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سخن نخست

اهمیتوجایگاهپژوهشوفنآوري

مهم تری��ن عام��ل در کس��ب خودکفایي و 
بازسازي، توس��عه ي مراکز علمي و تحقیقاتي 
و تمرکز و هدایت امکانات و تش��ویق کامل و 
همه جانبه ي مخترعین و مکتش��فین و نیروهاي 
متعهد و متخصصي است که شهامت مبارزه را 
دارند و از الک نگرش انحصاري علم به شرق 
و غرب بیرون آمده و نش��ان داده اند مي توانند 
کش��ور را روي پاي خود نگهدارند. انش��اءا... 
این استعدادها در پیچ و خم کوچه هاي اداره ها 

خسته و ناتوان نشوند.
امام خمیني )قدس سره الشریف(

ب��از گذاش��ت.  بایس��تي  ب��اب تحقی��ق را 
دس��تگاه هاي مختلف، کارخانج��ات صنعتي، 
مدی��ران صنعت��ي و مدیران دولتي مش��رف بر 
صنعت، بر روي مسأله تحقیق باید خیلي تالش 
بکنن��د. این کم��ک مي کند ب��ه اینکه صنعت 
در رقاب��ت ب��ا رقباي پیش��رفته زمی��ن نخورد. 
ای��ن با تحقی��ق امکان پذیر اس��ت. در فرهنگ 
اس��المي معناي جهاد در ه��ر عرصه اي تالش 
براي درهم شکس��تن موانع و معارضه هاس��ت 
و از این نگاه اس��المي، کش��ور حقیقتاً نیازمند 
جهاد علمي اس��ت. باید به نهضت علمي، روح 
تازه اي بدمیم و همه ي ظرفیت هاي دانشگاهي 
و کلیه ي اس��تادان و دانش��جویان براي جهش 
علمي کش��ور، وارد این میدان سرنوشت س��از 

شوند.
دولت و دانشگاه ها با همکاري متقابل، روند 
ش��کل گیري ای��ده در ذهن نخب��گان تا تبدیل 
آن به علم و س��پس فن آوري و بعد صنعت را 

سازمان دهي کنند.
رهبر معظم انقالب

تولید و توس��عه  ي علم و دستیابي به فن آوري 
براي ارتق��اء جایگاه علمي کش��ور در جهان و 
کسب ثروت به منظور بهبود وضع زندگي مردم و 
رفاه عمومي، مرهون مطالعه و پژوهش نخبگان، 
دانش��مندان، محقق��ان و فن آوران دانش��گاه ها، 
پژوهش��کده ها و مراکز تحقیقاتي وزارتخانه ها، 

سازمان ها، مراکز دولتي و غیردولتي است.
از س��وي دیگر با توسعه ي س��ریع پژوهش و 
فن آوري در جهان امروز، سرعت صنعتی شدن 
به طرز چش��م گیري افزایش یافته اس��ت. ارتباط 
سه جانبه ي پژوهش، فن آوري و توسعه ي صنعتی 
و اقتصادي یک کش��ور ارتباطی معنادار است. 
در بررسی ها و مطالعات مربوط به نوآوري هاي 
مبتن��ی بر فن آوري، متناس��ب با اه��داف معین، 
مفاهیم و تعاریف گوناگونی ارائه ش��ده اس��ت. 
یک��ی از دقیق ترین دیدگاه ه��اي اخیر، نوآوري 
را به مثاب��ه رون��دي در پیش��رفت هاي فن آوري 
می داند که ای��ن امر می تواند به نوبه ي خود تأثیر 
چشم گیري بر اقتصاد داشته باشد. بنابراین ایجاد 
تنها یک فن آوري جدید، بدون داش��تن اثرات 
اقتص��ادي، به خودي خود یک نوآوري نیس��ت 
و صنعتی ش��دن صنایع راهبردي است که رشد 
اقتصادي و بهبود کیفیت زندگی در کش��ور را 

در پي خواهد داشت.
بنابراین پیروي از این الگو توسط کشورهاي 
در حال توس��عه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
مؤلفه ه��اي اصل��ی براي رس��یدن به ای��ن مهم، 
حمای��ت از ارکان پژوهش��ي، مراکز تحقیقاتي 
و دانش��گاه ها و گزینش صحی��ح فن آوري هاي 
راهبردي است. از این رو تعامل مستقیم پژوهش، 
ف��ن آوري و ب��ازار می تواند اقتدار و توس��عه  ي 
واقعی فن آوري ملی را به همراه داش��ته باش��د. 

ای��ن تفکر زمانی محقق می ش��ود که تحقیقات 
کاربردي و توس��عه اي در صنعت نقشی اساسی 
ایفا کنند. توسعه ي این تفکر و اجرایی شدن آن 
تنه��ا از طریق به کارگیري توانمندي هاي صنایع 
و مراک��ز تحقیقات��ی و علمی کش��ور و جهان 
میس��ر خواهد بود. گس��ترش و توسعه ي مراکز 
تحقیقات��ی اختصاص��ی با ظرفیت هاي مناس��ب 
فیزیکی و انس��انی در صنایع و کش��ور، تقویت 
و حمایت هدفمن��د از تحقیقات و پژوهش هاي 
بنیادي، کاربردي و توس��عه اي، ترویج فرهنگ 
پژوه��ش و ف��ن آوري و ارتقاء ش��أن و جایگاه 
پژوه��ش و ف��ن آوري و فع��االن ای��ن حوزه، 
تش��ویق و ترغیب پژوهش گ��ران و فن آوران به 
تولید بیش��تر عل��م و ف��ن آوري، تبیین وضعیت 
موجود پژوهش و فن آوري، ترسیم نقشه ي راه 
فن آوري، نظ��ارت و کنترل بر روند پیش��رفت 
پروژه هاي پژوهش��ي و تحقیقاتي، شناس��ایي و 
عرضه ي یافته هاي پژوهش��ي و فن آوري، ایجاد 
فضایي مناس��ب به منظور اس��تفاده ي تجاري از 
یافته هاي پژوهش��ي و توس��عه ي فن آوري هاي 
موج��ود، ضامن رس��یدن به اه��داف راهبردي 
جهت صیانت از منابع عظی��م خدادادي بوده و 
موجبات نوآوري، کارآفرینی و اشتغال زایي را 

فراهم خواهد کرد.
هفت��ه ي پژوهش و فن آوري، هفته اي اس��ت 
که فرصت مناس��بي ب��راي توجه و تمرکز روي 
ابعاد مختل��ف پژوهش و فن آوري در کش��ور 
فراهم م��ي آورد تا تمامي ذینفعان ضمن اطالع 
از روندها و وضعیت موجود کشور براي آینده، 
برنامه ری��زي و اقدامات بهت��ر و مهم تري را در 

دستور کار خود قرار دهند.
مدیرمسئول


