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 چکیده:
در ایران طبق اسناد  یعلم، فناوری و نوآور یرصدخانه ساختاراین پژوهش با هدف بررسی لزوم ایجاد و 

رصد،  یباالدستی با روش تحلیل محتوا به بررسی اسناد باالدستی کشور پرداخته است. با جستجو
 ید و توسعههای انجام شده لزوم ایجاباالدستی و تطابق آن با پژوهشبانی در اسناد رصدخانه، دیده

به بعد نقش و اهمیت  08 یههد از دهدهای این پژوهش نشان مییافته .رصدخانه بررسی شده است
در اسناد  یهای اخیر نوآوری نیز جایگاه واالیدر سال م و فناوری در اسناد باالدستی بیشتر شده است.عل

ی است علم، فناوری و نوآوری الزم و ضرور ی. طبق اسناد باالدستی ایجاد رصدخانهباالدستی یافته است
. موضوع باشدمیهای دولتی ، و سازمانهاخانهها، وزارتهای علمی، دانشگاهاین امر انجمنو متولی 

علم،  ،وزارت آموزش و پرورش یکار یحوزه ،دار، دانشگاهتیالو یهاحوزهنیز  هافعالیت این رصدخانه
فعالیت نیز ایران و کشورهای رقیب است. یکی از اهداف  یاست. دامنه بازار یازهایو ن ینوآور ،یفناور

فناوری و نوآوری است. رصد باید مداوم در  ،علم یرصدخانه باال بردن سطح آگاهی جامعه در زمینه
و  یبازرگان اتاقجز وظایف توان می را طبق اسناد باالدستیرصد اقتصادی  محیط کالن صورت گیرد.

 دانست. تعاون اتاقو  رانیمعادن ا عیصنا

 گذاری، اسناد باالدستی، سیاسترصدخانه، علم، فناوری، نوآوری های کلیدی:واژه
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 بیان مسئله مقدمه و  .1

ها نیز روندی  دگرگونی و تغییر همواره وجود داشته است ولی در عصر حاضر تغییرات و دگرگونی
افراد، جوامع و جهان را تحت ی ها آیندهاند. تغییرات و دگرگونیرو به افزایش و سریع داشته

کامالً متحول  ی نزدیک رابلکه آینده ،ی دوردهد. تغییرات اعمال شده نه تنها آیندهتأثیر قرار می
گذاری  ریزی و سیاست گیری، برنامه همین تغییرات روز افزون کار را از نظر تصمیم نماید. می

ییر نیازمند هستند تا با شناسایی ها به حسگرهای تغبرای آینده سخت نموده است، لذا دولت
ها مراکزی هستند که رصدخانههای برتر را اتخاذ نمایند. ها بر آینده، سیاستتغییرات و تأثیر آن

-نیو ب یو مراکز مل نفعانیخبرگان، ذ انیسازی مرصد علم، فناوری و نوآوری، شبکه قیاز طر
رشد و  ندآینگاری علم و فناوری به فرندهیآ زیو ن یهای علمگسترش تعامالت و همکاری ،یالملل

نژاد و سروری، )واعظی کنند.یکمک م ایدن مختلفکشورها و مناطق  ،یها، نواحتوسعه بنگاه
واره  توانند نقش حسگرهای تغییر را برای اندامهای علم، فناوری و نوآوری می رصدخانه (.1301

های  سازی از فناوریجاد امکان استفاده و بهینههای علم و فناوری با ایجامعه ایفا کنند. رصدخانه
در  ،های پیش رو، شناخت نقاط قوت و ضعف و اطالع از وضع موجود نوظهور، استفاده از فرصت

 نماید. میگذاران کمک  اخذ تصمیم درست به سیاست
-ها چه به صورت بینها روبرو است و به تعداد این رصدخانه جهان با رشد روز افزون رصدخانه

-د )واعظینها در اروپا قرار دار شود. بسیاری از این رصدخانهای یا ملی افزوده می المللی، منطقه
-همچون کانادا، انگلستان، فرانسه، اسپانیا و هلند رصدخانه یکشورهای (.1301نژاد و سروری، 

 اند. سیس نمودهأای مهمی در زمینه علم و فناوری ته
ها در ها در جهان آیا لزوم ایجاد این رصدخانهرشد رصدخانهال این است با توجه به ؤحال س

داف و قوانین جمهوری اهها با این رصدخانه ؟نی شده استیبباالدستی کشور پیش اسناد
دار ایجاد رصدخانه علم، در اسناد باالدستی کشور چه کسی عهده ؟اسالمی ایران مطابقت دارد

 ؟فناوری و نوآوری است
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 مبانی نظری .2
 08در سال  علم و فناوری ایران یاندازی رصدخانهفناوری دانشگاه تهران اقدام به راه ،علمپارک 

سسه ؤم»ای از آن نیز در اصفهان توسط  ه است و شاخهکه فقط یک سال فعالیت نمود نموده بود
شود؛ ولی اداره می« های طبیعی شاخص پژوه ایرانیانالمللی مهندسی بحرانپژوهشگاه بین

های ارزیابی علم و فناوری در سایت واحد اصفهان یافته نشد و در زمان فعلی ا و شاخصه گزارش
های میدانی و  سایت رصدخانه تهران نیز قابل دسترسی نبوده است. در عین حال گزارش

 شود. همین طور رصدهاییعلم و فناوری واحد اصفهان تهیه می یای توسط رصدخانه سالیانه
لی انقالب فرهنگی از طریق روزنامه و جراید به صورت هفتگی صورت توسط شورای عا فرهنگی

تحقیقات پتروشیمی ایران نیز به رصد صنعت مرکز صنعت نفت نیز توسط  یگیرد. رصدخانه می
ریزی و اختصاص منابع چند سال گذشته دولت با برنامهدر پردازد. نفت در ایران و جهان می

هر چند همراه با اشکاالتی( برداشته هایی )های نوظهور گامنسبتاً زیادی برای توسعه تکنولوژی
و تشکیل  4توان به راهبرد توسعه بیوتکنولوژی، طرح تکفااست که در این میان به طور خاص می
 (1308 )انصاری و طباطبائی، .ستاد ویژه توسعه نانوفناوری اشاره کرد

در  یمختلف یهای پژوهشطرح ریاخ هایو رصد تحوالت در سال یپژوهندهیآ تیوقوف به اهم با
حوزه رصد روندها و تحوالت در کشورمان آغاز شده است. اما با توجه به سرعت تحوالت، انجام 

به  راتییچرا که سرعت تغ ست،یبرخوردار ن یاز کارآمدی کاف یبانهدید یقاتیهای تحقطرح
 (1301نژاد و سروری، )واعظی .ردیقرار گ لیو تحل یبانهدیمورد د دیبا دائماً هاست ک یشکل

 رگیاکنون در سراسر جهان همه یدر غرب دارد ول شهیر یو نوآور یفناور ،علم یهارصدخانه
 .میها در جهان هسترصدخانه نیو توسعه ا جادیشاهد ا ریکه به صورت چشمگ یبه طور .شدند

اردن  یکشورها یمصر افتتاح شد و قبل از آن رصدخانه یرصدخانه 2814 هیمثال در فور یبرا
موفق در جهان است که با  هایاز رصدخانه یکی زیقا نیآفر یرصدخانه شدند. سیسأت بنانو ل
 کند.یم همکاری جهان در هارصدخانه گرید

                                                 
 توسعه کاربردی فناوری اطالعات در ایران 4
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-استیس لیو تحل یفناور علم و یابیدر رصد و ارز ینقش مهم یعلم و فناور یهارصدخانه
و  یعلم و فناور یروندها ینیبشیو پ لیتحل ده،یو پردازش ا آوریجمع ها،حوزه نیدر ا گذاری

 .ندینمایم فایا یسازمیو تصم یگذاراستیس ندیمشارکت در فرآ زین
 ءدولت جز یهاتیو حما یسازچون شبکه یمسائل یو نوآور یعلم، فناور یهارصدخانه در

خود را در  هایها اطالعات و گزارشرصدخانه هستند. معموالًها با رصدخانه رذیناپ ییارکان جدا
 ،ی)خزائ دهند.یکنندگان قرار ممراجعه اریدر اخت گانیرابه طور  تیسا قیو از طر یمجاز یفضا

 (1312 ،یسهام ،همحمودزاد
د و نشویم یو ترق شرفتیباعث پ ییایدر محدوده جغراف ینوآور لیتحل ها با رصد ورصدخانه

 را به همراه دارند. یفیو ک یکم یاستانداردها شیو افزا یاقتصادرشد 
-شیو پ ینیببوده است و نمود بارز آن را در طالع ندهیمند به دانستن آهعالق ،انسان شهیهم

 لیستارگان در افالک به دل تیو رصد وضع ینجوم یهارصدخانه وجود است. تؤیها قابل رینیب
علم  شرفتیپ با .ندبود ندهیآ ییگوشیپ یرابستارگان تنها ابزار  رایبوده است ز ندهیآ ینیبشیپ

 شتریب ندهیآ ینیبشیو پ ندهیبه شناخت از آ ازیاست ن یکه قلب تپنده جوامع امروز راتییو تغ
در آینده چه ممکن است  هر آن یوهژپندهیدر آ متفاوت است. ینیبشیبا پ یپژوهندهیآ شد.

خود را  یندهیاست که فرد آ نیا دگاهید یپژوهندهی. در آردیگیقرار م یمورد بررس فتدیفاق بتا
در  یکند. ولیتالش م ندهیآ نیبه ا دنیدر راه رس ،مطلوب یندهیآ فیو با توص آوردیبه وجود م

مردم  انیدر م دگاهید نیا .شودیم انیخواهد آمد ب شیپدر آینده  چه آن فقط هر ینیبشیپ
 ی دیگر.فردا و فرداها یتالش امروز است برا ندهیدانند آیمنسوخ شده است و همگان م

مند به عالقه زیمداران ناستیس ،گفته شد یپژوهندهیآ دیفوا تیهماکه در باال از  طور همان
 نیاولها یاستفاده نمودند. ژاپن یگذاراستیبه عنوان ابزار س ینگارندهیاز آ و دشدن ینگارندهیآ

 .ندمند شدبهره یعلم و فناور یگذاراستیدر س ینگارندهیاز آ 1108که در دهه  بودند یکسان
 (1308)یعقوبی و دیگران 

-یهستند از آن جمله م تیدر سراسر جهان مشغول به فعال یپژوهندهیاز مراکز آ یمختلف واعنا
 گریبا د یخاص یهارصدخانه تفاوت نیرا نام برد. ا یآورو نو یعلم، فناور یهارصدخانه توان
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ها به وجود آمده کامل به دولت یبا وابستگ ایها مراکز توسط دولت نیا دارد. یپژوهندهیمراکز آ
 ینگارندهیخاص کمک به آ ایبه گونه یالمللنیو ب ی، ملیسازمان و ارتباطات فرا یسازو با شبکه

 یو برا دهیرا در هم نورد ییایجغراف یها مرزهارصدخانه نیا ند.نکیدر کشورها م یعلم و فناور
نموده و از  جادیکاربران خود ا یمتفاوت برا یمراکز سطح دسترس نیا .ندستیقائل ن یخود مرز

قرار  گانیهمگان را اریرا در اخت یو نوآور یفناور ،علم نهیدر زمخود  یاطالعات گاهیپا ،وب قیطر
ها از غرب شروع رصدخانه نیا شود.یم نیمأق دولت تیاز طر مراکز معموالً نیا نهیهز دهد.یم

شده و در حال توسعه  جادیمراکز ا نیدر حال حاضر در سراسر جهان ا لیبه کار نمودند و
 هستند. 
و  ؛یتجار ؛یاسیس ؛یفرهنگ ؛یو نوآور یفناور ها در سراسر جهان در موضوعات علم،رصدخانه

-یگذاراستیکه بر س یریثأبه خاطر ت یعلم و فناور یهارصدخانه یول ،کنندیم تیفعال رهیغ
 . ندارا به خود اختصاص داده ایژهینگاه و ،دندار یفناور علم و یها

 یپردازند و هدف اصلیم یفناور علم و یابیشاخص و ارز دیبه تول یعلم و فناور یهارصدخانه
 یباندهیمختلف جهت رصد و د یهاروش است. یدر برابر فناور یریگاز غافل یریها جلوگآن

 عمل متفاوت است. گریرصدخانه تا رصدخانه د کیرصد از  یانتخاب طیمح ینوجود دارد. همچن
از  یشود در بعضیرصد در رصدخانه به سه صورت متناوب، مداوم و مورد خاص انجام م

از نوع  ای هارصدخانه گزارشات. ردیگیها صورت مرصد گرینار دکها رصد مداوم در رصدخانه
 یبرا یاریمع ،ها شاخصرصدخانه نیا در د.نباشیم یفیک-یکماز نوع  ایو  یفیکاز نوع  ای ،یکم

 .باشدمیگزارشات انتشار و  یریگاندازه
د. با توجه به نمختلف دارانسانی  یروهایبه ن ازیمراکز ن نیا ،موارد نیا یهمه فیتوص با

به اهداف  ها، جهت رسیدنابزار نیو ا باشدمی یسنجکه در دست متخصصان علم ییابزارها
 باشد.  یسنجعلم یرشتهمتخصصین تواند یم هارصدخانه نیا یمتول ند،رسانها کمک رصدخانه

-نقش علم یفناور علم و گذاریاستیو س یفناورو علم  یابیبا ارز یسنجتنگاتنگ علم ارتباط
 ءرا جز سنجینموده و متخصصان علم ترتیها را با اهمو توسعه رصدخانه جادیدر ا یسنج

-استیدر س ییو شناسا اریبه عنوان مع یسنجعلم یهاها نموده است. شاخصرصدخانه نفکیال
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مورد  یو نوآور یعلم، فناور یهاو در رصدخانه ستبه وجود آمده ا ینوآورو  یعلم، فناور یها
 ییبخش شناسا دیتواند نویم یتخصص یهاهیهمچون نما ی. وجود ابزاررندگییاستفاده قرار م

 یپشتوانه علم یهر فناور انیباشد. در جامعه دانش بن یقبل از ظهور فناور نوظهور یهایفناور
توان نخبگان را به یم طورنیهم .است ییها قابل دسترس و شناساهینما سطعلم تو نیدارد و ا

 نمود. ییخواهند داد را شناسا رییتغ ندهیکه جامعه را در آ ییروندهاکالن .کرد ییشناسا یراحت
 تالش نمود. هپیشرفت مترقی وو در ارائه الگوی برتر برای آینده 

 کشور داخل در نهیشیپ .3
دروازه ورود  یبانهدید»با عنوان  یگزارش ی( ط1304)ی دفاع عیصنا یقاتیتحق یآموزش مؤسسه

 یمبان یروش اسناد یط یبانهدیو شناخت د یبانهدید یمبان یآوربا هدف جمع «است ندهیبه آ
نموده  انیرا ب یبانهدید یهاو روش یبانهدید تیاهم ،یبانهدید یدستاوردها ،یبانهدید میو مفاه
-مطالعه تطبیقی رصدخانه»نیز در پژوهش خود با عنوان  (1301نژاد و سروری )واعظی است.

های جهان به با هدف تطبیق رصدخانه «الگوی پیشنهادی یفناوری جهان و ارائه های علم و
های فعالیت و نقش مین مالی، حوزهأموریت، اهداف، ساختار، نحوه تأبررسی و ارزیابی م

بانان علم و ها و مدیریت شبکه نخبگان و دیدهگذاری در این حوزهاستها در تحلیل سیرصدخانه
 یاز تئور یبانهدید یتکنولوژ»ان با عنو پژوهشی در (1301)زاده هاللطف فناوری پرداخته است.

به پژوهش در  یآن در ساپکو با روش اسناد یو اجرا یباندهیبا هدف شناخت عمل د «تا عمل
 ندی، فرآیبانهدید ندیفرآ یدر چند کشور و بررس بانیدهید یبررس یط حوزه پرداخته است. نیا
در ساپکو  یباندهیبخش د جادیا یدانسته است و در راستا پکوسا یرا امر الزم برا بانیهیدد
پژوهی ندهیمدل آ یتوسعه» در پژوهشی با عنوان (1318و ایوبی ) نوریداده است.  یشنهاداتیپ

کوشش نموده « دفاعی-موردی در یک سازمان تحقیقاتی یهمطالع مبتنی بر پیمایش محیطی
پیمایش  یمدل پیمایشی با جزئیات بیشتر در زمینه 1 ،فت ویکاست تا بر اساس مدل دِ

حاصل کار پژوهش یک مدل سه بعدی است که سه رکن اساسی در رفتار  محیطی ارائه گردد.
حالت به وجود آمده در  0اساس آن راجع به  پیمایش محیطی سازمان را شناسایی کرده و بر

کاربرد اطالعات، منابع مورد نیاز،  های اطالعاتی،مدل بحث کرده و برای هر حالت نیازمندی



 4931ماه  ویکم اردتشهبی ام و سی سیپیشرفت اریان؛ گذشته، حال، آینده؛ چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 

7 

 

کند. های مدیریتی را تبیین میفته شده و ویژگیرهای مورد نیاز، فنون به کار گحجم فعالیت
بررسی جامع و رصد وضعیت علم و فناوری »ی با عنوان ا ( در پروژه1311)و حمیدی  چی سوزن

خصوص رشد و توسعه  های کلی مصوب در با هدف بازبینی و بازنویسی سیاست «در کشور
های  فناوری و علم و تحقیقات، تشریح وضعیت فعلی علم و فناوری کشور و تحوالت آن در سال

های نوآوری کمی مرتبط با علم، فناوری و صنعت و شاخص العاتاخیر در فاز اول به بررسی اط
المللی مانند ینهای داده معتبر بها پایگاهیابی به این شاخصبرای دست در کشور پرداخته است.

استفاده شده است و در فاز دوم  ،اطالعات یونسکو، بانک جهانی، پروانه ثبت اختراعات و مقاالت
عالی، صنعت و سایر بازیگران نظام نوآوری و ارتباطات موجود  وزشترین مسائل در نظام آماصلی

با عنوان  ی( در کتاب1312) یمحمودزاده و سهام ،یخزائهمچنین  ها بررسی شده است.میان آن
 روش با جهان در هارصدخانه نتریمهم آوریبا هدف جمع یعلم و فناور یهارصدخانه نیترمهم

فصل است  8کتاب در  نای .است پرداخته هااطالعات در مورد رصدخانه یآوربه جمع اسنادی
ها و ر در شرکتمستق یهارصدخانه ،یناورعلم و ف یهارصدخانه بیکه در هر فصل به ترت

 یهاو رصدخانه یفرهنگ یها، رصدخانهیو تجار یاقتصاد یهارصدخانه ،یخصوص یهابنگاه
  نموده است. یو معرف یآوررا جمع یاجتماع

 رانیدر خارج از ا نهیشیپ .4
ی جدید علم و فناوری به سوی یک رصدخانه»( در تحقیقی با عنوان 1111) 8جارامیلو ساالزار

 یورااطالعات در مورد علم و فنعلم و فناوری،  یهدف انتخاب بهترین رصدخانهبا « در کلمبیا
(S&T )مستند  علم و فناوری یهاتیو فعال یآورجمع یبرا کشورهاو  است، یعموم مورد کی

( 2880کویومدجیان ) .دارند ازینهستند  دولت گذاراستیس یهااصطالحاً ارگانکه ی به مؤسسات
-به معرفی و بررسی رصدخانه «ی علم، فناوری و نوآوریرصدخانه منطقه»در تحقیقی با عنوان 

ها را از نظر اهداف، پوشش زمانی، موضوعی مورد  های مهم جهان پرداخته است و رصدخانه
-رصدخانه اد( جهت ایج2811) بررسی قرار داده است. کارگروه بررسی ایجاد رصدخانه در لبنان

رصدخانه لبنان جهت تحقیق »با عنوان   جاد شد و در پروژهعلم، فناوری و نوآوری لبنان ای ی

                                                 
5 Jaramillo Salazar, Hernan 
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کل  ایجاد رصدخانه و در یهای متصدی، هزینهها، سازمان ساختار، شاخص «توسعه و فناوری
( 2812های استراتژی قطر )در طرح مدل ایجاد رصدخانه در لبنان را مورد بررسی قرار دادند.

فناوری و نوآوری با هدف ارزیابی و نظارت علم و فناوری مورد بررسی  ،ی علمایجاد رصدخانه
 هایفعالیت و گزارش ردیابی قابلیت توسعهقرار گرفته شده است و هدف خاص رصدخانه را 

( در پژوهشی با عنوان 2813) سازمان جهانی سالمت همچنین در قطر دانسته است. تحقیقاتی
 یهای سراسری تحقیق توسعهترازی رصدخانهبا هدف هم «رصدخانه تحقیق توسعه سالمت»

پیشنهادی برای بهداشت  ،سراسری یبهداشت و سالمت و انتظارات کشورهای عضو رصدخانه
R&D  های برنامه کارهای هماهنگی و وبه بررسی ارتباط بین رصدخانه، اولویت تنظیم و ساز

ثرتر از منابع پرداخته است. ؤاده مهای کشورهای عضو و استفجهت پشتیبانی فنی رصدخانه
 نیبهتر» ( در پژوهشی با عنوان2813) علم، فناوری و نوآوری آفریقا یرصدخانه همچنین

 یها و ساختارهاتیفعال ییبا هدف شناسا «های علم، فناوری و نوآوریرصدخانه یهاروش
 ،یمل یساختارها یدر رصدخانه سراسر جهان، بررس STI یالمللنیو ب یامنطقه ،یحکومت مل

مشاهدات  یارائه منظور بهو  AOSTI یها و ارائه مدل برارصدخانه یالمللنیو ب یامنطقه
و  یبا روش اسناد یو نوآور یفناور علم، ینهیدر زم AOSTI یبرا ییهاهیو توص یدیکل

 صورت گرفته است.  مصاحبه
 اسالمی ایرانها در اسناد باالدستی جمهوری بررسی جایگاه رصدخانه  .5

های مقام یشتر اسناد و صحبتبا بررسی اسناد باالدستی در کشور  متوجه خواهید شد که در ب
بینش و . کید بر رصد علم و فناوری  به دفعات دیده شده استأ( تمدظله العالی) معظم رهبری

و شروع  های ایشان همیشه رهنمود( و روشن سازیمدظله العالی) آگاهی مقام معظم رهبری
-های مقام معظم رهبری در حوزهیسخنران های درست بوده است. در این پژوهشاتخاذ سیاست

بررسی شد.  دولتی و مملکتیولین ئ، دیدار با اساتید، دیدار نخبگان، دیدار با مسی علم، فناوری
توسعه، قانون  ولا یهمچنین رصد علم فناوری با قانون اساسی جهموری اسالمی، قانون برنامه

ی چهارم توسعه، قانون برنامه یسوم توسعه، قانون برنامه یدوم توسعه، قانون برنامه یبرنامه
علم و فناوری،  ی سیاست کلیابالغیه جامع علمی کشور، ی، سند چشم انداز، نقشهپنجم توسعه
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 یت تا برنامهمطابقت داده شد. نکته قابل توجه این اس ... و 44قانون اجرایی سیاست اصل 
هارم توسعه نسبت چ ی. در برنامهی از علم و فناوری برده نشده استچهارم توسعه هیچ گونه نام

ی پنجم توسعه بر پویش و تر شده است. در برنامهأکید بیشتر و نگاه خاصت به علم و فناوری
 کید شده است.أفناوری ت همراه با علم و رصد محیطی

 یباره رصد و رصد علم و فناوردر (مدظله العالی) یسخنان مقام معظم رهبر. 5-1
همایش  نیدر دیدار نخبگان شرکت کننده در چهارم (مدظله العالی)مقام معظم رهبری  اناتیب

یک چیز دیگر هم که فراموش نشود، این است که ما یک نظام » :نمودند انیملی نخبگان جوان ب
نخبگان انجام   ىتالشى که در زمینهرصد الزم داریم. باید دائماً رصد کنیم ببینیم خروجى این 

شده. اینجور  که ییهایگذارمتناسب است این خروجى با سرمایه گیرد، چقدر است؛ چقدرمی
نبود، خروجى نباشد. اگر خروجى کم بود یا متناسب  بعدگذارى را بکنیم، نباشد که ما سرمایه

ها غلط است. بنابراین، این کار رصد ها اشکال وجود دارد، روشکاشف از این است که در روش
دائمى الزم دارد. در این بخش، فقط هم رصد کافى نیست؛ بایستى کشورهائى را هم که همت ما 

رصد کنیم. نباید تصور کرد که کشورهاى دیگر،  ،آن ها جلو بیفتیمو نیت ما این است که از 
ها ئید جلو، تا ما از آنگویند بفرمااند و به ما میهمسایه، کشورهاى اسالمى ایستاده کشورهاى

نند. این رصد هم الزم است. اگر قرار است ما جلو کها هم دارند تالش میجلو بزنیم؛ نه، آن
ند؛ بدانیم چه ى بازیگران این صحنه باید زیر نظر باشها هم بدانیم؛ بقیبیفتیم، بایستى اطراف ر

متناسب هست یا نه. من چند گیرد؛ آن وقت بسنجیم که حرکت ما، همت ما کار دارد انجام می
 کیدکنیم روى علم. این تأمی کیدگذرم. ببینید، ما تأها میدیگر یادداشت کردم که از آن  ىنکته

یک احساس کاذبِ تشریفاتىِ موسمى نیست؛ بلکه از  یکنیست؛ از روى جدى است؛ تعارف 
خیزد. زورگوئى در دنیا زیاد است. زورگویان متکى به تشخیص عمیق و محاسبه شده برمی

از دانش آنهاست. بدون دانش   ىقدرتشان هستند. آن قدرت و آن ثروت و آن امکانات، برخاسته
العلم »ام: این حدیث را خوانده قتىه کرد. من یک وشود مواجهشود مقابله کرد، نمینمی

ا داشت، ؛ علم عبارت است از اقتدار. علم، خودش یک اقتدار است. هر کس این اقتدار ر«سلطان
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اى که نداشت، مجبور است از اقتدار دیگران کند؛ هر کسى، هر ملتى، هر جامعه تواند حرکتمی
 (1311)خامنه ای,  دقیق است.  ىوى کند. بنابراین، این یک محاسبهپیر

ترین مسئولیت در مقابل توطئه دشمنان، بر دوش دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان بزرگ
نه حوادث سیاسی را رصد کرده، دشمن را در هر جا بشناسند و اجازه اها باید هوشیاراست. آن

پیشرفت علمی  برای گاه را ندهند و محیط دانشجویی رااخالل در روند علم و دین در دانش
 همراه با تعهد، تدین و تالش انقالبی حفظ کنند.

جنگ  یجنگ نرم دشمن هستند. استادان فرماندهان جبهه یافسران جوان جبهه دانشجویان
 کارهای های دشمن، رصدی کالن، شناسایی دشمنان، کشف هدفها. طراحیهستند نرم

 جنگ نرم با استادان است. یکل فرماندهی جبهه و در دشمنان
 رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس. 5-2
-های عمومی در همهباال بردن سطح آگاهی» یاسالم یجهور یاصل دوم قانون اساس بند دو در
 آمده است «های گروهی و وسایل دیگراستفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای با زمینه ی

)نظام آموزش  یعلم و فناور یکل یها استیسهم چنین  و .(1380)مجلس شورای اسالمی, 
 به قرار ذیل است: (یو فناور قاتیتحق ،یعال
 بر: دیدر جهان با تأک یو فناور یعلم تیبا هدف کسب مرجع یجهاد مستمر علم -1
 .یپرداز هیو نظر ینوآور یعلم و توسعه دیتول -1-1
جهان  یو فناور یبه قطب علم رانیا لیو تبد یکشور در علم و فناور یجهان گاهیارتقاء جا -1-2

 اسالم.
 .یادیبن قاتیو تحق هیتوسعه علوم پا -1-3
 یانقالب اسالم یو مبان ینیشناخت معارف د قیتعم ژهیوه ب یتحول و ارتقاء علوم انسان -1-4

در متون،  یاصالح و بازنگر زه،یعلوم، جذب افراد مستعد و با انگ نیو منزلت ا گاهیجا تیبا: تقو
 مربوط. یپژوهش یها تیمراکز و فعال یفیو ک یو ارتقاء کم یآموزش یها ها و روش برنامه

 .ژهیو یزیرو برنامه یگذاراستیبا س شرفتهیپ یها یبه علوم و فناور یابیدست -1-8
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به اهداف  یابیکشور به منظور دست یقاتیو تحق یعملکرد و ساختار نظام آموزش یساز نهیبه -2
 بر: دیک با تأ یعلم ییانداز و شکوفا سند چشم

و نظارت  یزیربرنامه ،یگذاراستیدر س یدانش و پژوهش و انسجام بخش تیریمد -2-1
 یجامع علم ینقشه یها و روزآمدساز و ارتقاء مستمر شاخص یعلم و فناور یدر حوزه یراهبرد

 در منطقه و جهان. یو فن یکشور با توجه به تحوالت علم
در انتخاب  انیدانشجو یبه استعداد و عالقمند ژهیدانشجو و توجه و رشیاصالح نظام پذ -2-2

 .یلیتکم التیتحص یها به دوره انیورود دانشجو شیو افزا یلیتحص یرشته
علم  یها در حوزه یبندو رتبه یاعتبارسنج ،یابینظارت، ارز یهانظام تیو تقو یسامانده -2-3

 .یو فناور
 جامع و کارآمد. یو فناور یپژوهش ،یآمار و اطالعات علم ینظام مل یسامانده -2-4
 .یعلم و فناور یها ها و پارکو توسعه شهرک سیاز تأس تیحما -2-8
 در سراسر کشور. یدر آموزش عال قیو تحق لیها و امکانات تحص عادالنه فرصت عیتوز -2-1
 .یانسان یها هیدرخشان و حفظ و جذب سرما ینخبگان، پرورش استعدادها ییشناسا -2-۷
سال  انیتا پا یناخالص داخل دیتول 4۴و پژوهش به حداقل  قیتحق یبودجه شیافزا -2-0

 .یور منابع و ارتقاء بهره نهیبر مصرف به دیبا تأک 1484
 یو فناور قاتیتحق ،یدر نظام آموزش عال یاسالم نیها، اخالق و مواز زشار ،یمبان تیحاکم -3

 بر: دیبا تأک یو تحقق دانشگاه اسالم
و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء  یاسالم تیو ترب میاهتمام به نظام تعل -3-1

 آنان. یاسیو نشاط س ها یدانش پژوهان و آگاه یو معنو یسالمت روح
عامل به احکام  ،یمؤمن به اسالم، برخوردار از مکارم اخالق انیو دانشجو دیاسات تیترب -3-2

 کشور. یو عالقمند به اعتال یمتعهد به انقالب اسالم ،یاسالم
 .یدر استفاده از علم و فناور یو اجتماع یفرهنگ یها و ارزش یاسالم نیحفظ مواز -3-3
 :یتوسعه علم و فناور تینسبت به اهم یدرک اجتماع شیو افزا یعزم مل تیتقو -4
 در کشور. یافزار علم و جنبش نرم دیو گسترش گفتمان تول تیتقو -4-1
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و  یو کار جمع یمند، شجاعت علم نظام ینوآور ،یخودباور د،ینشاط، ام یهیارتقاء روح -4-2
 .یوجدان کار

و تبادل آراء و  انینب فرهنگ کسب و کار دانش تیو تقو یپرداز هینظر یها یکرس لیتشک -4-3
 .یعلم یشیتضارب افکار، آزاداند

پژوهان و اشتغال دانش  استادان، محققان و دانش شتیارتقاء منزلت و بهبود مع -4-4
 آموختگان.

موفق  یها از مفاخر و چهره یو الگوساز رانیمسلمانان و ا یو فرهنگ یعلم خیتار اءیاح -4-8
 .یعلم و فناور یعرصه

 یعرصه یها تیاز نخبگان و نوآوران و فعال یو معنو یهدفمند ماد یها تیگسترش حما -4-1
 .یعلم و فناور

 دیها با تأک بخش ریبا سا یو فناور قاتیتحق ،ینظام آموزش عال انیتحول در ارتباط م جادیا -8
 بر:
 .یو ارتقاء کارآمد یتوان مل ادیازد ،یدر اقتصاد و درآمد مل یسهم علم و فناور شیافزا -8-1
محصوالت  دیسهم تول شیبه محصول و افزا دهیا لیتبد ندیاز فرآ یو معنو یماد تیحما -8-2

 یابیبا هدف دست یناخالص داخل دیدر تول یداخل یو فناور شرفتهیبر دانش پ یو خدمات مبتن
 درصد. 88به سهم 

 .یمستمر راهبرد یها یهمکار تیحوزه و دانشگاه و تقو وندیپ قیو تعم میتحک -8-3
با  یلیتحص یها سطوح و رشته یبا اشتغال و متناسب ساز لیرابطه متقابل تحص میتنظ -8-4

 و اشتغال. دیتول یازهایکشور و ن یجامع علم ینقشه
کشور و  یازهایو ن ها تیظرف ها، تیدر آموزش و پژوهش با توجه به مز ها تیاولو نییتع -8-8

 قه.در منط یو فناور یاول علم گاهیبه جا لیالزامات ن
 و مقررات مربوط. نیو قوان ها رساختیز لیو تکم یو معنو یفکر تیاز مالک تیحما -8-1
و ارتقاء سهم وقف  یعلم و فناور یدر حوزه یردولتیغ یها نقش و مشارکت بخش شیافزا -8-۷

 حوزه. نیدر ا هیریو امور خ



 4931ماه  ویکم اردتشهبی ام و سی سیپیشرفت اریان؛ گذشته، حال، آینده؛ چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 

13 

 

 ،یها، مراکز علم دانشگاه انیم یو فرامل یارتباطات مل یها شبکه تیتوسعه و تقو -8-0
و گسترش  یو خارج یداخل یو نوآور یتوسعه فناور یها دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه

 .یاسالم یکشورها تیبا اولو یمردم یو نهادها یدر سطوح دولت ها یهمکار
 ریبا سا یعلم و فناور یو تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه یگسترش همکار –1

 میجهان اسالم همراه با تحک ژهیوه ب یو جهان یا معتبر منطقه یو فن یکشورها و مراکز علم
      بر: دیاستقالل کشور، با تأک

و  دیاز تول تیو حما دیجد یها یبر علوم و فناور یو خدمات مبتن عیصنا یتوسعه -1-1
و  تیمز یدارا یهادر حوزه ژهیوه ب یبوم یها یبر فناور یو متک انیصادرات محصوالت دانش بن

 با اصالح امر واردات و صادرات کشور. ت،یظرف
محصوالت در داخل  دیتول یو ساخت برا یو کسب دانش طراح یاهتمام بر انتقال فناور -1-2

 .یواردات یدر مصرف کاالها یبازار مل  تیکشور با استفاده از ظرف
خارج و جذب متخصصان و محققان  میمق انیرانیا یو فن یعلم یها تیاستفاده از ظرف -1-3

 .ازیحسب ن یاسالم یکشورها ژهیوه کشورها ب ریبرجسته سا
محققان، نخبگان  یها پژوهش جیو جذب نتا یبه مرکز ثبت مقاالت علم رانیا لیتبد -1-4

)نظام  یعلم و فناور یکل یهااستی)س جهان اسالم. ژهیوه کشورها ب ریو نوآوران سا یعلم
 (1313 ،(یو فناور قاتیتحق ،یآموزش عال

 کشور یجامع علم ینقشه. 5-3
 ،یعلم، فناور ینگارندهیو آ شیرصد، پا»آمده است  4راهبرد کالن  ،یمل یراهبردها 1بند  در

 جادیا»همان راهبرد کالن آمده است  یاقدامات مل 18و در بند  «بازار. یازهایو ن ینوآور
مراکز  ،یعلم یها با مشارکت انجمن دار تیاولو یها در حوزه یرصد علم و فناور ینهادها

رصد »آمده است  زین 1راهبرد کالن  یاقدامات مل 14در بند  «؛یردولتیو مؤسسات غ یدانشگاه
ها در مقاطع و  دانشگاه تیظرف میو تنظ یو اقتضائات اجتماع یطیمح یها تیظرف یدائم

بر اساس اصول و  ندهیحال و آ یازهایها و نآن یعلم یهمتناسب با رتب یمختلف علم یها حوزه
رصد »همان اقدامات و راهبرد آمده است  32در بند  نیو همچن «ن؛یسرزم شیمالحظات آما
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حال و  یازهایآموزش و پرورش به ن یمحیطی به منظور پاسخگویی پیوسته و پویا طیدائمی شرا
ستاد »مده است آ بیبخش دوم فصل پنج به ترت 0و  8در بند  نیهم چن «جامعه؛ یندهیآ

ها و  دانشجو در رشته رشیپذ تیوضع ستجامع علمی کشور موظف ا یهنقش یاجرا یراهبر
گزارش  انهیرا رصد نموده و به صورت سال یدولت ریو غ یدولت یهادر دانشگاه یلیمقاطع تحص

ها و  و فرصت دهایتهد ،یمل یها تیها و مقاطع را با توجه به اولو رشته نیکشور به ا ازین زانیم
 یاصالح وضع موجود، به شورا یبرا ودنموده و به همراه گزارش اقدامات خ هیامکانات کشور ته

کشور موظف  یجامع علم یهنقش یاجرا یستاد راهبر»و  «.دیارائه نما یانقالب فرهنگ یعال
-ندهاست ضمن رصد و پایش اوضاع محیطی، رقبا و تحوالت جهانیِ علم و فناوری با رویکرد آی

 یبه شورا بیتصو یبراای، روزآمد نموده و جامع علمی کشور را به صورت دوره یهپژوهی، نقش
 (1301)شورای عالی انقالب فرهنگی,  «ارائه دهد. یانقالب فرهنگ یعال
 وسعهتپنجم  یقانون برنامه. 5-4

های علوم، تحقیقات و وزارتخانه» پنجم توسعه آمده است یقانون برنامه 11ماده « و»در بند 
ربط ضمن های ذیفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاه

های آن را پایش نموده و گزارش عملکرد ساالنه را به کمیسیون اعمال اقدامات ذیل شاخص
آمده است  زین بند نیهم 1و در مورد  «ید.آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ارائه نما

 استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم،»
ز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس کتحقیقات و فناوری با هماهنگی مر

میزان دستیابی به اهداف اسناد باالدستی مبتنی بر نظام  یینتع و المللیای و بینملی، منطقه
گزارش ساالنه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  یفراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه

آمده  3، تبصره 41، ماده در فصل چهارم نی( و همچنپنجم توسعه ی)برنامه شورای اسالمی
ها و وضعیت در ابعاد جهت ارزیابی شاخص ندتوارت ارتباطات و فناوری اطالعات میوزا»است 

 سال پایان تا را ارتباطات و اطالعات فناوری هایشاخص پایش نظام المللیای و بینملی، منطقه
تی موظف به ارائه اطالعات غیردول مؤسسات و اجرائی هایدستگاه کلیه. نماید تدوین برنامه دوم

 . گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرتندوزارتخانه هسنیاز و مرتبط، به این  و آمار مورد
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در فصل پنج،  نیهمچن» «رسد.ساله توسط این وزارتخانه به اطالع مجلس شورای اسالمی می
پایان  وری در رشد اقتصادی به یک سوم دردر راستای ارتقاء سهم بهره  «آمده است: ۷1ماده 

وری کلیه عوامل و ارزیابی بهره ایشری، راهبری، پگذاریزی، سیاستبرنامه و به منظور برنامه
وری ایران به صورت و آب و خاک، سازمان ملی بهرهسرمایه، انرژی  تولید از جمله نیروی کار،

جامع  یشود تا برنامهمؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می
 وری، درارتقاء بهره اجرائیوری و نظام بهره های استانداردشور شامل شاخصکوری بهره

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم بخش یلیهکها در ها و مسؤولیتتوزیع نقش یبرگیرنده
های یادشده، های دولتی و غیردولتی، به صورت برنامه الزم االجراء برای تمامی بخشاز بخش

از سال دوم  دهای اجرائی موظفنتمام دستگاهتدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. 
وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر برنامه تغییرات بهره

وری از وری را شناسایی کنند تا اثر بهرهو متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره هانمایند و سیاست
 هایاستتواند حاوی سیهای مذکور میسیاستهای مزبور رشد صعودی داشته باشد. دستگاه

آمده  زنی 104 ماده ششم، فصل در «باشد دولتی هایهای غیردولتی و شرکتتشویقی بخش
نظام راهبردی »( قانون اساسی 88به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم )»است 

-می اجراء و به اساس محورهای ذیل تدوین ای و موضوعی بردر سطوح ملی، منطقه «محیطی
 :آید
 راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها  الف
 شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی  ب
 ای و ملیهای پایداری منطقهاعمال شاخص  ج
 ای و موضوعیای منطقههای توسعهها و طرحپایش برنامه  د
 کار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی و برنامه توانمندسازی و تعیین ساز  ه

ها شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرح 1 تبصره
 موضوعی است. های توسعه ملیبرنامه و
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 هایامهول ارزیابی راهبردی محیطی برنای، مسؤمنطقه یشوراهای هماهنگی توسعه 2 تبصره
 .باشندیاساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست م ای برمنطقه توسعه
 شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیط زیست را به 3 تبصره

 استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید. واحدهای
کارهای اجرائی ارزیابی راهبردی به تصویب  نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز وآئین

 زین هاهندیدر مورد رصد آال 112، ماده 1طور در همان فصل  نیو هم «رسد.می وزیران هیأت
 بزرگ واحدهای یکلیه زیست محیط مخرب و کنندهآلوده عوامل کاهش منظور به» آمده است:

های بزرگ هها و پروژطرح – الف عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند: صنعتی، تولیدی،
سنجی و و در مرحله انجام مطالعات امکان تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا

رزیابی اثرات زیست ااساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد  یابی برمکان
   است. زامیها الها و پروژهها توسط مجریان طرحارزیابی یهدهند. رعایت نتیج محیطی قرار

گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را برداری و اندازهنسبت به نمونه  -ب
در چهارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و 

باید تا پایان سال ای و مداوم را دارند راه اندازی سامانه )سیستم( پایش لحظه و ضرورت نصب
 متخلفین. نمایند اقدام مذکور( هایسیستم) سامانه اندازیهسوم برنامه، نسبت به نصب و را

 وند. شمی 2/3/13۷4 مصوب هوا آلودگی از جلوگیری ینحوه قانون( 38) ماده مشمول
 44اصل  استیس یقانون اجرا. 5-5

 رانیو معادن ا عیو صنا یبازرگان اتاق»: دیگویم 44اصل  استیس یقانون اجرا 11ماده « د»بند 
 یساز و کار الزم برا خود به عنوان مشاور سه قوه، ینقش قانون فاءیتعاون موظفند در ا اتاقو 

 ارا فراهم نموده و ب یو کسب نظرات فعاالن اقتصاد یاقتصاد یهاتشکل یو هماهنگ یسامانده
 یبا ارکان حکومت، در مسائل اقتصاد یتعامل سازنده بخش خصوص یفضا جادیکمک به ا

 شیواحد پا سیها موظفند با تأساتاقراستا،  نی. در اندیکارشناسانه الزم را ارائه نما یشنهادهایپ
منظم  یها گزارش ،ی( قانون اساس44چهل و چهارم ) اصل یکل یهااستیاجراء س یریگیو پ

 میتقد  ی( قانون اساس44) اصل چهل و چهارم یکل یهااستیاجراء س یعال  یوراالزم را به ش
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« و رفع موانع کسب و کار ینیمساعد کارآفر یفضا جادیا»قانون  سینو شیپ نیو همچن ندینما
 «و ارائه کنند. هیرا ته 

 بحث و نتیجه گیری .6
 یعلم، و فناور ینهیدر زم حیصح یهایگذارتاسیجهت س یالتزام به رصدخانه و رصد علم

در  یمقام معظم رهبراز سخنان  کند.یم ربموضوع را چند برا تیاهم یتوسط مقام معظم رهبر
 گرفت:  جهینت توانهای مختلف ایشان که در باال ذکر شده میسخنرانی

 ی)خروج هایخروج یبیاارزا؛ مداوم باشد دیرصد با؛ میهست ینظام رصد ازمندین رانیدر کشور ا
اتخاذ شده با  یهااستیو س یفناور علم و یهایورود سهیمقاباید صورت بگیرد؛  نخبگان(

 بیرق یرصد کشورهاانجام شود؛  کشور یازهایانداز و نچشمرصد طبق صورت گیرد؛  هایخروج
رصد ؛ علم باعث و حرکت و اقتدار است؛ صورت گیردها سنجش حرکت و روشانجام شود؛ 

از اهداف رصدخانه باال بردن سطح عموم جامعه در مورد  یکیصورت گیرد؛ علمی و سیاسی 
 .علم، فناوری و نوآوری است

و  یفناور ،جامعه در مورد علم یو عموم یها باال بردن سطح آگاهاز اهداف رصدخانه یکی 
 یآگاه شیرا جهت افزا یها در جهان گزارشاتاز رصدخانه یاریکه بس یاست به نحو ینوآور

بند دو اصل با ف ده نی. ادهندیهمگان قرار م اریدر اخت پرتال قیاز طر گانیعموم به صورت را
باال بردن سطح »: بند آمده است نیدارد. در ا یخوانهم یاسالم یجمهور یاسدوم قانون اس

های گروهی و استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای با های عمومی در همه زمینهآگاهی
)نظام آموزش  یعلم و فناور یکل یها استیس یبه بندها یابیدست نیهمچن «وسایل دیگر

 ی، فناورعلم یهارصدخانه فیرصد مداوم است و از وظا ازمندی( نیو فناور قاتیتحق ،یعال
 ،یعلم یهاقطب ییاست، شناسا یجهان یهادر تمام عرصه یعلم شرفتیکمک به پ ینوآور

و کمک  یبا هدف خدمت رسان خانهرصد هاست.رصدخانه فیوظا گریاز د ختگانینخبگان و فره
 یهاتیفعال . ازکندیم تیفعال یو نوآور یعلم، فناور یدرست در عرصه یهااستیبه اتخاذ س

 یارائه زیاست و ن یو نوآور یعلم، فناور ینهیدر زم یابیشاخص و ارز دیرصدخانه تول گرید
ها مکمل کار اقدام. رصدخانه دست در یهاها جهت اصالح و بهتر شدن امور و پروژهراهکار
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 نیا یشوند. همهیم یدانش یجوامع جادیدو در کنار هم باعث ا نیدانش هستند و ا تیریمد
-سه یبه قوا یاست که توسط مقام معظم رهبر یعلم فناور یکل یهااستیس یموارد در راستا

به  یو نوآور یعلم، فناور یرصدخانه جادیکشور ا یجامع علم ینقشه در گانه اعالم شده است.
 از در چند اصل و بند نقشه آمده است. یراهبرد مل کیو رصد به عنوان  یاقدام مل کیعنوان 

توان نتیجه گرفت ایجاد رصدخانه یک ضرورت است و این این بندها که در باال ذکر شد می
و  یمراکز دانشگاه ،یعلم یهاانجمناز جمله های مختلف رصدخانه باید با مشارکت گروه

رصد با توجه  . رصد باید مداوم و در محیط کالن صورت گیرد.ی صورت گیرددولت ریسسات غؤم
وزارت آموزش و  یحوزه کار ،دار، دانشگاهتیالو یهاحوزههای به نیاز حال و آینده و در زمینه

امور رصد  زین یگرید یو رصدخانهصورت گیرد  بازار یازهایو ن ینوآور ،یعلم، فناور ،پرورش
انقالب  یعال یبه شورا دیکشور را انجام داده و گزارشات را با یجامع علم یمربوط به نقشه

جامع علمی کشور،  ی)نقشه دیکار نما یانقالب فرهنگ یعال یشورا نظر ریدهد و ز لیتحو یفرهنگ
 موضوعات مختلف متولی رصدخانه را به یک وزارت یا سازمان درپنجم توسعه  ی. در برنامه(1311

 یهاها و نهادارگان یشود ولینم دهیها درصدخانه نیا انیم یسازو شبکه یهمکارسپرده است. 
اصل  استیس یقانون اجرا در دانسته است. امر رصد یبا متصد یمربوطه را موظف به همکار

 11 هماد« د»توان گفت در بند یدر واقع م د.شویم دهید یتا حدود یسازو شبکه یهمکار 44
را بر عهده  یرصد اقتصاد تیولئتعاون مس اتاقو  رانیمعادن ا عیو صنا یبازرگان اتاققانون  نیا

 یاجمال یواقع با بررس دراقتصاد هستند.  ینهیدر زم یعلم، فناور یرصدخانه یدارند و به گونه
 زا یو نوآور یمعلوم شد رصدخانه و رصد علم، فناور رانیا یاسالم یدر جمهور دستیاسناد باال

در جهان و  یعلم و فناور یرصدخانه جادیدر ا یتضاد دارد. ییسو نقش واال نیبه ا 08 یدهه
 یهمکار ی،سازهشود. شبکیم دهید رانیا یمد نظر در اسناد باالدست یعلم و فناور یرصدخانه

 ینوآورو  یفناور ،علم یابیجامع جهت ارز گاهیپا هیها جهت تهو مشارکت داده یسازمان نیب
پنجم توسعه امر رصد در هر  یاست که در برنامه یدر حال نیهاست. االزم در رصدخانه یامر
و بهداشت،  ی، فناورقاتی، تحقخانه  علومدو وزارت ثالًسازمان سپرده است. م کیرا به  نهیزم

ت و پردازند. وزارت اطالعایها مشاخص شیبه طور جداگانه به پاال یدرمان و آموزش پزشک
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طور در  نیپردازد و همیالعات مطا یدر حوزه فناور یهاارتباطات جداگانه به رصد شاخص
 یجامع علم یدهد. در نقشهیرصد را انجام م رجداگانه سازمان مربوطه کا زین گرید یهابخش

 ،علم یاز رصدخانه یبهتر ریتر بوده و تصوکینزد یعلم و فناور هایبه رصدخانه دگاهیکشور د
علم، فناوری و نوآوری در ایران باید با  یدر واقع رصدخانه .دهدینشان م یو نوآور فناوری

های علمی و دولتی، انجمنهای گذار، سازمانسیاست یهاها، سازمانخانهوزارتمشارکت 
توجه به  باید شکل بگیرد. بخش خصوصی در اسناد باالدستی ایران ذکر نشده است. با هادانشگاه

شود بهتر رسانی میوصی کمتر در جایی بایگانی و اطالعکه اطالعات در مورد بخش خص این
علم، فناوری و نوآوری با  یاست رصدخانه با بخش خصوصی نیز فعالیت داشته باشد. رصدخانه

های مبتنی بر کند اطالعات الزم جهت تجزیه و تحلیل و اتخاذ سیاسترصد مداوم تالش می
ها علم، فناوری و نوآوری کشف روندها و یکی از اهداف رصدخانه اهم نماید.علم و فناوری را فر

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیازمند به رصد مداوم و  یباشد. لذا جهت ارائهی الگو میارائه
 علم، فناوری و نوآوری هستیم. یایجاد رصدخانه

 پیشنهاد حاصل از پژوهش .7
 در نوآوری و علم، فناوری  یظم رهبری رصدخانهعطبق بیانات مقام مشود یم شنهادیپ

ها و ورودیاین رصدخانه به رصد مداوم ایران و کشورهای رقیب بپردازد. و  ایران شکل گیرد.
های علم و فناوری را جهت کمک به اتخاذ سیاست درست مقایسه نماید. رصد علمی و خروجی

 نظر گرفته شود.نار هم باشد. در امر رصد نیازهای کشور در کدر  یاسیس

 ها، انجمنهای مختلف، دانشگاههمکاری میان سازمان یایجاد شبکهشود میاد هپیشن-
کید بر أتجربه موفق رصدخانه در کشورهای دیگر ت صورت گیرد. هاخانههای علمی و وزارت

 سازی است.همکاری و شبکه
  نوآوری صورت گیرد.پایگاه اطالعاتی جامع برای اتخاذ تصمیم مبنی بر علم، فناوری و 
 ایران و رقبا جز دستور کار رصدخانه قرار گیرد. محیط کالن و رصد مداوم 
  یبا توجه به آیندهبرتر  یهاتصمیمات و سیاستشود رصدخانه در اتخاذ میپیشنهاد 

 .ها باشد.گیریاری رسان در تصمیمیو چشم اندازهای ایران  علم، فناوری و نوآوری
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