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چکیده
افزایش کیفیوت سیاسوتگواا ی رورای پیشورفت عموو ح فنواح ی ا اصومیتوری ررناموههوای
کشو های مختمف است که را توجه ره مینه خاص هر کشو ا کشو ی نببت ره کشوو ی
دیار متفاحت خواهد رود .ایو مووووم مهوو د ایوران نیوز روه تبیوی

اهبردهوای موثرر رور

سیاستگاا ی عمو ح فناح ی متناسب روا شورای ح حووییت ایوران حاربوته اسوت .پوژحهش
ااور مطالیهای کیفی ره حش آنالیز محتواست .مشا کتکنندگان د پوژحهش ا  23نفور ا
خبرگان د

مینه پیشرفت ح توسیه ح همچنی عمو ح فناح ی تشکیل دادند .حش نمونهگیری

هدفمند رود ح ررای جمعآح ی داد های کیفی مصاابه عمیق غیر ساختا مند انجام شد .تحمیل
یافتهها را استفاد ا

حش تحمیل کیفی ح آنالیز محتوی ره کمک نورمافوزا  MAXQDAانجوام

شد .د ای پژحهش  33یورگورح ح  6د حن مایوه شوامل صود عموو ح فنواح ی د مقیوا
جهانی ااکمیت عممی اهبری سا مان یافته هبران تحقیقاتی ح عممی الاوسوا ی گفتموانی
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تبیی نظام نیا ها د تولید عمو نظام تأمی دانشمند ره عنوان اهبردهای مدیریت اکیمانوه ح
کیفیووت سیاسووتگوواا ی پیشوورفت د عمووو ح فنوواح ی ایووران اسووتخرا گردیوود .موفقیووت
سیاستگاا ی هموا

ررپایه دح عنصر اساسی یینی مبانی ا شی ح رینشی ا یکسوو ح ا

سوی دیار شرای ح مقتضیات هر جامیه رنا شود اسوت .مطالیوه ااوور روراسوا
میرفتی اسالم مینه جامیه ایران ح رهر منودی ا تجوا

مبوانی

مشوا کتکننودگان شوش اهبورد

کمیدی راال ا کشف ح تبیی نمود تا را رهکا گیری آنها توسو سیاسوتگواا ان کوالن کشوو
رهطو عام ح مدیران ح سیاستگاا ان رخشهای عمو ح فناح ی روهطوو خواص کا آمودی ح
تأریرگاا ی ریشتر سیاستگاا یها ح د نتیجه رهبود حوییت موجود نظام عمو ح فنواح ی ا
فراهو آح دند.
واژههای کلیدی :مدیریت اکیمانه کیفیت سیاستگاا ی پیشورفت عموو ح فنواح ی اسوالمی
ایران مطالیه کیفی.

 -1مقدمه
گبترش سیاستها پدید ای ایج د عرصوه سیاسوتگواا ی جهوانی اسوت .ماهیوت
فرهنای سیاستها ا یکسو تقمید تام ح کامل د ای عرصه ا ره چالش میکشود؛ ا
سوی دیار چاونای تأریر فرهنگ رر سیاستها ا مد نظور قورا مویدهود ح رور توأریر
راح های رنیادی اسالمی رر دلیل اصمی سیاستگاا ی عمومی د جامیه ایران تأکیود
میکنود [ 1ص .]44رور ایو اسوا

پوژحهش ااوور ا تقوای کیفیوت سیاسوتگواا ی

پیشرفت عمو ح فناح ی ایران ا ره دلیل اهمیت خاص نظریوهپوردا ی د ایو اوو

ح

تأکید ح اهتمام هبری کالن جمهو ی اسالمی ایران د "پیشوتا ی د عرصوه عموو ح
فناح ی" دنبال میکند [ 2ص .]1توسیه عنوانی اسوت رورای مجموعوهای ا

اهبردهوا

ررنامهها ح سیاستهای کالن دحلتها رهحیوژ د کشوو های جهوان سووم روا هود
رهبود ح ا تقای ندگی مادی ح مینوی مردم (شهرحندان) کوه د قالوب فراینودی چنود
ریدی (سیاسی اقتصادی فرهنای ح اجتمواعی) ح پیچیود تودحی ح تصوویب ح اجورا
موویشووود [ 3ص .]4443ریشووتر صوواابنظران ررنامووه توسوویه تأکیوود موویکننوود کووه
آمو شعالی یکی ا ا کان ح عوامل توسیه ره شما میآید .رناررای وورح ی اسوت
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ررنامه یزی د ای رخش دقیق ح مبتنی رر اصول راشد یرا پیشرفت عموو ح فنواح ی
مینههای مختمف رر پیچیدگی حظایف ح مأمو یتهای نظام آمو ش عالی افوزحد

د

است [ 4ص .]2آمو شعالی یکی ا پور ا شتوری منوارع رورای پیشورفت ح توسویه
جوامع ح ا ارررخش تری سا ح کا های هر کشو ررای مقارمه روا چوالشهوای قورن
ااور است .امرح

ره مقوله عمو ح فناح ی تنها ره عنوان ارزا تولید رورحت ح فوا

ممی ناریبته نمیشود رمکه روه عنووان عامول کموککننود ااکمیوت سیاسوی ح تبوم
جهانی مو د توجه ربیا ی ا کشو های جهان رود است .ای اهتمام ا میتووان د
اهدا

ح سیاستگاا یهای کالن ای گونه کشوو ها کوه روه دنبوال اقتودا جهوانیانود

مشاهد کرد [ 4ص .]8فمبوفه سیاسوی ح نووم اکمرانوی د ایوران تقمیود کو کو انوه
سیاستی ح مدیریتی ا رر نمیتارد .ناا اسالمی– رومی ره قول ح فیل اکمرانی د ای
کشو

هاح دهای چا چو نظری ح عممی سیاسوتگواا ی ح مودیریتی آن ا تجموی

خاص رخشید اسوت [ 6ص .]13ا سووی دیاور مقولوه عموو ح فنواح ی ا مهووتوری
یرساختهای پیشرفت کشو ح ارزا جدی قارت د عرصههوای مختموف محبوو
میشود [ 7ص .]1شناسایی عوامول کمیودی پیشورفت د عموو ح فنواح ی ایوران هود
سیاستگاا ان عمو ح فناح ی است .پژحهشهای فراحانوی د ایوران د روا

چاوونای

تحول عمو ح فناح ی عوامل مثرر رر آن ح آسیبشناسی حندهای موجود انجام شد
است ح رر ای اسا

ا جنبههای مختمف مدلهایی متفاحت تبیی شد اسوت .ا جنبوه

اجتماعی -فرهنای تولید عمو ح فناح ی میتوان ره مودل گوردش اطالعوات مودل تونش
میان سنتگرایی ح نوآح ی مدل توا ن میان تناقضها مدل تیامالت دانشمندان مدل
تحمیمی عوامل مثرر د خرد نظام عمو د جامیه مدل سایبرنتیک نظام عمو ح فناح ی
ممی مدل ررحننهادی عمو ح فناح ی ح مدل نظری تییی متغیرهای فرهناوی اجتمواعی
مثرر د تولید عمو ح فناح ی اشا

کرد [ 8ص .]74همچنی دستهرندی دیاری نیوز د

مینه مدلهای تولید عمو حجود دا د که عبا تند ا  :مدل هدایت عمو مدل کشش روا ا
ح نیا ح مدلهای مدیریت دانش [ 3ص .]28همچنی ا جنبه مودیریت د نظوام عموو ح
فناح ی میتوان ره الاوهوای توسویه ظرفیوتهوا الاووی توسویه رهور ح ی ح الاووی
توسیه ارررخش اشا

نمود [ 14ص .]144سیاستگاا یهای کمی رهحسویمه ااکمیوت
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انجام میشود« .سیاستگاا ی همواهنای نظوا ت ح ا یواری روی رخشوی» روه کموک
نهادی فرارخوش ماننود کمیتوهای تخصصوی ا شوو ای عوالی انقوال فرهناوی انجوام
موویشووود .رووه دلیوول ناووا رووه حیکوورد تقاووواگرا ح د نتیجووه رهوور گیووری ا

حیکوورد

سیاستگاا ی مشا کتی تالش میشود تا نمایندگانی ا رخش عموومی ح خصوصوی
نیز د انجام ای حظیفه مشا کت داشته راشند« .پیاد سا ی سیاستهای رخشی» نیوز
رهحسیمه ح ا تخانه یا ح ا تخانههوای مرروطوه مبوتقیو انجوام مویشوود [ 11ص.]74
رراسا

سند نقشه جامع عممی ایران نظریوه مناسوب نظوام عموو فنواح ی ح نووآح ی

حیژ جامیه ایران را حیژگی ترکیب عروهمحو ح تقاووامحوو اجتموام دح حیکورد
ررحنمدا ح د حنمدا تمفیق آمو ش را ترریت پژحهش ح مهوا ت ریوان شود اسوت
[ 7ص .]2د مطبوعات سیاست عمو ح فناح ی مفهوم ایجی که میتوان آن ا الاووی
پیشنهادی توسیه عمو ح فناح ی د نظر گرفت مفهوم "نظام ممی نووآح ی" اسوت .ا
آنجا که الاو رراسا

شناخت عوامل رنا میشود اموا ناورشهوای مختموف مویتوانود

فهرست متفاحتی ا ا عوامل میطو
اختال

ره موفقیت د اختیا قرا دهنود .یکوی ا دالیول

ری الاوهای گوناگونی که د او های دانشی مطرح میشوود ا هموی جوا

نشأت میگیرد [ 12ص .]2پیشرفت ح توسیه د مقوله عمو ح فناح ی نه تنهوا روه عموت
نشان دادن اقتدا ایران د سطح جهانی اهمیت دا د رمکه ررای ا تقای سوطح فرهناوی
جامیه تولید ررحت ممی ح ال مبائل مختمف کشو ا تقای سوالمت جامیوه تقویوت
صنایع ح رهبود شاخصهای توسیه ح نیز ایجاد فرصتهای شغمی دا ای اهمیت حافور
است .کشو ما د اال فراهو آح دن یرساختهای ال م ررای یوک تحوول عظویو د
عمو ح فناح ی است ح تمام ظرفیتهای ال م ررای تبدیل شدن ره یک قود ت حاقیوی د
عمو ح فناح ی د سطح ری المممی ا دا د .اما د عی اوال رورای دسوتیاری روه آن روه
توجه ریشتری ره سیاستگاا ی مناسبتر ررنامه یزی مدحنتر ح مدیریت مقتد نیا
است [ 13ص.]144
را حجود پژحهشهای متیددی که د ایران ره توسیه عمو ح فناح ی پرداختهاند اموا
تبیی سیاستهای پیشرفت عمو ح فناح ی ایران د چا چو مبوانی فرهنوگ اسوالمی
تاکنون ا ائه نشد است .خأل حیکرد اسالمی ایرانی د او
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فناح ی مشهود است رناررای میتوان تالش نمود تا را ا ائه اهبردهای پیشرفت عمو
ح فناح ی رراسا

مینه خاص ایران ح متناسب روا مبوانی میرفتوی د ک ح شوناخت

رهتری ا عوامل تأریرگاا ح کمیدی د سیاستگاا ی هرچه مطمو تر فراهو آید.

 -2روش بررسی
ای پژحهش یک تحقیق کیفی ح ا نوم تحمیل محتواست .تحمیل محتوا یکی ا مهوتوری
تکنیکهای پژحهشی د عموم اجتماعی است که ررای تفبیر عمیق داد ها د تحقیقوات
ره کا گرفته میشود [ 14ص .]46د مرامه نخبت داد های کیفی ا خوالل مصواابه
عمیق را مشا کتکنندگان د پژحهش که شامل  23نفر ا افرادی خبر د

مینوه عموو

ح فناح ی رودند گردآح ی شد .مییوا ح حد روه مطالیوه عبوا ت روود ا خبرگوان روا
اداقل  14توا  24سوال تجرروه فیالیوت د
دکتری د

مینوه عموو ح فنواح ی ح دا ای تحصویالت

مینوه سیاسوت گواا ی عموو ح فنوا حی جامیوهشناسوی عموو ح فنواح ی

آیند ناا ی عمو ح فنواح ی فمبوفه عموو ح فنواح ی یبوتفنواح ی مودیریت عموو ح
فناح ی که شرح حیژگیهای مصاابهشوندگان د جدحل  1آمد است.
جدحل  1حیژگیهای مصاابهشوندگان
23نفر

تیداد کل مشا کتکنندگان

 27مصاابه

تیداد مصاابهها

مرتبه عممی دانشیا ی ح استادی ح سطح عالی او

مراتب عممی مشا کتکنندگان

عممیه

میاحن ح ا ت عموم ح فناح ی میاحن ح ا ت رهداشت میاحن میاحنت
عممی ح فناح ی یاست جمهو ی د مان ح آمو ش پزشکی دریری
کمیته ستاد...فناح ی میاحن رنیاد نخباان ئیس دانشاا
پژحهشاا

ئیس

ئیس انجم عممی میاحن دانشاا ح پژحهشاا ح عضو

سارقه فیالیت ح سمتهای اجرایی
مشا کتکنندگان

هیأت عممی مثسبات آمو ش عالی کشو
 14تا 24سال

طول مدت فیالیت عممی

 64الی  124دقیقه

طول مدت مصاابهها
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ره ای منظو نمونهگیری ره صو ت هدفمند ررای یا ی پژحهشار د خمق یا کشف
نظریه یا مفاهیمی که ا تباط نظری آنها را نظریه د اال تکوی ره اربات سید اسوت
انجام شد .اهنمای نمونهگیری هدفمند مقایبههایی محبو میشووند کوه د خوالل
تجزیه ح تحمیل مفاد مصاابهها را افراد ررح پیدا مویکننود .اهنمواییهوای یواد شود
موجب کشف د حنمایههای مناسب خصوصیات ح اریاد آنها مویشووند [ 14ص.]21
نمونهگیری هدفمند تا سیدن د حن مایهها ره اشبام نظری ادامه یافوت .اشوبام نظوری
مرامهای است که د آن داد هوای جدیودی د ا تبواط روا د حنمایوه پدیود نمویآینود؛
د حنمایه گبتر مناسبی مییارد ح حار ری د حنمایهها ررقرا ح تأیید مویشووند
[ 14ص ]143؛[ 16ص.]117

 -3روش گردآوری و تحلیل دادهها
حش گووردآح ی داد هووا روورای جمووعآح ی داد هووای کیفووی مصوواابههووای عمیووق ح
غیرسوواختا یافتووه رووود [ 17ص .]34مصوواابهکننوود رووا پرسووش یووک سووثال کمووی
"سیاستگاا ی د عمو ح فناح ی ایران را حیکورد اسوالمی ایرانوی چاونوه اسوت ؟"
مصاابه ا آغا کرد ح مصاابهها د فواصل مانی آروان  1331توا شوهریو 1333
انجام شد .میانای مصاابهها  34دقیقه رود .پس ا انجوام مصواابههوا نخبوت موت
نوا ها پیاد شد ح سپس یک نبخه ا کدهای استخرا شود رورای مصواابهشووند
ا سال ح تأیید شد.
عالح رر پژحهشاران اصمی  4پژحهشار دیار د تحمیل داد ها مشوا کت داشوتند.
ررای افزایش تأییدپایری مراجیه ره مشا کتکنندگان مجدد صوو ت پوایرفت .داشوت
تنوم د نمونهگیری ح دیدا های طوالنی ا های دیار افوزایش اعتبوا داد رودنود .روه
منظو ظهو د حنمایهها ا همان مصاابه احلیه کدها ح طبقات فرعی شکل گرفتند ح
سپس کاهش داد ها د تمام حاادهای تحمیل (کودها) اداموه یافوت .شوایان ککور آنکوه
مصاابهها تا مرامه اشبام داد ها پیش فت [ ]18ح تحمیل کیفی ره حش آنالیز محتوا
را نرمافزا  ]13[ MAXQDAانجام شد.
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د ای پژحهش اخا وایتنامه آگاهانه افظ اطالعات هویتی ح عایت امانتودا ی
د پیاد سا ی محتوای مصاابهها ره عنوان مالاظات اخالقی مود نظور قورا گرفوت.
فرایند تحمیل محتوا ررای تییی مهوتری عوامول سیاسوتگواا ی پیشورفت د عموو ح
فناح ی ایران انجام شد ح د ای فرایند  264کود احلیوه اسوتخرا گردیود .روا روا رینی
متیدد ح ادغام کودها رراسوا

تشواره طوی چنودی مراموه د نهایوت  33یورگورح 6

د حنمایه استخرا گردید (جدحل  .)2همزمان را گردآح ی داد ها کدگاا ی آنهوا نیوز
انجام شد .را کدگاا ی را مضمونهای ربیا ی ااصل شود کوه طوی فراینود فوت ح
ررگشتی تحمیل داد ها مجموعه ای داد های کیفی احلیوه روه د حنمایوه هوای کمتوری
تقمیل یافت .ای امر راعث شد تا ا د حن داد های خام احلیه د حنمایههوای مقودماتی
د ا تباط را پدید مو د رر سی ا طریق سثال کردن د را

داد ها مقایبه مبوتمر

موا د حیدادها ح دیار ااالت پدید ها ررای کبب شوباهتهوا ح تفواحتهوا اسوتخرا
شوووند [ 14ص .]214د مرامووه ریوود (کدگوواا ی محووو ی) یکووی ا د حنمایووههووا
(د حنمایووه اصوومی) محووو فراینوود مووو د رر س وی ح اکتشوا

قوورا گرفووت ح سووپس

د حنمایووههووای دیاوور رووهطووو نظووری رووه آن ا تبوواط داد شوود .د ای و مطالیووه رووه
منظو صحت داد ها ا چها مییا لیونکم ح گوروا (1334( 1اسوتفاد شود اسوت کوه
چها مییا اعتبا ح مقبولیت 2اطمینانپایری 3قارمیت تأیید 4ح قارمیت

انتقال4

ا ررای

صحت ح استحکام داد های کیفی پیشنهاد نمود اند [ 24ص.]143

 -4یافتهها
نتایج پژحهش نشان داد که د حنمایه مدیریت اکیمانوه ح کیفیوت سیاسوتگواا ی روه
عنوان اصمیتری د حنمایه ح محو پیشرفت د عمو ح فناح ی ایران د جودحل  2روه
شرح یر ررح نمود:
جدول  2نتایج ااصل ا تجزیه ح تحمیل داد های مصاابهها
درون مایه
(تم)اصلی

کدهای اولیه

زیرطبقات
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صد عمو ح فناح ی د
مقیا

جهانی

مرجییت عممی آمو ش جهانی ح ترریت آدم ری المممی ارطه عممی ح تیادل
د صاد ات ح حا دات عممی تغییر جغرافیای تولید عمو ح فناح ی
پافشا ی هبری رر عمو ح فناح ی ناا عممی ره نظام عمو ح فناح ی دحلت

ااکمیت عممی

عقالنی اجرایی اقتدا ممی مبتنی رر عمو چالشها ح موانوع پیشورفت عموو ح
فناح ی

اهبری سا مان یافته
هبران تحقیقاتی ح
مدیریت

عممی

حکیمانه و

مدیریت ظرفیتهوا مودیریت هدفمنود ح میطوو

روه هود

د نظوام عموو ح

فناح ی رومی رودن الاوو د ح حدی ح خرحجویهوای سیاسوتگواا یهوا
دانشاا ره عنوان کانون تدریر جامیه اهبرد ایجاد نظام متمرکز پایش
عدم تک الاویی د عمو حیکرد گفتمانی نوآح ی نقطه کوانونی عودم تقمیود

کیفیت
سیاستگذاری

ررنامه یزی رراسا

فرهنگ اسالمی کیفیت سیاستگاا ی نخباان اهمیت

الاوسا ی گفتمانی

عممی الاوی عروه ح تقاوا الاوی ساختا ی الاوهای پبینی ح پیشوینی
پا ادایو میناگرایی ح فطرتگرایی نظریه تحول عموم انبانی الاوی توسیه
اکمت رنیان الاوی د حن ایی الاوی که تنها الاوی متکی ره گرنت

تبیی نظام نیا ها د
تولید عمو

نقش دانشاا د توسیه عمو ح فناح ی اهبرد شناسایی نیا هوا ح احلویوترنودی
آنها سا گا ی جهت اهبردی سیاسی را نیا های توسیه عممی تحوالت محیطوی
ح نیا های جدید جهتگیری جامیه مبتقل ح مبتقیو
حظیفه اکومت نببت ره عالو تأمی امکانات نخباان شرای کا دانشومند

نظام تأمی دانشمند

نظام تو یع منارع مالی الاوی امایت ا هزینهکرد دانشومند عمووم رنیوادی
سهو اعتبا ات تحقیقاتی

د نقشه  1را استفاد ا نرمافزا مکس کیودا نحو ا تباط ری کدهای احلیه ح یور
طبقات نشان داد شد است .د ای نقشه ریشتری ا تباط دیار یر طبقات روه طبقوه
دیار قارل استخرا است.
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نقشه  1نقشه پیوند طبقات ح د حنمایههای ااصل ا تجزیه ح تحمیل داد ها

 -1-4رصد علم و فناوری در مقیاس جهانی
یکی ا د حنمایوههوای مودیریت اکیمانوه ح کیفیوت سیاسوتگواا ی پیشورفت عموو ح
فنوواح ی صوود عمووو ح فنوواح ی د مقیووا

جهووانی اسووت .د ادامووه نمونووههووایی ا

نقلقولهای مشا کتکننودگان د ایو خصووص ریوان شود اسوت :مصواابهشووند
شما

( 3عضو هیأت عممی دانشیا ) مطرح کرد است که " را هویوت منطقوهای ح روا

کشو های جهان اسالم میخواهیو چه کا کنیو؛ را جهانی شدن میخوواهیو چوه کوا
کنیو .اینها سثاالت کمیدی ح استراتژیک رحث پیشرفت است" .مصاابه شوند شوما
( 18عضو هیأت عممی دانشیا ) میتقد است که "ما جزیر ای نیبتیو ح چون جزیر ای
نیبتیو هو راید ره همه مبائل سمبی که د ای جهان ممک اسوت ا نظور نارشوی موا
غم راشد توجه کنیو ح هو راید ره همه تجررههایی کوه دیاوران کردنود ح هوو روه هموه
مالاظاتی که دیاران کردند توجه کنیو".
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مصاابهشوند شما

( 1میاحن دانشاا استاد) یادآح ی کرد است که " دنیا ره

لحاظ اقتصاد جدیدی که رر دنیا مبتقر میکند د کنا افوظ محوی

یبوت ح اهمیوت

اکو سیبتوها ررای پایدا ی ح توسیه پایدا ح ارر گااشت رر نارش ح رینش ح دانوش
تمام عناصور اجتمواعی د سراسور جهوان ا طریوق تکنولووییهوای ا تبواطی توالش
میکند ".مصاابهشوند شوما

 ( 3ئویس پژحهشوکد دانشویا ) مویگویود" آی توی

تحول ربیا رز گی ا د جهان ایجاد کرد ح تقریباً میتوان گفت ایو  24سوال اخیور
جغرافیای دنیا ا تغییر داد؛ فرهنگ جوامع ا تغییور داد؛ جغرافیوای سیاسوی ا تغییور
داد؛ قد تهای دنیایی ا جا ره جا کرد ح قد تهای نو ظهوو ی روراسوا
جهان شکل گرفت ".مصاابهشوند شما

آی توی د

 ( 4ئیس پژحهشکد استاد) میتقود اسوت

که " راید تو جه کنی کوه د موا نوه جهوانی جایوت کجاسوت .پیشورفت جهوانی یینوی
مطالیه او

نفوک تمدنی م د مقیا

جهانی .لاا خیمی فرق میکند موا حقتوی نفووک

دا یو که محصولمان جهانی شد راشود منتهوا آن محصوولی کوه متکوی روه فنواح ی
ماست ح آن فناح ی که متکی رر عمو ماست ح آن عممی که متکی رور فرهنوگ ماسوت".
نظر مصاابهشوند شما
تأریرگاا

 ( 4ئیس پژحهشکد استاد) رر ای است که" همه عوامول

ا تحت مدیریت کامل نمیتوانید د ریاح ید ح د تیامالت جهانی ای مبئمه

اتفاق میافتد ح گریزناپایر است .اما د عی اینکه ای حاقییوت حجوود دا د ح موا رایود
توجه کنیو که د ای میدان راید پیشرفت کنیو".
 -2-4حاکمیت علمی
یکی دیار ا د حنمایههای مدیریت اکیمانه ح کیفیت سیاسوتااا ی ناوا عموومحوو
ااکمیت کالن کشو است .سیاستگاا یهای کمی ره حسیمه ااکمیت انجام میشود ح
نوووم ناوورش ااکمیووت ا اهمیووت خوواص ررخووو دا اسووت .د ایوو ا تبوواط نظوور
مشا کتکنندگان ردی صو ت اسوت .مصواابهشووند شوما

 ( 11ئویس دانشواا

استاد) چنی ریان نمود " پیشورفت کشوو موا د مبویر پیشورفت عموو ح فنواح ی روه
ااکمیت ح ررنامههای کالن ح یکپا چای ح هماهنای د ای
دیدگا مصاابهشوند شما

ررنامههوا رور مویگوردد".

( 1میاحن دانشواا اسوتاد) آن اسوت کوه" رایود عموو ح
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جایاا عمو ا د تمام شوئون اجتمواعی اقتصوادی ربینویو .د تموام شوثحن اجتمواعی
اقتصادی فرهنای راید ربینیو .عمو همه جا جایاا دا د همه جا ارر دا د عمو ح اکمت.
حقتی میگوییو اکیو رودن؛ یینی مبتنی رر عمو ره همه چیز توجه داشت ح نه تنهوا روه
خود انبوان ح جامیوه رمکوه روه عموت غوایی آفورینش هوو د ررناموههوا توجوه دا د".
مصاابهشوند شما

( 14میاحن میاحنت عممی ئیسجمهو ی دانشیا ) مویگویود

"د ری جناحهای سیاسی ح سیاستمدا ان ح همه اتوی ؤسوای جمهوو چنود دح
قبل هیچ کدام مووووم عموو ح فنواح ی ررایشوان مهوو نبوود ح فقو شوخص هبوری
موووم خیموی ررایشوان کمیودی ح جودی روود ".دیودگا مصواابهشووند شوما

12

(میاحن رنیاد نخباان دانشیا ) آن اسوت کوه" کبوی تردیودی نودا د کوه پویش قوراحل
توسیه عمو ح فناح ی د ایران هبری است ح هیچ کبی دیار د کیل ای نیبت".
 -3-4راهبری سازمانیافته رهبران تحقیقاتی و علمی
یکی دیار ا د حنمایههای مدیریت اکیمانه ح کیفیت سیاستگواا ی د روی مودیران
رخشی عمو ح فناح ی اهبری سا مانیافته هبران تحقیقاتی ح عمموی اسوت .دیودگا
ریشتر مشا کتکنندگان ای رود که شد ح پیشرفت عمو ح فناح ی یشوه د
سا مان یافتوه هبوران تحقیقواتی ح عمموی دا د .مصواابهشووند شوما

اهبوری
( 1میواحن

دانشاا استاد) میتقد است "یک ظرفیتی ا ربوا یو کوه یوک الیوه جدیودی ا ظرفیوت
عممی تحقیقاتی فرهنای د دانشاا ها شکل رایرد .د آن کوا گرحهوی یوا گورح هوای
تحقیقاتی را موووعات مشخص ح مبوائل مشوخص روهحسویمه هبوران تحقیقواتی ح
عممی ایران پیایری شود" .مصاابهشوند شما

( 1میاحن دانشواا اسوتاد) مطورح

کرد است"ما راید ره نظام تخصیص اعتبا ات نظام تو یوع منوارع

موالیموان ] نظوام[

تو یع منارع انبانیمان شیو های جا ح استخدام نیرحی انبانی ح عمویالخصووص
فرهنگ تخصصی ره عنوان الیه ربویا مهموی ا فرهنوگ د دانشواا هوا توجوه کنویو
".مصاابهشوند شما

( 1میاحن دانشاا استاد) چنی ریان نمود اسوت" متولیوان

اکیمانه راید عمل رکنند؛ اکیمانه راید تصمیو رایرند ح نوه فقو تخصصوی تخصوص
رهتنهایی کفایت نمیکند .یک مدیر یک متولی راید اکیو راشد؛ یینوی تخصوص ال م ا
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داشته راشد تیهد ال م ا داشته راشد ح مغز استراتژیک داشته راشد ح ره همه مبائل
راید توجه رکند ".مصاابهشوند شما

( 8میاحن ح یر استاد) چنی مویگویود" اگور

رحث مدیریت عمو ح فناح ی میخواهد د جامیه ارر رااا د نباید را ناا سیاسی افراد
ا د مناسب مودیریتی گااشوت" .رور طبوق نظور مصواابهشووند شوما

( 1میواحن

دانشاا استاد) " د ایران مدیریت پیشرفت ربیا مهو اسوت؛ یینوی شوما فقو یوک
ظرفیتی ا رنا رااا ید ح د آن ظرفیت امکان تولید عمو اشواعه عموو ح کوا ررد عموو ا
رهحجود ریاح ی کفایت نمیکند .مدیریت پیشرفت عالح رر توسیه تحقیقات عمموی د
او

عموم ح مهندسی ره تحقیقات عممی اساسی د او

دا د" .مصاابهشوند شما

اجتماعی ح اقتصوادی نیوا

 ( 4ئیس پژحهشکد استاد) ریان کورد اسوت "موا اگور

رخواهیو تحول د عمو ایجاد کنیو ا مووع مدیریت دانش راید ردانیو تولیود عموو احل
اجتماعی است ح دحم مدیریتپایر است ".را توجه ره ریان مصواابهشووند شوما

8

(میاحن ح یر استاد) " اهبرد ریدی که ره نظر میآید مویتوانود خیموی مهوو راشود د
حاقع عایت شایبتهساال ی د انتصا ح رهکا گیری نیرحهوای انبوانی د مناسوبی
کمیدی مدیریت عمو ح فناح ی اسوت" .مصواابهشووند شوما

( 14عضوو کمیبویون

نوآح ی شو ای عالی انقال فرهنای دانشیا ) گفوت کوه" طرااویهایموان منطبوق روا
اصول ااکو رر طراایهای نظام مدیریتی کا آمد نیبت" .مصواابهشووند شوما

4

( ئیس پژحهشکد استاد) مطرح کرد است که "ریضی فکر میکنند حقتوی صوحبت ا
مدیریت دانش ح سیاستگاا ی عمو میشود ره ای میناست که ما میخواهیو راووییو
دانشمند تو چه فکری رک ح چه نتیجهای رایور .روه هموی دلیول د مقوارمش مقاحموت
میکنند .د صو تی که اصالً رحث ایو نیبوت یولگواا ی اسوت" .مصواابهشووند
شما

( 3عضو هیأت عممی دانشیا ) گفت"سیاستگاا ی ره نظور مو موانع عمود ح

مشکل ماست ح ای

ا راید کالبدشکافی کنیو ح تا ای

نوم عقل ا را آن تقاطع ندهیو هیچ حقت ره آن هد
مصاابهشوند شما

ا کالبد شکافی نکنویو ح ریود آن
نخواهیو سید" .را توجه ره نظور

( 12میاحن رنیاد نخباان دانشیا )" حاقییت ای است که ما د

نظام اصوالً اکومتدا ی ح مممکتدا ی ح یا د ایطهای که ما ریشتر میفهمیو نظوام
سیاستگاا ی عمو ح فناح ی اصالً مفهوم ارکت تد یجی ا متوجوه نشود اسوت .موا
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نمیدانیو ای جو ی نیبت که شما امرح تصمیمی رایریود ح فوردا صوبح یوک اتفواقی
ریفتد" .رراسا

نظر مصاابهشوند شما

( 8میاحن ح یر استاد) " اهبرد دیاور د

رحث عمو ح فناح ی اصالح الاووی سیاسوتگواا ی امایوت ح پوایش عموو ح فنواح ی
است".
 -4-4الگوسازی گفتمانی
یکی دیار ا د حنمایههای مدیریت اکیمانه ح کیفیت سیاستگواا ی پیشورفت عموو ح
فناح ی طراای الاو ا طریق گفتاو را سایر الاوها یا الاوسا ی گفتمانی است .د ای
ا تباط مصاابهشوند شما

( 4میاحن ح یر استاد) یادآح ی کرد است که" کشو

ح ره سمتی می حد که عموم پایه ح عمووم رنیوادی جایاواهی ندا نود روه خواطر اینکوه
رودجهها ره سمت ح سوی کا رردی ح توسیهای هدایت میشووند ح رورای عمووم پایوه
چیزی د نظر گرفته نشد است" .مصاابهشوند شما

( 4میاحن ح یر استاد) ریان

کرد است که" مانی که صحبت ا ای الاو کردیو قد تاش ا الاووهوای فیموی رایود
خیمی راالتر راشد" .نظر مصواابهشووند شوما

( 4میواحن ح یور اسوتاد) آن اسوت

که"د اخالق عموم سالمت یک رحثی دا یو را عنوان فاصمه د  -نوود خالصوه مطموب
عبا ت ای است که  14د صد پول تحقیقات دنیا صر
ح  34د صد پول تحقیقات صر

 34د صد ریما یها میشوود

ریما یهایی مویشوود کوه فقو مشوکل  14د صود

مردم میراشد  .ای ا کجا ااصل شد ا اینکوه الاووی عموو تحوول اقتصوادی اسوت
اقتصاد ا راید ره را ا آ اد سپرد ح را ا آ اد راید دانشمند ا ره خودمت رایورد ریود
دانشمند د خدمت کمپانی د میآید ح کمپانی هو تحقیقی ا جمو میررد که منجور روه
توسیه اقتصادی خودش میشود ".
 -1-4تبیین نظام نیازها در تولید علم
تبیی نظام نیا ها د تولید عمو یکی دیار ا د حنمایههای مدیریت اکیمانه ح کیفیوت
سیاستگاا ی پیشرفت عمو ح فناح ی تأریرگاا است .د ای ا تباط مصاابهشووند
شما

 ( 4ئیس پژحهشکد استاد) مطرح کرد است" البته د مبیر عمو مبائل توارع

اهدا

تارع نیا های جامیهاند .نیا های جامیه تارع نیا ا شی است کوه آن

ح اهدا
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جامیه پایرفته است .ما مشکمی که دا یو ای است که ریضاً نیا های جامیه ما مبتنوی
رر نظام ا شی جامیه شکل نمیگیرد" .رر طبق گفته مصاابهشوند شما

( 8میاحن

ح یر استاد) " احلویترندی د عمو ح فناح ی خیمی مهو است؛ یینی د حاقع شناسایی
نیا ح احلویترندی هدفمند داشته راشیو ح ربیند ما ررای چه میخواهیو د رحث فضوا
قوی راشیو یا میخواهیو د مدیریت قوی راشیو ح ...یک هود

خیموی متیوالی رورای

عمو ح فناح ی دا یو که د خدمت ا تقا میرفت انبان ح ررحتآفرینی راشد" .را توجوه
ره نظر مصاابهشوند شما

( 23عضوو هیوأت عمموی دانشویا ) "سوا گا ی جهوت

اهبردی سیاسی را نیا های توسیه عممی ح صنیتی کشو " .مصاابهشوند شوما
( 21عضو هیأت عممی دانشیا ) چنی ریان کرد است کوه"یکوی ا مبوائمی کوه کهو
اندیشمندان ا ره خود مشغول کرد تحوالت محیطی ح نیا های جدید است .پاسخ روه
ای نیا ها میطو
را سیر تحوالت

ره ای موووم است که ما چه قد مبائل مان ا مویشناسویو ح

آشنا هبتیو".

 -6-4نظام تأمین دانشمند
یکی دیار ا د حنمایههای مدیریت اکیمانه ح کیفیت سیاستگواا ی پیشورفت عموو ح
فناح ی نظام تأمی دانشمند است .د ای ا تباط مصاابهشووند شوما
ح یر استاد) ریان کرد "ررخال

( 7میواحن

ای که ما ریضاً میرینیو افراد اگر چیزی رمود راشوند

را احن کاسبی میکنند ح ای خیمی شت است یرا د اسالم اصال کاسبی رور مبنوای
عمو ا ممنوم میداند ای است که ما راید ره عالِو ررسیو راید ندگیش ا تأمی کنیو ".
مصاابهشوند شما

 ( 17ئیس پژحهشاا استاد) چنی ریان نمود است" توان ای

جوانان ح دانشمندانی که ما دا یو کو نیبت .ما نخباانی دا یو که ا خوا

ا کشوو

ره آنها مراجیه میشود .منتهای مراتب ااال چه قود امکانوات رورای ایو دانشومندان
فراهو میکنیو ای رحث دیاری است"  .مصاابهشوند شما

 ( 14ئیس پژحهشکد

دانشیا ) چنی ریان نمود است"حقتی استاد ح میمو توأمی کوردیو ریود ا پونج سوال
جامیه متحول میشود؛ یینی شما حقتی ای کا
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توانمندتری افراد د سیبتو ترریتی شما قرا میگیرند ح نبل ریدی شوما یوک نبول
عاقل ح اهل عمل خواهد شد".

متفکر مثم

ردر ترتیب تکرا کدهای احلیه ااصل ا تجزیوه حتحمیول مصواابه هوا روا  6د حن
مایه شامل صود عموو ح فنواح ی د مقیوا

جهوانی الاوسوا ی گفتموانی اهبوری

سا مان یافته هبران تحقیقاتی ح عممی ااکمیت عممی تبیی نظام نیا های کشو د
جهت دهی تولید عمو نظام تأمی دانشمند ره عنووان اهبردهوای مودیریت اکیمانوه ح
کیفیووت سیاسووتگوواا ی پیشوورفت د عمووو ح فنوواح ی ایووران د جوودحل  3ح نمووودا 1
مشخص گردید.
جدول  3تکرا کدهای احلیه ااصل ا تجزیه ح تحمیل مصاابهها
درونمایه اصلی

درصد اعتبار

درصد

تکرار

344

72

18

صد عمو ح فناح ی د مقیا

283/33

68

17

الاوسا ی گفتمانی

266/67

64

17

اهبری سا مان یافته هبران تحقیقاتی ح عممی

144

36

3

ااکمیت عممی

144

24

6

تبیی نظام نیا های کشو د جهتدهی تولید عمو

66/67

16

4

نظام تأمی دانشمند

جهانی

نمودار  1نمودا تکرا کدهای احلیه ااصل ا تجزیه ح تحمیل مصاابهها
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 -6بحث
مطالیه ااور را هد

د ک چاونای پیشرفت عموو ح فنواح ی د ایوران انجوام شود

است .د ای مطالیه رنا رر گفتوههوای مشوا کتکننودگان مودیریت اکیمانوه ح کیفیوت
سیاستگاا ی یکی ا

اهبردهای کا آمد د پیشرفت عمو ح فناح ی رود .آنها میتقدند

تاکنون الاوی آماد ای ررای پیشرفت عمو ح فناح ی متناسب را مبانی میرفتی ح مینه
خاص ایران حجود نداشته است .ای موووم راعوث شود اسوت توا همووا

مووووم

چاونای مودیریت ح سیاسوتگواا ی پیشورفت عموو ح فنواح ی ا چوالشهوای مهوو ح
اساسی د
ح تبیی

حند پیشرفت د ایران محبو شود لاا ای مطالیه ره منظو شناسوایی
اهبرد کمیدی د پیشرفت عمو ح فناح ی د ایران انجام شد .یکی ا مطالیوات

انجام شد مطالیه داناییفرد است که د آن هر دحلت یا اکومتی دا ای نووعی نظوام
اکمرانی خاص است؛ نظام ا شی ح ایدئولوییک خاص خود ا دا د همچنی طرح ح
ررنامههایی که ررای اجرای استراتژی سیاستهای عمومی د عمل پیاد میشوند نیز
نگ ح روی جهوانرینوی آن نظوام سیاسوی ا خواهنود داشوت [ 6ص .]14ابونوی ح
همکا انش طی تحقیق نتیجهگیری کردند که فرایند سیاست گواا ی ا د حن نهادهوای
دحلتی ره سوی انجم های عممی ح فناح انه کانونهای تفکر مراکز شد اندیشکد هوا
ح پا کهای عمو ح فناح ی تبری یارد .ره ای ترتیب ا ظرفیت ای نهادها رهر رردا ی
مناسب صو ت میگیورد [ 21ص .]33مطالیوه گرادسوتی ح جاسوتم د سوال 2444
اشا

میکند رر اینکه آمو ش عمومی ا تباط تنااتنای را شد کشوو ها دا د .د ایو

ا تباط سیاستااا تشخیص میدهد که گرح های اجتماعی د جهت منوافع عموومی د
چه سیبتو آمو شی ادا

ح ارکت نمایند [ 22ص .]873کا لبون ح حیاری د سال

 2414طی تحقیقی د تأریر سیاستهای عمومی رر عمو ح فناح ی ریان کردند چاونای
سیاستگاا ی میتواند موجب افزایش محبوریت عمو ح توأریر مثبوت رور انایوز ایجواد
ارتکا د ری محققان ح اساتید راشد [ 23ص .]237د مطالیه دیاوری کوه روه حسویمه
فوتحالهووی ح همکوا انش د خصوووص مودلهووای اکمرانوی آمووو ش عوالی ایووران طووی
ررنامههای سوم چها م ح پنجو جمهو ی اسالمی ایران انجام شد است ا یک تغییر
د جهتگیری ح نارش ررنامه یزان ح سیاستگاا ان کشو ا مودلهوای اکمرانوی
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دحلتگرا ره مدلهای خود اکمرانی دانشااهیان ح را ا محو سوخ روه میوان آمود
است [ 24ص .]27د مطالیهای دیار رر ررناموه یوزی اصوولی ح سیاسوتگواا ی د
جهت افزایش کیفیت آمو ش ح پژحهش تأکید شد است یرا نظوام آموو ش عوالی ا
او های نیا مند سیاستگاا ی عموومی محبوو مویشوود .ایو نظوام روه عنووان
سیبتمی را حار پیچید شامل عناصری است که پرح ش افرادی را پیچیودگیهوا ح
دشوا یهای حیژ

ا دنبال میکند .ریشتر صاابنظران ررنامه توسیه تأکید دا نود کوه

آمو ش عالی یکی ا ا کان ح عوامل توسیه ره شما میآید .رناررای وورح ی اسوت
ررنامه یزی د ای رخش دقیق ح مبتنی رر اصول راشود .دلیول ایو امور آن اسوت کوه
پیشرفت عمو ح فناح ی د

مینههای مختمف رور پیچیودگی حظوایف ح مأمو یوتهوای

نظام آمو ش عالی افزحد است [ 4ص .]2د تحقیق دیاری عنوان شد اسوت کوه هور
سیبتو خ مشیگاا ی عمومی د یک نظام ا شی خاص کوه توسو اتبوام جامیوه
پایرفته شد راشد فیالیت میکند .د نظامهای دموکراتیک هریک ا اعضوای جامیوه
راید وم ررخو دا ی ا امکان مبواحی رورای مشوا کت د سیبوتو رتوانود منتظور
پیامدهای عادالنه راشد .ای تحقیق نتیجه میگیرد که فراگرد عممی استفاد ا سیبوتو
خ مشیگاا ی اقمدا عموی ره عنوان یک نظام منطقی کاملتر ا نظامهوای رشور
ساخته ح هو نظامیافته تر ح هوو اجوراپوایرتر اسوت [ 24ص .]32د مطالیوهای دیاور
اصمیتری دلیل اقامه شد د اغموب خو مشویهوای امورح ی رورای توجیوه فیالیوت
اکومت ره صو ت هرمنوتیکی مو د رر سی قرا گرفته است .رر اسوا

ایو تحقیوق

دلیل یاد شد لیبرالی ح رر مبنای راح های فاید گرایانوه د موو د انبوان ح اکوموت
استوا است .اما را تحمیل محتوای کیفی جهتدا آرا عالمه جوادی آممی روا اسوتفاد
ا توو اصوومی ح مقولوههووای ااصول ا هرمنوتیووک نتیجووه گرفتوه شوود کوه روور مبنووای
مفرحوات ح راح های اسالمی د مو د انبان ح اکومت دلیل اصمی خ مشیگاا ی
عمومی د جامیه اسالمی اصل اق  -عدل است؛ د حاقع ااصل ای پژحهش تأکیود
رر ای مهو است که خ مشیهای ایرانی فق د صو ت منطبق رودن روا اوق ح عودل
میتوانند ا مشرحعیت ح حجاهت کافی ررای اجرا د جامیه ایرانی ررخوو دا شووند.
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جدحل مقایبهای راح های رنیوادی د سیاسوتگواا ی د جواموع لیبرالوی نبوبت روه
یر نشان داد است [ 1ص.]47

اندیشه اسالمی (جدحل  )4د

جدحل  4مقایبه راح های رنیادی د سیاستگاا ی را اندیشه لیبرالی نببت ره اندیشه
اسالمی [ 1ص]47
تأثیر باورهای اسالمی

تأثیر باورهای لیبرالی
چیبتی :موجودی مادی  /طبییی
چرایی (هد ) :خوشبختی د
نوع نگاه به انسان

ندگی

مینی (اداکثرسا ی فا مادی)
چاونای (ارزا خوشبختی) :آ ادی

چیبتی :ترکیبی ا طبییت ح فطرت
چرایی (هد ) :تکامل (شکوفایی فطرت)
چاونای (ارزا تکامل) :فیمیت یافت قوای
فطری خداجویی ح اق

طبییت مادی انبان (فردیت)
هد

هدف غایی

غایی :اداکثرسا ی فا مادی
همه افراد جامیه

هد

غایی :فراهو کردن مقدمات سیر ح

سموک (کمال) انبانها ح اهنمایی آنها ره
سوی خمیفهاهلل شدن

دلیل اصلی سیاستگذاری

-اصل منفیت /خوشی

(حکومت)

اصل ور -

اصل اق  /عدل

رراسا

مطالیه دیار مبتنی رر مبوانی میرفتوی اسوالم سیاسوت عرصوه تودریر ح

هدایت او

عمومی است ح ا ایو جهوت موووع تمرکوز قود ت اجرایوی تقنینوی ح

قضایی است؛ رهگونهای که فضای حای ایمانی فکری عواطفی ح کنشوی جامیوه د
امتداد عالیتوری ا شهوای انبوانی موجوود د فرهنوگ هودایت ح تودریر مویشوود.
سیاست د منظومه میرفت اسالمی اول شخصیت امام میصوم فهو ح تیریف شود
ح رهحسیمه خواست مردم تحقق اجتماعی مییارد .امام مظهور خالفوت ح فضوایل الهوی
انبان است :ره همی سبب سرپرستی او
دح

عمومی ا شثحن اجتمواعی اح اسوت .د

غیبت امام میصوم حلیفقیه جامعالشرای ره نیارت عوام ا اح اوایز ایو مقوام

است .رر ای اسا

شاخصههای آ مانی سیاست اسالمی ا جممه هدایتیافتای ایمانی

یا رصیرت د عرصه سیاست حادت اول کممه اق ح حجود حلیالمهی ح احلویاالمور
ربات پایدا ی جهاد د

ا اق عایت عدالت ظموستیزی ح اعتنا ره قد ت جماعوت ح

مووردم د نظوور گرفتووه موویشووود [ 26ص .]23دانشوومندان ح فنوواح ان رایوود د کووانون
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تصمیوگیری ح فرایند ررنامه یزی ممی هر کشو قرا گیرند ح مشا کت داشته راشوند
تا همه نظامهای امایتی مرروط ره توسویه عمووم ح فنواح ی تحکویو ح تقویوت شووند
[ 27ص.]13

 -7نتیجهگیری
پیشرفت عمو ح فناح ی موووعی یک مرامهای نیبت رمکه فرایندی پیچید ح تود یجی
است .ای فرایند طی مان انجام مویشوود ح شوناخت عوامول موثرر رور آن ا اهمیوت
خاص ررخو دا است .ره دلیل ای پیچیدگی ربیا ی ا کشو ها ررنامههای سیاسوتی
عمو ح فناح ی خود ا رهطو تقمیدی را اقتبا

ا دیدگا غرری کبب موینماینود .عودم

تجانس د مبانی میرفتی ررنامههای اقتباسوی روا حاقییوتهوای اجتمواعی ا یوک سوو
هموا

راعث تیا ض د ا شها ح ریونشهوا مویشوود؛ ا سووی دیاور ایو تفواحت

فرهناوی د عمول نیوز کواهش مشوورحعیت ح جامییوت د جامیوه ح د نتیجوه کوواهش
کا آمدی ررنامههای تدحینی ا ره دنبال خواهود داشوت .رنواررای نمویتووان روا تقمیود
ساد اناا انه ا ررنامههای توسیه عممی ح فنی کشو های دیار گرتوهروردا ی کورد ح
انتظا نتایج مشاره ا داشت .ایو مطالیوه سویی دا د روا اسوتفاد ا مبوانی نظوری ح
میرفتی متفاحت اسالم ح غر ای تمایز ا د اد حسوع خوود حشو نمایود ح موو د
توجه قرا دهد .امید است ای
عمو ح فناح ی کشو

حشناری مینه اتخاک اهبردهای مناسبتور پیشورفت

ا د تناسب را مقتضیات ح شرای خواص ایوران (رنوا رور گفتوه

مشا کتکنندگان ) رهحسیمه سیاستگاا ان کالن عمو ح فناح ی کشو ماننود شوو ای
عووالی انقووال فرهناووی ح سیاسووتگوواا ان رخووشهووای عمووو ح فنوواح ی مثوول موودیران
سیاستااا د ح ا تخانههای عموم ح فناح ی رهداشوت د موان ح آموو ش پزشوکی
فراهو آح د .همچنی را رهکا گیری نتایج ااصل ا ای مطالیه مانند اهبردهای صد
عمو ح فناح ی د مقیوا

جهوانی ااکمیوت عمموی اهبوری سوا مان یافتوه هبوران

تحقیقاتی ح عممی الاوسا ی گفتمانی تبیی نظام نیا هوا د تولیود عموو نظوام توأمی
دانشمند موجب ا تقای هرچه ریشتر فرایند سیاستگاا ی عمو ح فناح ی ایران فوراهو
شود ح پیشرفت ح تولید عمو ح فناح ی د ایران ا تبهیل ح تبریع گردد.
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