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 دهيچک
. گذاران روشن شد در بیانیه گام دوم انقالب اسالمي، انتظارات مقام معظم رهبري از جوانان در حوزه علم و پژوهش بیان و تكلیف براي سیاست :زمينه و هدف

ههاي   يد بتوان با توجه بهه پیشهرفت  تأکید شده است؛ لذا با 0217نقشه جامع علمي کشور حدود سیزده سال پیش تصويب شده و بر روزآمدسازي آن در سال 

 .تر نقشه راه جديدي براي پیشبرد علم کشور در هماهنگي کامل با بیانیه گام دوم تدوين کرد علمي و تجربیات کشور در حوزه علم و فناوري، هر چه سريع

تندات علمي در مورد پیشرفت علمي و تعهداد  هاي مقام معظم رهبري، اسناد باالدستي و مس با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفي، توصیه :روش

 . ها و راهكارهايي در مورد تدوين نقشه راه علمي کشور ارائه شد هاي مختلف، مورد بررسي قرار گرفت و چالش مقاالت علمي در حوزه

هاي جهاني ياد شده،  يابي به رکورد ستهاي اخیر، سرعت رشد علمي و د گام دوم انقالب اسالمي از رستاخیز علمي در سال هرچند در بیانیه :ها يافته

هاي دانش، ادامه شتاب علمي و جهاد  در اين بیانیه برجوشاندن چشمه. ها نیز ذکر به میان آمده است ولي از عقب ماندگي تاريخي و عقب بودن از قله

 . علمي توصیه اکید شده است

بوجود آمده، کشورمان بايد بتواند با نقشه راه علمي مدبرانه و منطبق با بیانیه  با توجه به رقابت شديدي که در جهان براي شتاب علمي :گيري نتيجه

هاي مهم علمي کشور، حوزه سالمت است که پیشرفت در آن بروز و ظهور سريعي در جامعه دارد؛ لذا بايد نقشه  يكي از حوزه. گام دوم را محقق کند

تواند جمههوري   ترسیم هوشمندانه يک نقشه ده ساله براي اين حوزه بسیار مهم علمي مي. باشدگیري داشته  بندي شده با اهداف قابل اندازه راه زمان

 .هاي بزرگ جهان در آينده نزديک مطرح کند اسالمي ايران را به عنوان يكي از قدرت
 

 گذاري ايران، تحقیق و توسعه، سیاست علمي، سیاست :ها كليدواژه

 
 مقدمه

دي در حال پیشرفت است و بسیاري از امروزه علم با سرعت بسیار زيا

مسلما . کنند کشورهاي جهان به دست يابي به قدرت از مسیر علم فكر مي

در میان کشورهاي جهان، کشوري به قدرت دست خواهد يافت که بتواند 

ههاي   در مرحله اول برنامه و نقشه راه داشته باشد و در مرحله دوم برنامهه 

ي مههم عصهر   هها  يكي از تفهاوت . ساندخود را در زمان مشخص به انجام ر

اکنهون بسهیاري از   . حاضر با اعصار گذشهته، سهرعت رشهد علمهي اسهت     

داننهد و لهذا    کشورهاي جهان کلید پیشرفت خود را در رشهد علمهي مهي   

کشورهايي که به جرگه تولیدکنندکان علم پیوسته اند، هر روزه بیشتر مي 

دنبهال   هات علمهي را به  اين افزايش تعداد کشورها که افهزايش تولیهد  . شود

وجود آورده است که حاصل آن رشد  هداشته، رقابت جديدي را در جهان ب

ثیر دارند، أبا توجه به اينكه علوم مختلف بر يكديگر ت. علمي روزافزون است

تحوالت عظیم نه تنها در  أبنابراين گاه يک تحول در يک حوزه علمي، منش

همهین امهر موجهب    . سهت ي ديگهر علمهي ا  هها  آن حوزه، بلكهه در حهوزه  

گیري همزمان در چندين حوزه علمي مي شود و لذا الزم است تها   سرعت

هر چند سال و درجهت همهاهنگي و همراسهتايي بها تحهوالت جديهد در      

 . ي علمي، نقشه راه علمي روزآمدسازي شودها حوزه

 

 روش
در قدم نخست فرمايشهات مقهام   . اي کاربردي است مقاله حاضر مقاله

. حرکت علمي و نقشه جامع علمي مورد واکاوي قرار گرفت معظم رهبري

آوري اطالعهات در مهورد    در قدم بعد به صورت هدفمند به بررسي و جمع
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 بیانیه گام دوم انقالب اسالمي و نقشه راه علمي کشور

 221/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

هاي علمهي   پیشرفت علمي، نقشه راه علمي، تعداد مقاالت منتشره و حوزه

همچنهین  . المللهي پرداختهه شهد    مقاالت از تارنماهاي علمي ملهي و بهین  

بها تحلیهل   . ايران و کشورهاي منتخب بررسي شهد  هاي جامع علمي نقشه

ههايي بهراي تهدوين     ها بیان و توصهیه  محتواي مطالب بدست آمده، چالش

با درنظر گرفتن انتظارات مقام معظهم رهبهري و   . نقشه راه علمي ارائه شد

 .راهكارهايي پیشنهادشد اسناد باالدستي

 

 ها يافته
مي با تحوالت علمهي  هاي جهاني را که ارتباط مستقی يكي از شاخص

توان تعداد مقاالت علمي منتشره از تمامي کشهورهاي جههان در    دارد؛ مي

براي دستیابي به يک درک صهحی،، کشهورهاي جههان را از    . سال دانست

دسهته اول  . کننهد  منظر فعالیت علمي، بهه سهه دسهته کلهي تقسهیم مهي      

درآمد  کشورهاي با درآمد اقتصادي باال هستند و پس از آن کشورهايي که

گیرند و دسته سوم را کشورهايي تشهكیل   متوسط رو به باال دارند قرار مي

گذاران کالن علمي،  سیاست. دهند که درآمد متوسط رو به پايین دارند مي

فعالیت علمي را با توجه به رونهد تغییهرات کشهورها در يهک بهازه زمهاني       

منتشهره از  تعهداد مقهاالت    0در شكل . دهند طوالني مورد بررسي قرار مي

ساله يعنهي از سهال    22سه دسته کشورهاي ذکر شده در يک بازه زماني 

توانهد الگهوي مناسهبي از     نشان داده شده اسهت کهه مهي    2121تا  0110

مجموع مقهاالت   0110در سال . سرعت رشد علمي در جهان را ارائه دهد

منتشره از اين سه دسته کشورها، به حدود يهک میلیهون مقالهه رسهیده،     

بنابراين . به حدود سه میلیون مقاله رسیده است 2121که در سال  ليدرحا

نكته بسیار مهمي . سال، رشد علمي در جهان سه برابر شده است 22طي 

مشهود است رشد شديد کشورهاي با درآمد متوسط رو به  0که در شكل 

حهدود صهد ههزار مقالهه      0110اين کشورها در مجموع در سال . باالست

تعدا مقاالت آنها بهه   2121اين در حالي است که در سال  منتشر کردند و

بنهابراين اگرچهه رشهد    . بیش از يک میلیون و صد هزار مقاله رسیده است

 811از )ساله حدود دو برابر شده  22کشورهاي با درآمد باال در بازه زماني 

، ولهي رشهد کشهورهاي درآمهد     (هزار به يک میلیون و ششصد هزار مقاله

بینهي   پهیش . باال، بسیار بیشتر از ايهن کشهورها بهوده اسهت     متوسط رو به

شود که کلوپ کشورهاي با درآمد متوسط رو به باال در چند سال آينده  مي

 (.0)تراز کشور کشورهاي با درآمد باال کنند تولیدات علمي خود را هم

ي اين شكل نشانگر يک امر بسیار مهم و يک تغییر پارادايم در ها داده

اني است و آن تغییر تدريجي جغرافیهاي علهم و بهه تبهع آن     معادالت جه

هاي علمي کهه   سال گذشته فعالیت 22طي . تغییر جغرافیاي قدرت است

تنهايي به گروه کشورهايي با درآمد باال اختصاص داشهت رقیهب بسهیار     به

جدي و جديدي پیداکرده که کشهورهاي بها درآمهد متوسهط رو بهه بهاال       

تهوان بهه    اند مي ر اين رشد سهم بسزايي داشتهاز کشورهايي که د. هستند

  .چین، روسیه و جمهوري اسالمي ايران اشاره داشت

. نكته اساسي در اين تغییهرات، چیسهتي، چرايهي، و چگهونگي اسهت     

هها در   کشورهاي با درآمد متوسط اعم از رو به باال يها رو بهه پهايین، سهال    

شي کشورهاي با درآمد ک غفلت بسر مي برند و بیشتر مورد استثمار و بهره

دلیل اصلي اين امر توافق علمي کشورهاي با درآمد باال بود کهه  . باال بودند

 در.  کشي کنند ها از ساير کشورهاي جهان بهره به آن وسیله توانستند سال
 

 
 (1)0202تا  1119هاي  مقاالت علمی كشورهاي با درآمد باال، متوسط رو به باال، و متوسط رو به پايين طی سال -1شکل 
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 و همكاران سیدمهدي سیدي

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  هنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فر /221

دنیاي غرب بهه برکهت دانهش خهود بهود کهه       »: بیانیه گام دوم آمده است

توانست براي خود ثروت و نفوذ و قدرت دويست ساله فراهم کند و با وجود 

هاي اخالقي و اعتقادي با تحمیل سبک زندگي غربي به  تهیدستي در بنیان

اد آنها را به دست جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتص

هاي اخیهر و   بیداري کشورهاي با درآمد متوسط رو به باال در سال. «گیرد

. ها محسوب مهي شهود   پرداختن به مقوله علم، دلیل اصلي رشد اين کشور

ريزي است که اغلب اين کشهورها بها اهمیهت     پس از بیداري نیاز به برنامه

را تهدوين و اجرايهي    ي زمان بندي شهده و مهدوني  ها دادن به علم، برنامه

براي مثال چین نقشهه جهامع   . هويداست 0کردند که حاصل آن در شكل 

را اجرايي کرد، برنامه ساخت  2122علمي خود را تدوين کرد، برنامه چین 

چین را به اجرا گذاشت، برنامه هزار دانشهمند را تهدوين و اجرايهي کهرد،     

را مهدون و  ( يمانند هوش مصهنوع )هاي هويت ساز خود  سندهاي فناوري

اجرايي کرد و در نهايت رشد علمي، و فناوري و به تبع آن رشد اقتصهادي  

تواند براي مها بسهیار در     پرداختن به اين اسناد مي(. 2)زيادي پیدا کرد

نكته اساسي در ايهن اسهناد،   . کند آموز باشد که مجال ديگري را طلب مي

نشان از عزم جهدي  موقع و به جاي هر يک از آنهاست که  اجرايي شدن به

در نهايت و تا امروز، کشور چین نهه  . گذاران کالن اين کشور دارد سیاست

تنها رقیب؛ بلكه تهديدي جدي براي کشورهايي مانند آمريكا و نیز اتحاديه 

 .شود اروپا محسوب مي

در يک جمع بندي کالن، ابتدا کشورها به عقب ماندگي خود آگهاهي  

گذاران کالن و  در سط، سیاست) زم جديکنند، در مرحله دوم ع پیدا مي

بهراي جبهران ايهن عقهب مانهدگي را بوجهود       ( همه در سط، عامه مهردم 

کنند و  ريزي مي آورند، در مرحله سوم، براي جبران عقب ماندگي برنامه مي

مرحله پهنجم و  . کنند هاي تدوين شده را اجرايي مي در مرحله بعد، برنامه

هها و   است، نظارت و ارزيهابي پیشهرفت   نهايي که خود مرحله بسیار مهمي

  .هاست شايد به روز رساني يا اعمال تغییرات الزم و ضروري در برنامه

هاي مهم که توسط بسیاري از کشورها براي دسهت يهابي    يكي از برنامه

از منظهر  . شود، نقشهه راه پیشهرفت علمهي اسهت     به قدرت علمي تدوين مي

وين برنامهه و بهه تبهع آن ايجهاد     تاريخي، اولین کشوري که توانسهت بها تهد   

ي بزرگ علمي دست پیدا کند و خهود را بهه   ها ساختارهاي الزم به پیشرفت

آمريكا در طول جنهگ جههاني   . عنوان يک ابر قدرت معرفي کند، آمريكا بود

ههاي   پي برد و توانست با تدوين اولويهت  ها دوم به قدرت علم و تاثیر دانشگاه

هاي علمي اين کشور نظم دههد و   به فعالیتخود و ايجاد يک ساختار جديد 

هاي دولت مرکزي سهاختارهاي الزم ديگهر    ريزي بتدريج و با حمايت و برنامه

در ايهن هنگهام   . را ايجاد کند و در نهايت شكوفايي علم و فناوري را رقم بزند

اي از جهان درگیر جنگ و سپس بازسهازي خسهارات ناشهي از     بخش عمده

تاريخي، آمريكا توانست به عنوان تنها کشهور فعهال    جنگ بود و در اين خالء

تهدوين  . در اين زمینه فاصله خود را با ساير کشهورها ههر روزه بیشهتر کنهد    

ها و پرداختن به آنها نقطه کانوني و مرکزي در نقشه راه آمريكا بهوده   اولويت

، قانون بنیاد علم آمريكا توسط کنگره اين کشور بهه   2120در سال  .و هست

هاي علمي و فناوري آمريكا را  رساني شد و در همین سال کنگره اولويتروز 

که در واقع نقشه راه پیشرفت علمي اين کشور اسهت نیهز تهدوين و منتشهر     

یس جمههور  يگذاري علمي و فناوري که در دفتر اجرايي ر دفتر سیاست. کرد

آمريكا مستقر است و رئیس اين دفتر عضو کابینهه اسهت؛ مسهیولیت رصهد     

یرات و تحوالت علمي و بهه روز رسهاني اسهناد راهبهردي ايهن کشهور را       تغی

هاي محیطهي   همچنین دفتر علم در کنگره آمريكا نیز با ارزيابي. برعهده دارد

در سهه سهال   . المللي مسیولیت به روز رساني قوانین را بهر عههده دارد   و بین

زه اخیر تحوالت راهبهردي وسهیعي در حهوزه علهم و فنهاوري بهويژه در حهو       

ههاي چهین و نیهز تهدوين      صیانت از دستاوردهاي علمي، مقابله با پیشهرفت 

هاي اقتدار آفرين به انجام رسیده که در مجالي ديگهر   اسناد راهبردي فناوري

در مجموع آمريكا با رصد رقباي خهود در حهوزه   . به آنها پرداخته خواهد شد

ت الزم در جههت  علم و فناوري همواره بدنبال به روز سهاني و ايجهاد تغییهرا   

 .حفظ مرجعیت علمي خود است

از کشورهاي آسیايي که سابقه خوبي در تدوين نقشه راه علمهي دارد  

قهانون پايهه علهم و     0112اين کشور در سهال  . توان به ژاپن اشاره کرد مي

فناوري اين کشور را مصوب کرد که تصويب اين قانون خود تحول بزرگهي  

دولت ژاپن پهس از تهدوين ايهن    . دشو در پیشرفت اين کشور محسوب مي

قانون، بالفاصله نقشه راه علمي پنج ساله اول خود را ترسیم و اجرايي کرد 

هاي  پس از اتمام اولین برنامه، برنامه. به اجرا گذاشته شد 2111که تا سال 

پنج ساله بعدي که هدايت کالن آنها بر عههده نخسهت وزيهر ژاپهن اسهت      

هاي ژاپن  شايان ذکر است که برنامه (.2)دارداجرايي شده که تاکنون ادامه 

در پیشرفت علم و فناوري مورد تقلید کشورهايي مانند کره جنوبي، چین، 

ههاي داخلهي،    و مالزي قرار گرفت و آنها نیز توانستند با توجه بهه ظرفیهت  

در حهوزه سهالمت مطهابق    . نقشه راه علمي خود را مدون و اجرايي کننهد 

از . اين کشور طب بازساختي اعالم شهده اسهت   آخرين سند ژاپن، اولويت

کشورهاي ديگري که نقشهه راه علمهي خهود را تهدوين و اجرايهي کهرده       

اکنهون بسهیاري از کشهورها ماننهد     . توان به هندوستان اشهاره داشهت   مي

عربستان سعودي، امارات متحده عربي و برخي کشورهاي آفريقايي نقشهه  

 . اند علمي تدوين و اجرايي کرده راه علمي خود را براي رسیدن به اهداف

 

پيشرفت علمی از منظرر تدرداد مقراالت منتشرره در     
 پانزده كشور اول جهان

ههاي مختلفهي دارد    ترگفته شد، پیشرفت علمي شاخص چنانچه پیش

طهور معمهول بها     پیشرفت کمي را بهه . که يكي از آنها پیشرفت کمي است

گیري به تنهايي  چه نتیجهاگر. کنند گیري مي شمارش تعداد مقاالت اندازه

هاي جدي داشهته باشهد، ولهي ايهن      تواند آسیب با اتكا به اين شاخص مي

در . دههد  شاخص تا حدودي فعالیت و توان علمي هر کشوري را نشان مي

بورد ملي علم آمريكا طي گزارشي از پانزده کشور اول دنیها از   2120سال 
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 بیانیه گام دوم انقالب اسالمي و نقشه راه علمي کشور

 220/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

نشان داده شده  0جدول  منظر تعداد انتشارات علمي را منتشر کرد که در

گذاران علمي تهیه و تهدوين شهده،    در اين جدول، که براي سیاست. است

. ، را پوشش داده شده است2121تا  2101از سال  يک بازه زماني ده ساله،

حهدود   2101دهد که چین در سهال   نگاهي گذرا به اين جدول نشان مي

تشر کرده و اين در حالي صد هزار مقاله در مقايسه با آمريكا کمتر مقاله من

هزار مقالهه بیشهتر از    211توانسته بیش از  2121است که چین در سال 

پشت سر گذاشتن آمريكا، کشوري که پهس از جنهگ   . آمريكا منتشر کند

گذاران علمي آمريكا بسیار  جهاني دوم رقیبي جدي نداشت، براي سیاست

زي چین در پشت سهر  ري دهد که برنامه اين امر نشان مي. نگران کننده بود

کشور سوم که . گذاشتن آمريكا از نظر تعداد مقاالت علمي موفق بوده است

کند هند است که توانسته  خود را براي طرح در جامعه علمي دنیا آماده مي

خود را باالتر از کشورهايي مانند آلمان و بريتانیا قرار دهد و  2121در سال 

 (. 0)شته باشددرصد تولید علم جهان را دا 2بیش از 

نرخ رشد مرکب ساالنه در تولید انتشهارات علمهي در جههان از سهال     

تولیدکننهده   02در میهان  . درصد بهوده اسهت   4، حدود  2121تا  2101

بزرگ مقاالت علمي، کشورهايي با نرخ رشد مرکب ساالنه باالتر از میانگین 

، (درصد 1)، جمهوري اسالمي ايران (درصد 01)جهاني عبارتند از روسیه 

بهر عكهس،   (. درصهد  2)و برزيهل  ( درصد 8)، چین (درصد 1)هندوستان 

رشد منفهي را  ( درصد -2/1)، و فرانسه (درصد -0)کشورهايي مانند ژاپن 

و ( درصهد  0)، بريتانیا (درصد 0)دهند و کشورهايي مانند آمريكا  نشان مي

بايهد  البتهه  . ، نرخ رشد کمتري از میانگین جههاني دارنهد  (درصد 0)آلمان 

توجه داشت که کشورهاي با نهرخ رشهد پهايین، کشهورهايي هسهتند کهه       

اند ظرفیت علمي خود را چندين دهه قبهل بهه حهد مهورد انتظهار       توانسته

رشهد جههاني   . برسانند و اکنون تالش دارند تا اين ظرفیت را حفظ کننهد 

میلیهون در سهال    1/2بهه   2101میلیهون در سهال    1/0مقاالت علمهي از  

در ايهن میهان سههم    . چهار کشور بزرگ راهبري شده است ، توسط2121

درصد است که  2درصد و آمريكا  0درصد، روسیه  1درصد، هند  20چین 

در مجموع، حدود نیمي از افزايش تعداد مقاالت علمهي در حهوزه علهوم و    

ههاي ايهن    داده. انهد  مهندسي را در اين بازه زماني به خود اختصهاص داده 

درصهدي   1جمهوري اسالمي ايران با نرخ رشهد   دهد که جدول نشان مي

بیش از دو برابر رشد متوسط جهاني باالتر بوده و پس از روسیه توانسته به 

 .مقام دوم جهان در رشد تعداد مقاالت در حوزه علوم ومهندسي دست يابد

 

 هاي علمی پيشرفت علمی از منظر حوزه
 ريههزي علمههي، تعیههین  يكههي از مهمتههرين اهههداف هههر برنامههه 

هايي است که هرکشور بايد زمان، نیروي انساني و منابع مالي  اولويت

بورد ملي علم آمريكا در يک بررسي که . خود را در آنها مصروف کند

در آن مقاالت علمي منتشره از چند کشور مهم را مورد برسي قهرار  

داده، مقاالت کشورها را بر اسها  هشهت حهوزه علمهي تفكیهک و      

در اين بررسي علم بهه هشهت حهوزه اصهلي     (. 0)گزارش کرده است

علوم زيست شناسي  -2علوم سالمت، -0: تقسیم شده که عبارتند از

 علهوم کهامپیوتر و ارتباطهات،     -4علوم مهندسهي،   -2و بیومديكال، 

علهوم   -8علهوم اجتمهاعي، و    -7علوم شیمي،  -0علوم فیزيک،  -2

يتانیا، و نیز کشورهاي آمريكا، چین، هند، ژاپن، بر 2در شكل . مواد 

اتحاديه اروپا در هشت حوزه علمي ذکهر شهده مهورد بررسهي قهرار      

جالب است که آمريكا، بريتانیا، ژاپهن و اتحاديهه اروپها از    . اند گرفته

در ايهن کشهورها حهوزه    . کننهد  اي مشابه تبعیت مي الگوي تا اندازه

هاي علمي قرار دارد  سالمت با اختالف زياد در مقايسه با ساير حوزه

ايهن  . و پس از آن حوزه علوم زيست شناسي و بیومديكال قرار دارد

امر نشانگر اين اسهت کهه ايهن کشهورها اولويهت اصهلي خهود را در        

در حالیكه در چین اولويهت  . تحقیقات بر اين دو حوزه قرار داده اند

اصلي بر حوزه مهندسي قرار دارد و در هند ايهن علهوم کهامپیوتر و    

. ين درصد را به خود اختصهاص داده اسهت  ارتباطات است که بیشتر

نكته ظريف ولي بسیار حايز اهمیهت پهرداختن آمريكها و بريتانیها و     

اتحاديه اروپا به علوم اجتمهاعي اسهت کهه درصهد قايهل تهوجهي از       

هاي پژوهشي اين کشورها در اين حوزه علمي است و اين در  فعالیت

اپهن، بهرون   هند، چین و يا حتي ژ: حالي است که کشورهايي مانند

 . اند دادهاي علمي زيادي در اين زمینه نشان نداده

کشور و مجمهوع   2برون داد نقشه راه علمي اين  2در واقع شكل 

وتعداد و درصد مقاالت در هر يهک از  ( 0)دهد اتحايه اروپا را نشان مي

بهراي مثهال، در   . هشت حوزه علمي، نشان از اولويت اين کشورهاست

هاي مهم علوم مواد بوده و درصد مقهاالت   ويتچین و هند يكي از اول

در واقهع  . هاي مورد مقايسه بیشهتر اسهت   اين دو کشور از ساير کشور

ههايي   بخش مرکزي و بسیار مهم يک نقشه راه علمي، تمرکز بر حوزه

مهمتهرين مبنها بهراي    . است براي کشور مورد نظر اقتدار آفرين است

پژوههي و توجهه بهه مگها      يندهتوان از يک سو آ ها را مي تدوين اولويت

ههاي داخلهي اعهم از     ترندهاي جهاني دانست و از سوي ديگر ظرفیت

ها، سابقه و توان موجهود، سهرمايه گهذاري،     نیروي انساني، زيرساخت

بهدين دلیهل اسهت کهه     . موقعیت جغرافیاي سیاسي، و رقابت دانسهت 

نقشه راه علمي هر کشور مخصوص آن کشور است، اگر چه در آينهده  

وهي و در نظر گرفتن مگا ترندهاي جهاني با ساير کشورهاي جهان پژ

 .مشابهت خواهد داشت

در کل، جهان در آينده در سه حوزه شاهد تحوالت عظیم خواهد بودو 

هها را در دسهت گیهرد ابرقهدرت      هر کشوري بتواند رهبري در ايهن حهوزه  

حوزه اول هوش مصهنوعي اسهت کهه تمهامي ابعهاد      . محسوب خواهد شد

مهندسي زيسهتي اسهت    دوم. زندگي بشريت را تحت تأثیر قرار خواهد داد

که حوزه سالمت را در جهان دگرگون خواهد کرد و سوم حهوزه کوانتهوم   

  .وجود خواهد آورد هاست که تحوالت عظیم و همه جانبه اي در جهان ب
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 و همكاران سیدمهدي سیدي

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  هنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فر /222

 (1) 0202و  0212كشور اول جهان در حوزه علوم و مهندسی در سال  11تدداد و درصد مقاالت  -1جدول 

 رتبه كشور/منطقه 0212 0202 درصد نسبت به كل جهان درصد تجمدی نسبت به كل جهان

 - جهان 091289020 291419817 - -

 0 چین 701,218 744,001 77/22 77/22

 2 متحدهاياالت  202,411 820,422 21/02 28/28

 2 هند 222,01 202,041 17/2 22/42

 4 آلمان 222,17 271,011 72/2 17/47

 2 انگلستان 180,14 204,012 21/2 00/21

 0 ژاپن 224,018 104,010 42/2 11/24

 7 روسیه 822,22 107,81 10/2 02/27

 8 ايتالیا 222,28 401,82 11/2 10/01

 1 جنوبيکره  224,21 411,72 40/2 22/02

 01 برزيل 210,40 212,71 21/2 10/04

 00 فرانسه 211,08 471,00 20/2 07/07

 02 کانادا 442,20 822,02 24/2 40/01

 02 اسپانیا 120,41 028,02 22/2 04/70

 04 استرالیا 000,40 810,01 17/2 70/72

 02 ايران 014,24 722,27 10/0 08/72

 

فشرده راهبردها و رهنمودهاي مقرام مدظرر رهبرري    
 درخصوص نقشه جامع علمی كشور

توسهط   0282سال طور رسمي در  هتدوين نقشه جامع علمي اولین بار ب

طور خالصه منظومه فكري ايشان  هبشده است،  مقام معظم رهبري پیشنهاد

در خصوص نقشه جامع علمي کشور که از تارنماي ايشان استخراج شهده را  

ريهزي           تقسهیم تهوان در برنامهه   »(: 2، 4)توان بدين ترتیهب خالصهه کهرد    مي

ه منسهجم بهراي پیشهرفته علمهي     هاي گوناگون علمي و نداشتن برنام         رشته

 کشهور و  ها و آينده ريزي علمي براي دانشگاه نقشه جامع اسا  برنامه. کشور

چهه چیهزي     اينكهه دربهاره  . انداز و مرجعیت علمهي اسهت   تحقق سند چشم

خواهیم فرا بگیريم؟ چگونهه ايهن    خواهیم تحقیق کنیم؟ چه چیزي را مي مي

شود  ها، مي شوند؟ در کجا از اتصال اين اجزاء علمي پراکنده، به هم متصل مي

ي پیشهرفت علمهي،    ي کشور و حرکت کشور بهره برد؟ در زمینه براي آينده

ي ها ريزي تكلیف ما چیست؟ نقشه جامع علمي بايد دستورالعمل براي برنامه

بعد مقاطع عهالي دانشهگاهي، بعهد از     علمي آينده باشد و از دبستان شروع و

هاي تحقیقاتي و ارتباط با  مراکز تحقیقاتي و پیشرفت مقاطع عالي دانشگاهي،

ههاي فنهاوري در    صنعت و پیشبرد فناوري در کشور و پديهد آوردن جههش  

دبسهتان   نقط شروع نقشهه جهامع از  . هاي مختلف کشور را شامل شود بخش

است و بايد کودک خودمان را از آغاز براي ذهن مولّد، ذهن سازنده و ذههن  

ي آنچه که مربوط به  توسعه در زمینه هاي پنج ساله برنامه. مبتكر آماده کنیم

ي جهامع علمهي    طور دقیق بر طبق نقشه دانش و آموزش عالي است، بايد به

جهامع علمهي نیهاز بهه يهک       براي تحقق، نقشهه . ريزي شود طراحي و برنامه

اي را  ههاي دولتهي برنامهه    بايسهتي مسهیوالن دسهتگاه   . ي اجرايي دارد برنامه

جامع علمي بتواند عملیاتي و پیاده شود و تحقهق    کنند تا اين نقشه طراحي

دار و  ي زمهان ها ريزي نقشه جامع بايد راهبردهاي عملیاتي و برنامه. پیدا کند

اجرايهي الزم دارد، و ههم    جامع علمي، ههم برنامهه   نقشه. منظم داشته باشد

تها برنامهه منحهرف    اي براي اينكه ببینیم چقدر کار پیش مي رود،  رصدخانه

تهیه نقشه جامع تنها کار وزارت آموزش عهالي و وزارت  . نشود، متوقف نشود

بهداشت هم نیست؛ اين کار، کار دولهت اسهت؛ کهار شهوراي عهالي انقهالب       

ساز است، اين کار با زبدگان  گیر و سیاست فرهنگي است؛ کار مجامع تصمیم

امع علمي بايد عملیّهاتي  ج نقشه. ي کشور است و نخبگان و صاحبان انديشه

خهواهیم يهک    ما اگهر مهي   .سازي است گفتمان قدم اوّل شود و براي اين کار

صهورت   اي تحقّق پیدا کند، قدم اوّل اين است که اين خواسته را بهه  خواسته

عمهومي شهود و     شده دربیاوريم و تبديل به يک مطالبه يک گفتمان پذيرفته

ي جهامع   تهیه نقشه شته باشد پس ازسازوکار قوي هم براي نظارت وجود دا

ي جامع علمي به صهدها   ايجاد نظام مهندسي اين نقشه، تبديل نقشه :علمي

ها به پیمانكهاران امینهي کهه عبارتنهد از      ي علمي، و سپردن اين پروژه پروژه

هها، و نیهز ايهن نقشهه بايهد       ها و استادان و مراکز تحقیقاتي دانشهگاه  دانشگاه

ي  نقشهه  .ها را در خهود داشهته باشهد    کردن دانشگاه محور جزئیات مأموريّت

روز  نقشه بايد زنده و پويها و بهه  . جامع علمي کشور بايد به برنامه تبديل شود

اي بشهود کهه    گونه اي بسا تا سه سال ديگر، پنج سال ديگر وضعیت به. باشد

ي دائمي  علمي، نقشه جا کنیم؛ نقشه مجبور شويم بخشي از اين نقشه را جابه

علمهي يهک     نقشه در اين برهه ممكن است. دار است دار و زمان نیست؛ مدت

ي علمي به کلي تغییهر کنهد و چیهز ديگهري      چیز باشد، ده سال ديگر نقشه

رغم زحماتي کهه   به تحول آموزش و پرورش و نقشه جامع علميطرح  .باشد

ي جهامع   نقشه. گونه که بايد، به نتیجه نرسیده است براي آن کشیده شد، آن

االن نُهه سهال گذشهته؛ ايهن را     . روز کننهد  علمي را پس از نُه سال بايستي به

[ بايهد ]روز کننهد، مسهائل جديهدي هسهت کهه       بايستي تجديدنظر کنند، به

 .«بكنند و همه هم البتّه به آن اهمّیّت بدهند واردش
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 بیانیه گام دوم انقالب اسالمي و نقشه راه علمي کشور
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 (1)0202حوزه علمی در سال  8درصد  مقاالت چند كشور جهان در  -0شکل 

 

 گيري نتيجهبحث و 

 آن نقشه راه علمی و تدوين
باالي علم در جههان و   ترگفته شد با توجه به رشد چنانچه پیش

رقابت روزافزون کشورها در پرداختن به علم، بسیاري از کشهورهاي  

را بهراي پیشهرفت علمهي تهدوين و اجرايهي       جهان، نقشه راه خهود 

ههدف  . اند هاي خود را مورد تجديد نظر قرار داده اند و يا نقشه کرده

در اين کشورها بهبود شرايط جامعه است کهه  کالن از ترسیم نقشه 

توان به بهبود شرايط اقتصادي و نیز افهزايش   از اهداف اصلي آن مي

بهر ههر    اجتماعي حهاکم -نظريه مبناي اقتصادي. اشتغال اشاره کرد

بهر ايهن   . نقشي بسیار اساسي در تدوين نقشه راه علمي دارد کشور،

در دسهته اول کهه    .کننهد  اسا  کشورها را به سه دسته تقسیم مي

نظام سرمايه داري بر آنها حاکم است، مانند آمريكا، دولهت بیشهتر   

ههاي   تمرکز خود را بهر ترسهیم خطهوط کهالن پیشهرفت و حمايهت      

ههاي مهالي از علهم و     المللي و در درجهه دوم حمايهت   حقوقي و بین

در اين کشورها بخش خصوصي رشد يافته و به . دهد فناوري قرار مي

. ت و در ترسیم نقشه راه علمي نقشي محوري دارنهد بلوغ رسیده اس

هها و مراکهز تحقیقهاتي خصوصهي      همچنین در اين کشورها دانشگاه

بخهش  . کننهد  ههاي دولتهي رقابهت مهي     وجود دارند که بها دانشهگاه  

هاي مجهز بهراي تحقیهق و توسهعه     خصوصي خود داراي آزمايشگاه

بهراي   ههاي دولتهي نهدارد و خهود رقیبهي      است و نیازي به حمايهت 

بهراي مثهال بودجهه    . شهود  هاي تحقیقاتي دولتي محسوب مي بخش

درصهد توسهط بخهش     72صرف شده در آمريكا در تحقیق و توسعه 

درصد بودجه توسط بخش دولتي  22شود و تنها  خصوصي تأمین مي

جالب است که بودجه صرف شده توسط دولت بیشتر . شود تأمین مي

صوصهي تمايهل زيهادي در    هاي علوم پايه است که بخش خ در حوزه

يكي از نكهات اساسهي در ايهن دسهته،     . گذاري در آنها ندارد سرمايه

هههاي تحقیقههاتي توسههط   رقابههت شههديد در بدسههت آوردن بودجههه 

اعمههال . هها و مراکهز تحقیقههاتي دولتهي و خصوصهي اسهت      دانشهگاه 

هاي مالیاتي براي بخش خصوصي که بهه تحقیهق و توسهعه     معافیت

پذيرنهد   هاي کارآموزي مهي  ويان را براي دورهپردازند و يا دانشج مي

 . توانسته پژوهش، آموزش و ارتباط دانشگاه و صنعت را رونق بخشد

دهنههد کههه بههر نظههام  دسههته دوم را کشههورهايي تشههكیل مههي 

مانند کشورهاي سوئد، دانمارک، فنالنهد،  )سوسیالیستي استوارند 

ايهن کشهورها    در. انهد  و در اين نظام به بلوغ رسیده....( فرانسه و 

المللي را  هاي حقوقي و بین دولت خطوط اصلي پیشرفت و حمايت

هها   هاي دولهت  کند ولي نقش و حمايت مانند گروه قبل ترسیم مي

در اين کشهورها  . تر از کشورهاي سرمايه داري است بسیار پررنگ

. نیز بخش خصوصي بلوغ يافته است و در ترسیم نقشه نقهش دارد 

ورها دولتي هستند و تحصیل در آنها بهراي  ها در اين کش دانشگاه

بخهش  . عموم مردم رايگان است و دانشگاه خصوصي وجود نهدارد 

اي  خصوصي داراي مراکز تحقیق و توسعه است که از دولت بودجه

هاي مالیاتي براي بخش خصوصهي   کنند ولي معافیت دريافت نمي

ر کننهد برقهرا   که به تحقیق و توسعه و پذيرش کارآموز اقهدام مهي  

 ها هاي دانشگاه اگرچه دولت نقشي اساسي در تأمین بودجه. است
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 و همكاران سیدمهدي سیدي

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  هنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فر /224

بر عهده دارد ولي رقابت براي جذب بودجه از دولت برقرار است و 

ها و مراکز تحقیقاتي ساالنه بهراي جهذب بودجهه بها ههم       دانشگاه

 . کنند رقابت مي

ي هها  وجه مشهترک دسهته اول و دسهته دوم، وجهود صهندو      

ي دولهت بهراي   هها  است کهه بودجهه   تخصصي موضوعي و مستقل

ههها و مراکههز تحقیقههاتي بههه ايههن  حمايههت از تحقیههق در دانشههگاه

اعضاي هییت علمي هر سال براي جذب . شود ها تزريق مي صندو 

ها از طريق  در واقع، دولت. کنند ها رقابت مي بودجه از اين صندو 

کننهد،   اعهالم مهي   ها هايي که اين صندو  ها و اولويت اين صندو 

کنند و دانشگاهي  هاي تحقیقاتي ملي را به دانشگاه ارائه مي اولويت

تواند بودجه بیشتري جذب کند که بتواند بیشهتر در راسهتاي    مي

. است، فعالیهت کننهد   گذاران کشور هايي که هدف سیاست اولويت

هها در نقشهه راه علمهي ايهن      ها اعمال سیاسهت  وجود اين صندو 

ها و مراکز تحقیقاتي رونق  ر دانشگاهکشورها را آسان، و رقابت را د

 . بخشیده است

گیرد که قرار دادن  دسته سوم، کشورهاي متنوعي را در برمي

مشابهت اصلي کشورهاي اين . همه آنها در يک گروه آسان نیست

گروه در اين است که همهه تهازه بهه جرگهه تولیدکننهدگان علهم       

در . حال بلوغ است اند و لذا بسیاري از فرايندها در آنها در پیوسته

صورت نوپها و تهازه    بسیاري از اين کشورها، بخش خصوصي نیز به

در برخي از ايهن کشهورها   . تشكیل است؛ اما به بلوغ نرسیده است

هاي دولتي و خصوصي وجود دارد ولي رقابت جدي با هم  دانشگاه

تهر از   ههاي خصوصهي از سهطحي پهايین     دانشهگاه  ندارند و معموالً

در برخي از کشورهاي ديگر، تنهها  . لتي قرار دارندهاي دو دانشگاه

وضههعیت صههنايع هههم مشههابه . هههاي دولتههي وجههود دارد دانشههگاه

در بعضي از اين کشورها صنايع . ها و مراکز تحقیقاتي است دانشگاه

بزرگ و اصلي در دست دولت است و در بعضي ديگر هم دولهت و  

)  هم بخش خصوصي صاحبان صنايع هستند، ولي بخش خصوصي

اين کشورها بها توجهه بهه    . در حال بلوغ است( و نیز بخش دولتي

اجتماعي خود، از کشهورهايي کهه نظريهه    -نظريه مبناي اقتصادي

 . گیرند مشابه خود دارند، براي پیشرفت الگو مي

تهوان   ها و مراکز تحقیقهاتي مهي   هاي کالن بلوغ يافتگي دانشگاه از شاخص

برتهر دنیها از حیهم کمیهت و کیفیهت       به قرار گرفتن در فهرست صد دانشگاه

از . المللهي اشهاره کهرد    هاي فروش رفته، و ارتباطهات بهین   مقاالت، تعداد پتنت

تهوان بهه تعهداد     هاي بلوغ يافتگي صنايع بخش خصوصي کشورها مهي  شاخص

کشهورهاي  . هاي هر کشور در فهرست صد شرکت بزرگ دنیا اشاره کرد شرکت

ه در ايهن دو شهاخص کهالن دانشهگاه و     دسته اول و دوم کشورهايي هستند ک

البتهه تعهداد   . اند و در ههر دو فهرسهت حضهور دارنهد     صنعت موفق عمل کرده

 . ها و صنايع در اين دو فهرست در همه کشورها يكسان نیست دانشگاه

با توجه به آنچه شرح آن گذشت، در درجه اول بايد نقشه راه 

اجتماعي در آن -علمي هر کشور با توجه به نظريه مبناي اقتصادي

گذاران کالن در به  عزم جدي در سط، سیاست. کشور تدوين شود

در نظهر  . انجام رساندن نقشه راه علمي مرحله مههم بعهدي اسهت   

داشتن درجه بلوغ يافتگي هر کشور در حهوزه علمهي نكتهه مههم     

بعدي است زيرا هر راهبرد در نقشه راه علمي براي اجرايي شدن، 

وجهود  . ر سهاختارهاي اجرايهي مهرتبط دارد   نیاز به بلوغ يافتگي د

گفتمان و مطالبه عمومي و حمايت قاطبه مردم ههر کشهور نكتهه    

 . ديگري است که بايد بدان توجه داشت

هها در ترسهیم    ترين ولي در عین حهال مهمتهرين بخهش    يكي از مشكل

نقشه راه علمي کشورهاي دسته سوم، نقطه شروع است که همانها تغییهر در   

هها و   لهذا اعمهال سیاسهت    ، مهد کهودک و دبسهتان اسهت؛   آموزش در سط

هاي نقشه علمي در اين مقاطع بیشتر بايهد بهه تغییهر تفكهر و سهبک       برنامه

هها و   زندگي منجر شود تا طي چند سال بتوانهد نسهلي بها تفكهر و آمهوزش     

يكي از اشهتباهات بهزرگ در   . هاي جديد به اين کشورها تحويل دهد مهارت

ها ست و اين درحالي  ه سوم تمرکز بر تغییر دانشگاهبرخي از کشورهاي دست

است که ورودي دانشهگاه از دبیرسهتان اسهت و در صهورتي کهه ورودي بهه       

اي جديد تربیت نشهده باشهد، دانشهگاه قهادر بهه تغییهر        دانشگاه براي آينده

ي تهدوين شهده در   هها  هها و راهبهرد   زيادي در اين نسل نخواهد شد و برنامه

از سوي ديگر دانش آموزاني کهه حهال   . ر باقي خواهد ماندنقشه راه علمي ابت

شوند؛ زيرا گسسهت   اند؛ دچار ترديد و تضاد فكري مي به دانشجو تبديل شده

شهايد  . کننهد  و عدم بلوغ در بسیاري ساختارها را در کشور خود مشاهده مي

يكي از مهمترين داليل مهاجرت جوانان تحصیل کرده از کشهورهاي دسهته   

کشورهاي دسهته اول و  . رهاي دسته اول و دوم همین امر باشدسوم به کشو

انهد و ايهن جوانهان،     ها و امكانات به بلوغ کافي رسیده دوم از منظر زيرساخت

اين امر بهويژه در  . شوند آينده بهتري را در اين کشورها براي خود متصور مي

عصر حاضر که ارتباطات و اطالعات بسیار وسهیع و سهريع شهده اسهت و از     

طرف ديگر نیاز شديد کشورهاي دسته اول و دوم به نیروههاي متخصهص و   

هها و راهبردهها چهه در     بطور خالصه، گسست برنامهه . بابد اهمیت مي جوان،

فنهاوري و  )سط، قبل از دانشگاه، چه در سط، دانشگاه و چه بعد از دانشگاه 

توانهد عواقهب ناخوشهايندي بهراي کشهورهاي       مي( هاي دانش بنیان شرکت

. ته سوم داشته باشد و نقشه راه تدوين شده به اهداف خود دسهت نیابهد  دس

در کشورهاي دسته سوم، ( و بخش دولتي)عدم بلوغ بخش صنايع خصوصي 

هاي تحقیهق و توسهعه اسهت کهه نهه تنهها        نداشتن و يا ضعیف بودن بخش

اي بهراي جهذب نیروههاي     تواند شغل ايجاد کند؛ بلكه ظرفیهت و عالقهه   نمي

اين امر باعهم ناامیهدي   . کرده دانشگاهي و يا محققان را ندارد جوان تحصیل

بنهابراين  . کند شود و آنها را براي مهاجرت از کشور تشويق مي قشر جوان مي

نقشه راه علمي بايد بتواند به نحوي تهدوين شهود کهه بهه تمهامي فراينهدها       

زمههان توجههه داشههته باشههد و بتوانههد همفكههري، همههاهنگي و همكههاري  هههم
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 بیانیه گام دوم انقالب اسالمي و نقشه راه علمي کشور

 222/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

را در خهود داشهته   ( ههاي مختلهف   براي مثال وزارتخانهه )ي مختلف ها بخش

يک اشتباه رايج ولي مهلک در تدوين نقشهه راه علمهي در کشهورهاي    . باشد

ههاي آموزشهي و تحقیقهاتي را در خهود      دسته سوم اين است که تنها بخش

هها تنهها نیهروي انسهاني      داشته باشد و اين در حالي اسهت کهه ايهن بخهش    

کننهد   در صنايع و خدمات در هر کشوري را تولید مي متخصص براي جذب

هاي خدماتي و صنعتي نقشي بسیار مههم در ادامهه ايهن مسهیر      و لذا بخش

  .دارند که بايد در تدوين نقشه راه علمي نقش داشته باشند

هها   در کشورهاي دسته اول و دوم، طراحي مسیر قبل از دانشگاه سال

با وجود . اند نیز به بلوغ نسبي دست يافتهها  پیش به انجام رسیده و دانشگاه

اين هنوز اين کشورها در حال روزآمد سازي و تغییر در جهت بهبود ايهن  

مسهیر بعهد از   . مسیرها در قبل از دانشهگاه و در سهط، دانشهگاه هسهتند    

دانشگاه، جايي که دانش آموختگان بايد در آنجا مشغول ارائه خدمت شوند 

اند ولي با اين حهال   نیز بلوغ يافته( ا خصوصيهاي دولتي و ي اعم از بخش)

بها تغییهرات    راسهتا شهدن   بطور دائم در حال ترمیم و تغییر در جهت ههم 

 . تكنولوژيک هستند

هههاي علمههي همههواره نیازههها و   رشههد علمههي و بههويژه جهههش 

آورد و از  هاي جديدي را براي کشورهاي جهان بوجود مي درخواست

حهذف  ( بهع آن برخهي مشهاغل   و بهه ط ) هها  سوي ديگر برخي نیهاز 

بويژه )ها  در همین راستا، نحوه عمل و ورود به برخي حوزه. شوند مي

بها تغییهرات تكنولوژيهک    ( در حوزه خدمات مانند بازاريابي و فروش

تغییهرات تكنولوژيهک بهه نوبهه خهود      . شود دچار تغییرات کالن مي

ال براي مث. دهد و پژوهش را نیز تغییر مي( در همه سطوح)آموزش 

با ورود هوش مصنوعي به جوامع بعضي مشهاغل حهذف شهده و در    

. آينده نزديک تعداد بیشتري از مشاغل فعلهي حهذف خواهنهد شهد    

هاي دانشگاهي در آينده نزديک با تسلط هوش مصنوعي  برخي رشته

با تحوالت اخیر در حوزه مهندسي . ها حذف خواهند شد از دانشگاه

ويههرايش ژن و اسههتفاده از هههاي مبتنههي بههر  زيسههتي و ابههداع روش

هاي ژنومي، بسیاري از داروها منقرض خواهند شد و به طبع آن  داده

. هاي داروسازي از دست خواهند رفت بسیاري از مشاغل در کارخانه

اگرچه اين تحوالت باعم ظهور مشاغل جديد نیزخواهند شد، ولهي  

گذران در کشورهاي دسته اول و دوم از هم اکنون در حهال   سیاست

باشند و اين امر بهه يهک    ريزي براي مهندسي جوامع خود مي برنامه

اين نگراني با کمهي  . نگراني عمده در اين کشورها تبديل شده است

يک از داليل . تاخیر زماني به کشورهاي دسته سوم هم خواهد رسید

اصلي بازنگري و روزآمدسازي اسهناد بهاال دسهتي در حهوزه علهم و      

اول و دوم همین امر اسهت؛ زيهرا بايهد    فناوري در کشورهاي دسته 

راسهتايي زيهادي بها جامعهه      نسلي را تربیت کنند که همسويي و هم

تهر شهرح داده شهد،     از سوي ديگر چنانچه پیش. آينده داشته باشد

تغییر جغرافیاي علم که به تغییهرات ژئوپولتیهک خواههد انجامیهد،     

ت که نیاز ي اين گروه بوجود آورده اسها رقابت شديدي را در کشور

ايهن  . به داشتن نقشه راه علمي جديد را صهد چنهدان کهرده اسهت    

از )هاي راهبردي  کشورها با توجه به اهمیت بسیار زياد برخي حوزه

، از حهدود پهنج   (جمله هوش مصنوعي، مهندسي زيستي، و کوانتوم

هها ترسهیم    سال پیش نقشه راه اختصاصي براي هريک از اين حوزه

انهد و ههر    عظیمي در اين مسیر مصروف داشتههاي  اند، بودجه کرده

يک از اين کشورها بدنبال آن است که از کشورهاي رقیهب در ايهن   

 .سه حوزه عقب نماند

 

 بيانيه گام دوم انقالب، نقشه راه علمی كشور و الزامات آينده
در جمهوري اسالمي ايران، سند چشم انهداز مهمتهرين سهند بهاال      

کالن و مهمي را در خود جهاي داده   هاي دستي کشور است که سیاست

تعريف شده که حدود سهه   0414بازه زماني اين سند تا سال (. 0)است

در اين سند جامع، چشم اندازي براي . سال به پايان آن باقي مانده است

، اههداف منهدرج در   0414کشور ديده شده که امیدواريم تا پايان سال 

 22ط مقام معظم رهبهري در  از اسناد مهم ديگر که توس. آن تحقق يابد

بیانیه گام دوم انقالب خطاب به ملت "ابالغ شده  0217بهمن ماه سال 

هاي اين سهند چشهم انهدازي و مههم      در بخش توصیه(. 7)است "ايران

ايهن سهند   . کشور، اولین توصیه به علم و پژوهش اختصاص يافته اسهت 

 نظهر مهمترين سندي است که در بايد بهراي روزآمهد سهازي و تجديهد     

ههاي   پیش از اين سیاسهت  .نقشه راه علمي کشور مورد توجه قرار گیرد

هاي کلي اقتصاد  هاي کلي سالمت، سیاست کلي علم و فناوري، سیاست

هاي کلي آموزش و پرورش ابهالغ شهده کهه ارتبهاط      مقاومتي و سیاست

مستقیمي با پیشرفت علمي و اقتصادي کشور دارد که بايد در بهازنگري  

 . مي کشور مورد توجه قرار گیردنقشه راه عل

مهمترين سند تدوين شده کشور که در واقع نقشهه راه علمهي جمههوري    

بهه   0281اسالمي ايران است، نقشه جامع علمهي کشهور اسهت کهه در سهال      

. تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسیده و مشهتمل بهر پهنج فصهل اسهت     

جهامع علمهي کشهور    هاي بنیادين و الگهوي نظهري نقشهه     فصل اول به ارزش

ههاي   اختصاص دارد و فصول بعدي بترتیب وضع مطلوب علم و فناوري، اولويت

علم و فناوري، راهبردها و اقدامات ملي براي توسعه علهم و فنهاوري در کشهورو    

تهدوين  . فصل آخر به چارچوب نهادي علم، فنهاوري و نهوآوري اختصهاص دارد   

دلیل زمان طوالني براي تهیهه   اين نقشه تجربه جديدي براي کشور بود و بدين

مقام معظم رهبري در بیانهات خهود بهر روزآمهد      0217در سال . آن صرف شد

تحهوالت علمهي در   . سازي و تجديد نظر در نقشه جامع علمي تاکید فرمودنهد 

ي اخیهر، رشهد   هها  جهان، تدوين نقشه راه علمي در بسیاري از کشورها در سال

ه پهانزدهمین کشهور جههان در انتشهار     علمي قابل توجه علمي کشور و صعود ب

مقاالت علمي، تغییرات اقتصادي جهان و نفهوذ روز افهزون علهم و فنهاوري در     

ي راهبهردي و اقتهدار آفهرين کهه آينهده      هها  اقتصاد و خدمات، ظههور فنهاوري  
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حكمراني جهاني را تغییر خواهد داد، شدت يافتن رقابت در تولید علم و دسهت  

الت علمي در منطقه، و تجربیات جديد کشهور در  يابي به مرجعیت علمي، تحو

زيست بوم علم و فناوري از جمله الزاماتي است که بازنگري در نقشه راه علمهي  

برخي کشورها عهالوه بهر تهدوين نقشهه راه علمهي      . کشور را ضروري مي نمايد

ي راهبردي نقشه راه مجزا تدوين نموده اند کهه نشهان   ها کلي خود، براي حوزه

 . ستها يژه به اين حوزهاز توجه و

هاي علمي اقتدار آفرين در کشورمان حوزه سهالمت   يكي از حوزه

ههاي آن، در   نقشه راه علمي در حوزه سالمت با توجه به ويژگي .است

طور اختصاصي تدوين شده، بازه زمهاني اجهراي    هبسیاري از کشورها ب

ي گیهر  گیري بهراي انهدازه   آن مشخص شده و اهداف کمي قابل اندازه

تحقق اهداف در آنها گنجانده شده و راهكارهاي نظهارت نیهز تمهیهد    

باتوجه به اينكه بخش قابل تهوجهي از بودجهه تحقیقهاتي    . شده است

شهود، بخهش مهمهي از نیهروي      کشور در حوزه سالمت مصهروف مهي  

انساني محقق کشور در اين بخش مشغول به کار هستند، دانشهجويان  

رو  تحصیل و تحقیق هستند، از اين زيادي در حوزه سالمت مشغول به

ايهن نقشهه در   . نیاز است تا نقشه راه سالمت براي کشور تدوين شهود 

واقع برشي از نقشه راه جمهوري اسالمي ايران خواهد بود که به حوزه 

ههاي   توانهد آسهیب   عدم تدوين اين نقشه مهي . سالمت اختصاص دارد

در . داشته باشهد جدي براي علم و فناوري کشور، بويژه حوزه سالمت 

بخش دوم اين مقاله به ارائه چند نقشه راه علمي از کشورهاي مختلف 

توانهد   ها که مي پرداخته خواهد شد تا نكات کلیدي و جديد اين نقشه

مورد استفاده در روزآمد سازي نقشه جامع علمي کشهور باشهد ارائهه    

همچنهین بهه چنهد نقشهه راه علمهي حهوزه سهالمت از        . خواهد شهد 

     .انشاهلل. ي پیشرفته خواهیم پرداختکشورها

 

Opinion 
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Abstract 
Background: The Supreme Leader's expectations from the youth in the field of science and research were expressed 

and the task for the policy makers was clarified in the statement of the second step of the Islamic revolution. The 

comprehensive scientific map of the country was approved about thirteen years ago, and its updating was emphasized 

in 2018, therefore, according to the scientific progress and the experiences of the country in the field of science and 

technology, it should be possible to formulate a new road map for the advancement of the country's science as soon 

as possible in full coordination with the statement of the second step.  

Methods: By using qualitative content analysis method the recommendations of the Supreme Leader and top-level 

documents and scientific documents regarding scientific progress and the number of scientific articles in different 

fields were examined and challenges and solutions regarding the preparation of the country's scientific road map 

were presented. 

Results: Although the scientific resurrection in recent years, the speed of scientific growth, and the achievement of 

world records are mentioned in the statement of the second step of the Islamic revolution, but historical 

backwardness and being behind the peaks have also been mentioned. In this statement, creation of the sources of 

knowledge, continuing scientific acceleration and scientific endeavor are strongly recommended. 

Discussion: Considering the intense competition in scientific acceleration that has arisen in the world, our country 

should be able to realize the second step with a prudent scientific road map and in accordance with the statement. 

One of the most important scientific fields of the country is the field of health, in which its progress is rapidly 

emerging in the society. Therefore, the roadmap should have a schedule and measurable goals. Designing a ten-year 

map intelligently for this very important scientific field can promote the Islamic Republic of Iran as one of the great 

powers of the world in the near future. 
 
Keywords: Iran, Policy Making, Research and Development, Science and State 
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