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  مقدمه

 علم و فناوري براي مردم ي اعتال و پيشرفت در مقوله

ايران نه تنها به دليل نشان دادن اقتدار كشور در سطح 

ز اهميت است، بلكه براي ارتقاي سطح فرهنگي يجهاني حا

صنايع در جهت ل مختلف كشور، تقويت يجامعه و حل مسا

توليد ثروت ملي و تقويت اقتصاد كشور، ارتقاي سالمت 

هاي توسعه و نيز به وجود آوردن  جامعه و بهبود شاخص

   ۱.هاي شغلي داراي اهميت وافر است فرصت

 علمي هاي مقالهرشد توليد علم و افزايش چشمگير تعداد 

هاي پژوهشي  كشور و توجه خاص به برخي از زمينه

هاي عظيم انساني و نبوغ و استعدادها  ظرفيتتوانسته است 

را در ايران نشان دهد و اميد را براي رسيدن و شايد فراتر 

 ۲.ها تقويت نمايد انداز بيست ساله را در دل رفتن از چشم

 كيفيت را نيز به همراه دارد ولي در ،اگرچه ارتقاي كميت

شرايط كنوني توجه خاص به كيفيت تحقيقات داراي ارزش 

  .يي استواال

تحول انقالبي در علم و فناوري كشور نيازمند فرهنگ 

 ي عشق و ايثار است كه متقدمين اين نهضت آن را به منصه

در حال فراهم آوردن زير ما  كشور .اند ظهور رسانده

هاي الزم براي يك تحول عظيم در علم و فناوري  ساخت

تر هاي كم  آن چه كه اتفاق افتاده يعني رسيدن به رديف.است

 در جايگاه توليد علم در جهان كاري بس شگرف و ۳۰از 

مرهون توجهات خاص رهبري به پژوهش، افزايش كمي و 

كيفي آموزش عالي در كشور با همت پيشكسوتان، 

هاي كشور، شرايط مناسب  فرهيختگان و اساتيد دانشگاه

كشور براي شكوفايي نبوغ و استعدادهاي جوانان و برخي 

 ۳. مديريت مناسب در پژوهش بوده استهاي صحيح و برنامه

ي  توجه به اين نكته ضروري است كه در همه با اين وجود،

اي   پايين به مرتبهي هاي انساني رسيدن از يك مرتبه فعاليت

تر از  متوسط، اگرچه دشوار است ولي به مراتب آسان

 ي تر و قله  متوسط به سمت مراتب عاليي پيشرفت از رتبه

شود در صورتي كه  بيني مي پيشابراين، بن .ها است رتبه

هاي حدود  تمهيدات خاص اعمال نشود نه تنها رسيدن به مقام

تر از آن در جايگاه توليد علم جهان بسيار به   و پايين۲۰

حفظ مقام كنوني نيز با است  بلكه محتمل انجام شود،كندي 

تر و ارتقاي   براي پيشرفت مناسب.پذير باشد دشواري امكان

ها نياز به عزم ملي است كه مراتب پيشنهادي  پژوهشكيفي 

  :زير را شامل شود

 درصد از ۳ پژوهش تا رسيدن به ي افزايش بودجه .۱

هاي  درآمد ملي و هزينه كردن به جا و مناسب بودجه

 رهنمودهاي مقام معظم رهبري ي پژوهشي در زمره

ها نيز منظور شده ولي هر گز  ريزي بوده و در برنامه

   سهم بخش غيردولتي از بودجه.ه استتحقق نيافت

 .پژوهشي بسيار ناچيز بوده و رشدي نداشته است

ريزي  مين سهم واقعي پژوهش از درآمد ملي و برنامهأت

 درگير كردن بخش غيردولتي در امور به منظورمنظم 

 ۴.پژوهشي ضروري است

هزينه شكلي  پژوهشي به ي مناسب است كه بودجه .۲

 .الص داخلي را افزايش دهدشود كه بتواند توليد ناخ
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 پژوهشي در راستاي اهداف ملي ي هدفمند كردن بودجه

 هاي هسسؤ تزريق غيرهدفمند بودجه، م.ضروري است

هاي  پژوهشي را به ركود و شباهت داشتن به سيستم

كند و موجب سستي  اداري معمولي نزديك مي

هاي نوآور و بديع  پژوهشگران در انجام پروژه

 ۱.شود مي

هاي مقطعي و ترسيم  ها در پروژه ژوهشكاهش پ .۳

مدت در سطح ملي و  هاي تحقيقاتي هدفمند طوالني طرح

ها و  ها، مراكز تحقيقاتي و دانشگاه نيز در پژوهشكده

تواند به  هاي تحقيقات تكميلي مي نامه سوق دادن پايان

ي به يگو ي تحقيقات و هدايت آنها براي پاسخيشكوفا

 و به بينجامدالص ملي مشكالت و افزايش توليد ناخ

هاي تحصيالت تكميلي كمك  نامه بهبود كيفيت نازل پايان

  .كند

 آموزشي هاي هسسؤلزوم نهادينه شدن پژوهش در م .۴

ها احساس  كشور اعم از دبستان، دبيرستان و دانشگاه

 مناسب است كه نظام آموزش كشور در جهت .شود مي

آموزان و  كشف و شكوفايي استعدادهاي دانش

ريزي و فعاليت كند و استعدادها را  جويان برنامهدانش

 تمام وقتي .هاي آموزشي صرف محدود نكند در قالب

گيري  واقعي استاد و دانشجو از رموز اصلي اين جهت

 تحول بيشتر علم و فناوري در كشور با .است

ي و ئدانشجويان شاغل و اساتيد نيمه وقت سير بط

 .نامناسبي خواهد داشت

ترين  ه واقعي علم و فناوري ايران از مهمارزيابي جايگا .۵

هايي است كه پرداختن عميق به آن از ضروريات  مقوله

 كنوني مانند ي هاي اعمال شده  اگرچه شاخص.است

 آورده شده، ضريب ISIچاپ مقاله در مجالتي كه در 

 به مقاله از ها  مجله و تعداد ارجاع(IF)ثير أت

شود كه  ه ميهاي مهم توليد علم هستند، توصي شاخص

هاي ديگري نيز استفاده شود كه اهميت  از شاخص

 به كارگيري دو . ندارندISIهاي  كمتري از شاخص

 بسيار مهم در اين مورد ضروري هاي گروه شاخص

 :است

اند معرفت عمومي را  ها تا چه حد توانسته پژوهش ۵-۱

افزايش دهند؟ فرهنگ جامعه را باال ببرند؟ توليد 

هاي بنيادي و   افزايش دهند؟ پيشرفتناخالص داخلي را

صنعت كشور را شكوفا  كاربردي مهم ايجاد كنند؟

ل مختلف سالمت، كشاورزي، نفت ي؟ به حل مساسازند

هاي كشور كه توسعه انساني را تضمين  و ساير بخش

اند؟ توانمندي بخش غيردولتي براي  كنند، كمك كرده مي

پذير شده  نمشاركت در توليد علم و فناوري چگونه امكا

 است؟

و در نتيجه ( جايگاه واقعي علمي دانشمندان ايراني ۵-۲

در محافل علمي چيست؟ چه ميزان از ) كشور

دانشمندان ايراني براي سخنراني در مجامع علمي، هيئت 

المللي، حضور در  هاي معتبر بين  كنفرانسي رئيسه

المللي، داوري مقاالت   بينهاي مجله ي هيئت تحريريه

هايي از كتب   معتبر جهاني و نوشتن بخشايه همجل

شوند؟ چه مقدار  مرجع و منابع آموزشي انتخاب مي

ها و اكتشافاتي كه در داخل كشور آنها را  پژوهش

ز يالمللي حا دانيم، در محافل بين موجب افتخار علمي مي

شود،  اند؟ از آنها صحبت مي اهميت تشخيص داده شده

را براي گسترش مرزهاي شود و آنها  به آنها ارجاع مي

  اند؟ دانش مفيد دانسته

ريزي و اجراي موارد  گزاري، برنامه براي سياست .۶

 فوق نياز به وجود تشكلي پويا و كانون تفكر ي گانه پنج

عالي در سطح  در قالب وزارت، سازمان و يا شوراي

گان را به كار   تشكلي كه بتواند نخبه.باالي كشور است

 شايسته به عمل آورد، نظام ي هگيرد و از آنها استفاد

علم و فناوري كشور را اقتدار بخشد، از 

ل مهم علم يهاي آني و فردي در مورد مسا گيري تصميم

 جامع علمي ي نويس نقشه و فناوري بكاهد و پيش

كشور را كه همان قانون اساسي علم و فناوري است، 

بازنگري، اصالح و تدوين نهايي نمايد و كاربردهاي 

 .راي تحقق آن را ارايه نمايدثر بؤم

هاي الزم براي تبديل شدن به يك  كشور ما تمام ظرفيت

المللي را دارد   قدرت واقعي در علم و فناوري در سطح بين

ولي براي دستيابي به آن نياز به توجه بيشتر به 

 و مديريت تر ريزي مدون ، برنامهتر اري مناسبزگ سياست

  .مقتدر است
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