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اين نسخه تا پايان فصل سوم به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي
رسيده است.

مهمترین عامل در كس�ب خودكفایی و بازس�ازی ،توسعة
مراكز علمی و تحقیقاتي و تمركز و هدایت امكانات و تشویق
كامل و همهجانبة مخترعین و مكتشفین و نیروهای متعهد
و متخصصی است كه ش�هامت مبارزه با جهل را دارند و از
الك نگرش انحصاری علم به غرب و شرق بدر آمده و نشان
دادهاند كه میتوانند كشور را روی پای خود نگهدارند.
صحيفة نور  -جلد -21ص31

من همينجا اين را هم به وزراى محترم هم به مس�ؤوالن
محترم شوراى عالى انقالب فرهنگى ،كه در اينجا تشريف
دارند ،توصيه مي كنم كه اين مس�ئله دنبال ش�ود .ما اگر
بخواهيم س�ند چشمانداز تحقق پيدا كند و آن مرجعيت
علمى كه براى كشور پيشبينى شده به وجود بيايد و عملى
بشود ،ناچاريم كه اين كارها را انجام بدهيم ،كه مهمترينش
تهيهى نقشهى جامع علمى است .اين يعنى يك گام مهم،
يك دروازهى مهم به سوى اجرائى كردن اهداف و شعارهايى
است كه مطرح شده و امروز بحمداهلل در محيطهاى علمى
به صورت يك گفتمان درآمده است.

بيانات مقام معظم رهبري در
ديداربا رؤساي دانشگاهها
1386/7/9
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.١مجادله11/

سند چشمانداز جمهوري اسالمي ،در افق  1404هجري شمسي ،ايران را کشوري توسعةيافته در جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري ،با
هويت اسالمي و انقالبي ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل ترسيم ميکند.
در همين سند مقرر شده که در تهيه ،تدوين و تصويب برنامههاي پيشرفت و بودجههاي ساليانه به اهداف و الزامات سند چشمانداز توجه
و مفاد آن كام ً
ال جامة عمل بپوش��د .احراز جایگاه نخس��ت علم و فناوري در منطقة جنوب غرب آس��يا از مهمترين ويژگيهاي جايگاه مطلوب
ترسيمشده در سند چشمانداز كشور است و تعالي و تکامل آن مبناي پيشرفت و توسعه در ابعاد اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و ديگر ابعاد مادي
و معنوي نظام جمهوري اسالمي ايران است.
دستيابي به اهداف چشمانداز بيترديد نيازمند برنامهريزي عملياتي زمانبنديشده و يکپارچه در سطوح و ابعاد گوناگون است؛ به عبارت
بهتر ،بايد از مجموعة منابع ،امکانات و استعدادهاي کشور به گونهاي بهرهبرداري شود که با شروع از جايگاه فعلي (وضعيت موجود) ،طي حرکتي
منظم و پيوسته ،نيل به جايگاه ترسيمشده در سند چشمانداز (وضعيت مطلوب) در زمان مقرر ميسر شود .تحقق این فرآیند نیازمند ترسیم
نقشة راه است که در آن نحوة طی مسیر ،پیشبینی منابع و امکانات الزم ،تقسیم کار در سطح ملی ،نحوة مشارکت و الزامات طی مسیر شفاف
و دقیق مش��خص ش��ده باشد .به این ترتیب،باید چش��مانداز و راهبردهای علم و فناوری در مقیاس کالن و در اجزا و مقیاسهای کوچکتر و
عملیاتیتر(نظیر برنامههای پنجس��الة توس��عة کشور) ،ترسیم ش��ود .از این رو ،در تدوین نقشة جامع علمی کشور كوشيده شده ،از يك سو با
الهامگیری از چشمانداز ملی و بهرهگیری از ارزشهای بنیادین استخراجشده ،و از سوي ديگر ،توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی
ایران ،چشمانداز علم و فناوری در افق  1404هجری شمسی در علم و فناوری ترسيم شود .در این چشمانداز« ،جمهوری اسالمی ایران در افق
 1404هجری شمسی کشوری توانا در تولید و توسعة علم ،فناوری و نوآوری و بهكارگيري آن در كلية زمينهها ،برخوردار از انسانهای شایسته،
فرهیخته و تربیت شده در مکتب اسالم در طراز برترین دانشمندان جهانی؛ پيشتاز در مرزهای دانش بشری ،داراي رتبة نخست علم و فناوري
در منطقة جنوب غربی آسيا و برجسته در برخی فناوریهای نوين ،مولد ثروت و اقتدار ملی» خواهد بود.
عالوه بر اين ،آرمانهاي متعالي پيش روي انقالب اس�لامي ،مانند احياي تمدن عظيم اس�لامي؛ حضور سازنده ،فعال و پيشرو در بين ملتها
و کس��ب آمادگي براي برقراري عدالت و معنويت در جهان ،نيازمند پيش��رفتي همهجانبه در علم است ،بهگونهاي که نه تنها عقبماندگيهاي
دورههاي اخير جبران ،بلکه ايران کشوري پويا و پيشرو در علم شود ،علمي که داراي سه شاخصة عدالت ،معنويت و عقالنيت است.
«نقشة جامع علمي کشور» به منظور دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيستسالة نظام جمهوري اسالمي ايران در حوزة علم و فناوري،
تهيه شده تا مسير حرکت و چگونگي پيمودن راه را تدوين و ترسيم كند و نحوة مشارکت هر يک از ارکان اجرايي کشور را در تحقق آن اهداف
روشن سازد .در واقع ،نقشة جامع علمي کشور عبارت است از :مجموعهاي جامع ،هماهنگ و پويا از مباني ،اهداف ،سياستها ،ساختارها و الزامات
برنامهريزي تحول راهبردي علم ،فناوري و نوآوري مبتني بر ارزشهاي اسالمي و آيندهنگر براي دستيابي به اهداف چشمانداز بيستساله.
در اين سند تالش شده به مبانی ارزشی و بومی کشور ،تجربیات گذشته و نظریهها و نمونههای علمی و تجارب عملي تكيه شود .در اين
خصوص توجه به نكات زير ضروري است:
 .1رهنمودهاي مقام معظم رهبري در س��الهاي اخير دربارة جنبش نرمافزاري ،توليد علم و نقش��ة جامع علمي کشور مهمترين محرک و
مشوق تدوين و تنظيم اين نقشه بوده است .استمرار مطالبات بهحق و روزافزون و جديت معظم له در پيشرفت علمي كشور ،موجب شد ،در
تابستان 1385تدوين نقشة جامع علمي در شوراي عالي انقالب فرهنگي ،آغاز و اكنون متن نهايي سند ارائه شود.
 .2اين نقش��ه مبتني بر اسناد باالدستي  -مانند قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران ،سند چشمانداز بيستسالة جمهوري اسالمي ايران،
رهنمودهاي رهبرکبير انقالب اسالمي(ره) و مقام معظم رهبري ،قوانين مجلس شوراي اسالمي ايران و مصوبات کالن شوراي عالي انقالب فرهنگي-
ميباشد.
 .3اين نقشه حاصل برنامهريزي ،فعاليت و تالش کميتههاي متعدد کارشناسي در دبيرخانة شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری؛ وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛ وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري؛
انجام پژوهش��هاي گوناگون؛ بهره گرفتن از پژوهش��هاي موجود و مش��ارکت جمع زيادي از صاحبنظران و انديش��مندان عرصة علم و فناوري
کشور اعم از دستاندرکاران سياستگذاري و مديريت کالن نظام علمي کشور ،مديران ،استادان و پژوهشگران دانشگاهها ،پژوهشگاها ،قطبها
و انجمنهاي علمي ،کارشناسان آموزش و پرورش ،صاحبنظران حوزة علميه قم و مديران و مسؤوالن علم و فناوري از دستگاهها و بخشهاي
اجرايي کشور بوده ،که از همة آنان قدرداني و تشکر ميشود.
 .4مجموعة پژوهشها و آراء صاحبنظران که پشتوانة علمي و پژوهشي اين نقشه محسوب ميشوند در قالب مجلدات متعدد تنظيم شده است.
مجريان و پژوهشگران ميتوانند با مراجعه به مجلدات ويژة هر بخش از نقشه به منابع پژوهشي آن بخش دست يابند .فهرست اين مجلدات در
پيوست  5آمده است.
اميد است با ابالغ نقشة جامع علمی كشور زمينه و بسترالزم براي تحقق كامل اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و انتظارات بهحق
مقام معظم رهبري از جامعة علمي فراهم شود ،انشاءاهلل.
محمود احمدینژاد
رئيس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی

فصــلاول

ارزشهاےبنيادين و الگوےنظرے
نظام علم و فناورے كشور

