در این جدول هر ستون بیانگر یک الگوی آموزشی است که در اینجیا چیون   

نشان دهنده شیرایط اتفیاق افتیادن آن اثیر      هرکدامالگوی مختلف که  15مد نظر است، ها  ورودی

عدد انتهای جدول کیه همیان بیردار اهیداس      15ود. در قسمت ش می ول مشاهده شدهاست در جد

را دارند. این امیر نشیان    -1ها  اشد و سایر ردیفب می 1هستند در هر ستون یک ردیف برابر با عدد 

 ود.ش می ی آن ستون، فقط خروجی تولیدها دهنده آن است که در صورت رخ دادن ورودی

 صیورت  بیه هیا   همیه نیورون   انحیراس و ها  ، وزن1متلب افزار نرمپس از ایجاد شبکه هاپفیلد در 

ذخییره شیده بیود بیه     اکسیل  شدند و سپس الگوی موجود که در یک فاییل   یمقداردهتصادفی 

دوباره به ها  بودن شبکه، خروجی یبازگشتشبکه اعمال و موجب تولید خروجی گردید. به جهت 

تغییر و خروجیی جدیید تولیید گردیید و ایین خروجیی       ها  و بایاس نورونها  شبکه اعمال و وزن

تا شبکه به نقطیه تعیادل    گردد می تکرار قدر آنورودی به شبکه اعمال و این امر  عنوان بهدوباره 

طوری تنظیم شود که دیگر خروجی شبکه تغیییر نکنید. از   ها  و بایاس نورونها  یعنی وزن؛ برسد

 عدد است به کار خود ادامیه  40ت یک اسکالر ورودی که در اینجا شامل این پس شبکه با دریاف

مراکیز مطالعیاتی و تحقیقیاتی     عملکیرد هستند که بر اساس ها  عدد ابتدایی ورودی 25هد. د می

 -1عیدد بعیدی    15یرند و بیه دلییل عیدم اطیالع از خروجیی،      گ می -1+ یا 1مورد نظر، مقدار 

ی آن در هیا  را دریافیت کیرده و پیس از پیردازش روی داده    یرند. شبکه این اسیکالر ورودی  گ می

 ود.ش می گرا هم ،ترین الگویی که در خود ذخیره کرده است مراحل مختلف به نزدیک

 آزمون مدل (الف

ی مختلفی کیه منجیر   ها در مرحله بعد برای اطمینان از کارکرد صحیح شبکه الگوها و حالت

مورد آزمیون قیرار گرفیت. سیه حالیت کلیی        ،ودش می پژوهشی اتاعتبار مدیریت مالی بهینهبه 

واند در شبکه آزمون گردد. در این بخیش ییک نمونیه از آن اشیاره     ت می واگذاری اعتبار پژوهشی

 شده است:

اعتبار ذخیره شده در شبکه در این  مدیریت مالیحالت اول: آزمون یک ماتریس از الگوهای 

                                                                                                                                       

1. Matlab 
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ود. شی  میی  بیه شیبکه وارد   مثالًده در شبکه ی الگوهای ذخیره شها حالت یک ماتریس از ورودی

 ود.ش می دانش نظامی آجا ییی است که منجر به ارتقاها ماتریس زیر بر اساس ورودی
 

 24 - 23- 18 -12 - 10- 7-3-2 ارتشارتقاء دانش نظامی 
 

ه اول مؤلف 25ه داشته باشد. به مؤلف 40نورون دارد لذا باید ماتریس  40از آنجایی که شبکه 

 ،4 ،3 ،2، 1ی هیا  یعنی به ورودی ؛ودش می داده -1و  1دانش نظامی آجا  یاساس الگوی ارتقابر 

ه مؤلفی  15ود. بیرای  شی  می داده -1ی دیگر عدد ها و به ورودی 1عدد  24، 23 ،18، 12، 10 ،7

 ود.ش می گذاشته -1نهایی نیز به نشانی عدم آگاهی از خروجی 

 است از:عبارت متلب  افزار نرمکد برنامه در 
T= xlsread (Grant); 

Net= newhop (T); 

W= net. LW{1, 1}; 

b = net. B {1, 1}; 

Ai= T; 

[Y,Pf,Af] = sim(net,15,[],Ai); 

Ai ={[1;1;1;1;-1;-1;1;-1;-1;1;-1; 

1;-1;-1;-1;-1;-1;1;-1;-1;-1;-1;1;1;-1; 

-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1]}; 

[Y,Pf,Af] = sim(net,{1 5},[],Ai); 

Y{1} 

Y{2} 

Y{3} 

Y{4} 

Y{5} 
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 ی اعمال شدهها جواب شبکه به ورودی :3جدول 

 مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم مرحله پنجم

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 

1 1.0000- 1.0000- 0.7920 0.3141 

1-  0.9709 - 0.8750 - 0.8078 - 0.8068 - 

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 0.9835- 

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 

1- 1.0000- 0.9402 -  0.8342 - 0.7957 - 

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 

1- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 1.0000- 
 

هد. در د می اشد را ارائهب می همؤلف 40عدد انتهایی ماتریس خروجی که شامل  15 ،3 جدول

دانیش نظیامی    یه مربوط به ارتقامرحله پنجم بر طبق جدول فقط یک عدد مثبت وجود دارد ک

 یبه جوا  مورد انتظار که همان ارتقا کامالًهد که جوا  شبکه د می بوده و این امر نشان ارتش

 گرایی دارد. هم ،اشدب می جاآدانش نظامی در سطح 

 اه مربوط به تجزیه و تحلیل داده یها یافته (ب
در زمینه  توجه قابلگر نکات  متلب بیان افزار نرمدر ها  ورودی کارگیری  بهی حاصل از ها یافته

ی هیا  کیه شیامل یافتیه    افیزار  نرمخروجی  اشد.ب می ی مدیریت مالی اعتبارات پژوهشیها شاخص

ای پرسشینامه و  ه . در ابتدا یافتهتحلیل قرار گرفتدر دو مرحله مورد تجزیه و اشد، ب می پژوهش

و اجرای مدل شبکه عصبی مورد تجزییه و تحلییل    سازی پیادهی حاصل از ها در مرحله بعد یافته
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 قرار گرفت.

ی پژوهش نشان دهنده وجود باالترین اولویت برای سیه  ها ، یافته1 جدولبر اساس اطالعات 

( و ارائیه نظرییه جدیید در    90/23)(، نیوآوری در تحقییق   16/24کتا  )شاخص به ترتیب چاپ 

 اشد.ب می (67/23) یدفاعحوزه نظامی و 

و معیارهیای مختلیف   هیا   از بیین شیاخص   اوالًنشان داد که  پژوهشی ها یافتهاز طرس دیگر 

بیه   دهنیدگان  پاسیخ قرار نگرفته است. به عبارت بهتر  تأییدمعیار مورد  سهشناسایی شده تعداد 

ارائیه نظرییه جدیید و نییز درآمیدهای میالی ناشیی از اجیرای         پرسشنامه خروجی ثبت اختراع، 

 قرار ندادند. تأییدخروجی مورد  عنوان بهی پژوهشی را ها طرح

هد معیارهایی مانند ارائه طیرح پژوهشیی کیاربردی و    د می ی پژوهش نشانها همچنین یافته

 مورد توجه جامعه آماری بوده است. شدت بهچاپ مقاالت علمی پژوهشی 

، ی نظیری هیا  پیژوهش  فراینید ی میدیریت میالی   هیا  شان داد از بین شاخصنها  یافته بررسی

اشید. همچنیین کلییه    ب می از باالترین رتبه برخوردار 88/4کتا  با رتبه میانگین  تألیفشاخص 

مدیران  تأییدارائه شده در پرسشنامه مورد  ی نظریها پژوهش فرایندمدیریت مالی  یها شاخص

 آجا قرار گرفت. و نیز خبرگان پژوهشی

 گیری نتیجهث و حب
ی پژوهشیی میورد نییاز    هیا  یی چون ارائه طرحاه دهد شاخص ی پژوهش نشان میها تحلیل یافته

 مدیریت میالی در واگیذاری اعتبیارات پژوهشیی    برای  پژوهشی -سازمان و نیز چاپ مقاله عملی

 .ردیگ ینماما در عمل مورد توجه فرماندهان و مدیران قرار  ،مناسب بوده

واگیذاری اعتبیار پژوهشیی     نهایتیاً برای مدیریت مالی بهینه و در این بررسی سه حالت کلی 

 برای آزمون در شبکه در نظر گرفته شد که شامل:

 قرار گیرد؛حالت اول: یک ماتریس از الگوهای واگذاری اعتبار ذخیره شده در شبکه مورد آزمون 

 ده در شبکه مورد آزمون قرار گیرد؛بار ذخیره نشحالت دوم: یک ماتریس از الگوهای واگذاری اعت

مورد آزمیون   زمان همحالت سوم: دو یا چند ماتریس از الگوهای واگذاری اعتبار ذخیره شده 

 قرار گیرد.
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 یکی از الگوهای حالت اول الگوی زیر است:

چاپ شیده، مقالیه چیاپ     ترویجی -مروری، مقاله علمی -پژوهشی، مقاله علمی -مقاله علمی

 دکتا ، وییرایش کتیا ، نقی    تألیفالمعارس،  رهئی علمی، مقاله پژوهشی در داها ه در همایششد

ی پژوهشی و ارائه نظریه جدید در حوزه نظیامی  ها نظرات دیگران، مقاالت استخراج شده از طرح

 سد.ر می دانش نظامی یبه خروجی ارتقا

شیبکه بیه    در این بخش شبکه عصیبی مشیخص شید کیه حالیت اول بیا توجیه بیه جیوا          

 دانش نظیامی  یبه جوا  مورد انتظار که همان ارتقا کامالًی اعمال شده، جوا  شبکه ها ورودی

وان تی  میی  همگرا است. در بخش شیبکه عصیبی، طبیق حالیت دوم مشیخص شید کیه        ،اشدب می

ی جدید که جزء الگوهای ذخیره شده در شبکه نیست و جوابی برای آن در نظر گرفته ها ورودی

الگیو   تیرین  ، جوابی که بیه نزدییک  ها به شبکه اعمال کرد و شبکه بر اساس ورودی نشده است را

کتیا ،   تیألیف پژوهشیی،   –زیرا جوا  شبکه بیه الگیوی مقالیه علمیی     ؛ همگرا است را برگرداند

 است.« ی پژوهشیها توسعه کمی نتایج یافته»ترجمه کتا  و ترجمه مقاله علمی، خروجی 

ی جدییدی در زمینیه   ها وان نتیجه گرفت که معیارها و شاخصت می ای این پژوهشه از یافته

سیابق مربوطیه    یها دستورالعملو  ها نامه نییآمدیریت مالی اعتبارات پژوهش وجود دارد که در 

ای داخلی و خیارجی مشیابه از   ه . همچنین در مقایسه با نتایج پژوهشاند نگرفتهمورد توجه قرار 

بیشیتری را در خروجیی    پیذیری  انعطیاس ای به کار رفتیه تنیوع و   ه نظر تعداد معیارها و شاخص

 .ماییمن می ی عصبی مشاهدهها شبکه

پژوهشیی،   اتاعتبیار مدیریت میالی  ی ها همچنین نتایج بررسی نشان داد که در بین شاخص

ی چاپ کتا ، نیوآوری در پیژوهش و ارائیه نظرییه در حیوزه دفیاعی و نظیامی دارای        ها شاخص

و معیارهیای  هیا   اشند. از طرس دیگر نتایج بررسی لزوم اضافه نمیودن شیاخص  ب می باالترین رتبه

مربوطیه را نشیان داد. در بخیش شیبکه      یهیا  دسیتورالعمل پژوهشی در  اتاعتبار مدیریت مالی

ی اعمیال شیده،   ها عصبی مشخص گردید که طبق حالت اول، با توجه به جوا  شبکه به ورودی

؛ اشید همگیرا گردیید   ب می ظار که همان ارتقاء دانش نظامیبه جوا  مورد انت کامالًجوا  شبکه 

میدیریت میالی و   به الگوهای  گویی پاسخوان نتیجه گرفت که شبکه هاپفیلد توانایی ت می بنابراین

 کیه اند را دارد. بر اساس نتایج مشخص گردید  واگذاری اعتبار پژوهشی که در شبکه ذخیره شده

الگوهای ذخیره شده در شبکه نیسیت و جیوابی بیرای آن در     ی جدید که جزءها وان ورودیت می
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، جیوابی کیه بیه    هیا  نظر گرفته نشده است را به شبکه اعمیال کیرد و شیبکه بیر اسیاس ورودی     

 الگو همگرا است را برگرداند. ترین نزدیک

 ایی  دو زمیان  هم صیبه تخص قادر شبکه که آمد دست به جهینت نیا زین سوم حالت به توجه با

 یالگو» یعنی ،سؤال نیدوم به بین ترتیا به دارد. را است شده رهیذخ شبکه در که ییالگو چند

 ،«اسیت؟  کدام یمصنوع یعصب یها شبکه استفاده از با یپژوهش اتاعتبار یت مالیرمدی مناسب

 .شد داده پاسخ

 پژوهش در ندهیفزا تیاهم با همگام که ودش می هیتوص آجا یپژوهش فرماندهان و مدیران به

 و ایجیاد  یپژوهشی  اعتبیارات  واگیذاری مدیریت مالی و  یبرا را یمشخص یساختارها آجا، سطح

 و مناسیب  یارهیا یتیا مع  دهنید  اختصاص یپژوهش کارشناسان به را مشخص و مناسبی مشاغل

 فیراوان  یایی مزا گیرفتن  در نظیر  بیا  و واگیذار گیردد   نهیبه صورت به اعتبارات و ییشناسا معقول

 یاجرا یبرا الزم یها نهیزم ،یپژوهش واگذاری اعتبارات در یمصنوع یعصب یها شبکه از استفاده

 فراهم گردد. طرح نیا

 پیشنهادها
معاونت طرح و برنامه و بودجه و امور  گردد می شنهادیپ بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش

 گاهیتا پا ندینما اقدام گذشته های سال اعتبارات مدیریت مالی یمستندساز به نسبت مجلس آجا

عملکرد خو  شبکه عصبی وجیود   ازین شیپ چراکهشود.  جادیا یعصب یها شبکه ازین مورد دانش

 ضرورت نگردد برجسته یکنون اعتبار واگذاری ستمیب سیمعا و ایمزا که یزمان تا اشد.ب می تجربه

مطالعیاتی و  مراکیز   بیه  نیبنیابرا  ،شود ینم در  یخوب به نینو یکارها راهو ها  ستمیاز س استفاده

 یکنون یپژوهش اعتبار مدیریت مالی ستمیس قوت و ضعف که نقاط ودش می هیپژوهشی آجا توص

 و به معاونت طرح و برنامه اعالم دارند. ییشناسا را

که معیارهای رتبه علمی اعمیای مراکیز پژوهشیی،     گردد می با توجه به نتایج بررسی توصیه

بین مراکز پژوهشی آجا و صنایع دیگر و نییز اولوییت دادن   ی مربوط به تقویت رابطه ها ارائه ایده

اعتبیارات   میدیریت  دسیتورالعمل اشیند، در  ب میی  یی که بر اساس نیاز واقعیی سیازمان  ها به طرح

در پایان اینکه وضعیت موجود منابع انسانی مراکیز مطالعیاتی و   پژوهشی آجا مد نظر قرار گیرد. 

در وضعیت میبهم قیرار داشیته و     باشند ینمپژوهشی  علمی ئتیهتحقیقاتی آجا که برخوردار از 

و معیارهای اشاره شده در طرح زمانی جنبیه کیاربردی بیه خیود خواهید گرفیت کیه        ها  شاخص
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؛ علمی پژوهشی برخوردار باشند ئتیهکارکنان تخصصی و دانشی این مراکز از امتیازات اعمای 

ین مهم از طریق وزارت علیوم و سیایر   متولیان امر نسبت به تصویب ا گردد می بنابراین پیشنهاد

 پیگیری الزم را به عمل آورند. ربط یذمبادی 
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