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حركت توليد علم و نگاه مجاهدتآميز به كار علمى و تالش علمى در كشور كه از همان حدود ده دوازده سال قبل آغاز شده است تا امروز ،نه فقط متوقف
نشده است ،بلكه رو به عمق و توسعه پيش رفته.

حركت توليد علم و
پيشرفت علمی
كشور



پايگاههاى اطالعرسانى علمى معتبر دنيا اظهارنظر كنند كه رشد پيشرفت علم در ايران سيزده برابر متوسط دنيا است.



پايگاههاى اطالعرسانى علمى ميگويند اگر همين پيشرفت در ايران ادامه پيدا كند ،در سال  ،۸۱۰۲ايران رتبهى چهارم علمى دنيا را خواهد داشت.



ما هنوز از خط مقدم علم عقبيم ،هنوز در بسيارى از دانشهاى مورد نياز زندگى دچار عقبماندگىهاى مزمن هستيم.



اولين حرف ما به دانشگاههاى كشور و دانشمندان كشور اين است كه نگذاريد اين حركت از دوْر بيفتد ،نگذاريد حركت علمى كشور متوقف شود.



عامل اصلى كه به يك ملت اقتدار ميبخشد ،علم است.



بعضى از دوستان گفتند «ديپلماسى علمى»« ،ديپلماسى دانشگاهى»؛ بنده هم اعتقاد به اين دارم ،تشويق هم كردهام؛ اما توجه داشته باشيد كه طرف
مقابل روى اين نكته بخصوص توجه دارد ،روى اين نكته برنامهريزى ميكنند .اگر با توجه ،با آگاهى ،با بصيرت ،كار انجام بگيرد ،ما كامالً موافق هستيم.



«گفتمان علم و پيشرفت علمى» و «گفتمان پيشرفت عمومى كشور»  -يعنى انگيزه براى سهيم شدن دانشگاه در پيشرفت كشور  -در دانشگاه بايد حفظ
شود؛ كه البته امروز وجود دارد ،اما بايد حفظ و تقويت شود .هيچ چيزى نبايد با اين گفتمان در دانشگاه مزاحمت كند.



يكى از معيارها و ضابطهها بايد اين باشد كه كار علمى در خدمت نيازهاى كشور قرار بگيرد.



بايد همه مراقبت كنند  -هم استادان ،هم مديران ،هم مؤثرين و متنفذين در دانشگاهها  -كه فضاى دانشگاه به سمت مسائل پوچ حركت نكند؛ فضا ،فضاى
دنبالهگيرى مسائل اصلى و اساسى باشد؛ گفتمان علم و گفتمان پيشرفت علمى و گفتمان پيشرفت عمومى كشور بر دانشگاهها همچنان حاكم باشد.



اين پيشرفت علمى و اين توفيقاتى كه تا امروز در محيط علمى كشور اتفاق افتاده است ،به بركت انقالب اسالمى است.



از پيشرفت علمى در كشور براى گسترش و نفوذ زبان فارسى استفاده شود.



ما اگر دنبال پيشرفت هستيم و پيشرفت علمى را شرط الزم پيشرفت عمومى كشور ميدانيم ،توجه داشته باشيم كه مراد ما از پيشرفت ،پيشرفت با الگوى
غربى نيست .دستور كار قطعى نظام جمهورى اسالمى ،دنبال كردن الگوى پيشرفت ايرانى  -اسالمى است.



يك رقابت قوى و سازنده و جدى بايد در كشور به وجود بيايد براى نوآورىهاى علمى ،و بر اثر آن ،نوآورىهاى فناورى .رقابت بين دانشگاههاى كشور،
رقابت بين اساتيد ،رقابت بين نخبگان ،بايد به وجود بيايد.
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جزئيات تکميلی

واقعيتهای پيشرفت علم در ایران
 -0شانزده برابر شدن رشد علمى كشور در حدود دوازده سال اخیر
 -0رشد سیزده برابری پیشرفت علم در ایران نسبت به متوسط دنیا به
قضاوت پایگاههاى اطالعرسانى رسمى دنیا
 -9دستیابی ایران به رتبهى چهارم علمى دنیا با حفظ روند پیشرفت
فعلی به قضاوت پایگاههاى اطالعرسانى رسمى دنیا
 -4رشد حدود بیست و پنج برابری تعداد دانشجویان كشور از صد و
هفتاد هزار دانشجو به چهار میلیون
 -5رشد تعداد اساتید دانشگاه از پنج هزار استاد  ،استادیار ،دانشیار و
معلم به حدود شصت هزار معلم دانشگاهى
 -0افزایش مقاالت علمى پراستناد محققین ایرانى

مطالبات رهبری از دانشگاهها در جهت حفظ و تقویت حركت علمی كشور
 -0كارِ با آگاهی و بصیرت در زمینهی دیپلماسی علمی و توجه به برنامهریزی دشمن در این موضوع
 -0حفظ و تقویت «گفتمان علم و پیشرفت علمى» و «گفتمان پیشرفت عمومى كشور» در دانشگاه و مراقبت نسبت به نرفتن فضای
دانشگاه به سوی مسائل پوچ
 -9اصرار بر نوآورى علمى در دانشگاه و قرار گرفتن پیشرفتهاى علمى در خدمت نیازهاى كشور
 -4اصرار بر گرهخوردن تحقیقات دانشگاهى با صنعت و تجارت
 -5اصرار بر ایجاد رقابت سازنده در نوآورى
 -0گسترش كمّى همراه با اهتمام به گسترش كیفى و برنامهریزی دستگاه مدیریت دانشگاهى كشور براى ارتقای سطح كیفی
دانشگاههایِ با سطح كیفی پائینتر
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