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سخن آغازین

نگاهی دوباره به تجربیات، دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در حوزه های سیاست گذاری و یا فعالیت های 
اجرایی صورت گرفته، می تواند برای دیگر مدیران و دست اندرکاران امر راه گشا باشد و ضمن آگاه کردن آنان 
از وضعیت و شــرایط موجود، فرصتی برای تجربه نکردن تجربه شــده ها از یک ســو و حرکت به ســوی تحقق 
ضرورت هایی که به دالیلی عملی نشــدند را فراهم ســازد. در همین راســتا، سلســله نشست های گفت و گو با 
معاونان پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در قالب یک مستند جهت تدوین این تجربیات بر اساس 

ضرورتی مهم و راهبردی شکل گرفت.
در نخســتین گام، با ورود به عمق نگاه و بیان حقایق از زبان این مســئوالن که در حوزه اجرایی خود ایفاگر 
نقش بودند مســتندات جامعی گردآوری شــد و تاکید بر این بود که مجموع این تجارب در قالب دســتاوردها، 
ناکامی ها، خواست ها و البته نگرش این مسئوالن در آن شرایط به صورت شفاف و به دور از الزامات و تعارفات 

مرسوم، بازگو و مستند گردد. 
با اراده و ترغیب صحیح متصدیان این بخش از ساختار اجرایی کشور و بیان آن چه که در فکر می پرورانند 
و در عرصه عمل واقع شد و در نهایت نیل به آن چه که امروزه می بایست محقق شود، می توان امیدوار بود این 
مستند مکتوب بتواند به بهبود شرایط و رفع کاستی ها کمک کند؛ چراکه با شناخت ناشی از تجربه کار اجرایی 
و درک اقتضائات زمانه، می تواند مســتنداتی قابل اعتنا و به دور از اغراق گردآوری گردد. امید اســت با دریافت 
داده های ناب و چینشی مناسب، دید روشنی از این گذار به  دست آید و چراغ راهی باشد تا افقی واضح  و گویاتر 

از آن چه پیش روست و یا باید باشد، ترسیم گردد.
                                                                                                                                        مسعود برومند

                                                                                                                                معاون پژوهش و فناوری
                                                                                                                               وزارت، علوم، تحقیقات و فناوری
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امروزه "علم و دانش" مهمترین سرمایه سازمان هایي است که در عرصه ملی و بین المللي، به دنبال توسعه پیشرفت پایدار 
هســتند. در این میان، ســازمان  هاي ماموریت محور نیاز حیاتي به مدیریت دانش دارند تا از تکرار تجربه ها در ســطوح مختلف 
ســازمان خود اجتناب کنند و از این رهگذر، بر اثربخشــي و کارایي و بهره وری فعالیت هاي خود بیفزایند. هدف از تدوین این 
کتاب انتقال دانش و تجربه هاي گران بهایي است که در زمان مدیریت مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( 
در حوزه پژوهش و فناوری حاصل شده است. با توجه به شرایط سخت بعد از انقالب همچنین دشواری های فراوان مدیریت در 
طول سالیان جنگ تحمیلی و پس از آن، مدیران و متخصصان دلسوز کشور با بهره گیري از استعداد و توانمندي هاي داخلي، 
افتخاراتي بزرگی  آفریدند. این در حالی است که هنگامي که پروژه یا دستاوردی عظیم به بهره برداري مي رسد، مجموعه اي از 
خالقیت هاي ناب و تجربیات گرانقدر حاصل مي شــود که متأســفانه معمواًل نه تنها این دانش و تجربه در بطن ســازمان رسوب 

نمي کند، بلکه به دیگر مسئوالن، مدیران و متخصصان نیز انتقال نمي یابد.
مهم ترین منافع مستندسازي تجربیات مدیران در موارد زیر خالصه مي شود:

ثبت تاریخي، تحلیلي، علمي تجارب، موفقیت ها، دستاوردها، مراحل رشد و سایر رویدادهاي تعیین کننده سازمان �
فراهم آمدن زمینة ثبت، گسترش و آموزش فرهنگ سازمان به نسل هاي بعدي کارکنان و مدیران �
آماده شدن ابزاري براي توجه به مسائل سازماني و سازوکاري براي نگرش به مسائل سازمان از زوایاي مختلف �
فراهم شدن زمینة مرور رویدادهاي گذشته و ایجاد امکان ارزیابي علمي نقاط قوت و ضعف سازمان و مدیران آن �
ابزاري براي خلق نظریه هاي بومي مدیریت �
آماده شدن زمینه هاي تسهیل و تقویت فرآیند یادگیري سازماني �
 ابزاري براي الگوبرداري از بهترین تجربیات �

بررسی تجارب و نحوه مدیریت، سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران ارشد حوزه پژوهش و فناوری، قطعاً چراغی را پیش 
روی مدیران فعلی و آینده روشن می سازد تا ضمن بررسی تصمیم ها و تجارب گذشته بتوانند بهترین تصمیم ها را برای آینده 

پژوهش و فناوری کشور اتخاذ نمایند.
در پایان از حمایت ها و توجهات جناب آقای دکتر احمدی معاون محترم سابق پژوهش و فناوری، معاونان اسبق وزارتخانه 

و سایر همکاران و دست  اندرکاران مدیریت واجرای این پروژه تشکر و قدردانی می گردد.
                                                                                                                           دفتر ارتباط با صنعت- آبان ماه 1396

پیشگفتار
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توسعه همزمان و تمامی مولفه های اکوسیستم فناوری؛ الزمه حرکت 
به سوی تعالی و توسعه پایدار کشور

گفت وگو با دکتر وحید احمدی
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری )1392 تا 1396(� 

دکتر وحید احمدی� 
متولد  1339 - قم� 
دکتري، مهندسی برق- الكترونیك،  دانشگاه کیوتو- ژاپن �1373 
قائم مقام مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از 1375 تا �1376 
معاون تحقیقات و فناوری سازمان انرژی اتمی )1384-1377(� 
عضو شــوراي تخصصي طرح ها و فعالیت هاي تحقیقاتي وزارت � 

علوم و آموزش عالي 1376 تا 1377
عضو شــورای کمیســیون انرژی شــورای پژوهش هاي علمی � 

کشور،1377 - 1384
عضو هیئت امنای پژوهشكده پژوهشكده میكروا الكترونیك ایران، � 

1384 تا 1387
رئیس بخش مهندسی برق،  دانشــگاه تربیت مدرس 1385 تا � 

1387
معاون پژوهش و فنــاوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 1392 � 

تا 1396
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ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محل گفتگوی ما 
با دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری این وزارتخانه 
و دبیر کل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری است. دکتر 
احمــدی کــه پیــش از این ســال ها پیشــینه ی کار در عرصه ی 
پژوهــش و فنــاوری، از ســازمان انرژی اتمی و مرکز سیاســت 
علم کشور گرفته تا فضای دانشگاهی را در کارنامه خود دارد، 
در بیان دیدگاه خود بررســی و شــناخت صحیح و اســتراتژیک 
نســبت به ســیر تکاملی را مهم ترین ضرورت برای تحلیل یک 
رونــد اجرایــی عنوان می کند. به زعــم احمدی، نوع نگرش ها، 
روندهــا را شــکل می دهــد و روندها ســاختارها را. بنابراین 
می بایســت بــا نگاهی ســاختارمند و تحلیلی بــه آن چه که در 
یک دوران تکاملی رخ داده اســت، توجه داشــت تا دورنمایی 
روشــن از نظام فکری و اجرایی مدیریت پیش روی به دســت 
آید. به گفته دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، 
ایجاد مســیری هموار و ســهل الوصول برای مفاهیم جدیدی 
چون کارآفرینی، نوآوری، شــتاب دهی و تجاری سازی، آینده  و 
سرنوشت کشور را در توسعه اقتصادی، ارتقای جایگاه علمی 

و موقعیت منطقه ای و جهانی تعیین خواهند کرد.
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* آقای دکتر احمدی، برای آغاز مروری بفرمایید بر آن چه که معاونت پژوهش و فناوری در دوره جنابعالی در پشت 
سر و نیز فراروی خود دیده و می بیند؛

پیش از آغاز گفتگو، الزم می دانم یادآور شــوم که برای بررســی دقیق و ارائه  تحلیلی جامع از آن چه که تحت عنوان ســیر 
پژوهش و فناوری در کشور می دانیم، می بایست با نگاه ساختاری و منطبق بر شناخت هر دوره، به ارزیابی و تحلیل آن بپردازیم. 
امکانات، دوره زمانی، شــرایط، فضای غالب کشــور و بســیاری دیگر از مؤلفه های مهمی هســتند که در تحلیل و بررســی سیر 
تکامل پژوهش، فناوری و کلیدواژه های مرتبط با آن اثرگذارند. ممکن است بسیاری از موارد که اکنون به عنوان یک الزمه ی 
حیاتی بشمار می روند فرضاً در دوره  های پیشین، در ادبیات علم و فناوری کشور کاربردی نداشته اند و چه بسا نسبت به اهمیت 
آن ها آشنایی وجود نداشت. البته به نظرم هرکدام از این برهه ها می بایست بر اساس ظرف زمانه  مختص به خود بررسی شوند.

به طور مثال بنده یکی از مدیران حوزه معاونت، پژوهش و فناوری وزارت در زمان دکتر فرهودی بوده ام و به خاطر دارم مباحث 
آن دوره چه بود و اکنون تا چه اندازه نسبت به آن دوران تفاوت های بنیادین ایجاد شده است. در آن دوره، عمده  بحث های نظری 
و برخی اقدامات عمدتا حول محور مباحث آموزشی بود و برای نمونه برگزاری نمایشگاه کتاب تخصصی شاید یکی از مهم ترین 
اقدامات پژوهشی آن دوره به شمار می رفت. اما امروزه دیگر بحثی پیرامون برگزاری نمایشگاه کتاب نیست و این مثال ساده، 
می تواند ابعادی از تغییرات عمده و سیر تحولی نسبت به دوران پیشین را نمایان کند. نظام فکری کنونی، نسبت به گذشته کاماًل 
متفاوت است. از شبکه  آزمایشگاه ها، ساختار عرضه و تقاضای فناوری، فن بازارها، استارتاپ ها و تجاری سازی گرفته تا ایجاد 
پارک های علم و فناوری، مناطق فناوری های نو، همگی مفاهیم جدیدی هستند که نظام فکری و اجرایی پژوهش و فناوری را 
در عرصه کنونی را تشکیل می دهند. این در حالی  است  که تا همین حدود یک دهه قبل، سخنی از این موضوعات حتی مواردی 
مانند شــبکه ی آزمایشــگاهی و عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری وجود نداشــت؛ بنابراین هر یک از بخش ها و مسئولیت ها، 

می بایست بر اساس نظام فکری دوره  خودشان بررسی شوند.
 یکی از رویکردهای من در مدیریت، نظام مدیریتی، مستندســازی برنامه ها و اقدامات اســت و بر همین اســاس، نخســتین 
اولویتــی کــه به مدیران ابالغ کردم پیگیری دقیق مستندســازی و مکتوب کــردن اقدامات بود. چراکه تحلیل و ارزیابی دقیق 
پیرامون اقدامات و دســتاوردهای معاونین و مدیران پیشــین بر مبنای همین مســتندات اســت. ساختار حاکم بر علم و فناوری 
کشورهای پیشرفته  دنیا ساختار های نوین به همراه نظم مدیریتی است. مثاًل ژاپن، انضباط را مهم ترین الزمه  تحقق پیشرفت 
و توســعه برمی شــمارد. اگر مدیری، رخدادهای دوره ی خود را مســتند نکند، درواقع ســنجش و اثرگذاری کار را ناتمام رها کرده 
اســت. بنابراین، ارائه  دقیق روند هریک از دســتاوردها و اقدامات و مستندســازی آن ها اقدامی بود که نخســتین اولویت بنده در 

معاونت پژوهشی و فناوری قرار گرفت.
اما پیش از ورود به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت 7 سال از سال 1377 معاون آموزش و پژوهش سازمان انرژی 
اتمی بودم. البته قبل از آن به عنوان رئیس دانشکده  برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس، با فضای پژوهشی در دانشگاه ها از 
نزدیک آشــنایی داشــتم و پیش از دانشــگاه تربیت مدرس نیز در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور جانشین معاون پژوهشی 
وزارت علوم بودم. لذا با نگاهی تقاضامحور به معاونت پژوهشی و فناوری وزارتخانه آمدم. چراکه بیرون از وزارتخانه در عرصه 
پژوهش و فناوری فعال بودم و طبیعی بود که از این منظر به موضوع بنگرم. عموماً هم قبل از آن دوره نیز از منظر صنعت در 
جلسات مختلف دولتی شرکت می کردم. بنابراین وقتی در معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری مسئولیت 
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را عهده دار شــدم این خأل جدی را احســاس  کردم که نظامی 
تحــت مدیریت علم فنــاوری و نوآوری نیاز داریم، نظامی که 
بتواند نگاه ترکیبی و فرادستگاهی داشته باشد. اما ایجاد چنین 
نظامی، مســتلزم یک بازنگری و بازســاخت جدی بود؛ اگرچه 
اقدامات اثرگذار خوبی در وزارتخانه انجام شده بود، ازجمله آغاز 
راه پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مهمتر از آن تغییر 
ساختار وزارت علوم که اگرچه اندک، اما به شکل گرفتن یک 
تفکر علمی و پژوهش محور منجر شده بود. شاید بتوان سرآغاز 
نظام تفکری جدید را زمینه ای برای چرخشی اساسی در نظام 
آمــوزش عالی و علم عنــوان کرد. اعتقاد دارم که بزرگ ترین 
تحول و شــاید نقطه عطف در عرصه  علم و فناوری کشــور، از 
زمان تغییر نام و اساسنامه وزارت آموزش عالی به وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری را به عنوان مرجع علم و فناوری دانست.
این تحول البته در دیگر وازتخانه های کشور نیز آغاز شده 
بود و فرضاً وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کنونی که قباًل وزارت مخابرات بود، با ساختار فناوری هم گون شد، اما محوریت 
علم و فناوری کشور به وزارت علوم سپرده شد. با شکل گیری شورای عالی عتف نیز در کنار تقویت ساختار فناوری و پژوهشی 
در وزارتخانه، روند توسعه ی پژوهش و فناوری، شتاب و قدرت بیش تری گرفت. زیرا وزارتخانه به تنهایی نمی توانست حاکمیت 
و تولی گری این عرصه را عهده دار شــود. در قانون نیز پیش بینی شــده اســت که وزارت علوم عهده دار وظایف محوری شــده و 
برای این که بتواند حاکمیت و نفوذ را داشته باشد، این شورا به کمک تسهیل روند سیاست گذاری های کالن بیاید و برای تحقق 
جایگاه آن شــورا ریاســت به شــخص رییس جمهور محول شد. این نگاه عالمانه ایجاد زمینه های تحول ساختاری در پژوهش، 

علم و فناوری کشور را دنبال می کرد.
وقتی کار را آغاز کردیم، آگاه بودیم که تفکر قدیمی پیشین حاکم نبوده و با نگاهی به روند تحول دانشگاه ها، مراکز علمی 
و پژوهشی در دنیا که از آن تحت عنوان دانشگاه نسل اول، نسل دوم و نسل سوم و اکنون نیز معتقدند نسل چهارم هم به آن 

افزون شده، می بایست تمامی ابزارها را برای حرکت به سوی رشد و توسعه علم و فناوری فعال ساخت.
در کشورمان اما تا 15 سال بعد از انقالب، مدرک تحصیلی دکترای تخصصی جایگاه خود را نیافته بود و این موضوع عماًل 
از سال 1370 به بعد رونق پیدا کرد. بنابراین، دانشگاه ها دامنه تأثیر چندانی در عرصه  پژوهش نداشتند، زیرا تا دکترا فعال نشود، 
پژوهش هم در کار نخواهد بود. اگرچه بسیاری معتقدند خیلی مقاله محور شده ایم، ولی معتقدم در موقعیت خودش کار خوبی 
بوده است و چاره ای جز این نداشتیم؛ اگر می خواستیم تحول فکری ایجاد کنیم تبعاتی را هم باید بپذیریم که شاید این موضوع 
یکی از تبعات حرکت در سیر پژوهشی شدن دانشگاه ها بود؛ بنابراین نهضت و حرکت مقاله نویسی اولین گامی  بود که حدوداً 
از ســال 1382 شــروع شــد و با تغییر نظام آموزشــی ما از آن قالب ســنتی و صرفاً آموزشی، اقدامی روبه جلو محسوب می شد. در 
همین راســتا، مقاله در آیین نامه های ارتقای اســاتید مبنا قرار گرفت، طبیعی بود که اســتاد و دانشــجو به این سمت هدایت شوند 

یکی از رویکردهای من در مدیریت، 
نظام مدیریتی، مستندسازی برنامه 
ها و اقدامات اســت و بر همین اساس، 
نخستین اولویتی که به مدیران ابالغ 
کردم پیگیری دقیق مستندســازی و 
مکتــوب کردن اقدامات بــود. چراکه 
تحلیــل و ارزیابی دقیــق پیرامون 
اقدامــات و دســتاوردهای معاونین و 
مدیران پیشــین بــر مبنای همین 

مستندات است. 
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و به دنبال خروجی علمی، هرچند در قالب مقاله باشــند. نهضت توجه به تولید مقاله به عنوان دســتاورد و خروجی کار علمی، 
آغازگر مســیر پژوهش بود. این رویکرد حدوداً 10 ســال به طور جدی دنبال شــد تا این که جامعه  علمی کشــور، به دوره ی بلوغ 
نســبی و دگرگونی فکری رســید. زمانی که نام فناوری در وزارتخانه مطرح شــد، در ابتدا جز نامی در عنوان این وزارتخانه نبود، 
چراکه زیرساخت الزم برای به عینیت رساندن آن در بدنه  علمی وجود نداشت. پارک های علم وفناوری، مراکز رشد، فن بازارها، 
کســب و کارهای دانش بنیان و مفاهیم کم تر شــناخته شــده ای به شــمار می رفتند و همچنین، قانون مدّون، آیین نامه  و به طور 
کلی بستری که زمینه ساز تحقق فناوری باشد شکل نگرفته بود. اگرچه تفکری مبنی بر اینکه چون دنیا به فناوری روی آورده 
و زمانه، زمانه ی فناوری اســت پس می بایســت حرکت در این مســیر آغاز شــود وجود داشت، اما این تفکر به صورت ساختارمند 
مطرح نبود. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی گامی بود برای حرکت به سمت پوست اندازی و روند پژوهش، از حالتی که 
در هر استان کار پژوهش صرفاً توسط نماینده ای انجام شود، خارج شد. رفته رفته دانشگاه های ما نیز وارد میدان پژوهش شدند 
اما صرفاً یک نام گذاری برای وزارت علوم کافی نبود و برای عملیاتی شدن فناوری، ضمن ایجاد مراکز مختص این امر، نیازمند 
هم خوان شدن ساختار قانونی و تأمین ابزارهای مرتبط با این مفهوم نیز بود. در قانون وزارتخانه به این موضوع توجهی جدی 
شــده اســت که نکته  مثبتی به شــمار می رود، اما متأســفانه در دولت  نهم، علی رغم این که قانون این همگرایی و یکپارچگی را 
ایجاد کرد به ناگاه موضوع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح و روح قانون وزارت علوم، مأموریت ها و وظایفش 
نادیده گرفته شــد. تفکر اگرچه ایجاد هماهنگی بود، اما درواقع یک هم پوشــانی و موازی کاری میان دو دســتگاه دولتی صورت 
گرفت. البته بدین معنا نیســت که معاونت علمی و فناوری در تمامی بخش ها، موازی کاری کرده اســت، کمااین که توانســته در 
قسمت هایی که وزارت علوم ورود پیدا نکرده بود، کارهای خوبی صورت داده بودند؛ اما در عمل هم پوشانی های بسیار زیادی 
را در حوزه های مختلف شاهد بودیم. عالوه بر موازی کاری ها، اختالف نظر و تضادها در دوره  قبل به اوج خودش رسیده بود. تا 
جایی که نمایندگان دو دستگاه در بسیاری از نشست های مشترک شرکت نمی کردند و با باال گرفتن کار تا دعواهای حقوقی، 
مشــکالت بســیار پیچیده ای ایجاد شــده بود. بنابراین مهم ترین ضرورتمان را در این دوره کاهش این تنش ها، کمک به حل 

اختالفات و رفع هم پوشانی ها قرار دادیم.
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی از اقدامات اثرگذار و راهبردی در حوزه ی توسعه تفکر فناورانه بود. اما تعارض 
و اختالفات جدی برای اجرای آن وجود داشــت. با تصویب قانون، اجرا و مدیریت و نظارت آن به عهده ی شــورای عالی عتف 
گذاشته شد. اما دقیقاً معلوم نبود که چه کسی متولی این قانون است. معاونت علمی و فناوری با ساختار خاص خود از یک سو 
این تلقی را داشت که می تواند متولی قانون باشد و وزارت علوم نیز معتقد بود با توجه به ساختار قانون و وزارتخانه، مسئولیت 
اجرایی ســازی آن باید در دســت وزارت علوم باشــد. در متن قانون شــرح وظایف شفافی برای شورای عالی عتف ذکر شده است 
و ضمن پیش بینی ســازوکارها، شــرح تفصیلی وظایف شــورای عالی عتف و ضرورت تصویب آن توســط دولت ذکر شده است 
اما اختالفات موجب توقف این قانون شده بود. حدود 10 سال این توقف ادامه داشت و بنابراین، نخستین چالش، نبودن شرح 
تفضیلی وظایف بود. در دوره  گذشته و در زمان دکتر کبکانیان روند احیای عتف آغاز شد و کار را شروع کرده بودند، اما این روند 
در میانه ی راه، متوقف شده بود. دوره ی بعد از آن نیز به هیچ وجه نتوانستند این کار را ادامه دهند چون اختالف بین وزارت عتف 
و معاونت علمی و فناوری به حدی باال گرفته بود که عماًل امکان تصویب آن هم وجود نداشــت. در همین فضا بود که شــکل 
گرفتن معاونت علمی و فناوری هم بیشتر به مشکالت دامن زد. اگرچه قرار بود این معاونت ساختاری فرادستگاهی داشته اما 
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عماًل شاهد بودیم که در بسیاری از قسمت ها، تداخل و همپوشانی وظایف رخ داد. 
* اما ریشه ی اصلی مشكل در ساختار اجرا بود یا روندهای قانونی؟ 

چالش در واقع ریشه از آن جا داشت که اولویت ها و راهبردهای مسئوالن و مدیران در دوره های قبل کاماًل با یکدیگر دچار 
اختالف و بعضاً تضاد بودند. بخش قابل توجهی از این مشکالت به تفاوت اولویت ها در سال های گوناگون بر می گردد. در سال های 
76 تا 82 نوع مسائل جاری در وزارت علوم، با آن چه که امروزه تحت عنوان نگرش اکوسیستم کارآفرینی، نگرش فرادستگاهی و 
نفوذ علوم و فناوری برای رفع نیازهای کشور در حل معضالت و مشکالت یاد می شود، تفاوت بنیادین داشت. در آن دوره ضمن 
آن که ظرفیت های الزم برای تحقق کلیدواژه های امروزی را در اختیار نداشتیم، گذشت زمان و تحول تدریجی نگاه ها نیازی 
مبرم بود تا فضا تغییر کند و مجموعه ی کلیدواژه های نوین همچون دانشگاه کارآفرین یا دانشگاه نسل سوم، اکوسیستم های 

کارآفرینی، ضریب نفوذ علم دانشگاهی در فناوری، صنعت، اقتصاد و اقتصاد دانش بنیان، به مرور جای خود را باز کنند.
ما از یک سو نیاز داشتیم ساختارهای فرسوده  پیشین را تعمیر و اصالح کنیم و از سوی دیگر برای این مفاهیم زمینه  الزم را 
ایجاد کنیم تا جورچین این عرصه تکمیل شود. پایش و آمایش موضوع مهم دیگری بود که ضرورت توجه جدی را می طلبید. 
آموزش عالی به شکل بی حساب توسعه کمی پیدا کرده بود و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بی شماری رشد کرده بودند که باید 
ضمن اصالح و بازنگری جدی برای پایش این مراکز کاری صورت می گرفت. بر همین اســاس تعریف شــاخص های ارزیابی 

این مراکز در همین دوره صورت گرفت.
در دوره ی نهضت مقاله، مهم ترین شــاخص تولید علم و حرکت در مســیر پژوهش، میزان تولید مقاله بود اما در تمام این 4 
سال تالش کردیم تا عالوه بر توجه به تولید مقاله، معیارها و شاخص های جهانی را در تولید مقاالت پیاده سازی کنیم و مبنای 
ارزش گذاری قرار دهیم. همچنین آمایش علم و فناوری، در همین دوره کلید خورد؛ این بدین معنا نیســت که در دوره-های 

پیشین اقدامی صورت نگرفته اما به این شکل ساختارمند و کالسیک و روشن انجام  نشده بود.
تعریف مفاهیم آمایش، پایش، فن بازار، اکوسیستم ها و کارآفرینی، مناطق ویژه ی علم و فناوری، دانشگاه کارآفرین و توسعه 
ارتباطات بین المللی و تدوین شاخص های ترکیبی توسعه فناوری توجه به نافذ بودن و اثرگذاری تولید مقاله و پژوهش برتر را 
دنبال کردیم. در کنار تمامی این موارد، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان دو کلیدواژه ی بســیار مهم دیگری هســتند که از 
دیگر اولویت های این دوره به شمار می روند. باید نظام علمی و فناوری کشورمان، اثرگذاری و دامنه نفوذ خود را بر اساس این 

دو کلیدواژه مشخص کند.
* برای توسعه شرکت های دانش بنیان چه اقداماتی انجام دادید؟

اکنون، با توجه به گذشــت بیش از 3 ســال از اجرایی شــدن قانون حمایت از شــرکت های دانش بنیان، این قانون به ســوی 
نقش آفرینی و اثرگذاری در بدنه  اقتصاد و فناوری حرکت کرده اســت. اگرچه این شــتاب کافی نیســت و تا نقطه مطلوب فاصله 
زیادی داریم؛ اما به هرحال پله های متعددی از حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان را پشت سر گذارده ایم. در حال حاضر صندوق 
نوآوری و شــکوفایی برای حمایت از شــرکت ها، تســهیالتی را در قالب وام ارائه می دهد. همه این ها در حالی ســت که 3 ســال 
پیش، اساس نامه این صندوق که قرار بود 3000 میلیارد تومان برای حمایت از این شرکت ها اختصاص دهد، تصویب نشده و 
هیچ پولی به هیچ شرکتی اختصاص نیافته بود. این صندوق مجموعاً 25 میلیارد تومان در اختیار داشت که خوشبختانه با تالش 
دولت احیا شد. اگرچه صندوق نوآوری و شکوفایی به طور کامل در هماهنگی با وزارت علوم نبود و از نظر قانونی، شورای عالی 
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عتف، تولی گری این صندوق را به عهده داشت، اما ایجاد هماهنگی ها موجب شد این صندوق در روند حمایت از شرکت های 
دانش بنیان دست به کار شود.

حمایت های وزارت علوم درتعامل  با دیگر دســتگاه ها از جمله معاونت علمی موجب شــد که قانون حمایت از شــرکت های 
دانش بنیــان فرآینــد حمایتــی خــود را آغاز کند. تا پیش از این، کار گروهی که قرار بود به شــرکت های دانش بنیان مجوز دهد و 
اکنون تحت عنوان کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت های دانش بنیان فعال است، عماًل به دلیل اختالفات موجود، 
غیرفعــال بــود امــا با ایجاد هماهنگی های الزم و تالش های جدی وزارتخانه هماهنگی الزم میان متولیان این ارزیابی محقق 
شــد و اکنون بالغ بر 3000 شــرکت دانش بنیان مجوز خود را از این کارگروه دریافت کرده اند. در کنار این فرآیند، صندوق های 
حمایت از پژوهش و فناوری با تالش وزارتخانه قانونی شــدند و اگرچه در برنامه پنجم توســعه پیش بینی الزم صورت نگرفته 
بود، اما خوشبختانه تعدادی از این صندوق ها فعال شدند و در این فاصله تعداد قابل توجهی به این صندوق ها افزوده  شده است.

یکی از کارهایی که برای ورود پژوهش و فناوری به عرصه صنعت انجام شــد، ایجاد ســاختار متناســب در وزارت علوم بود و 
بر همین اســاس، دفتر ارتباط با صنعت شــکل گرفت؛ اگرچه این دفتر در چارت رســمی وزارتخانه نهایی نشــده، اما شکل دادن 
آن به دنبال تحقق فرهنگ این ضرورت در دل وزارتخانه بوده است تا به دیگر بخش های ساختار نیز تسری پیدا کند. پیش از 
شکل گیری این دفتر، کارگروه های گوناگونی به شکل نامنسجم و پراکنده  کارهایی را در این زمینه انجام می دادند، اما با تعریف 

یکپارچه ارتباط با صنعت، این امر به صورت متمرکز دنبال می شود.
* آقای دکتر به عمده ترین ضرورت ها و مفاهیمی که در این دوره به آن ها تأکید داشــتید پرداختید. اما مهم ترین 

چالش های مهمی که فراروی شما و مجموعه تحت نطرتان بود، اشاره بفرمایید؟
عالوه بر فراهم نبودن فضا، نبودن ظرفیت های الزم که قانون یکی از مهم ترین آن هاست، از چالش های اساسی به شمار 
می رود. خألهای قانونی، عدم ســازگاری قوانین و آیین نامه های اجرایی با ســاختار این مفاهیم، حرکت در این مســیر را دچار 

دست اندازها و چالش ها فراوانی ساخته بود.
اگرچه برنامه های چهارم و پنجم توسعه، چارچوب مشخصی 
را برای حرکت مسیر علم و فناوری مشخص کرده بودند اما باید 
در برنامه ششــم که پیش روی داشــتیم وزن و دامنه تأثیر علم و 

فناوری را اصالح و تقویت می کردیم.
قانون معافیت مالیاتی تا سقف 10 درصد برای دستگاه هایی که 
با مراکز پژوهشی قرارداد ببندند یا ثبت اختراع داشته باشند یا تقبل 
هزینه  ثبت اختراع و پتنت از سوی دولت همگی بخشی از همین 
زیســت بوم هســتند. قانون یک درصد اعتبارات پژوهشی را نیز 
متناسب با ساختاری که به دنبال تحقق آن هستیم، سازگار کردیم، 
به طوری که حداقل 50 درصد قراردادهای صنعتی و دســتگاه ها 
باید با دانشگاه ها منعقد شود؛ البته نیم دیگر می تواند برای بخش 
تحقیق و توســعه شــرکت ها صرف شــود؛ اما این الزام را ایجاد 

این خأل جدی را احساس می کردم که 
نظامــی تحت مدیریت علم و فناوری 
نیــاز داریم، نظامی کــه بتواند نگاه 
ترکیبی و فرادستگاهی داشته باشد. 
اما ایجاد چنین نظامی، مســتلزم یک 

بازنگری و بازساخت جدی بود 
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کردیم که به میزان 50 درصد از قراردادها، نقش دانشگاه ها در نظر گرفته شود. سامانه سمات نیز به همین منظور ایجاد شد و با 
ساختاری چندمنظوره، هم زمان چند هدف را دنبال می کند و در عمل به ساختار منابع، برنامه ها و اسناد نظم می بخشد و پایگاه 
داده  کاملی از اطالعات شــرکت ها را ســامان دهی می کند. این موضوع موجب می شــود جهت گیری صنایع در پژوهش هایشان 
روش مند و یکپارچه شود. همچنین بخش های بیشتر یا کمتر در ارتباط با پژوهش شناسایی شوند و ضمن ارائه یک نظام آماری 

مدون، موضوع آمایش را نیز سامان ببخشد.
* در خصوص تغییر نگرش ها ازجمله در دانشــگاه ها، جامعه و تغییر زیرســاخت های قانونی چه اقداماتی صورت 

گرفت؟
یکی از اقدامات مهمی که به شــدت در موضوع ایجاد ســاختار بنیادی اثر دارد، فرهنگ ســازی است. اما فرهنگ سازی به چه 
معناست؟ این که درک  درستی از مشکالت ساختاری علمی و فناوری کشور ازجمله اساتید، دانشجویان، مدیران و سیاست گذاران 
را تعیین کنیم، بنابراین برای فرهنگ سازی، مشکالت را در تمامی سطوح تحلیل و راه کار مناسب ارائه کردیم. مدیران باالدستی 
در ســازمان برنامه و بودجه، نظام علمی و فناوری را مقوله ای لوکس دانســته و تصور می کنند پژوهش امری صرفاً هزینه بر 
است. بنابراین در ساختار اجرایی و سیاست گذاری با پژوهش به مثابه یک موضوع سرمایه خوار برخورد می شود. چه در معاونت 
پژوهشــی و در هر حوزه  دیگری که مســئولیتی داشــتم، تالشــم این بوده است این تفکر نادرست که برانداز نظام علم و فناوری 

است، اصالح شود. 
دنیای غرب سال هاست چنین نگرشی به پژوهش را منسوخ کرده است و بر همین اساس دانشگاه را از منظر هزینه نمی نگرند؛ 

چراکه دانشگاه و مراکز علمی با سرمایه گذاری صحیح منجر به ایجاد ارزش افزوده می شوند. 
تالش داریم بســتری ایجاد شــود که اطمینان، انگیزه و اعتماد به نفس دانشــجو برای روی پای خود ایســتادن باال برود؛ این 
اندیشه را در ذهن دانشجوها و استاد ایجاد کنیم که اگر به دنبال اثرگذاری و پیشرفت هستند، نباید صرفاً به روی مقاله متمرکز 
باشند. تأثیر این تفکر در ایجاد شغل نیز نمایان می شود. آماری که وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی ارائه می دهد چیزی حدود 
300 تا 500 میلیون صرف هزینه برای ایجاد یک شغل است. در حال حاضر در مراکز رشد و پارک ها هزینه-ای بین 30 تا 50 
میلیون برای ایجاد هر شغل هزینه می کنیم. ایجاد چنین شغلی مزایای بسیاری دارد از جمله وقتی یک فرد تحصیل کرده به کار 
گمارده می شــود، با اعتمادبه نفس باال می تواند اثرات بهتری نیز به جای بگذارد و به صورت زایشــی شــغل های دیگری ایجاد 
کند و خوشــبختانه آثار این فرهنگ ســازی، جلوه های خود را هم در نگاه مدیران، دانشــگاهیان و دانشــجویان نشان داده است. 
اما اکنون زمان آن فرا رســیده اســت که این فرهنگ در خانواده ها و اجتماع نیز نهادینه شــود. باید به خانواده ها بیاموزیم که اگر 
فرزند آن ها شــغل ندارد، صرفاً دولت را متصدی به اشــتغال گماردن جوانان خود ندانند. بلکه از دولت بخواهند که زیرســاخت ها 
و مجال مساعد برای بروز نوآوری و خالقیت جوانشان را فراهم آورد. اگر یک مرکز رشد، پارک علم و فناوری یا مرکز نوآوری 
در یک استان یا شهر دورافتاده و کم تر برخوردار شکل بگیرد به مراتب و بیش تر از ایجاد چند پست دولتی پشت میزی در یک 
اداره می تواند اثرگذاری و دامنه  تأثیر مطلوب داشته باشد چراکه با ماهیت علمی و تحقیقاتی و زایش علمی خود، حل مشکالت 

استانی و برآورده ساختن نیاز ملی را به همراه دارد.
همچنین، برای تحقق قانون 1 تا 3 درصد سهم پژوهش از بودجه کشور، تالش های جدی صورت گرفت. در قانون برنامه 
پنجم توسعه می بایست سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص ملی به 3 درصد می رسید. خوشبختانه چنین تفکری که پیش تر 
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هم وجود نداشت، وارد ساختار شد و جای خود را باز کرد ولی نظام مدیریت کالن کشور به این موضوع اعتقادی نداشت و آن 
را اجرایی نمی کرد. این قانون در ســال های مختلف دســت خوش فراز و نشــیب های زیادی شــده است و حتی در مقاطعی عدد 
تخصیص یافته از نیم درصد هم کم تر بوده است. زیرا اعتماد و شناختی نسبت به پژوهش وجود نداشته و نگاه عمومی دولت، 
کاهش بودجه  برای اعتبارات هزینه ای تا حد ممکن بوده اســت. طبیعی اســت بر مبنای تفکر هزینه ای، دولتی موفق اســت که 
هزینه هایش را کم کند و چه گزینه ای بهتر از پژوهش برای قربانی شدن! اگرچه گفته می شود که چنین نیست اما پایه و اساس 
تفکر اکثر مدیران این چنین بود. زیرا آثار پژوهش وارد اقتصاد ما نشــده اســت. اگر هم دانشــگاه درجایی کارهایی کرده، خیلی 

منفرد و نقطه ای بوده است. 
بنابراین در تمام طول این دوره کوشیدیم اثبات کنیم پژوهش به عنوان محور اقتصاد دانش بنیان و پیشران توسعه ی کشور، 
اســت. کشــورهای پیشــرفته ی دنیا نیز ارتباط با صنعت را به گونه ای بازتعریف کرده اند که گرچه کمک به دانشــگاه محسوب 

می شود، اما پیش از هرچیز در حقیقت کمک به صنعت است.
* برای ایجاد ارتباطی میان پژوهش و صنعت در ساختار چه اقدامی صورت دادید؟

یکی از کارهایی که توسط این دفتر صورت گرفت، ایجاد زمیه ارتباط پایدار و منسجم میان دستگاه های اجرایی برای تسهیل 
ارتباط صنعت و دانشگاه بود. نخست با وزارت نفت وارد تعاملی شدیم که در طول تاریخ سابقه نداشته است و انعقاد قراردادهای 
عظیمی برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با دانشگاه ها، یکی از همین گام های اساسی به شمار می رود. اکنون صنعت عظیم 
نفت به خوبی پذیرفته است که تحول صنایع باالدستی ما در گرو ارتباط با دانشگاه هاست. چنین نگرشی در طول تاریخ تعامل 
میان عرصه علم و صنعت بی سابقه است و مشابه همین روند در صنایع پایین دستی نیز جریان دارد. با تعامل با دیگر وزارتخانه ها 
نیز قراردادهایی منعقد شدند که ایجاد زمینه و هموار کردن راه برایشان نیازمند کارهای متعددی بود. تحریک هدفمند طرف 
تقاضا یا ســامان دهی طرف عرضه دو گلوگاه مهم بر ســر این راه بود. ایجاد بســتر تعامل و فرهنگ ســازی برای مدیران صنایع 

باالدستی که پژوهش را موضوعی هزینه بر تلقی می کردند، گام 
دیگری در همین راســتا بود. اکنون شــاهد هستیم که بسیاری از 

مدیران و وزرای ما به پژوهش توجهی جدی پیداکرده اند. 
اما یک گام کمک کننده  دیگر این بود که قانون هزینه کرد یک 
تا سه درصدی تا پیش ازاین صرفاً در برنامه وجود داشت و دائمی 
نبود، اما اخیراً به یک قانون دائمی بدل شــد. به همین جا بســنده 
نکردیم و بعد از دائمی شــدن تالش می کنیم این قانون به یک 
درصد متوقف نشود و تا 3 درصد جلو برود. خوشبختانه در دولت 
نیز همدلی الزم برای کمک به امر پژوهش ایجاد شــده اســت و 
زمانی که برای دفاع از این طرح به دولت رفته بودم، وزرا نیز از این 
طرح حمایت می کردند. نگاه ارزشمند  وزرا که تحقیقات را به دیده 
هزینه نمی نگرند بلکه آن را سرمایه می دانند، زمینه را برای نفوذ 
پژوهش و فناوری تســهیل کرده اســت. وقتی وزیر یک دستگاه 

بر مبنای همان تفکر نادرســتی که 
اشاره شــد، هدف دانشگاه صرفاً ارائه  
مــدرک تحصیلی بود و دانشــجو، به 
دانشگاه می رفت تا شغل دولتی بهتر 
پیدا کند. طبیعی بود در چنین فضایی، 
تفکری برای کارآفرینی وجود نداشته 

باشد

ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب معاونین پژوه

مستندسازی تجار

15



دیگر از این موضوع حمایت می کند من به عنوان معاون پژوهشی به چانه زنی و دفاع نیاز ندارم و این مهم ترین گام برای تغییر 
نظام فکری منسوخ شده ای است که در گذشته وجود داشت.

* ممكن اســت دســتگاه هایی باشند که همكاری الزم را صورت ندهند، برای چنین موردی چه تمهیداتی لحاظ 
شده است؟

خوشبختانه دیوان محاسبات اداری در این موضوع ورود پیدا کرده و نسبت به سال های گذشته، نظارت و جدیت بیش تری 
بر روی این موضوع صورت می گیرد. از آنجا که باید گزارش این اقدامات توسط دبیرخانه ی شورای عالی عتف مرتباً به مجلس 
ارائه شود، مصوب شد تا دستگاه هایی که گزارش های بودجه پژوهش خود را به صورت منظم ارائه نمی دهند، تنبیه شوند. چنین 

روندهایی، موجب نهادینه کردن ساختار فکری جدید و مفاهیم آن می شود. 

* تفكر پژوهش و توسعه علم و فناوری تا چه میزان در دانشگاه ها و دانشجویان ما نفوذ یافته است؟
بر مبنای همان تفکر نادرستی که اشاره شد، هدف دانشگاه صرفاً ارائه  مدرک تحصیلی بود و دانشجو، به دانشگاه می رفت تا 
شغل دولتی بهتر پیدا کند. طبیعی بود در چنین فضایی، تفکری برای کارآفرینی وجود نداشته باشد و فضای دانشگاهی داشتن 
شرکت و کسب وکار دانش بنیان برای یک عضو هیأت علمی یا پژوهشگر را کسر شأن بداند. اما قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و به تصویب رسیدن مصوبه ای که سال گذشته به دانشگاه ها ابالغ کردیم، راه را برای کسب وکار فناورانه دانشجویان 
هموار کرد و اکنون نه تنها حرکت در این مسیر با شتاب مطلوبی دنبال می شود، بلکه مشوق هایی که در نظر گرفته شده عالقه  
دیگر دانشگاهیان را به حرکت در این مسیر را ایجاد کرده است. راهی که با یک مصوبه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باز 
شد و دانشگاه ها را مکلّف کرد اساتید دانشگاه ها را در ایجاد و رشد شرکت های دانش بنیان خود، حمایت، هدایت و همراهی کنند.

تغییــر آیین نامه ارتقای گذشــته بر مبنای مفاهیم جدید و 
وارد کــردن اجــزا و ارکان نظام فکری جدید در این آیین نامه 
کار دیگــری بــود که در این دوره صورت گرفت تا مفاهیم یاد 
شده در دل مراکز علمی و دانشگاهی نفوذ پیدا کنند. آیین نامه 
ارتقای اساتید، جایگاه ویژه ای را برای شرکت های دانش بنیان 
و فعالیت فناورانه اساتید گشوده است، به طوری که همکاری 
دانشگاه با صنعت و شرکت های بزرگ از موضوعاتی هستند 
کــه در دل آیین نامه ارتقای جدید به عنوان اولویت هایی مهم 

جای گرفته اند.

قانــون معافیت مالیاتی تا ســقف 10 
درصد بــرای دســتگاه هایی که با مراکز 
پژوهشی قرارداد ببندند یا ثبت اختراع 
داشته باشند یا تقبل هزینه  ثبت اختراع 
و پتنت از ســوی دولت همگی بخشــی از 
همین زیست بوم هســتند. قانون یک 
درصد اعتبارات پژوهشی را نیز متناسب 
با ساختاری که به دنبال تحقق آن هستیم، 
ســازگار کردیم، بــه طوری که حداقل ۵0 
درصد قراردادهای صنعتی و دســتگاه ها 

باید با دانشگاه ها منعقد شود؛
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* آقای دکتر همان طور که اشــاره کردید، پژوهش های کاربردی و فناورانه، کســب و کارهای نوپا، مراکز رشــد و 
شتاب دهی از مهم ترین مؤلفه های ایجاد اکوسیستم کارآفرینی و استقرار نظام تحول هستند؛ چه اولویت هایی 

را در خصوص تحقق این مفاهیم مد نظر قرار داده اید؟
رویدادهای شتاب دهی یکی از اقداماتی است که در جهت شناسایی و توانمندسازی ایده های برتر در دانشگاه ها انجام مي شود. 
هزینه های این رویداد از سوی وزارت علوم تأمین مي شود به صورتی که هزینه ها را دانشگاه به مراکز رشد می دهد و دانشجویان 
را عالوه بر کار آموزش و پژوهش در مسیر کارآفرینی هدایت مي کند. دانشجویان ایده هایی دارند که به مدل کسب و کار نیاز 
دارد. رویداد شتاب به دنبال رساندن ایده های نوآورانه به مسیر کسب و کار است. با ایجاد ارتباطی بهینه مراکز رشد، پارک ها و 
دانشگاه ها دانشجویان ایده های شان را مطرح مي کنند و مراکز رشد نقش راهبری و آموزش را برای دانشجویان خواهند داشت. 
مراکز نوآوری هم به کمک دانشــگاه ها مي آیند تا فضایی ایجاد کنند که افراد بتوانند ضمن ثبت نام در مراکز نوآوری و مطرح 
ساختن ایده های خود از افراد توانمند کمک بگیرند. بنابراین افراد به تدریج این توانمندی را پیدا می کنند که به کمک مراکز رشد 

نوآوری، ایده هایشان را به کسب و کار بدل کنند تا به درآمد و خلق ارزش افزوده منجر شود.
به عنوان مثال المپیاد کســب و کار دانشــجویی ســه ســال متوالی در حال برگزاری است که در آن دانشجویان به کمک یک 
استاد طرح کسب و کار یا همان business plan ایده خود را نوشته و با مطرح کردن این طرح ها در مسابقه هایی که هر ماه یا 
هر دو ماه یکبار در دانشگاه برگزار مي شود، زمینه ایجاد و توسعه کسب و کار خود را فراهم می نمایند. بعد از آن در هفته پژوهش 
ایده های برتر معرفی شده و تعدادی از این ایده ها جایزه گرفته و حمایت می شوند. همچنین در جشنواره شیخ بهایی ایده های 
برتری که از سراسر استان ها انتخاب مي شوند به این جشنواره مي آیند و در اردیبهشت ماه هر سال برگزیدگان معرفی می شوند. 

رویدادی که هدفش فرهنگ سازی و ایجاد نشاط و ذوق کسب و کار و اشتغال در دانشجویان است. 
اما موضوع دیگر تطبیق پایان نامه ها بر اساس نیازهای کشور بود که یک معضل جدی ما در دانشگاه هاست. در حال حاضر 
فضا برای دانشــجویان کارشناســی ارشــد  و دکترا به گونه ایســت که گرفتن حمایت برای پژوهش هایشان در زمینه پایان نامه 
بیشتر شده است. مثاًل وزارت نفت و وزارت دفاع 5 میلیارد تومان برای حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی اختصاص 
داده اند. البته شاید رقم بزرگی نباشد؛ اما به همین میزان که دانشجو و استاد و صنعت با هم ارتباط برقرار می کنند، خود می تواند 

زمینه ساز توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه باشد. 
اما موضوع مهم دیگر، طرح های کالن ملی است که عمدتاً بر اساس پایا ن نامه های دانشگاهی تعریف شده و به پروژه هایی 

بدل شدند که خود زمینه ساز ورود دانشگاه به عرصه صنعت از معبر کسب و کار مي شوند. 
راه اندازی المپیاد کسب وکار دانشجویی گام دیگری بود که برای ایجاد فضای کارآفرینی و فرهنگ سازی به سوی این فضا 
انجام شد. البته المپیادهای مختلفی برگزار می شد که در حوزه علوم پایه بودند، اما المپیاد کسب وکار دانشجویی، دانشجو را وادار 
به خلق نوآوری می کند و از مطالعه  علوم صرف فراتر می برد. تفکر خالقانه  یک دانشــجو برای ایجاد یک کســب وکار می تواند 

نتیجه  بسیار مطلوبی در پی داشته باشد.
جشنواره ایده های برتر و استارت آپ ها، کار دیگری بود که بر اساس آن تمام پارک های علم و فناوری و همچنین مراکز رشد 
را موظف کردیم که با همکاری دانشگاه ها در بدنه  دانشگاه جلسات ارائه  ایده  خالقانه و راهبری طرح های نوآورانه و هدایت این 
طرح ها را دنبال کنند. این امر ایجاد فضای نشــاط در دل دانشــگاه ها را نیز به دنبال دارد، همین که مجالی برای تکاپو و تالش 

ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب معاونین پژوه

مستندسازی تجار
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دانشجو ایجاد شود و بتواند ایده های خود را مطرح کند، می توانند انگیزه را در دانشجو دو چندان کند، ضمن این که افراد مستعد 
را شناسایی و آنان را در مراکز رشد هدایت می کنیم تا شرکت های دانش بنیان خودشان را تأسیس کنند.

* آقای دکتر در این دوره تفاهم نامه های متعددی با دیگر وزارتخانه ها و دستگاه ها منعقد شد. آماری از تفاهم نامه های 
در جریان و منعقد شده ای که طی این 4 سال به امضا رساندید در دست دارید؟ 

بلــه حــدود 25 تفاهم نامه ارایه چنین آماری شــاخص خوبی اســت که می توان روند تحقــق اهداف هر تفاهم نامه و میزان 
توفیق یا عدم موفقیت را نیز بررســی کرد. در یکی از این گام ها، با اتاق بازرگانی تفاهم نامه منعقد کردیم تا بتوانیم از ظرفیت 
ســرمایه گذاری های اتاق بازرگانی در دانشــگاه و مراکز پژوهشــی و شــرکت ها استفاده شود. هماهنگی و همکاری خوبی نیز با 
دبیرخانه مناطق آزاد داریم تا بتوانیم دامنه حضور دانشگاه را از صنعت هم فراتر برده و وارد عرصه تجارت کنیم. در بندر انزلی 

و قشم، این هماهنگی ایجاد شد و به زودی کیش را آغاز خواهیم کرد. 
در حال حاضر با توجه به زمینه های فراهم شده، از مناطق آزاد تجاری بالغ بر پانصد میلیون دالر طی 3 سال اخیر صادرات 
داشته ایم. عالوه بر آن با صنعت نفت در حوزه باالدستی و همچنین پایین دستی تفاهم های بسیار خوبی ایجاد شد. همچنین در 
حوزه مطالعات صنعتی و کارآموزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و در حوزه کارورزی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تفاهم  داشته ایم. طرح کارورزی که اکنون با وزارت کار شروع کردیم به این صورت است که فرد بعد از فارغ التحصیلی تحت 

عنوان کارورز، به مدت یک سال مي تواند با حضور در داخل صنعت با این فضا آشنا شود و وزارت کار هزینه را تامین می کند.
در حوزه دفاعی نیز با وزارت دفاع مجدداً به منظور تکمیل برنامه های پیشین و پروژه های دانشگاهی تفاهم نامه ای به امضا 
رسید و وزیر محترم دفاع نیز پشتیبانی و پیگیری های الزم را انجام دادند. اما با وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین 

بنیاد مستضعفان نیز تفاهم نامه هایی به امضا رسیده است. 
یکی از شاخصه های مهمی که می توانند اکوسیستم کارآفرینی را محقق کند، ایجاد زمینه تعامل با دیگر دستگاه هاست که 
با امضای تفاهم نامه ها محقق می شــود. البته تفاهم نامه های خارجی هم به امضا رســیده اســت. مثال با ICTP یا مرکز فیزیک 
نظری عبد السالم در کشور ایتالیا، تفاهم نامه ای به امضا رسید که در این تفاهم نامه مقرر شد، تعداد بورسیه ها و گرنت هایی 
که به دانشــجویان داده مي شــود افزایش یابد و همچنین با ایجاد شــعبه ای از این مرکز در کشورمان، زمینه فعالیت دانشجویان 

در این فضا فراهم شود.
برخی از این تفاهم نامه ها ابعاد گسترده ای دارند و بعضا منجر به پروژه های ارتباط با صنعت مهمی می شوند. به طور مثال در 
حوزه تفاهم با وزارت نفت اعداد قابل توجهی مورد تفاهم قرار گرفته است که برخی از این تفاهم نامه ها به قرارداد تبدیل شده اند.

در تفاهم نامــه ای کــه با وزارت صنعت امضا کردیم اجرایی ســاختن طرح کارآمــوزی را مورد تأکید قرار دادیم؛ بدین معناکه 
زمینه ای فراهم شــود تا از ظرفیت بزرگ دانشــجویان که عمدتاً با صنعت در ارتباط نیســتند، در شــهرک های صنعتی، صنوف، 
کارخانجات و دیگر ظرفیت هایی که در اختیار این وزارتخانه است، در جهت کمک به ورود دانشجویان به فضای کسب و کار 
بهره گیری شــود. با توجه به آمادگی مطلوب وزارت صنعت، همچنین بیش از 100 فرصت مطالعاتی برای فارغ التحصیالن و 
اساتید در صنایع ایجاد شد تا به جای خارج شدن از کشور، یک سال در صنعت فرصت مطالعاتی پیدا کنند و جذب صنعت شوند.

این اقدام گام بزرگی است تا نیاز صنایع با بهره مندی از ظرفیت های دانشگاهی تأمین شود و دانشجوی دکترا یا استاد دانشگاه 
بتواند فضای الزم برای شکوفایی توانمندی های خود را در صنعت پیدا کند. این طرح که پیش تر هم وجود داشت بر اساس این 
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تفاهم نامه احیا شده و پس از انجام کارهای مقدماتی در فاز اجرایی قرار گرفته است.
* ایجاد فضایی که بر اساس آن افراد آشنا به فضای دانشگاه وارد عرصه صنعت شوند و عكس آن نیز محقق شود به 
طوری که صاحبان تجربه در صنعت سرفصل های عملیاتی را در دانشگاه تدریس کنند یكی دیگر از دغدغه هاست. 

برای ایجاد چنین فضایی با توجه به تجربیات معدودی که موفق هم بودند، راهكاری تمهید کرده اید؟
ببینید مدیر شدن یک دانشگاهی در صنعت و یا ورود یک صنعتی به دانشگاه کاری است که شاید به تنهایی توسط وزارت 
علوم انجام نشــود، اگرچه با اقداماتی که به بخشــی از آن ها اشــاره شــد، به دنبال ایجاد فرصت ها برای حضور صنعت در عرصه 
دانشگاهی و همچنین دانشگاهیان در صنعت هستیم. اما کار دیگری را در تمامی استان ها و با همکاری وزارت صنعت انجام 
دادیم. بر اساس بخش نامه ای، مدیران کل سازمان صنعت، معدن و تجارت در تمامی استان ها ها ملزم شدند حداقل یک مشاور 
از دانشگاه داشته باشند تا بتوانند در برنامه ریزی به بهترین نحو از ظرفیت دانشگاه استفاده کنند. همچنین در تمامی استان ها 
کارگروهی تحت عنوان کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری ذیل استانداری ایجاد شد. اعتبار پژوهشی استان باید توسط این 
کارگروه و با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های مربوط تخصیص یابد. دانشگاه نیز بر اساس اولویت ها و نیاز هر استان، پروژه های 
پژوهشی مورد نیاز را در قالب این اعتبار تعیین و کار تحقیقاتی و فناوری آن توسط دانشگاه انجام می شود. بنابراین یک درصد 
اعتبارات پژوهشی در مسیر رفع نیازهای اولویت دار استان صرف می شود. در چند سال اخیر با نظارت شورای عالی عتف و معرفی 

نماینده از سوی وزارتخانه در کارگروه یادشده، این روند به طور جدی پیگیری می شود.
فرصت ایجادشده در صنعت کمک می کند اساتید دانشگاه با ورود به صنعت ضمن آشنایی با این عرصه، زمینه ورود دانشجویان 
خود را به صنعت فراهم کنند؛ همچنین نخبگان صنعت را داخل دانشگاه مي آورد؛ اگرچه شاید در مقطع کنونی نتوانیم مدیریت 
صنعت را به دانشگاه داخل کنیم، اما اگر استاد یا دانشجویی در صنعت با دانشگاه خود در تعامل باشند، خود به خود زمینه  ورود 

صنعت به دانشگاه فراهم شده است.
* ســامانه های مجازی متعددی که توســط معاونت 
پژوهش و فناوری وزارتخانه ایجاد شــده به دنبال تحقق 

چه اهدافی است؟
سامانه های مجازی در اصل برای تسهیل روند کار فناورانه و 
کمک به ایجاد زیست بوم توسعه پژوهش و فناوری توسط وزارت 
علوم ایجاد شده است که سامانه "ساعت" یکی از آن هاست. این 
سامانه با تمرکز بر دو رویکرد عرضه و تقاضا در موضوع پژوهش، 
ارتباطی دوسویه میان توانمندی دانشگاه و تقاضای صنعت ایجاد 
می کنــد. یکــی از چالش ها این اســت که نیــاز صنعت و به طور 
کلی حوزه تقاضا معلوم نیســت. بــرای حل این چالش، موضوع 
در شــورای عالی عتف مطرح شــد و تمام دستگاه ها ملزم شدند، 
نیازهای پژوهشــی خود را در این ســامانه اعالم کنند و از ســوی 
دیگر پژوهشگرانی که توانایی دارند، رزومه خود را ارائه کنند. این 

باید به خانواده ها بیاموزیم که اگر 
فرزند آن ها شــغل ندارد، صرفاً دولت را 
متصدی به اشــتغال گماردن جوانان 
خــالق و نوآور خود نداننــد. بلکه از 
دولت بخواهند که زیرساخت ها و مجال 
مســاعد برای بروز نوآوری و خالقیت 

جوانشان را فراهم آورد.
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موضوع ضمن شفاف ساختن نیازهای صنعت و به دست آمدن کلیتی از توانمندی موجود، شفاف سازی و جلوگیری از رانت را 
نیز به دنبال دارد، به عالوه که پراکنش عرضه و تقاضا را نشــان مي دهد. از این ســو، هر پژوهشــگری می تواند توانمندی خود را 
معرفی می کند و بدین ترتیب یک دامنه وســیع ایجاد مي شــود که افراد بتوانند یکدیگر را پیدا کنند. حال این ارتباط می تواند از 
یک بخش دولتی یا خصوصی باشد. بخش خصوصی با ورود به این سامانه نیاز خود را جست وجو می کند و درخواست خود را 

در زمینه مورد نظر ارائه می دهد. این سامانه هنوز در مرحله اولیه و در حال تکمیل است.
ایجاد ســامانه  جلوگیری از تخلفات در حوزه پایان نامه ها و رســاله های دکتری اقدام دیگری اســت که با ایجاد ســامانه ای 
متشکل از پایان نامه ها و به کمک یک موتور جست وجو، پایان نامه های تکراری را مشخص می کند. فرضاً دانشجو می خواهد 
پایان نامه ای را ثبت کند. معاون پژوهشی یا دفتر پژوهشی دانشگاه با جست وجوی پایان نامه ی ارائه شده در سامانه، در می یابد 
تکراری است یا خیر و همچنین این نرم افزار که قابلیت تشابه یابی دارد میتواند کپی برداری از پایان نامه های دیگر را مشخص 
کند که سامانه تشابه یاب نام دارد.  البته نرم افزارهای دیگری هم طراحی و پیاده سازی شده اند که از مهم ترین آن ها می توان 
به سامانه  تور مجازی پارک های فناوری اشاره کرد. این سامانه تحت عنوان "شعف" این امکان را فراهم می کند که با استفاده 
از فناوری واقعیت افزوده، محصوالت و مشخصات تمام شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری، همراه با هزینه، 
تعرفه ها و نحوه خرید به صورت مجازی قابل مشــاهده باشــد.   هرکســی در کشــور خواهان این محصول، خدمت یا طرح فناور 
باشد، می تواند درخواست خود را اعالم کند و به راحتی و از طریق جست و جو میان دیگر تولیدات مقایسه انجام دهد. همچنین 

می تواند درخواست فناورانه خود را نیز اعالم نماید.
* تفاوت این کار با مأموریتی که فن بازارها دنبال می کنند، در چیست؟

شعف نیز درواقع نوعی فن بازار است. با این تفاوت عمده که در فن بازارها، خدمات و محصوالت را به صورت فیزیکی عرضه 
می کنند، اما این سامانه با بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی، فن بازار را شبیه سازی می کند. پارک ها ذیل وزارت علوم فعال 
هستند و تحت این سامانه به صورت اتوماتیک درخواست ثبت شده و می توان آمار دقیقی از درخواست ها، وضعیت فناوری و 
میزان فروش در دست داشت. همچنین در سامانه  تور مجازی پارک های علم و فناوری، شرکت ها می توانند محصوالتشان را 
به صورت سه بُعدی نمایش بدهند. بهره مندی تکنولوژی واقعیت مجازی، هدست ها و فناوری هایی که بتوانند به کمک معرفی 
بهتر دستاوردها بیایند در برنامه های آتی قرار دارند؛ اما در آغاز راه قرار داریم و فکر مي کنم وقتی که فضا را ایجاد کنیم دانشجویان 
خودشان مسیر را ادامه می دهند.  ما صرفاً باید زمینه را ایجاد کنیم. یکی از مزیت های غرفه مجازی، نبودن محدودیت فضای 

فیزیکی است و غرفه ها به صورت نامحدود می توانند محصوالت و خدمات دانش بنیان خود را عرضه کنند.
اقدامات زیرساختی دیگری هم از این دست صورت گرفته یا در حال انجام است.  به طور مثال بیش از 10 نرم افزار تهیه شده 
که یکی از آنها مربوط به مجالت است و تمامی مجالت علمی ذیل سامانه قرار گرفتند. سامانه علم سنجی سامانه ای است که 
اطالعات تمام افراد درباره مقاله، میزان ارجاعات و تعداد مقاالتشان را به تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها عرضه می کند. 

بدین ترتیب، به صورت دقیق و شفاف وضعیت هر دانشگاه از حیث مقاالت مشخص می شود. 
سامانه شفا؛ اما شبکه ای برای ارائه خدمات آزمایشگاهی در ابعاد بسیار وسیعی به شمار می رود. پژوهشگر از هر جای کشور با 
ورود به این شبکه درخواست خود برای خدمت آزمایشگاهی را ارائه می کند. این شبکه به صورت تدریجی و مرحله به مرحله در 
حال تکمیل است. خوشبختانه مشارکت بسیار خوبی از سوی مراکز آزمایشگاهی و نیز دانشگاه های بزرگ انجام شده است زیرا 
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که برای آنان مزایای بسیاری را به همراه داشته است. بسیاری از دانشگاه ها تا پیش از شکل گیری این شبکه دارای تجهیزات 
پیشــرفته زیادی بودند، اما ســوددهی نداشــتند ؛ چرا که مشتری نداشتند و نمی توانستند هزینه تعمیر و نگهداری این تجهیزات 
را تامین کنند. همزمان با شــکل گیری این شــبکه آزمایشــگاهی، مشتریان که عمدتاً محققان و پژوهشگران هستند نسبت به 
توانمندی های موجود دانشگاه ها اطالع یافته اند و دانشگاه ها نیز با ارائه خدمات آزمایشگاهی درآمدهای این بخش را در توسعه 

و بهبود کیفی آزمایشگاه های خود صرف مي کنند.
* حمایت از شتاب دهنده ها، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان توسط معاونت علمی از یك سو 
و وزارتخانه چالشی را در هویت پارک های علم و فناوری ایجاد می کند، برای حل این سیاست ها چه برنامه هایی 

دارید؟
بله، متاســفانه باید پذیرفت این دوگانگی ایجاد شــده اســت و دولت نهم این نظام را دســتخوش تغییر کرد و با ایجاد معاونت 
علمی قاعده را به هم زد. اما تالش می کنیم که از عوارض جنبی آن به نفع زیست بوم یاد شده و توسعه کارآفرینی بکاهیم. وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری قباًل وزارت فرهنگ و آموزش عالی بود و نظام به درستی تصمیم گرفت که مقوله فناوری و پژوهش 
و علم توسط این وزارتخانه هدایت شود؛ تغییرات ساختاری و وظایف وزارت علوم و مأموریت های محول شده در راستای علم، 

پژوهش و فناوری دست وزارتخانه را در هدایت کشور به این مسیر باز گذاشته است. 
همان طور که می دانید، برای قانونی شــدن هر اقدامی، مجوز آن نخســت باید توســط شــورای گسترش اعطا شود وصندوق 
نوآوری و شکوفایی بر اساس نظر شورای گسترش، زیرمجموعه ی شورای عالی عتف است. بر اساس قانون مصوب مجلس 
شورای اسالمی، هیچ نهاد دیگری اجازه اعطای چنین مجوزی ندارد. در حال حاضر پارک پردیس و مابقی پارک های فناوری، 
مجوزشان را از وزارت علوم می گیرند. در این راستا با هماهنگی که با معاونت علمی و فناوری انجام داده ایم، این معاونت بخشی 
از بودجه خود را در راســتای حمایت از پارک ها هزینه می کنند. اما اکنون بنا بر این اســت که علیرغم این ناهمگونی، تعارضی 

وجود نداشته باشد و برای توسعه کشور تالش ما این است که از ظرفیت دو دستگاه بهره برده شود.
* آقای دکتر؛ طبیعتاً اکوسیستمی که به دنبال تحقق آن هستید، نیازمند رشد تمامی مؤلفه ها به صورت همگون و 

متوازن،  است این امر چگونه میسر می شود؟
همان طور که اشاره کردم به همه  اجزا و مؤلفه های تحریک تقاضا و عرضه به متناسب با وزن آن ها، توجهی جدی شده است. 
تمامی اقدامات یادشده، در راستای تحقق نظام تحولی که در آن زیست بوم مساعد برای کارآفرینی از مسیر پژوهش و فناوری 
محقق می شود، صورت گرفته است. در دوره های قبل به یک مؤلفه، مثاًل تولید مقاله توجه می شد اما اکنون راه موفقیت درنگاه 
مجموعه ای و فرآیندی است. دانشگاه زمانی موفق می شود که به تمامی مؤلفه های این تحول توجه داشته باشد. مجموعه پویا 

و هماهنگ که برج فناوری، پارک ها، مراکز رشد و نوآوری و غیره قطعات اصلی پازل به شمار می روند. 
باید توجه داشت که در این مجموعه  به هم پیوسته، تمامی بخش ها و اجزای مجموعه از دانشگاه ها، صنعت، فرهنگ و جامعه 

می بایست برای این نظام تحول سازگار شوند و به تناسب یکدیگر پیش بروند. 
*جناب دکتر بعنوان آخرین ســوال، حوزه پژوهش در دوره ای همانند حوزه آموزش رشــد کمی زیادی پیدا کرد 

اقدامات شما در راستای توازن کمیت و کیفیت در حوزه پژوهش چگونه بوده است؟
بله در دولت نهم و دهم گســترش کمی پژوهش از قبیل تعداد موسســات پژوهشــی ، نشــریات علمی ، انجمن های علمی و 
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علمی بودکه خوشبختانه با ارزیابی های دقیق و تدوین آیین نامه و مقررات معطوف به افزایش کیفی به جای توسعه کمی 
توانستیم سرعت رشد کمی را کاهش داده و بیشتر فعالیت ها ناظر به توسعه کیفی شد. اقداماتی از قبیل رتبه بندی های دقیق 
و سخنرانی در حوزه نشریات، انجمن های علمی و موسسات پژوهشی دولتی و غیر دولتی هدفگذاری جهت ورود نشریات به 
پایگاه های معتبر بین المللی، تقاضا محور کردن موسسات پژوهشی، لغو مجوز نشریات ، انجمن ها و موسسات پژوهشی ضعیف 
از جمله این موارد در 4 سال اخیر بوده است که خوشبختانه نگاه دانشگاه ها و جامعه علمی به وزارت علوم و معاونت پژوهش و 
فناوری به محلی برای صدور مجوز تغیر یافته است و دیگر معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم بعد نظارتی و سیاستگذاری 

آن بسیار قوی تر از بعد ایجادی آن شده است.
* سپاس بابت فرصتی که به این گفت وگو اختصاص دادید.



احیای طرح های کالن ملی راهبردی کارا 
با هدف تبدیل علم به ثروت

گفت و گو بادکتر  محمد مهدی نژاد نوری
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 1388 تا 1392 � 

دکتر محمد مهدی نژاد نوری� 
متولد 1339 - آمل� 
دکتری الكترونیك دانشگاه هوکایدو ـ  ژاپن �1373 
رییس پژوهشگاه علوم و فناوري دفاعي 1376 تا �1378 
رییس دانشگاه صنعتی مالك اشتر 1384 تا �1388 
معاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از آذر � 

88 تا مهر 92
دبیرکل شــورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از دی 88 تا آذر � 
92
رییس کمیســیون دائمی و هیات امنای بیش از 12 دانشــگاه، � 

پژوهشگاه و پارک های علم و فناوری از دی 88 تا دی 92 
مشــاور کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوري مجلس شورای � 

اسالمی
مشاور علمی وزیر دفاع 1392 تا کنون� 
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دفتــرش در دانشــگاه دفــاع ملــی، محــل قــرار مالقاتمان با 
اوســت. جایی که با توجه به فعالیت طوالنی و مســتمرش در 
عرصه دفاعی و تدریس در این دانشــگاه نظامی، منزل  دوم 
وی محســوب می شــود. مهدی نژاد که ســال های طوالنی را در 
عرصه صنعت دفاعی فعالیت داشته است، سال های 88 تا 92 
را در معاونت پژوهشــی و فناوری پشــت سر گذاشته و اکنون 
دوباره در دانشــگاه و عرصه تدریس فعالیت می کند. مهدی 
نژاد معتقد است بسیاری از کاستی های عرصه ارتباط با صنعت 
به نگاه مدیریتی و نگاه مدیران وابســته اســت و هم خوانی 
میان سیاســت های کلی با رویکردهای مســئوالن، می تواند 
در پیشــبرد اهداف پژوهشــی و تقویت هر چه بیشــتر ارتباط 
با صنعت مؤثر باشــد. به زعم این اســتاد دانشــگاه، طرح های 
کالن ملــی یکــی از رویدادهایــی بود که با هدف تحقق شــعار 
تبدیل علم به ثروت آغاز شــد و در ادامه راه با تغییر ســاختار 
مدیریتی، مورد کم لطفی قرار گرفت، اما اکنون فرصتی است تا 
این رویکرد مجددًا احیا شود. مسیری که می تواند ضمن ایجاد 
نشــاط در دل دانشــگاه ها، حل کاستی های راهبردی جامعه و 
عبــور از مرزهــای دانش را به همراه داشــته باشــد. راهی که 

مهدی نژاد آن را در راستای اقتصاد مقاومتی می خواند.
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* آقای دکتر مهدی نژاد حضرتعالی بالغ بر 4 سال در یكی از عالی ترین نهادهای تصمیم گیر در عرصه پژوهش و 
فناوری کشور حضور داشتید؛ قدری از این فضا بگویید.

برای آغاز گفت وگو، بد نیست نگاهی داشته باشیم به سال های پیشین و موضوع پژوهش یا ارتباط با صنعت، را از آغاز بررسی 
کنیم. در کشور پیش از ظهور انقالب اسالمی، دانشگاه ها با مقوله ای تحت عنوان پژوهش آشنا نبودند و آن چه که از دانشگاه ها 
برمی آمد، آموزش صرف بود. سازمان دهی و نظارت بر این عرصه به واسطه حضور مستشاران خارجی صورت می گرفت و شاید 
به ندرت در مواردی، مثاًل زبان و ادبیات فارســی، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی آن هم خارج از فضای دانشــگاه انجام می شــد. 
بنابراین ایران پیش از انقالب اسالمی در عرصه پژوهش حرفی برای گفتن ندارد. اما پس از وقوع انقالب، چند رویداد به طور 
هم زمان رخ دادند که یکی از مهم ترین این رویدادها، شکســت حصار ذهنی توانســتن بود. در تمامی ســالیان پیش از انقالب، 
نتوانستن به جامعه ی ایرانی القا شده بود و بیان می شد ایرانی حتی لولهنگ هم نمی تواند بسازد. از طرفی، خودزنی های زیادی 
از دل جامعه انجام می شــد و این عدم خودباوری، به نســل های بعدی نیز انتقال می یافت. این باورها به قدری در ســطح مردمی 
ترویج یافته بود که مردم به هر چیزی سرگرم بودند جز نوآوری. اگر کسی اعم از مبتکر، مخترع و اندیشمند، خیال نوآوری به 
سرش می زد و ابتکاری به خرج می داد، در نطفه خفه می شد چراکه ساختار حاکم، آمادگی چنین چیزی را در خود نداشت و محیط 
از آمادگی الزم برخوردار نبود. می دانیم جرقه برای آن که به شعله  تبدیل شود و زبانه بکشد، نیازمند هوای کافی ست و به دیگر 

بیان، هوا برای شعله ور شدن نوآوری و خالقیت فراهم نبود. 
اما در گام بعدی با وقوع جنگ، و طبعاً ظاهر شدن دیگر پیامدهای انقالب اسالمی ازجمله تحریم، باور به خویشتن بیش از 
پیش تقویت شــد. این در حالی که بود که پژوهش و نوآوری در ایران حتی به اندازه ی کودکی نوپا جان نداشــت. به خاطر دارم 
وقتی هیأتی از ایران برای بازدید یک سامانه  موشکی زمین به زمین به یک کشور خارجی عزیمت کرده بودند، در مواجه با موتور 
پیش برنده  این سامانه که شکلی استوانه ای دارد، دچار سردرگمی شده بودند تاجایی که سروته موشک را تشخیص نمی دادند، 

زیرا تا پیش از آن با چنین چیزی برخورد نداشتند! 
نگاه ها در آن دوره کاســتی ها و ضعف های متعددی داشــت. مثاًل در عرصه هواپیماهای بدون سرنشــین کار را از جایی آغاز 
کردیم که هیچ شــناختی روی پیامدهای ماجرا، چگونگی و ســرانجام نداشــتیم. درواقع از نقطه صفر مطلق این کار آغاز شــد و 
پیش رفت که ندانســتن مهم ترین دلیل جســارت انجام این کار بود. آدمی بنا به دو دلیل وارد عرصه های جدید می شــود ؛ یا از 
روی شجاعت زیاد و یا نادانی. هر چه که بود به فضل الهی کار را آغاز کردیم و به دستاوردهای خوبی هم رسیدیم. خوشبختانه 
شاهدیم که امروزه پهپادهایی باقابلیت های متعدد ساخته شده اند که مرزهای توانستن را درنوردیده اند و توانسته اند نام ایران 
را در میان کشورهای صاحب این فناوری مطرح کنند. به نظر من این توانمندی و کارآمدی در شکستن بسیاری از حصارها و 

شجاعت در ورود به عرصه های جدید، مختص جنگ بود.
از همان سال های آغازین انقالب اسالمی و سپس دفاع مقدس، با حرکات افتان وخیزان، ارتباطات و تعامل های میان دانشگاه 
و صنعت گام های هرچند کوتاه پیموده شــد. علی رغم تعطیلی 3 ســاله دانشــگاه ها اما جریان عمیق، دقیق و اثربخش پژوهشی 
در کشــور ایجاد شــد و بدیهی اســت که این ارتباط در عرصه دفاعی، تعاملی اثربخش تر و پررنگ تر بود. در طول دفاع مقدس، 
ارتباطات و تعامالت نسبتاً کاملی میان صنعت دفاعی و عرصه علمی کشور شکل گرفت که اساس و محور این ارتباط، اساتید 
خالق و توانمندی بودند که ایده های نوآورانه خود را به عرصه دفاعی منتقل کردند و از ظرفیت این اساتید در قالب طرح هایی 
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چون ،6 سال خدمت به 6 سال خدمت جایگزین سربازی، فرصت مطالعاتی و حتی به صورت داوطلبانه و بر اساس انگیزه های 
مختلف برای کمک به عرصه دفاعی کشور استفاده می شد. دستاوردهای ارزنده ای حاصل این همکاری بود که بسیاری از آن ها 
زمینه ســاز گام های جدید و توانمندی در حوزه ای خاص به شــمار می رفت. این دســتاوردها دارای دو وجه عینی و شــکل دهنده  
نظامات بعدی بودند. در تعریف پروژه، چگونگی مدیریت و نیز نیازهای محوری به کارگیری نقش آفرینان پروژه به صورت طبیعی 
شکل گرفت و حاصل، تجربه ای گران سنگ تا زمانی که جنگ در سال 1367 به نوعی آتش بس رسید، در دست فعاالن عرصه 
دفاعی و پژوهشی بود. این دستاورد ارزشمند در پژوهش های علمی برای سازمان دهی روند پژوهش و چگونگی بهره مندی از 

ظرفیت های علمی و پژوهشی کشور به کار بسته شد.
رو، ظرفیت بســیار پایین دانشــگاه ها بود و رؤیای ورود  در ســال های آغازین انقالب اســالمی، یکی از چالش ها و موانع پیش ِ
به دانشگاه یا به تعبیری کابوس عبور از سد کنکور، یکی از دغدغه های مهم عالقه مندان به ادامه تحصیل به شمار می رفت. 
پس از پایان جنگ نیز همچنان دانشگاه ها تمرکز را بر موضوعات و محورهای آموزشی قرار دادند و دوباره پژوهش در دانشگاه 
غریب ماند. با شکل گیری شورای پژوهش های علمی کشور، جریان پژوهش به صورت تدریجی آغاز شد. سال 1383، قانون 
اصالح ساختاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تا آن زمان به عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی شناخته می شد، زمینه  
را برای تنفس پژوهش فراهم کرد. تا آن زمان اگر هیچ کس هم کار پژوهشــی انجام نمی داد، مؤاخذه نمی شــد چراکه حتی در 
عنوان وزارتخانه  متبوع هم جایی برای پژوهش نبود. اما با تصویب این قانون، رفته رفته اجزا و اندام پژوهشی در ساختار وزارتخانه 
شــکل گرفت و رشــد نگاه پژوهشــی در دانشــگاه ها آغاز شد. به خاطر دارم نخستین جلسه شورای عالی عتف درست زمانی که 
دکتر توفیقی وزیر بودند، شکل گرفت. البته از تغییر دولت در سال 84 تا سال 88 این شورا مقدمات خود را پشت سر می گذاشت 
و مســئوالن پیشــین زمینه های الزم را برای راه بردن به ســوی پژوهش های کاربردی فراهم می کردند. این شورا درمجموع 3 
جلســه تشــکیل داد. درنتیجه با توجه به وزن و اهمیت باالیی که پژوهش و فناوری در ســاختار وزارتخانه یافته بود، این عرصه 
به طور جدی تر مورد توجه قرار گرفت وتغیر نام نطفه  معاونت 
پژوهش و فناوری آن هم در دل وزارت علوم بر همین اساس 

شکل گرفت 
در دوره های آغازین این معاونت تالش کردند تا به تعریفی 
از پژوهش و فناوری بپردازند و ســاختار را شــکل دهی کنند. 
پشــتوانه ی این امر، قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
بــود کــه بــه پژوهش توجهی جدی داشــت و با نگاه به متن 
12 ماده ای آن و ســهم 10 ماده ای تحقیق، پژوهش، فناوری 
و مســائل مرتبط می توان به ضرورت ظرفیت ســازی توسط 

معاونان پیشین پی برد.
دبیرخانــه شــورای عالی عتف گامی در راســتای همین 
ظرفیت سازی بود که به عنوان گامی مکمل در کنار شکل گیری 

معاون پژوهش و فناوری به شمار می رود.

پیــش از ظهور انقالب اســالمی، 
دانشــگاه ها با مقوله ای تحت عنوان 
پژوهش آشــنا نبودنــد و آن چه که از 
دانشگاه ها برمی آمد، آموزش صرف بود. 
ســازمان دهی و نظارت بر این عرصه 
به واســطه حضور مستشاران خارجی 
صــورت می گرفت و شــاید به ندرت 
کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی آن هم 
خارج از فضای دانشگاه انجام می شد.
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* آقای دکتر از سال هایی که فعالیت خود را در معاونت پژوهشی وزارت علوم آغاز کردید بفرمایید.
ســال 88 وارد وزارت علوم شــدم؛ گفتمانی مبنی بر »تبدیل علم به ثروت« تا پیش از ورود من به وزارتخانه مطرح شــده بود 
که شــاید این شــعار برای نخســتین بار در حضور مقام معظم رهبری و توســط دانشجویی مطرح شده بود. این دانشجو گفته بود 
امیدواریم روزی برسد چاه های نفتمان را ببندیم و بر مبنای علممان زندگی و کسب درآمد کنیم. موضوع تبدیل علم به ثروت 
از همین جا ریشه دارد و با توجه به فعالیتم در وزارت دفاع و پیگیری جدی عملی کردن علوم در حوزه دفاعی، تجربیاتی در این 
حوزه کسب کرده بودم. با تشکیل دولت دهم و وزارت دکتر کامران دانشجو، موضوع تبدیل علم به ثروت جدی تر پیگیری شد. 
ایشــان در برنامه ی ارائه شــده به مجلس، بر موضوع تبدیل علم به ثروت تأکید کرد و برنامه  یادشــده، به مطالبه ای جدی برای 
مجلس و ضرورتی برای وزارتخانه تبدیل شد. دکتر دانشجو برای تحقق این ضرورت، به دنبال فردی بود که ضمن برخورداری 
از تجربه ی الزم، دغدغه مند و دارای انگیزه باشد تا بتواند این جریان را به بدنه علمی و جامعه تزریق کند. برای این کار نیز طبق 
گفت وگوهایی که با وزیر دفاع وقت داشــتند، طی تماس تلفنی، تصمیم خود را مبنی بر واگذاری این مســئولیت به بنده اعالم 

کردند و  این چنین به مدت 4 سال در این سمت مشغول بودم.
* مهم ترین اولویت و راهبردتان در این دوره چه بود؟

تمام همّ وغّم ما تحقق خواســت مقام معظم رهبری مبتنی بر راهبرد تبدیل علم به ثروت بود. با توجه به تجربه  بیش از 20 
ســاله در این زمینه و همکاری هایی که با دانشــگاه های مختلف داشــتیم، کار را با جدیت در این زمینه آغاز کردیم. اما یکی از 
اولویت های مهم و راهبردی ما، فعال ســازی مجدانه و پرشــتاب شــورای عالی عتف بود. چراکه از جهات مختلفی، ظرفیت ها و 
توانایی های خوبی در این بخش وجود داشــت. هم از این جهت که عتف می توانســت مصدر مناســبی برای ارتباط دستگاه های 
اجرایی با نهادهای علمی و پژوهشی باشد، ضمن آن که توانمندی الزم برای ارتباط میان پژوهش و صنعت را در دل خود داشت. 
وزارت عتف به عنوان یک دســتگاه اجرایی زمانی که می خواهد با دیگر دســتگاه های اجرایی مثاًل وزارتخانه نیرو تعامل برقرار 
کند، به تنهایی از ابزارها، اهرم ها و انگیزه الزم برای ایجاد چنین ارتباطی برخوردار نیست اما در شورای عالی عتف هشت وزیر 
عضویت دارند و در کمیسیون دائمی دارای نماینده هستند که می بایست در گروه های تخصصی خود پاسخ گو باشند. شرکت در 
نشست های تخصصی و کمیسیون دائمی شورای عتف یکی از وظایف نماینده هاست که همین امر می تواند زمینه ساز تعامل 

میان وزارتخانه ها باشد.
اما به موازات پیش بردن همین اولویت، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شتاب دهنده ها در مدار حرکت قرار گرفتند و از 
حیث کارکرد و هدف بازتعریف شدند. نقش و کارایی این پارک ها تبیین شد. دانش آموختگان و دانشجویان با فعالیت در این مراکز 
می توانستند گامی مهم در تبدیل علم به ثروت بردارند، بنابراین توجه به نقش و کارکرد ویژه  این مراکز در دستور کار قرار گرفت. 
جایگاه این مراکز دوباره تعریف شد. پارک های دانشگاهی به پارک های استانی ارتقا یافتند چراکه لفظ استان در کنار نام پارک  
فناوری، گستردگی آن را افزایش می دهد و نه صرفاً یک دانشگاه خاص، بلکه عموم جامعه به آن احساس تعلق پیدا خواهند کرد.

با این کار، فعاالن پارک ها نیز متعلق به یک دانشگاه خاص نبودند و تمامی دانشگاه های هر استان، زیر چتر حمایت پارک 
علم و فناوری قرار می گرفتند. همچنین این امر موجب شد که زمینه های گسترده تری برای جذب منابع فراهم شود و از باالترین 

مقام استان یعنی استاندار نسبت به موضوع  پارک های علم و فناوری و سرنوشت این پارک ها دغدغه پیدا کنند. 
تــا زمــان تعلــق پارک ها به دانشــگاه، توجه چندانی به این مراکز به عنوان یکــی از ارکان اصلی پژوهش و فناوری صورت 
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نمی گرفت. اما با استانی شدن آن ها رؤسای پارک ها شأنی هم تراز رئیس دانشگاه یافتند و به این ترتیب، حتی در عنوان جلسات 
نیز نام پارک علم و فناوری در کنار دانشگاه ذکر می شد. دلیل حمایت جدی از پارک های علم و فناوری رویکرد وزیر مبنی بر 
توسعه ی این پارک ها به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه علم و فناوری بود. بنابراین ارتقای کمی و کیفی این پارک ها محور 

دیگری بود که در دستور کار قرار گرفت.
خوشــبختانه در آن ســال، تعداد پارک های علم و فناوری از 7 به 33 رســید و گســتره ای شامل تمامی استان های کشور را در 
برگرفت. اما اصالح آیین نامه های داخلی، محور دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت و در نخســتین گام از آیین نامه  ارتقای 
اعضای هیئت علمی آغاز کردیم. یک عضو هیئت علمی بر اســاس ضوابط و آیین نامه های ارتقا می بایســت اولویت هایی را 
رعایت می کرد که در این ســاختار بســیاری از معیارها پیش بینی نشــده بود. ازجمله این که فردی که کار فناورانه انجام می داد یا 
در یک طرح کالن ملی مشارکت می کرد، چندان مورد توجه قرار نمی گرفت. بر همین اساس به این رویکرد هجمه های جدی 
وارد کردیم و درصدد اصالح آن برآمدیم. بحث های پژوهشی و فناوری را به آیین نامه ارتقا وارد کردیم و با افزودن معیارهای 

ارزیابی، ساختار رتبه بندی با محوریت پژوهش و کار کاربردی تغییر کرد.
مثاًل یکی از اولویت های آیین نامه  پیشــین، دارا بودن دانشــجوی دکتری بود اما در آیین نامه جدید پروژه ملی به گزینه های 
ارتقا افزوده شــد و در کنار این دســت معیارها، دارا بودن شــرکت دانش بنیان، همکاری با پروژه های پژوهش کاربردی و دیگر 
مؤلفه ها به آیین نامه وارد شدند. همچنین امتیاز همکاری با پروژه های دفاعی و محرمانه در یک ضریب ثابت ضرب می شد که 
ضمن ارزش چند برابری، انگیزه را دوچندان باال می برد. پاداش 1.5 میلیون تومانی برای مقاالت ISI از قبل نیز وجود داشت، 
اما با اصالحاتی در آیین نامه برای مقاالت فاخر و کاربردی باالترین میزان حمایت پیش بینی شد. بنابراین، تمامی آیین نامه های 

موجود مرتبط با پژوهش را بررسی کردیم و در جهت کاربردی کردن این آیین نامه ها گام برداشتیم.
مذاکرات مســتمر و جدی با دیگر دســتگاه ها ازجمله وزارتخانه ها، اقدام دیگری بود که در راســتای تحقق شــعار تبدیل علم 
به ثروت انجام شد. این مذاکرات در سطح وزرا و معاونان وزیر بر مبنای تمامی ظرفیت ها، از پتانسیل های قانونی تا دوستی و 
ارتباطات تعاملی میان دستگاه ها پیش می رفت. با برگزاری نشست های متعدد با مسئوالن دیگر دستگاه ها ضمن متقاعد کردن 
آنان برای پذیرش ریسک ها، مزایا و وجوه مثبت این  اقدام را برای آنان تبیین می کردیم و تمام تالش این بود که جایگاه ارتباط 

صنعت و دانشگاه در دستگاه ها با یک نگرش نو و مبتنی بر منافع ملی، تثبیت شود.
در کنار همه  این اقدامات روان ســازی روابط و تعامل میان دســتگاه ها کار دیگری بود که به کّرات و با برنامه های گوناگون 
انجام شد. با این اقدام قراردادهای مختلفی میان دانشگاه ها و سازمان های مختلف منعقد شد که اتفاقاً ریزگردها موضوع یکی 
از همین قراردادها با سازمان حفاظت از محیط زیست بود. تقریباً 6 دانشگاه برجسته کشور پای کار آمدند و از طرف وزارت علوم 
نیز به هر دانشگاه 100 میلیون تومان برای آغاز کار اختصاص داده شد. سازمان محیط زیست هم رقم قابل توجهی به این کار 
اختصاص داده بود که این موضوع نیز با تغییر دولت متوقف شد. با وزارت ارتباطات نیز در چندین حوزه تعامل داشتیم که شبکه 

ملی اطالعات و رایانش زیستی که با همکاری انستیتو پاستور کلید خورد، از مهم ترین آن ها به شمار می رود. 
اما بحث هیأت علمی پژوهشی در دوره دکترای پژوهش محور یکی از کارهای دیگری بود که باید در این دوره نیز به طور جدی 
دنبال شد. مقام معظم رهبری در همان دوره فرمودند که الزم است عالوه بر پژوهشگاه های مستقل، دانشگاه ها نیز پژوهشگاه 
داشته باشند تا دانشگاه به محلی برای گرد هم آمدن متخصصان و نوآوران و اعضای هیئت علمی برای حل مسائل اساسی کشور 
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بدل شود. در چنین فضایی است که پژوهش حرف اول را می زند و فضایی برای گفت وگوی میان افراد توانمند در یک عرصه 
علمی فراهم می شود. بر همین اساس، در شورای عالی گسترش، ایجاد پژوهشگاه برای 8 دانشگاه مصوب شد و بنا شد رئیس 

پژوهشگاه جانشین رئیس دانشگاه باشد که متأسفانه به دلیل نبودن زمان کافی و تغییرات مدیریتی این کار کنار گذاشته شد.
دوره های پژوهش محور در گام نخست از مقطع کارشناسی ارشد آغاز شد و سپس در مقطع دکتری ادامه یافت. اما چرا این 
دوره ایجاد شد؟ بسیاری از اساتید دکتری گله ای داشتند مبنی بر این که فارغ التحصیالن عموماً با به خاطر سپردن محفوظاتی در 
آزمون پذیرفته می شوند؛ اما بدون هیچ گونه آشنایی با کار تخصصی و پژوهشی به سراغ اساتید و کار پژوهشی می آیند. از سویی 
بسیاری از دانشجویان و نخبگان ناچار بودند سرفصل هایی را بگذرانند که دردی از آن ها و جامعه دوا نمی کرد و تقریباً همگی از 
جنس محفوظات بودند. بر همین اساس سازوکاری برای استفاده بهینه دانشجو از عمر گران بها فراهم شد تا صرفاً سرفصل هایی 
را پشت سر بگذارد که بتواند مسئله ای را بر اساس یک شیوه  علمی حل کند و در این راه دانشگاه نیز متضمن کیفیت علمی و 
پژوهشی کار باشد. این کار باعث می شد اواًل وقتی که دانشجو با یک رویکرد پژوهش محور مسئله ای را حل می کند، توانمندی 

حل مسئله را به دست آورد و ثانیاً اشتغال آینده  خود در آن راهی که به حل مسئله پرداخته است، تضمین کند.
عدم وابستگی و ایجاد ارزش افزوده و حس رضایتمندی دانشجو نتایج دیگری بودند که در پی این اقدام می آیند، اما متأسفانه 
باز هم عده ای با تفکرات خاص خود مطرح کردند که این طرح برای مدیرانی ایجاد شده است که می خواهند دکتری بگیرند اما 
آزمون دادن بلد نیستند! با همین نگاه ناصواب و بدبینانه جلوی این کار گرفته شد. متأسفانه نگرش اصالح گر در میان مدیران 
کم رنگ اســت و به مجرد قرار گرفتن در مســئولیتی می خواهند همه چیز را از نو بســازند. درحالی که باید در تمامی اقداماتی که 

صورت گرفته چه خوب یا بد، دکترین و هدف در پس آن نگریسته شود و به دنبال رفع کاستی ها باشیم.
* آقای دکتر؛ هنگامی که از کاربردی شــدن پژوهش صحبت می شــود خواه ناخواه آن سوی ماجرا یعنی صنعت و 

به عبارت دیگر جامعه نیز نقش پیدا می کنند، برای ترغیب این بخش چه فعالیت هایی انجام دادید؟ 
پس از بازنگری آیین نامه ها و توجه به ســاختارها، برای توجه 
بخشــی جامعه به این ســو، فرهنگ سازی و اندیشه سازی در این 
راســتا در شــمار اقدامات قرار گرفت. خودم سفرهای متعددی به 
استان های مختلف و دیدارهایی که با مسئوالن صنعتی، پژوهشی 
و دانشــگاهی هر اســتان داشتم، بر ارزش و اهمیت این موضوع 
تأکید کردم تا این عرصه ها نسبت به درک اهمیت موضوع قانع 
شود. با توجه به تأکیدات ویژه  مقام معظم رهبری در سخنانشان بر 
این موضوع فضای مساعدی برای ترویج و فرهنگ سازی ارتباط 
میان دانشگاه و صنعت از مسیر پژوهش ها و تحقیقات کاربردی 
ایجاد شده بود. به تدریج این تحرک در دانشگاه ها نیز ایجاد شده و 
فعالیت های کاربردی به یک ارزش ذاتی بدل شد. این رویداد گامی 
بسیار مهم در جهت فرهنگ سازی توجه به پژوهش های کاربردی 
محسوب می شد و در ارزیابی جایگاه یک محقق، پژوهشگر یا استاد 

روان ســازی روابــط و تعامل میان 
دستگاه ها کار دیگری بود که به کّرات 
و با برنامه ها گوناگون انجام شــد. با 
این اقــدام قراردادهای مختلفی میان 
دانشگاه ها و سازمان های مختلف منعقد 
شد که اتفاقاً ریزگردها موضوع یکی از 
همین قراردادها با ســازمان حفاظت از 

محیط زیست بود.

ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب معاونین پژوه

مستندسازی تجار
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دانشــگاه، کارهایی که به حل مشــکلی از مشــکالت جامعه و صنعت منجر شده اند به عنوان مالک ارزش مطالبه  شد. برگزاری 
نشست های متعدد با سیاست گذاران عرصه علم و پژوهش ازجمله دانشگاهی ها، تالشی بود تا توجه به اقدامات کاربردی مورد 
توجه قرار بگیرند و اولویت کار به کســی داده شــود که از تجربه و توانمندی و هنر همکاری با خارج از دانشــگاه برخوردار باشــد. 
بســیاری از رؤســای دانشــگاه ها، معاونان آن ها و دیگر دست اندرکاران دانشگاهی با این منطق منصوب شدند. فضا به گونه ای 
تغییر کرد که معاونت پژوهشی که در عموم دانشگاه ها تا آن زمان به عنوان یک معاونت دست چندمی و پیش پاافتاده محسوب 
می شــد در رأس دانشــگاه قرار گرفت و به رکن اول دانشــگاه بدل شد. اعتنای جدی تر به نقش معاونت پژوهشی دانشگاه ها که 
به زعم بسیاری از دانشگاهیان، کارایی چندانی جز انتشار نشریه و بودجه یا مجوز دادن به برخی فعالیت های حاشیه ای نداشت، 

حاصل تالش برای تغییر رویکرد و فرهنگ سازی وزارت علوم در این حوزه بود.
اما یکی دیگر از اقداماتی که به نوبه ی خود کلیدی و اثرگذار به شمار می رود، طرح های کالن ملی بود که البته پس از گذار 

از این دوره از اولویت فعالیت ها خارج گردید.
اما اهمیت طرح های کالن ملی فناوری کجا بود و چرا این قدر روی آن تأکید دارم؟ می دانیم وقتی از منظر مدیریت فناوری و 
مدیریت دانش  از »فناوری« صحبت می شود، دو نوع فناوری را مورد توجه قرار داده ایم. نخست، نوعی از فناوری ها هستند که 
باعث بهبود و ارتقای محصوالت موجود در بازار می شوند، فرضاً بخشی از یک خودرو را ارتقا می بخشند؛ اما بعضی از فناوری ها، 
صنعت ســاز هســتند و با نوآوری که به همراه دارند، می توانند زمینه ســاز ایجاد بازارهای جدید به واسطه تولید محصوالت جدید 
و نوظهور باشــند. در حال حاضر ایران در عرصه فناوری های نانو، زیســت فناوری و برخی دیگر از فناور ی های نوظهور به این 
توانمندی دســت یافته اســت. از دل این فناوری های نو، صنایعی بیرون آمده اند که برخی از آن ها ســالیانه درآمدی باالی 600 
میلیارد تومان دارند و پشتوانه علمی و فناوری، به عنوان موتور محرک این صنایع به شمار می رود. در واقع تمامی صنایع برای 
ادامه ی حیات خود نیازمند نوآوری و پشــتوانه ی علمی هســتند. اما بســیاری از صنایع فرســوده ای که همچنان کج دار و مریز به 
حیــات خود ادامــه می دهند، تمایل چندانی به ورود فناوری و 
نوآوری ندارند و بنابراین پس از مدتی توانایی رقابت و بعدتر، 
توان ادامه حیاتشــان را از دست می دهند. وجه غم انگیز ماجرا 
جایی اســت که به قدری بر این روند پافشــاری می کنند تا با از 
کف دادن بازار، ناچار می شوند محصول روز یکی از کمپانی های 
شناخته شده را با هزینه هایی 30 تا 40 درصد گران تر نسبت به 
محصول داخلی وارد و به بازار عرضه کنند؛ درحالی که بخش 
قابل توجه سوددهی و قیمت تمام شده  این محصوالت ناشی 
از همان نوآوری و دانش فنی است. ترس از دست دادن بازار و 
تکیه  صرف به بازار سنتی مانعی بزرگ بر سر راه ورود نوآوری 
به صنایع بوده و همین امر موجب شــده اســت تا از ایجاد یک 
فضای رقابتی و توانمندی حضور صنایع داخلی جلوگیری شود. 
اما همین فضا دارای این توانمندی ست که با ورود فناوری های 

بــا توجه به تأکیــدات ویژه  مقام 
معظم رهبری در سخنانشــان بر این 
موضوع فضای مســاعی برای ترویج و 
فرهنگ سازی ارتباط میان دانشگاه و 
صنعت از مسیر پژوهش ها و تحقیقات 

کاربردی ایجاد شده بود.
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نو، با ایجاد بازارهای جدید ســهمی از رقابت را به خود اختصاص دهد. اما الزمه  این ادامه حیات، پیوند قوی صنعت با عرصه 
علمی و پژوهشی، آن هم در عرصه  فناوری های نوظهور است. 

بر همین اساس، طرح های کالن ملی با 14 ویژگی و مزیت مطرح شد تا بتواند بخشی از مشکالت عرصه پژوهش و صنعت 
را حل کند. 

برهمین  اساس آمار رسمی اعالم شده، نرخ بیکاری دانش آموختگان نسبت به دیگر اقشار بیش تر است و این سهم 20 درصدی 
از جمعیت افراد بیکار، در حالی به یک تهدید بدل شده اند که هریک می توانند فرصتی برای درآمدزایی و رونق کسب وکار باشند. 
دانش آموختگان ســرمایه ارزشــمندی هســتند که باید در بازار مناسب خود سرمایه گذاری شوند. در همسایگی ما ظرفیت های 
بســیاری برای به کارگیری و بهره مندی از توانایی این ســرمایه عظیم وجود دارد که می تواند با نظارت و به شــکلی کنترل شده، 
به کار گرفته شود. زمینه های متعددی برای بهره مندی از ظرفیت این سرمایه ی انسانی عظیم وجود دارد که طرح های کالن 
ملی به عنوان یکی از بهترین آن ها، می تواند بخش عمده ای از مشکالت جامعه و نیز اشتغال دانش آموختگان را حل کند. شکل 
گرفتن یک طرح کالن، ضمن گرد هم آوردن جمعی از متخصصان و دانشگاهیان، عرصه های جدید اشتغال را به واسطه ی ایجاد 
بازارهای جدید فراهم می کند. مثاًل طراحی و ساخت هواپیمای 150نفره که تا پیش از آن مغفول مانده بود، طیف گسترده ای 

از مشارکت دانشگاهیان، پژوهشگران، فعاالن عرصه دفاعی و صنعتی را به دنبال داشت.
* در آن مقطع چند طرح کالن به نتیجه رسید؟

در آن دوره بالغ بــر 40 طــرح کالن ملــی تصویب شــد که به فراخور هریک از طرح هــا بودجه  الزم تخصیص یافت. بودجه 
تخصیصی برای تمامی طرح ها یکسان نبود و طرح هواپیمای جت بیش ترین بودجه را دریافت کرد.

در مدت یکی دو ســالی که چه به صورت مســتقیم یا غیر مســتقیم این طرح در جریان بود، رقمی بالغ بر 100 میلیارد تومان 
تخصیص یافت که با تکیه بر این بودجه، از طرح های مصوب به طور میانگین از 100 میلیون تا 8 میلیارد تومان حمایت شــد. 
سازوکار حمایت به این شکل بود که پس از ارزیابی هریک از طرح ها و برآورد بودجه  مورد نیاز، حمایت مالی صورت می گرفت. 
نتیجه دار و کاربردی بودن مهم ترین ویژگی این طرح ها بود. مثاًل در طرح جت سازمان های بهره بردار ازجمله سازمان صنایع 

هوایی و 6 دانشگاه برجسته کشور مشارکت داشتند.
لیزرهای پالس فوق کوتاه با توجه به اهمیت باال و جایگاه این فناوری، به عنوان یکی دیگر از طرح های کالن حمایت شد. 
نگاه به این طرح کالن این بود که تعداد انگشت شماری از کشورهای دنیا دارنده این فناوری هستند و کاربردهای فراوان آن در 
بخش های گوناگون از پزشکی، صنایع نظامی و دفاعی توجیه کننده  اهمیت باالی آن است. بی توجهی به این طرح های موجب 

می شود اواًل یک بازار بزرگ داخلی و به همین ترتیب بازار بین المللی آن را از دست بدهیم.
* اگر امكان دارد به نحوه انتخاب و اولویت بندی این طرح ها نیز اشاره بفرمایید.

تا پیش از آغاز این کار، تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی اسنادی راهبردی را از اولویت هایشان تهیه کرده بودند. مثاًل 
وزارت نیرو بر اساس اسناد این وزارتخانه نیازها و اولویت های خود تا 10 سال آینده را مشخص کرده بود. در واقع یک پیش بینی 
از فناوری مورد نیاز تعیین کرده بودند. اساتید مطرح دانشگاه ها در همین رابطه مطالعاتی انجام داده بودند و فرضاً اساتید حوزه 

کشاورزی با برگزاری نشست هایی، به جمع بندی پیرامون مشکالت کشور در این عرصه رسیده بودند. 
هردوی این داشته ها را در گروه های تخصصی شورای عتف مطرح کردیم و با مشارکت جدی نمایندگان هر وزارتخانه در 
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این گروه ها راه برای پیشبرد اولویت های اصلی کشور باز شد.
از دل هریک از این گروه ها و پس از اولویت بندی بر اســاس معیارها، به طور میانگین 40 طرح و در مجموع 400 طرح ارائه 
شد. این طرح ها در صحن گروه دائمی که بنده مسئول آن بودم با حضور معاونان وزرا مطرح شد و درنهایت پس از امتیازبندی، 
فهرست شدند. رییس جمهور وقت در سخنرانی هفته پژوهش تأکید کرد به جای تعداد زیادی از طرح های پژوهشی به صورت 
پراکنده در دانشگاه ها که سرانجام و متولی مشخصی هم ندارند، تعدادی طرح بزرگ و اولویت دار پیش برود که مورد حمایت 
قرار می گیرد. شورای عتف هم که اولویت ها را مشخص کرده بود، بنابراین در این موضوع دست پر داشت و 38 طرح آماده را 
ارائه کرد. تصویب تمامی این طرح ها تحولی را رقم زد چراکه با یک اتفاق مهم مقارن شد. ابتدای سال 90 بودجه ای معادل 600 
میلیارد تومان برای صندوق نوآوری و شکوفایی درنظر گرفته شد، اما به دلیل تصویب نشدن اساس نامه این صندوق، 150 میلیارد 
تومان آن را به وزارت علوم اختصاص دادند. دکتر دانشجو با توجه به نگاه ویژه ای که به طرح های کالن ملی داشت، بخش قابل 
توجهی از بودجه را به این طرح ها اختصاص داد. برای پیشبرد بهتر کار طرح ها زیرساخت و آزمایشگاه هایی با خرید تجهیزات 
مورد نیاز طرح ها تجهیز شد و دانشگاه های بزرگ کشور همچون صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و دیگر دانشگاه های صنعتی، 
تصدی گری چندین طرح را به عهده گرفتند. در کنار تکاپوی دانشگاه های بزرگ تالش کردیم تا دیگر دانشگاه های کشور را 
نیز به این فرآیند دخیل کنیم. در این راه دانشگاه های سراسر کشور با توجه به بضاعت و ویژگی هایشان، سهمی در طرح های 

کالن ملی داشتند. زیرا وزارتخانه اعتقاد داشت باید با بسیج تمامی ظرفیت ها این کار به نحو احسن انجام شود.
طرح های کالن ملی، دورنمای مشخصی داشت و قرار بود با تخصیص 3 تا 5 هزار میلیارد تومان طی 5 سال، زمینه ساز ایجاد 
اشتغال برای تعداد قابل توجه از دانش آموختگان شود. تکلیف مجلس شورای اسالمی به دستگاه های اجرایی مبنی بر اختصاص 
نیم تا 3 درصد از اعتبارات به امور پژوهشی، محقق نشد و به جز 150 میلیارد تومان اولیه، بودجه ای به این کار تخصیص داده 
نشد. البته مجلس شورای اسالمی در اقدامی قابل تقدیر، در همان سال 400 میلیون دالر از مازاد فروش نفت را به پیشبرد این 
کار اختصاص داد، اما این رقم نیز محقق نشد. همچنین، در ردیف دیگری 100 میلیارد تومان را تحت عنوان حمایت از طرح های 
کالن پیش بینی کردند اما به دلیل مواجهه ی دولت با کسری بودجه، این میزان تأمین نشد. اگرچه در سال 92 نیز این بودجه را 

پیش بینی و حتی رقم آن را دقیق تر کردند، اما با تغییر دولت ادامه این روند نیز  محقق نشد.
* اما چرا این راه ادامه نیافت؟

متأســفانه دولت بعد اعتقاد چندانی به این موضوع نداشــت و بودجه های تصویب شــده را بیش تر مبتنی بر روابط گروهی و 
می دانستند. این نگاه لطمه ای جدی به ادامه ی روند طرح های کالن وارد کرد. 

* آقای دکتر بر اســاس خدمات ارزنده ای که در آن دوره عرضه داشــتید، در حال حاضر چه  اقداماتی هســت که 
به عنوان ضرورت و راهبرد کالن می تواند وزارتخانه را در ادامه مسیر کمك کند؟

یکی از این اقدام ها، طرح های کالن ملی بود که با توجه به 14 خاصیت یادشده، اقدامی بسیار اثرگذار باشد اما ادامه نیافت؛ 
کاری که هنوز هم می تواند راه گشا باشد. این طرح می توانست زمینه ساز یک تحول در دانشگاه های ما به واسطه ایجاد انگیزه 
برای دانشجویان و اساتید باشد؛ دانشجو با سرمایه ای ارزشمند به نام انگیزه وارد دانشگاه می شود، اما وقتی با گذراندن نخستین 
سال دانشگاه، هیچ آینده  روشنی را فراروی خود نمی بیند، نسبت به خود و آینده دچار یأس و سردرگمی می شود. زیرا در محیط 
دانشــگاه، هیچ نشــانه ای مبنی بر فعالیت علمی یا فناورانه ای که بتواند آینده ای را رقم بزند، مشــاهده نمی کند. مهم ترین عامل 
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نشاط و انگیزه در یک محیط علمی، کار علمی است و فعال این عرصه، باید عمیقاً به این احساس دست پیدا کند که با چیزی که 
می آموزد، در آینده می تواند در عرصه ای فعالیت کند که آینده خود و کشورش را به سمت وسوی خوبی می برد. وقتی دانشجویی 
در یک طرح کالن دخیل باشد، با اندوخته  تجربه ای که کسب کرده است، می تواند بعدها زمینه ساز ایجاد یک کسب وکار جدید 
پیرامون همان فناوری شود. در چنین حال و هوایی، دانشجو صرفاً به دنبال استاد دانشگاه بودن نیست و حل یکی از نیازهای 

اساسی جامه را اصلی ترین دغدغه  خود می بیند.
متأسفانه پیش داوری ها و سوءبرداشت ها و درک دیرهنگام نسبت به اهمیت این موضوع آن هم زمانی که کار از کار گذشته 
بود، موجب شــد این کار زمین گیر شــود و به تدریج با کاهش حمایت ها و ســرانجام عدم تخصیص بودجه  الزم، این روند به طور 

کامل متوقف شد.
* در آن دوره چه تعدادی از این طرح ها به نتیجه ی نهایی رسیدند؟

قرار نبود این طرح ها زودبازده باشند، زیرا مسائل راهبردی و گسترده را در برمی گرفتند و بنا بود هر پروژه بین 3 تا 5 سال به 
طول بیانجامد. فرضاً اگر طرحی در سال 92 آغاز شده بود، می بایست حداقل تا 95 در فرآیند قرار بگیرد اما در نیمه  راه ریشه  این 
طرح ها با عدم تخصیص بودجه خشکانده شد. پیش بردن چنین طرح هایی ولو انگیزه و عالقه  شخصی یک استاد وجود داشته 
باشــد، اما بدون وجود بودجه و حمایت های مادی و معنوی مســتمر ممکن نیســت. ســهمی که دولت برای پیشبرد این طرح ها 
اختصاص می دهد نسبت به سهم واقعی پژوهش از محل تولید ناخالص ملی ناچیز است. فرضاً رقم 3 تا 5 هزار میلیارد تومانی 

برای این طرح ها در حالی پیش بینی شده بود که 15 هزار میلیارد تومان میزان واقعی رقم تخصیص یافته به پژوهش باشد. 
متأسفانه بخش قابل توجهی از مشکالت ما حاصل نگاه های نادرست مدیران است. یکی از ویژگی های آن دوره، وجود رویکرد 
مبتنی بر باور بود. یکی از نگاه های مثبت، اعتماد به صنعت داخلی بود. مثاًل در حوزه نفت نگاه این بود که اگر دستگاهی خارجی 
فرضاً می تواند 30 سال در صنعت نفت کار کند اما نمونه داخلی آن 5 سال دوام می آورد، پس 6 بار فرصت استفاده را به نمونه 

ایرانی بدهیم تا به این ترتیب، چرخ صنعت داخلی بچرخد و بخش 
پژوهشــی صاحب توانمندی و تجربه شود. این رویکرد با نگاهی 
که به جز برندی خاص و سطحی مشخص از محصول خارجی را 
نمی پذیرد، قابل مقایسه نیست. البته این نگاه های غلط، به میزان 
توجه دستگاه ها و مدیرانشان به اسناد باالدستی و تأکیدات مقام 

معظم رهبری برمی گردد. 
به شخصه و برای طیف ما، صحبت های مقام معظم رهبری، 
مفتاح الفرج بود و وزرا بر اساس این تأکیدها، برنامه های راهبردی 
تدوین می کردند. مذاکره ها در سطح وزرا انجام می شد و بدیهی 
است وقتی دو وزیر با انگیزه و جدیت پای کار بیایند، اهمیت باالی 
کار، برای دیگران نیز مبرهن می شود و زیرمجموعه ها نیز با قدرت 

و انگیزه ی بیش تری کار را ادامه می دهند.

متأسفانه نگرش اصالح گر در میان 
مدیران کم رنگ اســت و به مجرد قرار 
گرفتــن در مســئولیتی می خواهند 
همه چیز را از نو بســازند. درحالی که 
بایــد در تمامــی اقداماتی که صورت 
گرفتــه چه خوب یا بد، دکترین و هدف 
در پس آن نگریســته شود و به دنبال 

رفع کاستی ها باشیم.
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* اکنون با توجه به قوانین و بســترهای موجود راهبرد حضرتعالی برای معاونت فعلی یا معاونی که احتماالً در 
آینده در این سمت فعالیت کند و بخواهد قدمی به جلو ببرد، چیست؟ 

به نظر من در مهم ترین گام به یک نظام مدیریتی مناسب و پویا نیاز داریم که این نظام وابسته به اهداف، سیاست ها ، شیوه  
اجرایی، پشــتیبانی و شــماری از دیگر مؤلفه هاســت. مدیریت قابل و کارآمد، یکی از این شاخصه هاســت که با شایستگی الزم 
می تواند سیاســت و راهبرد را پیش ببرد. مدیر باید صاحب انگیزه و بنا به دکترین جمهوری اســالمی جهادی باشــد و نســبت به 
تالش های دشمن آگاهانه عمل کند. روحیه جهادی، فرهنگ مختص به ماست و باید از این موهبت بیش ترین بهره را ببریم.

در انتصاب مدیران باید از نگاه های جناحی و حزبی کاسته شود و وزن بیش تر به توانمندی، خالقیت، آگاهی و روحیه جهادی 
داده شود. مدیری که دردمند باشد، نسبت به مدیر با ویژگی های یکسان جلوتر است و بسیاری از مشکالت ساختاری، به واسطه 
چنین افرادی حل شــدنی اســت. اما طرح های کالن ملی که به حال خود رها شــد، باید دوباره احیا شــود و با تمام جدیت و توان 
پیگیری شود. چراکه این طرح ها حل مهم ترین چالش های کشور را هدف قرار داده اند و چه اقدامی می تواند مهم تر و کارسازتر 
از رفع این نیازها باشد. اما در یک سوی دیگر ماجرا، می بایست نقش و ظرفیت دانشگاه ها در عرصه تأمین نیازها و کمک به حل 
مسائل اساسی کلیدی و راهگشا باشد به شرط آن که مسئله به روشنی و با درکی صحیح از زمان به ثمر رسیدن این طرح ها وجود 
داشته باشد. نشاط و انگیزه چیزهایی هستند که باید به دانشگاه ها برگردند و با اعتقاد به این امر که کار علمی نیاز مبرم دانشگاه 
است دانشجویان درگیر کارهای علمی شوند و با به حرکت افتادن بخش های کم تحرک، موجی از افتخار، انگیزه و خودباوری 
در دانشگاه ها ایجاد شود. شفاف سازی، اولویت مهم دیگری است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. فرضاً قراردادی در سال 
94 به امضا رســیده و در زمان به وقوع پیوســتن آن، حجم گســترده ای از مانورهای تبلیغاتی و رســانه ای صورت گرفته است، اما 
همان قرارداد در سال بعد و با عنوان دیگری به عنوان یک دستاورد دیگر قلمداد می شود. کارهای بسیاری به همین شکل در 
بوق و کرنا شدند اما حاصلی نداشتند. مثاًل جلسات زیادی برای حضور اساتید پست دکتری در صنعت نفت صورت گرفت، به طور 
مکرر نشست هایی برگزار شد و اگرچه بیش از 2 سال از زمان 
برگزاری این جلسات گذشت اما هیچ نتیجه  مشخص و قابل 
اعتنایی حاصل نشد. اما مدیران این عرصه باید مسئولیت پذیر 
باشــند. تقســیم عادالنه  فضا و فرصت ها یکی از مصادیق این 
مهم است که به نگاه سیاستی از باال برمی گردد. در کنار همه  
این ها مدیر این عرصه باید گفتمان ساز و ترویج کننده  اندیشه  
علم نافع به عنوان یکی از راهبردها و ضرورت های امروز باشد. 
یکی از مهم ترین این اندیشه ها، ارج نهادن به پژوهشی است 
که به یک نتیجه  قابل بهره برداری منجر می شود. در این امر 
یعنی گفتمان سازی، معاونت علمی و فناوری اثرگذاری خوبی 
داشــته اگرچه ســطح تأثیر چندانی نداشته است. این معاونت 
اگرچه جهت صحیحی را انتخاب کرده اما از سرعت و شتاب 
کافی برخوردار نیســت، به طوری کــه این تأثیرگذاری بتواند 

زمینه های متعددی برای بهره مندی 
از ظرفیت این ســرمایه ی انســانی 
عظیــم وجود دارد کــه طرح های کالن 
ملی به عنــوان یکی از بهترین آن ها، 
می تواند بخش عمده ای از مشــکالت 
جامعه و نیز اشتغال دانش آموختگان 
را حــل کند. شــکل گرفتن یک طرح 
کالن، ضمــن گرد هــم آوردن جمعی از 
متخصصان و دانشگاهیان، عرصه های 
جدید اشــتغال را به واسطه ی ایجاد 

بازارهای جدید فراهم می کند.
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تحولی ایجاد کند یا مثاًل دو معضل اساسی را حل کند. تعداد 3 هزار شرکتی که معاونت علمی بر روی آن مانور می دهد، در واقع 
همان هایی هســتند که از قبل هم وجود داشــته و با پر کردن فرم ها و قرار گرفتن در فرآیند دانش بنیان شــدن، حائز این ویژگی 
شناخته شده اند، این در حالی است که در بهترین حالت این شرکت ها توانسته اند در مجموع 53 هزار دانش آموخته دانشگاهی 

را مشغول کنند که در مقابل خیل عظیم بیکاران این عرصه، کار چندانی از پیش نبرده است.
* در کنار همه این موارد تصور می کنید از حیث قانونی و سیاســتی چه موانعی بر ســر راه ارتباط میان صنعت و 

دانشگاه وجود دارد؟ 
قطعاً مانع وجود ندارد اما ممکن است برخی از قوانین چالش برانگیز باشند.  مسئله  اساسی تفاوت میان بخش دولتی و خصوصی 
در تحقق ایده آل هاســت. مثاًل در برنامه بودجه به وزارت علوم 9 هزار میلیارد تومان پیش بینی می کنند که در بهترین حالت 
نشدنی است. اما بدتر این است که بودجه  پژوهشی وزارت علوم را از مازاد این میزان پیش بینی می شود! اگرچه طبیعی است که 
هزینه های جاری هر دستگاه دولتی قابل کسر کردن نیست اما باید قانون گذار تمهیدی بیندیشد که بودجه  پژوهشی از همان 
بودجه  اصلی و بدون کم وکاست محقق شود. با همه  این ها اما ضعف قانونی نداریم، بلکه ضعف فرآیندی و اجرایی، گریبان گیر 
ســاختار وزارتخانه اســت و عدم پایبندی، تعهد و نگاه جهادی همان طور که پیش تر عرض کردم، موجب می شــود هزاران دلیل 
برای نشدن وجود داشته باشد. درحالی که هزاران دلیل برای نشدن وجود دارد، تنها یک دلیل برای شدن است که می تواند راه 

را بگشاید اما متأسفانه عموماً از آن هزاران دلیل سخن می گوییم.
* آقای دکتر در زمانی که معاونت پژوهشی وزارت علوم فعال بودید، طبیعتاً یك افق یا دورنما برای فعالیتتان در ذهن 

داشتید، چه میزان از این دورنما محقق شد و با توجه به شرایط کنونی دست خوش چه تغییراتی شده است؟
اواًل باید توجه داشــت این افق یا تصویر برای دورنمایی با بازه ی فراتر از 10 ســال اتفاق می افتد، باید بر اســاس پازل چینی و 
ایجاد راهبردهایی که تقویت کننده و مکمل یکدیگر هستند، به نتیجه برسد. مبنای بنده ایجاد تعامل و همکاری میان دانشگاه 
و بدنه  جامعه که صنعت در رأس آن قرار داشت؛ برای رسیدن به دانشگاه نسل چهارم که تمدن ساز است، دنبال می شد. به زعم 
من این که صرفاً یک مهندس الکترونیک متخصص تربیت شده و به جامعه تحویل داده شود، نمی تواند رسالت بدنه  علمی کشور 
باشد؛ بلکه در کنار یک علم نافع و نافذ، باید تفهیم مسئولیت های اجتماعی و انسانی مهندسی را به جامعه ارائه کند که قلبش 

برای جامعه می تپد. چنین چیزی در یک فضای نشاط  انگیز محقق می شد.
وقتی تصویر اولویتی چون تبدیل علم به ثروت را تغییر دهیم، افق ها و رویکردهای و همچنین عملکرد بخش های پایین دستی 

نیز به سطح نگاه ما محدود می شود تا درنهایت این افق در حد یک سقف کوتاه، نازل می شود.
اصالح این افق و تغیر رویکردها به تعبیری که مقام معظم رهبری از آن تحت عنوان تغییر دستگاه محاسبات ذهنی توسط 
دشمن یاد می کنند، مهم ترین عامل است. دشمن با تغییر دستگاه محاسبات ذهنی افراد، کاری می کند که از یک واقعه  عینی 
و مشخص، برداشت های اشتباه و غیرواقعی در ذهن شکل بگیرد. به زعم بنده نگاهی جدی به این افق با فراموش نکردن یاد 

خدا و تالش برای بازنگری رویکردها می تواند راهگشای چالش های کنونی باشد.
* سپاس از فرصتی که به این گفت وگو اختصاص دادید.
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 ایجاد کشش بازار رمز تحقق توسعه کامل علم و فناوری در کشور

گفت و گو با دکتر منصور کبگانیان 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سال 1384 تا 1388 � 

دکتر منصور کبگانیان � 
متولد سال 1331 تهران � 
دانش آموخته لیسانس مهندسی مكانیك دانشگاه صنعتی امیرکبیر� 
دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مكانیك دانشگاه  کنكوردیا � 
دانش آموخته دکتری مكانیك دانشگاه و اتاوا� 
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  � 

سال 1384 تا 1388 
دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری  � 

1384 تا 1388 
عضو حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی سال 1386 تاکنون� 
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ســاختمان تازه  دبیرخانه شــورای عالی انقالب فرهنگی، محل 
گفت و گوی ما و دکتر منصور کبگانیان است. این عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگی، که ســال های 1384 تا 1388 معاونت 
پژوهشــی وزارت علوم را عهده دار بوده اســت نکات بسیاری 
را در حوزه علم و فناوری، سیاســتگذاری های کالن کشــور در 
ایــن عرصــه و راه کارهــای ارتباطی مؤثر و کارآمد میان صنعت 
و دانشــگاه بــرای بیــان دارد. بــه زعم کبگانیــان، مهم ترین 
ضرورت برای حال حاضر علم و فناوری، ایجاد کشــش الزم در 
بازار است و وزارت علوم برای حرکت پرشتاب توسعه علمی، 
باید به ضرورت تقویت دانشگاه ها و مراکز علمی توجهی ویژه 

داشته باشد.
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* آقای دکر کبگانیان مهم ترین گام حضرتعالی در بدو ورود به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را شــاید بتوان 
ایجاد شورای عتف دانست. در این باره لطفا توضیح دهید. 

در هنگام ورودم به وزارت علوم، قانون مصوب مربوط به شــورای عالی عتف را دیدم و تعجب کردم که چرا چنین قانونی تا 
به حال اجرایی نشده است؟ چراکه این قانون بهترین مجال به شمار می رفت تا جامعه دانشگاهی و صنعت با یکدیگر آشتی کنند. 
منظورم از صنعت، عرصه ی اجرا است و حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی نیز می توانند با انجام کارهای اجرایی به صنعت 

وصل شوند. شورای عالی عتف، دستاویز بسیار خوبی بود تا صنعت و جامعه با حوزه علم و فناوری گره بخورد. 
لذا پس از دریافت حکمم و ضمن تصدی معاونت پژوهشــی وزیر علوم، دبیر شــورای عالی عتف شــدم. البته بدل شــدن این 
ســنت به یک روال مرســوم یعنی اینکه دبیر شــورای عالی عتف حتماً معاون پژوهشــی وزیر علوم باشــد، جای بحث دارد. زیرا 
معتقدم شورای عتف کارهای بزرگی دارد، اما چون معاون آن زمان بودجه ای خارج از شمول داشت و دیگر معاونان نیز همراهی 
می کردند، دیدیم بهترین راه کار این است که خودم هر دو پست را بپذیرم، اما اعتقاد داشتم که باید پس از مدتی کارهای اجرایی 

این شورا با یک تمرکز و کار ویژه و با یک فرد دیگر دنبال شود.
* آیا شورای عتف در کنار قانون، اسا س نامه یا آیین نامه ای هم داشت؟

فقط مصوبه  قانونی مجلس وجود داشت و از دو ماده  قانونی و دو تبصره کار را آغاز کردیم. کار خوبی بود که به تصویب مجلس 
رسیده بود ولی باید کارهای زیادی انجام می شد. احکام، شکل گیری کمیسیون ها و برگزاری نشست ها همه از ضرورت هایی 
بودند که انجام آن ها نیازمند یک عزم جدی بود. در آن دوره خبره ترین، علمی ترین و توانمندترین افراد از سوی وزیر علوم به 
جلسات این شورا دعوت می شدند که هنوز معاون پژوهشی وزارتخانه ها نبودند. فراموش نکنیم که در آن مقطع معاونت پژوهشی 
وزارتخانه ها سر و شکل جدی و ساختارمندی نداشتند. علمی ترین افراد صنعت دعوت می شدند اما مشکل این بود برخی از این 
افراد جایگاه قوی نداشتند. بنابراین مصوبه ای را در شورای عتف گذراندیم که اگر هر وزیری فرضاً 6 معاون دارد، هفتمین معاون، 
معاون پژوهشــی باشــد. هر وزارتخانه ای به صورت پراکنده و گاه با عناوینی متفاوت مدیرانی داشــت. مثاًل مدیرکل پژوهش اما 
همه این ها یکپارچه شدند و در کنار کسانی که توانمندی داشتند در قالب معاون پژوهشی هر وزارتخانه این مسیر آغاز شد. این 
کار موجب شد معاون پژوهشی همتراز معاونانی شود که میلیاردها ریال بودجه در اختیار داشتند. این هم نشینی و جلسات شورای 
عتف باعث شد تا معاونان پژوهشی وزارتخانه ها بازوی کمکی ما در هر وزارتخانه شوند و ما را یاری کنند. این تعامل سازنده با 
معاونان پژوهشی و رهنمودهایی که در اختیارمان قرار دادند، مقدمه ساز طراحی و شکل گیری نقشه جامع علمی کشور نیز شد. 
ساختار شورای عالی عتف با 11 کمیسیون بعالوه یک کمیسیون سیاست گذاری شکل گرفت و زیرساخت ها شکل گرفت. 
گفتنی است در دولت هشتم وزارت علوم برای تشکیل شورای عالی عتف جلساتی را تشکیل داده بود اما کار به نتیجه نهایی 
نرســیده بود، در آن دوره رئیس جمهور قول هایی داده بود اما عماًل چیزی به صورت دســتور اجرایی نشــده بود. از معاونان وقت 
جزییات و اطالعات آن جلسات را به طور کامل دریافت و مطالعه کردم. به سرعت احکام صادر شده و این شورا با دبیرخانه ای در 

وزارت علوم و با ساختار فرا وزارتخانه ای و هدایتگری رئیس جمهوری کار آغاز شد.
* کمیسیون هاچطور؟ آیا بودجه مصوب داشتند؟

خیر؛ در زمان مسئولیت بنده چون من معاون پژوهشی وزیر علوم بودم، مبالغ را به صورت خارج از شمول تخصیص می دادم. 
دکتــر احمدی نــژاد رئیس جمهــوری وقــت نیز کار خوبی انجام دادند و یک رقم 80 میلیارد تومان از دیگر ردیف ها و بخش ها به 
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این کار اختصاص دادند. الزم به گفتن است که این شورا در آغاز حتی جای مشخصی هم نداشت؛ بنابراین در محل وزارتخانه 
جایی به این شــورا اختصاص یافت . ســپس کار دبیرخانه ای به مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور منتقل شد. از آن جایی که 
شرح وظایف تفصیلی و ساختار تشکیالتی وجود نداشت، اجازه استخدام ندادند. اما چون فضا را می شناختیم کار را پیش بردیم.

* آقای دکتر در حالی که مرکزی تحت عنوان مرکز سیاســت علمی کشــور و وزارت علوم وجود داشــته است که 
کارهای علمی و پژوهشی را جلو ببرد، چه الزامی برای ایجاد شورای عالی عتف بصورت موازی وجود داشت؟ 

برای اینکه به شورای عالی عتف و چرایی اش برسیم باید نگاهی داشته باشیم به ساختاری ماهوی و چیستی این دستگاه ها. از 
مرکز تحقیقات سیاست علمی شروع کنم؛ این مرکز سیاست پژوه است. باید سیاست تولید کند، نظریه ایجاد کند، مشورت بدهد 
و راهنمایی کند. سیاست گذاری کار این مرکز نیست و کار عالی ترین مقام کشور است. سیاست گذاری در کشور ما در ابعاد ملی به 
عهده ی مقام معظم رهبری است. وقتی در قانون مجلس و در ابعاد ملی از سیاست گذاری سخنی گفته می شود، به نقش رهبری 
اشاره دارد. با این نگاه، مرکز تحقیقات یک کانون تفکر و تولید اندیشه است که تالش شد در راستای کمک به این روند به بهترین 
نحو مورد استفاده قرار بگیرد. اما این توان را در سیاست گذاری ندارد و کارها باید با نظام و شخص اجرایی یعنی رئیس جمهور دنبال 
شود.  اما قانون شورای عالی عتف از کجا و چگونه شکل گرفت؟ در قانون اصالحی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اختالفاتی 
میان مجلس و دولت وقت وجود داشت و به دستور رهبری با حکمیت 5 نفر از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی از یک سو و 
رئیس جمهور و وزیر وقت از سوی دیگر، قانون به شکل کنونی آن مصوب می شود؛ من نیز بر اساس همین ساختار 11 کمیسیون 
و یک کمیسیون برای هماهنگی راه اندازی کردم. چون می دانستیم باید خط مشی و سیاست ها را از رهبری دریافت کنیم. ایشان 
فرموده بودند بروید و یک سند توسعه علمی بنویسید. هیچ جا هم اشاره ای به این سند نشده بود. ما یا علی را گفتیم با این آگاهی 
که علم و توسعه آن صرفاً محدود به وزارت علوم نیست. اگرچه دیگر بخش ها باید در ارتباطی مستمر و دوسویه با دانشگاه ها و 
مراکز علمی باشند، اما هریک می بایست متناسب با بضاعت خود در این عرصه فعال باشند. بنابراین پژوهشکده های خاص هر 
بخش مثاًل در نیروی انتظامی نیز با همین رویکرد پا گرفتند. 
این تفکر در پس ماجرا وجود داشــت که هرکس به اندازه خود 
فکر کند و این گونه نباشد که صرفاً دانشگاه و پژوهشگاه مسیر 
بدهد. هر بخش، شــاخص های درست خودش را، با پژوهش 
تدوین کند. دانشــگاه هم یاد بگیرد با این بخش ها، پروژه ی 
مشترک انجام دهد. مثاًل قرارداد دوربین های ترافیکی نیروی 

انتظامی با دانشگاه از همین جا ایجاد شد.
به هرحال علم بسیاری جدی تر از آن است که صرفاً محدود 
به دانشگاه ها و وزارت علوم باشد و با همین رویکرد سند توسعه 
علمی قبل از نقشه جامع علمی کشور شکل گرفت. تقریباً 80 
درصد جلو رفتیم و به انجام رســاندیم. یک بار در جلســه ای که 
خدمت حضرت آقا بودیم، ایشــان فرمودند خوب اســت برای 
کارها سندی تحت عنوان نقشه جامع علمی کشور نوشته و در 

وزارت علوم نمی تواند پولی را برای 
کار هزینه بری مانند استانداردسازی 
بین المللی یک محصول فناورانه که از 
دل صنعت قرار است به دانشگاه برود، 
هزینه کند. اما معاونت علمی و فناوری 

می تواند این کار را انجام دهد
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شورای عالی انقالب فرهنگی ثبت شود. می دانستم که در این تأکید حکمتی وجود دارد و کار دارای سطح کالن است چراکه 
علم به عنوان یک قدرت، تحول می آفریند و تأکیدات ایشان ناظر به اهمیت این جایگاه است. 

* اما هستند کسانی که منشأ موازی کاری و اختالف ها میان وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
را ناشی از همین نقطه می دانند.

اتفاقاً شکل گیری معاونت علمی نیز در همین راستا بود، اگرچه در ابتدای راه مشکالتی وجود داشت و این مشکالت از آن جا 
ریشه می گرفت که معاونت علمی و فناوری، نقش وزارت علوم دوم را برای خود می دید. حتی بسیاری تصور می کردند و توقع 
داشتند که این معاونت ریاست  جمهوری نیز وزارت علوم دیگری باشد. مثاًل در آن زمان معاونت علمی روی ژورنال ها و مقاالت 
تمرکز کرده بود. اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مأموریت بسیار بزرگ تری داشت. معاونت علمی در دولت هشتم 
به رئیس جمهور ســپرده شــد. در دولت نهم ســال 1386 بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری به دالیل وســیعی ایجاد 
شدند اما در ریل نادرست حرکت کرد که طبیعی بود اصطکاک های زیادی ایجاد کند. چون این ذهنیت غلط وجود داشت که 
وزارت علوم مســئول فناوری کل کشــور بداند و از آن ســو، معاونت علمی خود را متولی دانشــگاه ها مجالت و از این دست موارد 
بداند. اما در شورای عالی انقالب فرهنگی در سال های 90 تا 91، با تحقق نقشه جامع علمی کشور، یک تقسیم کار و تفکیک 
وظایف نانوشته میان این دو نهاد شکل گرفت . بخش عمده ای از تعارض ها و اختالفات، تا حدود زیادی برطرف شد. بر اساس 
این تقســیم کار، بخش تجاری ســازی فناوری، صنعت و بخش مهم تر یعنی بازار که حوزه قدرت و پول اســت به معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری سپرده شد. زیرا باید با گمرک تعامل کند، جلوی قاچاق را بگیرد، فناوری را در مسیر تجاری سازی 

هدایت کند و بر همین اساس معاونت علمی مسیر خود را یافت.
چنین کارهایی قدرت رئیس جمهوری را می خواهد. من شاهد بودم هر بودجه که به وزارت علوم می آمد حتی گاهی پول های 
پژوهشی خرج می شد، زیرا وزارت علوم به قدری دانشگاه دارد که هر پولی می آید باید به طور مساوی تقسیم شود و پولی برای 
کارهایی که ذکر شد باقی نمی ماند. اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جایی است که همه رؤسای جمهوری، فارغ 
از نگاه های سیاســی، پول خود را در حوزه علم به معاون علمی می ســپارند. زیرا خیالشــان آســوده اســت که بودجه ی کار علم و 
فناوری این گونه تقسیم نمی شود. هر رئیس جمهوری که می خواهد بودجه علمی اش را برای کار فناورانه در کشور هزینه کند، 
به معاونت علمی و فناوری روی می آورد. وزارت علوم نمی تواند پولی را برای کار هزینه بری مانند استانداردسازی بین المللی یک 
محصول فناورانه که از دل صنعت قرار است به دانشگاه برود، هزینه کند. اما معاونت علمی و فناوری می تواند این کار را انجام 
دهد. اکنون هر دو نهاد بر روی ریل صحیح حرکت می کنند. مثاًل معاونت علمی و فناوری دیگر روی کارهای دانشــگاهی و 
ژورنال های علمی و مجالت متمرکز نیست. بنابراین اکوسیستم تجاری سازی هنوز جای کار دارد.  کار ارتباط با صنعت به قدری 

عظیم است که ایجاد نهادهای بسیار هم کم است و حتماً معاونت علمی نیز کافی نیست. 
خوشبختانه تنها نکته مثبت این اکوسیستم این است که پرچمدارش مقام معظم رهبری هستند. ایشان هم با نگاه ویژه شان 
و علیرغم این که می دانستند وزارت علوم داریم اما به رئیس جمهور تأکید می کنند معاونی را برای همیاری  خودت در حوزه علم 

و فناوری تعیین کن. با این نگاه دوراندیشانه، تمرکز بودجه علم و فناوری در عرصه بازار محقق میشود.
اگر بخواهیم تحول ایجاد کنیم باید به صورت جدی کار کنیم. حتی شاید الزم باشد نهادهای دیگری ادامه کار یعنی جایی که 
از عهده معاونت علمی و فناوری هم بر نیاید را ادامه دهند. به نظر من بعد از نقشه جامع علمی کشور این کار به صورت کالن و 

ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب معاونین پژوه
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فرا وزارتخانه ای جلو رفت. تفکیک این دو مجموعه هم گام مهمی در این حوزه بود.
بخش تجاری ســازی کشــور روی زمین مانده و اگرچه هنوز هم معاونت علمی حریف این چالش عظیم نیســت، اما در مسیر 
درستی قرار گرفته است. اما باید به تدریج و گام به گام جلو برویم و هم معاون علمی و فناوری را حمایت کنیم. چراکه این حوزه 

باید تقویت شود و علیرغم اینکه اکثر دستگاه ها ساختار علم و فناوری را قبول ندارند، باید جریان به این سو هدایت شود.
* برگردیم به دوره ای که حضرتعالی در سمت معاونت پژوهشی وزیر حضور داشتید، قطعاً اقداماتی که انجام دادید 
در راستای شكل دادن به یك اکوسیستم بوده است، اکوسیستمی که به دنبال تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه، 
شكل گیری فضای مساعد برای کار علمی و تجاری سازی بوده است، از این اقدامات بفرمایید که کمك کرد صنعت 

به سمت دانشگاه سوق پیدا کند و از سوی دیگر دانشگاه هم توانمند شده و پاسخ گوی نیاز صنعت باشد؟
یکی از ضعف های ما رتبه بندی و اســتنادات بود و بنابراین در نخســتین گام به ســراغ ســاختار رتبه بندی و ارتقای دانشگاه ها 
رفتیم. زیرا این جا، جایی است که وزارت علوم می تواند در آن تحول آفرین باشد. خود من چند صفحه در شورای عالی انقالب 
فرهنگی نوشتم و چون قرار بود از بیش از 50 کشور دعوت مي کردیم کار را در سطحی باالتر از وزیر دنبال کردم. باید چند رکن 
را در کشور مد نظر قرار می دادیم، که منجر به ایجاد پایگاه استنادی جهان اسالم به سرعت شد. وزارت علوم پولی بابت این کار 
نمی داد. بنابراین مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی را به معاون اول دادم و چون در آن تأمین بودجه و ساختار الزم توسط دولت 
خواسته شده بود، به سرعت ساختار را از ما خواستند. در خصوص مکان این پایگاه نیز چون امکانات دانشگاه شیراز مناسب بود 
این کار به دانشگاه شیراز سپرده شد. ایجاد این پایگاه، ناظر به حل چالش تولید دانش بود و نباید صرفاً به ISI بسنده می کردیم. 
این کار، مزیت های دیگری نیز داشت از جمله آن که درهای وزارت علوم را به روی حوزه علمیه باز کردیم. اعتراضاتی بود که 
وزارت علوم به حوزه توجهی ندارد، در حالی که یکی از حرف های جدی ما در دنیا علوم انســانی و معارف اســالمی اســت. منتها 
تا پیش از این پایگاه، دانش عظیم این عرصه ها در قالب مقاله نیامده بود. این موضوع موجب شــده بود حوزوی ها هم نســبت 
به مقاله دیدگاهی منفی داشته باشند. جلسات و تعامل های متعددی صورت گرفت تا در نهایت، استدالل ها و شفاف سازی ها 
در این نشست ها، موجب همراهی حوزه با تولید مقاله شد. پذیرفتند مجله ای که بعد از 5 سال مخاطبی ندارد باید تعطیل شود 
و بنابراین، فضای حوزه علمیه  نیز با پذیرفتن ISC به مسیر تولید مقاله گام بگذارد. پایگاه استنادی نیز صرفا متعلق به ایران یا 
جهان اسالم نیست و طوری نوشته شده است که با ایجاد شورای سیاستگذاری قوی بتواند در عرصه تولید کار و فناوری فعال 
باشــد. من وقتی شــنیدم جناب وزیر در جلســه های شــورای راهبردی این پایگاه شرکت نمی کنند تعجب کردم و از ایشان جویا 
شدم و گفتند اطالعی از وجود چنین چیزی ندارند. به هرحال پایگاه استنادی، جزو ظرفیت های خوبی است که باید حمایت شود.

* در حوزه تحصیالت تكمیلی، ارتقای اساتید و ترغیب به کار تجاری چه کارهایی صورت دادید؟
در حوزه تحصیالت تکمیلی به کمک اساتید دانشگاه، آیین نامه ای تهیه شد برای این که بشود همه دانشجویان ارشد و دکتری 
کمک هزینه ای دریافت کنند تا تمام وقت در دانشگاه باشند و اگر کاری می کنند، در حوزه ارتباط با صنعت یا رشته ای باشد که در 
آن فعال هستند. این یک آیین نامه مترقی و بسیار خوب بود که هنوز هم از آن دفاع می کنم. حتی کار را در قالب اجرایی دیدیم 
تا دانشجو در خدمت دانشگاه باشد و در حرکت چرخ دانشگاه کمک کند. در آن زمان بسیاری اصرار می کردند که این آیین نامه 
را معطل نگذارید و اجرایی کنید اما من معتقد بودم و تأکید داشتم که تا امضای وزیر پای کار نباشد این آیین نامه عملی نخواهد 
شد. زیرا اگر من به عنوان معاون پژوهشی و فناوری می خواستم این آیین نامه را امضا کنم،  شبهه ایجاد می شد و شاید اعتنایی 
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نمی کردند. بنابراین آیین نامه دو ماه بعد، به امضای وزیر رسید؛ اما متأسفانه وزیر بعدی کار را ادامه نداد. یکی از گالیه های من 
نیز به وزارت علوم فعلی اجرایی نشدن همین آیین نامه ها بود. من اگرچه مدافع کار صنعت هستم اما معتقدم دانشجو را نباید به 
حال خودش رها کرد تا کار تجاری کند بلکه باید صنعت را به دانشگاه بیاوریم. حتی به معاون پژوهشی و وزیر فعلی هم گفتم 
اگر مســأله بودجه اســت، شــما اجرا کنید و پول را از معاون علمی تأمین می کنیم این موضوع در نقشــه جامع علمی کشور دیده 

شده است و امید دارم اجرایی شود.
اما در حوزه ترغیب اســاتید به آوردن پروژه از صنعت و تغییر نگاه ها به کار صنعت توســط اســتاد دانشــگاه نیز کارهای اساسی 
صورت گرفت. ســال 75 زمانی که رییس دانشــکده بودم، تمام اســتادان دانشکده خودم را جمع کردم و گفتم برای کارهایی که 
می کنیم شرکت ایجاد کنیم. یکی از استادها گفت یعنی تیرآهن بخریم و بفروشیم؟! من تا سال های بعد و زمانی که معاون پژهشی 
وزیر علوم شدم از کار تجاری حرفی نزدم. راجع به کار تجاری توسط استاد دانشگاه، بر حسب شرایط دیدگاه های متفاوتی دارم. 
خالصه این است که با مدیر عامل شدن مخالفم اما با مشاور رییس هیئت مدیره موافقم. چراکه کار پژوهشی و فناوری ساختار 
خودش را دارد. کار ارتباط با صنعت و انجام پژوهشی که به فناوری منجر شود نیازمند بسترهای خاصی است که با تدبیر مقام 
معظم رهبری مفهوم اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی زمینه ســاز این موضوع شــد و کار تجاری که در ذهن اســاتید کاری 
بد بود، به یک ارزش بدل شد. اشکال کار جایی نمایان می شود که استاد طوری درگیر کار تجاری شود که کار و رسالت اصلی 
اصلی  خودش را فراموش کند. این موضوع را در آیین نامه یادشده و در سیاست هایمان دیده بودیم که کار مفید و کاربردی حتما 
با نظارت اســتاد انجام شــود. کار دیگری این بود که پولی به دانشــجوی دکتری و ارشــد داده نشود مگر با نظارت استاد دانشگاه. 
منبع گرنت را در آموزش، فقط دانشــگاه بدهد اما بقیه را از صنعت بیاورد. مانند معاونت علمی و ســتادهای توســعه فناوری، که 
گرنت فناوری های مرز دانشی را انجام می دهند. اما تأکید داشتیم که فراموش نشود رسالت دانشگاه چیست؛ رسالت دانشگاه 

محصول نیست بلکه تولید نیروی انسانی کارآمدی است که بتواند محصول تولید کند.
یکی از اقدامات مهم، ایجاد سامانه "سمات" بود که عرضه و 
تقاضا را مورد توجه قرار می دهد. این سامانه جایی بود که معارضان 
بســیاری داشــت. هزینه های باالیی شد تا این سامانه راه اندازی 
شود چراکه اطالعات علم کشور است و امیدواریم به طور جدی 

ادامه پیدا کند.
تجهیزات آزمایشــگاهی و پژوهشگاهی از کارهایی بود که در 
وزارت علوم آن را آغاز کردیم؛ اما بعدها از آن جایی که کار بســیار 
مهم و فناورانه ای است، ترتیبی اتخاذ کردیم که تجاری سازی آن 
در معاونت علمی و فناوری دنبال شود. مشتریان این عرصه فقط 
دانشــگاه ها نیســتند و بخش های مهم و راهبردی کشور از جمله 
پژوهشــگاه ها، مراکز آزمایشگاهی و دیگر شرکت ها از مشتریان 

مهم این عرصه هستند.
در خصــوص طرح های کالن ملی نیز کارهای بســیار خوبی 

در حوزه تحصیالت تکمیلی به کمک 
اســاتید دانشگاه، آیین نامه ای تهیه 
شد برای این که بشود همه دانشجویان 
ارشد و دکتری کمک هزینه ای دریافت 
کنند تا تمام وقت در دانشگاه باشند 
و اگر کاری می کنند، در حوزه ارتباط با 
صنعت یا رشته ای باشد که در آن فعال 

هستند.
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صورت گرفت اما این کار باید جدی تر ادامه پیدا کند. علت برخی مشکالت در حوزه طرح های کالن ملی این بود که در شورای 
عتف، از سوی دستگاه ها افراط و تفریط شد. دستگاه ها می گویند که اصاًل طرح کالن به عتف ارتباطی ندارد و خودمان بلدیم. 
پاسخ این است که اگر خودتان بلد بودید در این سال ها انجام می دادید و با پول نفت، بهتر می دانید که تجهیزات و نیازها را از 
خارج خریداری کنید، کما این که تمام بودجه های فضایی رفت به این سمت که از خارج خریداری شود. در هر حال گرایش صنعت 
و وزارتخانه ها طرح کالن ملی نیست. افراط این است که شورای عتف باری بزرگ تر از دوشش بردارد. عتف به هر میزان که 
ضرورت دارد و باید طرح کالن ملی را انجام دهد اما سیاست گذاری در حوزه وظایفش نیست. قانون می گوید شورای عتف دو 
وظیفه مهم دارد نخست طرح کالن ملی و بعد پیشنهاد برای بودجه. اما متأسفانه با افراطی که ذکر کردم، شورای عتف به شدت 
بزرگ شد و خود را در سیاستگذاری علم و فناوری دخیل می داند. در حالی که سیاستگذاری در اندازه جایی چون عتف نیست. 
دستگاه ها بر سر شورای عتف کاله می گذارند و تجمیع و تصمیم برای بودجه های پژوهشی نمی شود، مگر در معاونت علمی و 
فناوری. زیرا رئیس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشراف دارد و دستگاه ها را موظف به ارائه می کند. تجربه یک 

درصد بودجه پژوهشی که عماًل هیچگاه محقق نشده است نیز مؤید این مسأله است. 
* برای ارتباط عرصه صنعت و دانشگاه چه اقداماتی صورت دادید و چه کارهایی را ضروری می دانید؟

همان طور که قباًل نیز عرض کردم باید عزمی ایجاد می کردیم تا خالف جهت موجود در رودخانه جدید رودخانه حرکت کنیم؛ 
رودخانه ای که جریان آن در ابعاد جهانی مسیر نوآوری و کارآفرینی را طی می کند. در دنیا روال این گونه است که علم از جایی 
به صنعت می رسد و البته معتقدم این چیزی است که ما داشته ایم اما غربی ها آن را که از ما گرفتند و برای خود برداشتند. ما در 
این علم سهم داریم، اما در بد زمانی علم و شاخص ها به دست آن ها افتاد. در هر حال، این روال باید تغییر کند و نگرش منفعالنه 
اصالح شود. این در حالی است که ما با آفت و فرصتی به نام نفت که باالی سرمان سایه افکنده، مواجه هستیم که می باید برای 
آن فکر اساسی کنیم. همچنین باید در حوزه تحریک بازار و تقاضا، ظرفیت هایی را که در اختیار داریم شکوفا کنیم. این بار عظیم 
یعنی ارتباط میان صنعت و دانشگاه هنگامی برداشته می شود 
که برای علم و فناوری، کشش بازار وجود داشته باشد؛ در واقع 
فشــار علم و فناوری از ســوی دانشگاه ها در کنار کشش بازار 
محقق شود. ما در فشار علم و فناوری اگرچه مشکل داریم اما 

نسبت به کشش بازار مشکالت کم تری وجود دارد. 
بنابرایــن کاری که ما صورت دادیم معطوف به حوزه ایجاد 
ظرفیت هایی برای بازار بود. یکی از اقدامات جدی هم همین 
طرح 40 به 60 بود که به شــدت آن را تقویت کردیم. 60 به 
40 تحریــک صنعــت را مورد توجه قرار می داد اما به نظر من 
بیش ترین کار و تمرکز باید روی حوزه تحریک تقاضا صورت 
بگیــرد. با مثالی عرضم را واضح تر بیان کنم. االن دانشــگاه 
امیرکبیر در یک پروژه ارتباط با صنعت، طرح موتورســیکلت 
الکتریکی را در دست انجام دارد. یک موقع است که به کارخانه 

کار پژوهشــی و فناوری ســاختار 
خــودش را دارد. کار ارتباط با صنعت و 
نوشتن پژوهشی که به فناوری منجر 
شــود نیازمند بسترهای خاصی است 
که با تدبیر مقام معظم رهبری مفهوم 
اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی 
زمینه ساز این موضوع شد و کار تجاری 
که در ذهن اساتید کاری بد بود، به یک 

ارزش بدل شد.
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موتورسیکلت پول می دهیم که کار خوبی هم هست اما وقتی که به یک پیک موتوری حمایتی می دهیم تا بتوانند موتورسیکلت 
الکتریکی را خریداری کند، در واقع کار بزرگ تری صورت داده ایم؛  زیرا با این کار به تحریک تقاضا کمک کرده ایم. تحریک 
بازار به شدت جوابگوست و می تواند به ایجاد صنعتی در رده جهانی و قابل رقابت کمک کند. بنابراین در کنار جلوگیری از فساد، 
تحریک صنعت و توجه به علم باید به تحریک بازار بپردازیم. اما وزارت علوم نباید در پرداختن به این کار زیاده روی کند چون 
از کار اصلی خود باز می ماند. بار اقتصادی نباید روی دوش دانشــگاه بیفتد. ما باید جایگاه ها را تفکیک دهیم و اســتاد دانشــگاه 
باید دانش را به صنعت تزریق کند اما این که یک شرکت راه تجاری را ادامه دهد، ورشکست نشود و در بازار رقابت موفق باشد، 

مدیریت حرفه ای تمام وقت نیاز دارد که حتماً نباید استاد دانشگاه باشد.
در حوزه کشــش بازار، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و این آخرین و البته دشــوارترین حلقه، نیازمند وارد 
شدن کلید مهمی تحت عنوان کشش بازار به قفل ارتباطی صنعت و دانشگاه است. اگرچه اقتصاد دارای فسادهای بسیار زیادی 
است و باید جلوی آن گرفته شود، اما همین بازار نیازمند ایجاد کشش بازار است. دولت نمی تواند به تنهایی این کار را محقق کند. 
بنابراین اقتصاد به عنوان نخستین گام باید بتواند اکوسیستم سالمی را برای علم و فناوری مبتنی بر ایجاد این کشش فراهم کند. 
اساساً یکی از دلیل های ایجاد معاونت علمی و فناوری هم همین موضوع بود که بازار و تجاری سازی را وارد عرصه علم کنیم. 

* فكر می کنید مهم ترین کاری که اکنون باید صورت بگیرد، چیست؟
بزرگ ترین دغدغه نظر من حرکت نکردن به سوی کارهایی است که پایه  آن دانشگاه و نیازی از ما را برطرف کند. همواره مدیر 
دولتی از پول نفت استفاده کرده و نیازی برای ساخت و تولید ندیده است. بنابراین به نظر من مهم ترین چالش، همان است که زمان 
خداحافظی از وزارت علوم به پرسش یک خبرنگار گفتم. درد دل من این بود که همچنان در ایران علم و دانشگاه مشتری جدی 
ندارد اگرچه گفته می شود ارتباط علم و صنعت بهبودیافته است اما همچنان جایگاهی برای دانشگاهیان در صنعت وجود ندارد.

شاهد اینکه درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار از دیپلمه ها بیش تر و صف فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار به مراتب 
طوالنی تر است. یک دیپلمه حاضر به تن دادن به شغلی سخت می شود، اما فارغ التحصیل دانشگاهی این طور نیست. این آسیب 
یک واقعیت تلخ است که برای حل آن، اقتصاد دانش بنیان، تولید ثروت از علم، اقتصاد مقاومتی و مفاهیمی از این دست را نیاز 
داریم. البته حرکت در این مسیر بر خالف جریان قدرتمند فرهنگی موجود است و کشوی که سال ها متکی به درآمدهای نفتی 
بوده، دشوار است تا در این مسیر صحیح حرکت کند. مانند این است که بخواهیم عکس جهت یک رودخانه خروشان شنا کنیم؛ 
پس برای رسیدن به مقصد و خالف جهت شنا کردن باید به شدت دست وپا بزنیم.  وزیر به راحتی عنوان می کند دالر نفتی در 

اختیار من است، 4 سال هم در وزارتخانه حضور دارم و بنابراین چه احتیاج است که معطل دانشگاه شوم؟
 برخی از این آسیب، به صنعت و بخشی دیگر به ما دانشگاهیان برمی گردد که قصد ندارم وارد جزییات شوم. این آسیب ها 
برمی گردد به اختالف هایی میان صنعت و دانشگاه که ناشی از عدم درک متقابل میان صنعت و دانشگاه است. این عدم درک 
متقابل، موجب رفتن بسیاری از صنایع بزرگ و راهبردی از کف ما شده است؛ اما باید به صورت جدی روی صنایع دیگر کار شود. 
خودروی الکتریکی صنعتی بود که از دستمان رفت اما موتورسیکلت الکتریکی هنوز ظرفیت دارد و به همین ترتیب باید صنایع 
کوچک این چنینی مورد توجه جدی قرار بگیرند. باید به چیزی که دم دستمان است دودستی بچسبیم تا از دست ندهیم، زیرا 
چین و سایر کشورهای پیشرفته غربی  در تالش برای قبضه کردن صنایع دست چندم ما هستند. دانشگاه های ما فاصله های 
زیادی از دانشگاه هایی چون استنفورد و ام آی تی دارند، زیرا از آن  دانشگاه ها به خوبی بهره برداری می شود اما در ایران، دانشگاه، 
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مانند خودرویی که سال ها در گوشه ای دورافتاده بالاستفاده مانده، فرسوده و ناکارآمد شده است. 
بنابراین، شاید بتوان گفت تقویت دانشگاه ها در کارهای این چنینی مهم ترین ضرورتی باشد که وزارت علوم می تواند به آن 
اهتمامی ویژه داشته باشد و در این راه، دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم هم نباید از هیچ تالشی برای فعال کردن دانشگاه ها 

در تولید خروجی های ناشی از تعامل میان فعاالن صنعت در دانشگاه و دانشگاه در صنعت مضایق ه کند.
* سپاس از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید.
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 ضرورت گام برداشتن به سوی بازتعریف مفاهیم و نگاه ها

گفت و گو با دکتر منصوری 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 1380 تا 1384 � 

دکتر رضا منصوری - تهران� 
متولد  �1326 
دکترای رشته فیزیك دانشگاه وین �1350 
استادیار فیزیك دانشگاه وین تا سال 1355 � 
استاد فیزیك و کیهان شناسی دانشگاه صنعتی شریف� 
مدیر مسؤول مجله فیزیك مرکز نشر دانشگاهی 1361 تا �1386 
مدیرمسوول ماهنامه نجوم 1370 تا کنون� 
معاون پژوهش و فنــاوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 1380 � 

تا 1384 
مجری طرح رصدخانه ملی ایران 1378 تا �1394 
عضو هیأت علمی پژوهشكده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی � 

1385 تا کنون
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پژوهشگاه دانش های بنیادی، بیش تر به باغ سرسبز می ماند تا ان تصور 
پیشــین که نســبت به یک پژوهشــگاه در ذهن متبادر می شــود. رطوبت 
خاک فضای سبز پژوهشگاه نشان می دهد گل ها و درخت ها تازه سیرآب 
شــده اند. مســیر سنگفرش باریک ما را به ســوی ساختمان نجوم هدایت 
می کند و دکتر رضا منصوری، میزبان ماست. صحبت های آغازین به حال و 
هوای کنونی کشور از حیث نوآوری و فناوری در دانشگاه ها اختصاص دارد. 
از حضور بیش از 3 هزار شــرکت دانش بنیان و نقش آفرینی دانشــگاه ها، 
در هدایت دانشــجویان به ســمت فضای کســب و کار و اســتقبال آنان از 
ایجاد کســب و کارشــان ســخن گفته می شــود. این فیزیک دان، اســتاد 
دانشــکده فیزیک دانشــگاه صنعتی شــریف، در زمینه پژوهشی نسبیت 
و کیهان شناســی اســت.  وی پس از فعالیت در دانشــگاه، ســال های 80 
تــا 84 معــاون پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری بــود و در این 
حوزه گام هایی برداشــت. منصوری دیپلم خود را در ســال 1342/ 196۵ از 
دبیرســتان رهنمای تهران گرفت و در همان ســال برای تحصیل در رشــته 
نجوم و فیزیک به دانشگاه وین  در کشور اتریش رفت. وی در سال 19۷2 
دکتری خود را در رشــته فیزیک با گرایش کیهان شناســی دریافت کرد. 
وی که تا سال 13۵8/ 19۷9 به مدت ۵ سال استادیار دانشگاه وین بود و 
پس از انقالب اســالمی به ایران بازگشــت و در دانشکده فیزیک دانشگاه 

صنعتی شریف مشغول فعالیت شد.
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* آقای دکتر اگر موافق هستید با نگاهی  به مسئولیتی که حضرتعالی که به مدت 4 سال در وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری داشته اید، گفت وگو را آغاز  کنیم. فكر می کنید وضعیت ارتباط با صنعت و دانشگاه نقشی که در حرکت 

به سوی مفاهیمی چون کارآفرینی و نوآوری ایفا می کند، کجاست؟
برای شــروع، بد نیســت تا بازتعریفی از این مفهوم بیان شــود.  شــاید بتوان مفهوم ارتباط دانشگاه و صنعت را به معنای نقش 
آفرینی علم در تعامل با ساختار صنعت دانست. برای این که این مفهوم را درک کنیم، نخست باید تعریف و درک صحیحی از علم 
داشته باشیم، به این معنا که وقتی از علم سخن به میان می آوریم، بدانیم دقیقا درباره چه چیزی، چه فعالیت اجتماعی، صحبت 
می کنیم و به همین نســبت هم می بایســت تعریف صحیحی از صنعت داشــته باشــیم.  مفاهیم علم و صنعت هر دو مقوله های 
نوظهوری هستند.  ما تصوری کلی از صنعت داریم که شاید درست است، اما آیا تصوری که از علم داریم صحیح است؟ به نظرم 
برای آن که بتوان یک ارتباط صحیح میان علم با صنعت برقرار کرد، باید هردوی این مفاهیم دوباره تعریف شوند. این امر هنوز 
محقق نشــده و از هردوی این مقوله ها، چیزی بیش از یک تصور کلی در ذهن نداریم. در دوره ای که در وزارت عتف مشــغول 

فعالیت بودم، تالش کردم مفهوم صحیحی از علم در تعریف بنیادین و اصولی اش ارائه شود.
* آقای دکتر، این برآوردتان از وضعیت دانشگاه ها در دوره کنونی نسبت به سال های فعالیتتان در معاونت پژوهشی 

وزارت علوم چیست؟
منصوری: اخیراً مقاله ای روی وبگاهم قرار دادم که بر اساس سخنرانی که در سالگرد دانشگاه صنعتی شریف داشتم با عنوان 
دانشــگاه شــریف پنجاه ســال فعالیت. نکته ی اصلی من در آن یادداشــت یا مقاله این بود که دانشگاه شریف کالج بسیار خوبی 
بوده و هست ولی هیچ چشم اندازی برای دانشگاه شدن در آن دیده نمی شود و تنها بارقه های امید همین کسب و کارهای نوپا 
و فناوری اســت. بارقه های امیدی وجود دارد اما هیچ چشــم اندازی برای دانشــگاه شــدن وجود ندارد. این را هم با تردید نوشتم 

زیرا از آینده این دانشگاه این که چه میزان دانشگاه و دانشکده ها تغییر می کنند هنوز گفتمانی در دانشگاه شروع نشده است.
* اما کســب و کارهایی که اکنون در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات موفق هســتند عمدتا از دانشــجویان 
دانشــگاه های کشــور همچون دانشگاه صنعتی شریف برآمده اند و بررسی این کسب و کارهای موفق 60 تا 70 

درصد حضور دانشجویان را نشان می دهد.
پیام های این چنینی، برای سیاست مدارهای ما خیلی خوب و راه گشاست، سیاست مدار باید از این دست حرف ها بیان کند تا 
مردم ترغیب شوند، اما وقتی به طور موشکافانه راجع به آینده علم و دانشگاه ها در ایران بیندیشیم، خواهیم دید که بسیاری از 
این حرف ها راه به جایی نمی برد. این که از تعداد ورودی ما چه درصدی در فضای کســب و کار کشــور باقی می مانند، و از 90 
درصد فارغ التحصیالن مقطع لیسانس ما که به خارج از کشور عزیمت می کردند، چه درصدی در کسب و کار خودشان مانده اند؟ 
چه درصدی از آن ها که مانده اند، در عرض 5 سال به خارج از کشور می روند؟ البته که میزان قابل توجهی است چون هنوز هم 

بستر مساعد وجود ندارد.
* اکنون، در دل پارک ها و مراکز رشد، شرکت هایی فعال هستند که الاقل، 7یا 8 سال پیش وجود نداشتند. نگاهتان 

در این باره چیست؟
یقیناً این رخداد، یک جهش ارزشــمند در حوزه کســب و کارهای فناورانه اســت. به خاطر دارم که از ســال 82 مفاهیمی مثل 
فن بازار و کسب و کارهای فناور یا استارت آپ آغاز شده بود. مدتی پیش، یکی از شاگردانم را در فرودگاه دیدم، به قدری جوان 
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بود که بعید می دانستم بتواند شرکت خودش را داشته باشد، اما موفق شده بود در یزد، شرکتی راه اندازی کند که زمینه ساز بالغ 
بر 700 شغل به طور مستقیم و غیر مستقیم شده بود. از این جوان که در رشته مهندسی شیمی تحصیالتش را ادامه داده بود، 
در خصوص کارش پرسیدم و او کارش را از مقطع فوق لیسانس شروع کرده بود. اما نکته اساسی این جاست که چه تعدادی از 

دانشجویان و فارغ التحصیالن به این سمت حرکت می کنند.
* در راستای تحقق ایجاد دانشگاه های نسل سوم و یا کارآفرین چه باید صورت بگیرد؟

قبل از هرچیز باید ببینیم این مفهوم تا چه اندازه پایه و اساس علمی و تئوریک دارد و از کجا سربرآورده است؟ آیا در دنیا نیز از 
همین اصطالح برای دانشگاه ها استفاده می کنند یا نه؟ آیا این در دنیا نیز بیان می شود یا ما در ایران آن را مدام تکرار می کنیم؟ 

من خیلی روی این اصطالحات مطالعه کردم و شاید به سختی بتوان منبعی مشخص برای این عبارت یافت.
 ما مفهوم Cooperative University  را در دهه 30 میالدی داشــته ایم و اتفاقا آن جا بحث می شــود که مفهوم دانشــگاه 
  mode two science امروزی با آن چه که در کشورهای اسالمی رواج داشته است و به تدریج به اروپا منتقل شده است. بعد
به عنوان علم نوع 2 که کارآفرینی در آن مفهوم می یابد. این مفهوم با علمی که صرفا دانش را مورد توجه قرار می دهد تفاوت 
دارد. اما متأسفانه بدون عنایت به این مفاهیم، از دانشگاه های نسل دوم و سوم و غیره سخن می گوییم. اواًل ما در ایران اساسًا 
دانشگاه به معنای دانشگاههای نوین امروزی نداریم که بخواهیم راجع به نسل های آن سخن بگوییم. با این توصیف، دانشگاه 
نســل ســوم در ایران، بی معناســت. برای شــناخت ارتباط با صنعت و شکل و چگونگی آن می بایست به فرهنگ کشورها توجه 
شود. در کشوری مانند آمریکا که مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری است این کار ضروری به نظر می رسد اما ممکن است در دیگر 
کشورها با فرآیند دیگری به آن نگاه کنند. بر همین اساس، بخش قابل توجهی از مقوله ارتباط با صنعت، فرهنگی است. پس 

باید دید چرا نوآوری و کارآفرینی خوب است؟ سپس ارتباط آن را با دانشگاه پیدا کنیم. 
اکوسیستم کارآفرینی، در جامعه ای مثل آمریکا، به طور طبیعی و بر اساس نیاز جامعه به وجود آمده است. ارتباط بین علم و 
صنعت اوایل قرن بیستم آغاز می شود. زیرا صنعت در حال رشد 
آنان مشکالتی داشته که برای حل آن ها به علم و به دانشگاه 
مراجعه می کردند. از دانشــگر و پژوهشگر کمک می گرفتند و 
این گونه مسائل راهبردی صنعت را به مدد علم حل می کردند. 
این روند تا جنگ جهانی دوم ادامه پیدا می کند و موجب بسیاری 

از اتفاقات می شود. 
* در این فضا، بهرحال در دانشگاه های ایران یك سیر 
پیشــرفت در کشورمان طی شده است، از دوره ای که 
تصدی گری این حوزه داشته اید تصویری ارائه دهید. 
مثالً در آن دوره پژوهش در راستای تجاری سازی چه 

شرایطی داشت؟ 
آن چــه که امروز در حوزه علم می بینم آن روزها نمی دیدم. 
به دلیل این که من چند جمله کلیدی بیان می کنم تا به یک 

اوالً ما در ایران اساســاً دانشــگاه 
بــه معنــای دانشــگاههای نوین 
امــروزی نداریم که بخواهیم راجع به 
نسل های آن ســخن بگوییم. با این 
توصیف، دانشگاه نسل سوم در ایران، 
بی معناست. برای شناخت ارتباط با 
صنعت و شکل و چگونگی آن می بایست 

به فرهنگ کشورها توجه شود.
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افق برســیم. آن ســالها تا پیش از ورود به یک نهاد تصمیم گیر در 
عالی ترین سطح، فکر می کردم که فرضاً عده ای کارمند دولتی، 
عمدتاً در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سودجو و مخالف پژوهش 
هستند و به همین خاطر علم ایران پیش نمی رود. ولی بعد دیدم 
این گونه نیســت. در عالی ترین مقام ها ازرئیس جمهور گرفته 
تا  وزرا  و   روحانی و دانشــجو و طلبه، تصوری از علم دارند که 
مربوط به هزار ســال پیش اســت. این حقیقتی بود که تا پیش از 
آن، نمی دانستم. بعدها دیدم خود ما دانشگاهی ها هم همین گونه 
هستیم و هنوز که هنوز است، مستقل از این که در ایران تحصیل 
کرده باشیم یا خارج از ایران درس خوانده باشیم، تصوری مربوط 
به هزار ســال پیش و از زمان مدارس نظامیه در ذهن تک تک ما 
رسوب کرده است. اگرچه در ظاهر روال آمریکایی و اروپایی را به 
کار می بریم، ولی به رسم گذشته فکر و عمل می کنیم و این روال 
همچنان تا امروز در دانشگاه های ما جاریست. به مفهوم ساده تر، 

تفکر قدیمی است اما مظاهر دنیای مدرن علمی را دارد. مثال آن ها آزمایشگاه دارند پس ما هم آزمایشگاه داریم، فالن کتاب را 
درس می دهند و ما هم همین کتاب ها را تدریس می کنیم. آن ها شرکت های زایشی دارند ما نیز همین شرکت ها را ایجاد خواهیم 
کرد؛ تجاری سازی می کنند ما هم همین کار را انجام دهیم. مظهر فرقی نمی کند، هرچه که باشد، ما نیز باید انجام دهیم. ما تا 
20 سال پیش نمی دانستیم دانش بنیان چیست؛ ولی می دیدیم که پروژه های بزرگی مثل تلسکوپ هابل در دنیا مطرح است. 

در مجموع فقط دیدن یک سری مظاهر و تقلید ان ها بسنده می کردیم. 
این سوال پیش می آید که علم باید چه کاری انجام دهد. به نظر من، تصور من این است که یک وزارتخانه، به تنهایی یا یک 
معاون وزیر نمی تواند به تنهایی تمامی مشــکالت این حوزه را حل کند. دورنمایی که برای فعالیتم در این وزارتخانه در حوزه 
پژوهش داشــتم، برداشــتن موانع از ســر راه فعاالن علمی بود و بر اســاس همین تفکر، به خاطر دارم در نخستین صحبتی که در 
نشست معارفه داشتم، گفتم که تالش می کنم سنگریزه  هایی  را که بر سر راه پژوهشگران وجود دارد بردارم. چراکه پژوهش، 
فی نفسه خودزا و خودجوش است. این حرف یک اساس اندیشه ای داشت و این بود که فرد دانشگاهی، کار خودش را می کند و 
کاری ندارم چه قدر درکی از کارش دارد، مهم این است که درس اش را خوب بدهد، به خوبی تحلیل کند ولی موانع زیادی وجود 
دارد که اگر از میان راه او برداشته شود، کارش را بهتر و صحیح تر انجام می دهد. عمده فعالیت هایی که در دوره ی تصدی گری ام 

در وزارت عتف داشتم عموما از همین جنس بود.
در همین راستا، کاری را که خودم تصور می کردم درست است انجام می دادم. به همین خاطر مدیران باالدستی از من گله 
داشتند. می گفتند چرا در جلساتی که باید معاون وزیر حضور داشته باشد، نمی روم. دلیل اش این بود که معاون وزیر بنا بر سمتش 
باید در تعداد بسیار زیادی کمیته های دولتی و جلسات شرکت می کرد. اما یک برنامه ریزی انجام دادم و تنها جلساتی را حضور 
می یافتم که هدفی را که به دنبال آن بودم،  برآورده کند. خیلی عامدانه هم این کار را می کردم.  من یک برآورد کردم که اگر 

در عالی ترین مقام ها  از رئیس جمهور 
گرفته تا  وزرا   و روحانی و دانشــجو و 
طلبه، تصوری از علم دارند که مربوط به 
هزار سال پیش است. این حقیقتی بود 
که تا پیش از آن، نمی دانستم. بعدها 
دیدم خود ما دانشــگاهی ها هم همین 
گونه هســتیم و هنوز که هنوز اســت 
تصوری مربوط به هزار ســال پیش 
و از زمــان مــدارس نظامیــه در ذهن 

تک تک مان رسوب کرده است.
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تمامی جلساتی را که دولت از من توقع دارد حضور پیدا کنم، به هیچ کاری نمی رسم. تعداد جلسات، و صورتجلسات آن قدر زیاد 
است که اگر 24 ساعت روز را اختصاص دهم به انتها نمی رسم، بنابراین اعالم کردم که بسیاری از جلسات را شرکت نمی کنم. 
بنابراین فرصت بیش تری برای اختصاص وقت به دانشجویان داشتم، اگر استادی وقت می خواست فوری به آنان وقت می دادم 

و در جایی که فکر می کردم می توانم اثری بگذارم، سطح و مقام فرقی نمی کرد. 
کار دیگــری کــه انجــام دادم ایــن بود که بعد از یک ماه مطالعه بدون وقفه و دقیق روی اقداماتی که معاونان قبلی انجام داده 
بودند، به تصویری از وضعیت وجود رسیدم. صورت جلسات، مصوبات و غیره همه را مطالعه کردم و دیدم بسیاری از این مصوبات 
صرفاً در حد حرف بوده و به مرحله اجرا نمی رسید. حاال برویم سراغ تصوری که از علم داشتم و محقق نمی شد. برای من واضح 
و بدیهی بود که هرکاری که دانشــگران و پژوهشــگران انجام می دهند می بایســت برونداد داشــته باشد. این یک مفهوم مهم 
دانشگاهی بود. این برونداد مکتوب که نامش مقاله است، در آن دوره به شدت ضعف داشت و بر همین اساس، تالش های دیگر 
در همین حوزه صورت گرفت. به خاطر دارم آن موقع بالغ بر 50 هزار هیأت علمی داشتیم که برونداد آن ها در بهترین حالت در 
سال 1000 مقاله می شد که عمال یعنی هیچ. 50 هزار عضو هیات علمی یعنی حدأقل باید 50 هزار مقاله خروجی باشد و این 
حدأقلی است که دنیا انتظار دارد. پس ما باید کاری برای رفع این کاستی انجام می دادیم که نام آن را »مشق علم« گذاشتیم.

در مشق علم، تمرین کردن برای نوشتن را آغاز کردیم.  هدف در گام های نخست مقاله نوشتن نبود بلکه یادگیری اساس 
نوشتن و گام گذاشتن در این مسیر بود. 

در دوره تصدی گری ام عموماً سیاست های این چنینی اجرایی شد. در آن زمان بالغ بر 18 سیاست را تبیین و تعریف کردیم. گفتیم 
18 اقدام راهبردی و سرنوشت ساز را باید محقق کنیم و هرکدام را به فراخور فرصت و امکانات به موازات هم پیش می بریم.

* در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه چه اقداماتی انجام دادید؟
به خاطر دارم که در آن دوره، قانونی تحت عنوان ردیف 40-60 مصوب شد در آن دوره برای ایجاد زمینه ارتباط میان صنعت 
و دانشگاه و ایجاد اشتیاق در بخش های صنعتی برای تعریف پروژه مشترک با دانشگاه، بر این حوزه تمرکز داشتیم. البته آغاز 
ردیف 40-60 از سال 77 بود و یکی دو کارشناس بودند که درباره الزامات و چگونگی های این موضوع کار کرده بودند، اما رشد 
این حوزه در زمان فعالیت من صورت گرفت. برای تحقق این کار، ردیف بودجه 3-4 میلیارد تومان در اختیار داشتیم که با هدف 
تسریع انجام کارهای دانشگاه ها و با رویکردهای تشویقی، به دانشگاه ها اعطا می شد. در همان آغاز کار، دانشگاهی مثل تربیت 
معلم )خوارزمی فعلی( که هیچ کار مستندی نداشت، ناگهان بیش از یک میلیارد تومان قرارداد با صنعت منعقد کرد و به واسطه 
همین قانون 40-60 از بودجه قابل توجهی بهره مند شد. در این طرح بر اساس قراردادی که با صنعت بسته می شد، 40 درصد 
را وزارت علوم و 60 درصد مابقی را صنعت تقبل اعطا می کرد. به لحاظ آماری عموماً دســتگاه های دولتی مثل وزارت نفت، 
وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و بخش هایی از این دست پروژه تعریف می کردند و از آن جایی که خودشان پژوهشگاه داشتند، خیلی 
راغب نبودند به سمت دانشگاه ها بیایند که عملیاتی شدن این طرح موجب شد توجه آن ها اندکی به سوی دانشگاه جلب شود. 
االن هم به همین منوال است و 3 وزارتخانه بزرگ یادشده، به شدت مانع همکاری با دانشگاه هستند به علت پژوهشگاه هایی 

که در اختیار دارند. بنابراین اساساً تمایل چندانی به ارتباط با دانشگاه ندارند. اما تالش شد گام هایی در این حوزه پیموده شود.
* ارزیابی تان برای تخصیص بودجه چگونه بود؟ 

رویکرد کامال ترغیبی و تشــویقی بود. چراکه اساســاً اندیشــه ارتباط با دانشــگاه به هیچ وجه در صنعت وجود نداشت و طبیعتا 
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دانشــگاه هم این گونه فکر نمی کرد که باید فالن معضل علمی 
حل شــود. صحبت بر این موضوع بود که ارتباطی نیســت و با 
ترغیب یا به اصطالح "دون پاشیدن" زمینه ای ایجاد کنیم که این 
ارتباط دوسویه ایجاد شود. سرآغازی بود که بنای این گفتگو میان 
دانشگاه و صنعت نهاده شود. بنابراین واضح بود که امکان زدوبند 
و تعریف قراردادهای صوری هم اتفاق افتد؛ اما مســأله مهم تر و 
واضح، ایجاد این ارتباط بود. منحنی گاوسی را که خاطرتان هست، 
توزیع از هر چیزی یک منحنی گاوسی دارد که یک بخش های 
بی ارزش و نقاط مهمی دارد و وقتی یک کار اجتماعی می خواهیم 
انجام دهیم خواه ناخواه چنین خاصیتی پیدا می کند و اگر به فرض 
مثال 100 پروژه وجود دارد، 10 پروژه ممکن است واقعا رفع نیاز 
جامعه بوده، 20 تا 30 پروژه تقلبی بوده اســت و تعدادی هم در 

میانگین خوب هستند.
* یعنی تمرکزی روی ارزیابی نداشتید؟

اتفاقا بر ارزیابی اهتمامی ویژه داشــتیم، اما این کار را اگاهانه انجام می دادیم. بخش هایی را که فرضاً با وزارت دفاع ارتباط 
داشتند ترغیب می کردیم تا پروژه بدهند. این نظارت وجود داشت اما به این معنا نبود که گزینشی عمل کنیم، وقتی می خواهیم 
ترغیب کنیم، هر پروژه ای که بود را سعی می کردیم حمایت کنیم و بودجه را اختصاص دهیم، اما در عین حال آگاهانه تالش 

می کردیم پروژه های خوب را از دل آن استخراج کنیم و فرد به فرد، دانشگاه به دانشگاه ارتباط را ایجاد کنیم. 
* در ایجاد این بستر، عمدتا چه بخش هایی از کشور در این فرآیند مشارکت کردند؟ 

عمدتا در حوزه نفت پروژه هایی آن هم به سختی منعقد شد. همچنین در کشاورزی نیز بخش هایی به سختی ترغیب شدند، اما 
در حوزه دفاعی، رغبت و درک بهتری وجود داشت. بهرحال در یک چنین کاری دو طرف هستند که می خواهند کاری مشترک 
انجام دهند، به زور نمی شــد چنین کاری کرد که خب باید زمینه های ترغیب به چنین کاری فراهم می شــد. نیاز اساســی بودجه 
بود. عالقه بود اما هدف اصلی این بود که پولی به سمت دانشگاه برود؛ اما نیاز به یک تامین مالی بود تا در این حوزه کار کنند. 
این که دانشگاه توان پاسخ دادن به نیازها و چالش ها را داشت یا خیر مسأله دیگری بود. اما چالش اصلی عدم رغبت بخش های 
دولتی بود که آن 40 درصد کمک می کرد تا این تحرک الزم ایجاد شود. به طور مثال در آن دوره معاون پژوهشی وزارت صنایع 

خیلی عالقمند بود و تالش می کرد کمکی کند. 
در واقع، هدف اصلی به یک معنا این بود که کاری دوسویه، به هر انگیزه ای انجام شود تا شاید با رضایت حاصل از این کار 
رغبت برای اقدامات بعدی ایجاد شود. در شورای پژوهش های علمی کشور این تجربه را داشتم. قانونی که تا همین اواخر هم 
بود و بر اســاس آن باید یک درصد گردش مالی دســتگاه های کشــور صرف کارهای پژوهشــی کشور شود، وجود داشت که در 
سال های 77 تا 79، به عینه شاهد بودیم که هیچ دستگاهی این قانون را اجرا نمی کرد و از این یک درصد بودجه، حتی یک دهم 
آن در پژوهش محقق نمی شد. هرکدام از دستگاه ها، به نحوی از این کار سر باز می زدند، من این فضا را دیده  بودم و بنابراین 

شــرکت های دولتی مثــل وزارت 
نفــت، وزارت نیرو، جهاد کشــاورزی 
و بخش هایــی از این دســت پروژه 
تعریــف می کردنــد و از آن جایی که 
خودشان پژوهشــگاه داشتند، خیلی 
راغب نبودند به ســمت دانشگاه ها 
بیایند که عملیاتی شــدن این طرح 
موجب شــد توجه آن ها اندکی به سوی 

دانشگاه جلب شود.

ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب معاونین پژوه

مستندسازی تجار

53



هنگامی که به عنوان معاون پژوهشی منصوب شدم چنین انتظاری نداشتم.
* به حمایت ها برای ترغیب صنعت اشاره کردید؛ سیاستی که در دانشگاه ها، برای تعریف کار نیازمحور و یا ترغیب 

استادان تا دانشجو بگیرند، پروژه بگیرند، با توجه به حال و هوای آن موقع دانشگاه ها چه کردید؟
ببینید، در دانشگاه ها بعد از قانون 40-60 که به آن اشاره شد، حمایت از پایان نامه ها بود. اما این اقدامات از دیِد من خیلی اساسی 
بود. آن چه که در دانشــگاه  مشــاهده می کردم این بود که دانشــگاه ها، توان زیادی جز در آموزش نداشــتند.  از یک سو دانشگاه ها 
کارهای خبطی می کردند که در جهت اصالح ان ها برآمدیم. یکی از همان اقدامات، ننوشــتن مقاله بود. چراکه دانشــگاه ها، در 
راس آن اســاتید با راه و رســم مقاله نوشــتن آشنا نبودند؛ نه تنها نمی توانستند مقاله ای مطابق با استانداردهای جهانی بنویسند، 
بلکه اگر می خواستند با صنعت کار کنند، نمی توانستند گزارش یا پروپوزال بنویسند. بر مبنای همین ضرورت، کارگاه آموزشی 
با عنوان How to write Proposals را با دعوت از اساتیدی از کشورهای خارجی برگزار کردیم تا بیاموزیم چگونه پروپوزال 
)پیشنهاده( بنویسیم. در آن دوره نه در سطح دانشگاه، بلکه در سطح داخلی بود به طوری که بتوانند گزارشی برای صنعت بنویسند 
و صنعت حرفشان را درک کند. تمرین برای نوشتن مهم ترین کاری بود که در دانشگاه ها صورت گرفت. این اقدام منجر به رشد 
مقاالت علمی و افزایش میزان بازدهی ها در این عرصه شد. اما از سوی دیگر، دانشگاه ها تعداد بسیار زیادی مجله علمی منتشر 
می کردند و هنوز هم منتشر می کنند که به نوعی کاله بر سر خود گذاشتن بود؛ به من هم مکرراً اصرار می کردند عضو هیأت 
علمی مجله ها شوم! چراکه ساز و کار عموم این مجالت، به این صورت بود که هیأت علمی از دانشگاه بود، مقاله دهنده ها از خود 
دانشگاه بودند و داورها هم از همان دانشگاه ! حتی گاهی مقاله دهندگان و داوران از یک دانشگاه بودند. این رویه را نپذیرفتم و تا 
جایی که توانستیم جلوی این روند را گرفتیم و برای آغاز از مجالت وزارت علوم شروع کردیم. اوایل کار خیلی دشوار بود و برای 
شروع هم سراغ دکتر معین وزیر علوم آن دوره که مجله ای پزشکی داشتند رفتیم. با سعه صدر هم پذیرفتند. استداللم این بود 
مجله را می باید دانشگاه یا یک انجمن علمی منتشر کند اما این که وزارتخانه بخواهد چنین مجله ای را منتشر کند بی معناست. 
ایشان پذیرفتند و مجله را با یک انجمن منتشر کردند که هنوز 

هم منتشر می شود و اتفاقا مجله خوبی هم هست.
به دانشگاه ها اعالم کردیم که مجالت در صورتی حمایت 
می شــوند که به سمت همکاری با انجمن های علمی حرکت 
کنند. در پس این اقدام، یک اندیشه نهفته بود که همان واژه 
های کلیدی در درک علم مدرن یعنی »گفتمان علم« و »اجتماع 
علمی« است. مظهر اجتماع علمی، انجمن ها هستند و گفتمان 
علم از دل همین مجالت بیرون می آید. این اقدام اثر بســیار 
خوبی داشــت و به خاطر دارم دانشــگاه علم و صنعت با چند 
مجله با مذاکره با انجمن های علمی در این جهت جرکت کرد 
همین طور دانشگاه صنعتی اصفهان. از سوی دیگر برای صدور 
مجالت جدید بدون پشتوانه انجمن ها مخالفت کردم. البته بعد 
ها این کار دوباره به نقطه قبلی برگشت و روند نادرست پیشین 

تمرین برای نوشــتن مهم ترین 
کاری بــود که در دانشــگاه ها صورت 
گرفت. این اقدام منجر به رشد مقاالت 
علمی و افزایش میزان بازدهی ها در این 
عرصه شد. اما از سوی دیگر، دانشگاه ها 
تعداد بسیار زیادی مجله علمی منتشر 
می کردند و هنوز هم منتشر می کنند که 
به نوعی کاله بر سر خود گذاشتن بود
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از سرگرفته شد، اما این اقدام در آن زمان گامی بود که دانشگاه ها 
به ســمتی صحیح بروند تا مفهوم واقعی علم و دانشــگاه در رشد 

انجمن ها محقق شود. 
اما در همین راســتا، رشد ســریع انجمن های علمی و تسریع 
بخشــیدن بــه فعالیت های این انجمن هــا، اقدامی بود که در آن 
دوره صورت گرفت. توجه به انجمن های علمی، در کنار ساختار 
بخشــیدن به مجالت علمی و تخصصی نیز در راســتای این 18 
سیاســت مشــخص، قرار داشت. این 18 راهبرد مبتنی بر درک از 
علم و بر مبنای یک برون داد خارجی بود تا یک نتیجه مشخص 

درعرصه علم حاصل شود.
* ســازوکار اصلی برای تحقــق این موضوع چه بود؟ آیا 

انجمن ها در آن دوره وضعیت خوبی داشتند؟ 
در کتابی در سال 77 ، 50 سال آینده را تحت عنوان ایران 1427 
بیان کردم. با وضع انجمن های علمی از سال ها پیش آشنا بودم و 

این فضا را به خوبی می شناختم و سال 66 عضو کمیسیون انجمن های علمی بودم. می دانستم برای ان که یک انجمن علمی 
پا بگیرد، حداقل به 50 ســال زمان نیاز دارد. به طور مثال انجمن فیزیک ایران که ســال 1313 شــکل گرفته بود، اوایل انقالب 
اسالمی، به بیش از 40 عضو نمی رسید و االن بیش از 8 هزار عضو دارد. شاهد بودم که انجمن هایی مانند ریاضی، که در همان 
سال ها بیش از 40 سال سابقه فعالیت داشتند، با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کردند و بنابراین وضعیت انجمن های تازه 
تاسیس که مشخص بود. اما معتقد بودم در عین حال تا انجمن ها رشد نکنند و نیاموزند انجمن داری را، علم ایران اساساً بی معنا 
خواهد بود. پس ساده لوحانه بود که انجمن ها تشکیل شوند و از اول هم خیلی خوب کار کنند، بلکه باید تمرین کنند تا ورزیدگی 
الزم را پیدا کنند. مانند ورزشکاری که باید تمرین کند زمین بخورد، شکست بخورد تا در نهایت ماهر شوند. تقلب در انتخابات 
انجمن ها و باندبازی در انتخابات رویداد هایی بود که به کرات اتفاق افتاد. در آن موقع اجازه ندادیم هیات مدیره انجمنی بیش 
از 2 بار حضور داشته باشند. اگرچه با وجود مخالفان، من ایستادگی کردم و نپذیرفتم. اما متاسفانه این روند دوباره به وضع قبلی 
بازگشت و اکنون نیز تعدادی رییس مادام العمر داریم. هنوز که هنوز است در کمیسیون انجمن های علمی که هنوز هم از طرف 
دکتر احمدی )معاون پژوهش و فناوری فعلی وزارت علوم(  بنده آن را اداره می کنم، هرچه که من می گویم با خواهش و خنده 

می گویند که این موضوع را رها کن و حاضر به پذیرش تغییر نیستیم. 
* آقای دکتر تصور می کنید با آن چه که در این ســال ها صورت گرفت چه میزان به آن چه خواســتید رســیدید و 

پایداری آن را شاهد بودید؟ 
مسلما خیلی نمی توان آینده را پیش بینی کرد. اما همواره گفته ام سیاست باید به گونه ای باشد که بتواند خود را تصحیح کند و 
از پویایی الزم برخوردار باشد. مثاًل همین سیاست تشویقی برای مقاالت سیاست داینامیک و پویا بود که در دوره بعدی تبدیل 
به یک سیاست صلب و خشک شد. اما رویکرد ما در مورد این سیاست های 18گانه، این بود که سیاست را اجرایی می کردیم، 

به دانشــگاه ها اعــالم کردیم که 
مجالت در صورتی حمایت می شــوند 
که به ســمت همکاری با انجمن های 
علمی حرکت کنند. در پس این اقدام، 
یک اندیشــه نهفته بود که همان واژه 
های کلیــدی در درک علم مدرن یعنی 
»گفتمان علم« و »اجتماع علمی« است. 
مظهر اجتماع علمی، انجمن ها هستند 
و گفتان علم از دل همین مجالت بیرون 

می آید.
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بازخوردها را می دیدیم و بر مبنای آن اصالحات الزم را صورت می دادیم. اما اگر بخواهم نگاهی کلی به آن سیاست ها و ماندگای 
و میزان اثرگذاریشــان داشــته باشــم، سیاســت های اتخاد شده در مورد انجمن ها اثرگذار بوده و همچنان ماندگار شد، اگرچه در 

طول سالیان دست خوش تغییراتی هم شد.
امروز اما آن چه بیش از هرچیز مهم به نظر می رسد، تغییراتی در ساختارهای فکری است که سخت و صلب شده اند. بسیاری 
از نگرش ها،  آن گونه که در خصوص عضویت ها طوالنی مدت گفتم؛ یا نگاه به علم و حتی نگاه به دانشــگاه های ما می باید 
دست خوش تغییرات اساسی شود. از نگاه من، مهم ترین گام برای امروز ما، همین حرکت به سوی بازتعریف بسیاری از مفاهیم و 
نگاه به ضرورت آن هاست. این که اساساً علم در تعامل با صنعتی صورت می گیرد که هردو، تعریفی یکپارچه و مبتنی بر خواست 
یکدیگر داشته باشند. مهمتر این که علم در ارتباط با جامعه رشد می کند و دانشگاهی که موقعیت خود را در اجتماع تعریف نکند 

دانشگاه نیست! این موضوع به نظرم مهم ترین گام برای وضعیت کنونی است.
* سپاس از فرصتی که اختصاص دادید.
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دیوار مستحکم عدم اعتماد متقابل مهم ترین مانع ارتباط 
دانشگاه و صنعت است

گفت و گو با دکتر جواد فرهودی
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تحقیقات وفناوري، تهران از سال 1376 تا�1378 

دکتر  جواد  فرهودي � 
متولد  1322 - مراغه� 
 دکتري)PhD(- ســازه هاي آبي –دانشــكده فني – دانشــگاه � 

ساوتمپتون انگلستان 1358
 رئیس دانشگاه ارومیه از سال 1358 تا �1360 
 معاون وزیر نیرو در امور آب از سال 1361 تا 1365   � 
 اولین رئیس دانشــگاه جامع علمي –کاربردي ایران، تهران در � 

سالهای 1371 تا 1372 
عضو هیات امناي فرهنگســتان علوم جمهوري اســالمي ایران، � 

تهران از سال 1370 تا 1372
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تحقیقات وفناوري، تهران از � 

سال 1376 تا1378
 عضو کمیته تخصصي کشاورزي صندوق حمایت از پژوهشگران، � 

تهران، از سال 1384تا 1388
عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست � 

شورای عتف از 1393 تاکنون
عضو هیــات ممیزه مرکــزي وزارت علوم، تحقیقــات وفناوري � 

ازسال1395 تاکنون

ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب معاونین پژوه

مستندسازی تجار

57



جلسه نخست با جواد فرهودی اگرچه کوتاه بود، اما بار  اساسی 
گفت و گو با ایشان را به دوش کشید. چراکه واهمه ی کمبود 
احتمالی زمان و از دســت رفتن فرصت، مجال را برای حاشــیه 
رفتن هــا و خاطره هایــی کــه شــاید چندان بــه موضوع مرتبط 
نبودنــد ســلب کــرد و البته فرهودی هم بــی پرده و صریح به 
بیان نکاتش پرداخت. دکتر جواد فرهودی، ســال های 13۷6 
تــا 13۷8 در ســمت معاونــت پژوهشــی وزارت عتف)علــوم، 
تحقیقات و فناوری(، اقداماتی را برای ایجاد زمینه های ارتباط 
میان صنعت و دانشگاه صورت داده است. این اقدامات مبتنی 
بر نگاهی اســت که اســاس آن، »اعتماد« و باور به توانمندی 
دانشگاه هاســت. نــگاه فرهودی بر ضــرورت ایجاد اعتماد به 
ظرفیــت علمــی و عملی دانشــگاه ها و ایجــاد فضایی تعاملی و 
دوجانبه استوار است و در بخش های گوناگون گفت وگوهایی 

که با وی داشتیم، مکررًا بر این نکته تأکید کرد. 
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* آقای دکتر فرهودی، اگر موافق باشید بحث را آغاز کنیم با نگاهی به دوره فعالیت حضرتعالی. با توجه به این که 
شما اکنون در عرصه  دانشگاه فعال هستید، هر دو فضا را تجربه کرده اید هدف این است که مروری  داشته باشیم 
بر سیاســت هایی که در آن دوره برای ارتقای صنعت و دانشــگاه وجود داشت و چه گام هایی را در دوره  فعالیتتان 

در این زمینه برداشتید؟
در ایامی که از ســال 76 تا 78 در وزارتخانه و در دوره وزارت دکتر معین مشــغول فعالیت بودم، تمرکزی جدی بر تخصیص 
بودجه های پژوهشی وجود نداشت و بودجه وزارتخانه بیش تر از آن که زمینه های پژوهش را فراهم کند، تنها می توانست هزینه های 
روزانه  وزارتخانه را جوابگو باشد. یکی از کارهایی که در آن دوره و توسط دکتر دانش آشتیانی معاون مالی و پشتیبانی وقت )که 
اواخر دولت یازدهم وزیر آموزش و پرورش بودند(، محقق شد این بود که صندوق اسالمی یا بانک توسعه اسالمی وامی را در 
حد 400 میلیون دالرگرفت که برای تهیه، تجهیزات و پشتیبانی آزمایشگاه های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور اختصاص 
یافت. این طرح با این که به طور کامل اجرا نشــد اما گام مهم و ارزشــمندی بود که در راســتای کمک به پژوهش، کار علمی و 

مقدمه چینی برای امر ارتباط با صنعت اتفاق افتاد. 
پیش از حضورم در وزارت علوم از سال 61 تا 1365 به عنوان معاون وزیر نیرو، بر اساس شناخت نیازهایی که در این عرصه 
داشتم، گام های موثری در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه برداشته بودیم، پروژه های خوبی بر اساس این شناخت دوسویه 
تعریف شــد که برخی از این طرح ها به نتیجه رســید و البته بخش دیگری ناتمام ماند. تالش کردم این نگرش و عملکرد را در 

وزارت علوم و بخش پژوهشی نیز وارد کنم تا زمینه ایجاد و تعریف پروژه های کاربردی فراهم شود.
* در وزارت نیرو چه سمتی را عهده دار بودید؟ چه اولویت یا اولویت هایی را مد نظر قرار دادید؟

در آن دوره در ســمت معاون آب وزارت نیرو مشــغول به خدمت بودم که ارتباط تنگاتنگی با صنعت وجود داشــت و یکی از 
رویکردهای ما  در آن دوره زمانی توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت بود. البته ارتباط با صنعت همان طور که خودتان شاهد هستید در 
حقیقت یک جمع از معاونان پژوهشی کلیه دانشگاه ها، وزارتخانه ها و مراکز پژوهشی است که کمک می کنند تا ارتباط با صنعت 
را برقرار کنند و این ترجیع بندی است که تقریباً همگی به آن اذعان داشته و اتفاق نظر داریم. اما واقعیت امر و اصل برقراری این 
ارتباط، هماهنگی و اعتماد کامل میان صنعت، دانشگاه و وزارت علوم است. از آن جایی که همین حاال نیز با صنعت در ارتباط بوده 
و با برخی از پستی وبلندی های این حوزه آشنا هستم شاهد یک عدم اعتماد و اطمینان دوسویه بین صنعت و دانشگاه وجود دارد. 

*برگردیم به سال 76؛ در آن دوره مهم ترین اولویتتان برای ایجاد این ارتباط چه بود؟
من قریب به 3 سال در معاونت پژوهشی وزارتخانه مشغول به خدمت بودم، از همان روزهای نخست به دنبال تحقق این هدف 
بودم که زمینه ای برای تعامل دوسویه میان این دو حوزه ایجاد شود. در سال 76 نخستین کاری که انجام دادم، و آن را یکی از 
کارهای شاخص خودم می دانم، ایجاد یک شورای هماهنگی میان صنعت و دانشگاه بود. با موافقت وزیر وقت و همین طور ایجاد 
زمینه های الزم فکری، شورا را تشکیل دادیم. این شورا با حضور معاونان پژوهشی وزارتخانه های صنایع، بازرگانی، کشاورزی و 
نیرو و شامل بیش از بیست نفر از معاونان  این وزارتخانه ها شکل گرفت. کسانی چون دکتر نهاوندیان رییس دفتر فعلی رییس 
جمهور که معاون پژوهشی وزیر بازرگانی بود، عباس کشاورز معاون پژوهشی وزارت کشاورزی و بقیه دوستان جمع شدند و با 
برگزاری نشست هایی به صورت مدون و مستمر برای ایجاد زمینه های ارتباط های پژوهشی در هر عرصه گرد هم آمده بودند. 
تالش شد زمینه ای ایجاد کنیم که ارتباط بین دانشگاه و صنعت در بخش های گوناگون به سیاست گذاری برسد که انصافاً هم 
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کار خوبی بود و این شورا موجب شد بخشی از تنش هایی که در سطح کالن میان این دو عرصه وجود داشت، کاهش یابد. حتی 
آیین نامه های مفید و موثری نیز تنظیم شد که مستندات آن قطعاً در تاریخچه  و بایگانی وزارت علوم موجود است. البته می دانم 

بعد از این که بنده جای خود را به دکتر توکل دادم و در روزهای پس از آن، این شورا دیگر تشکیل نشد.
* در دوره حضرتعالی چند جلسه برگزار شد؟

در مدت بیش از 2 سالی که حضور داشتم، از 6 ماه دوم کار من به بعد، بیش از 25 نشست در این حوزه برگزار شد. اما یکی 
دیگر از اقداماتی که برای ارتباط با صنعت دنبال می کردیم، شورای پژوهش های علمی کشور بود که این شورا زیر نظر ریاست 
جمهوری بود. معاون اول؛ مرحوم دکتر حبیبی بر این کار تأکیدی ویژه داشتند و با عالقه این روند را دنبال می کردند. اما نخستین 
گام مهمی که برای ارتباط با صنعت به طور جدی دنبال شد، ایجاد شهرک های علمی و تحقیقاتی بود که اولین شهرک علمی و 
تحقیقاتی در اصفهان از همان دوره تشکیل شد. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که هم اکنون به عنوان یکی از قطب های 

این عرصه به شمار می رود از همان نقطه پا گرفت.
پس از آن شــهرک علمی و تحقیقاتی تبریز کار خود را آغاز کرد که تحقق آن در زمان معاونت بنده اتفاق نیفتاد. مقدمات 
شکل گیری این شهرک در دوره تصدی بنده بر معاونت پژوهشی صورت گرفت و بعدها نیز همین کار باعث شد که پارک های 

علم و فناوری که امروز در اکثر استان ها و برخی دانشگاه ها فعال هستند شکل بگیرد و این حرکت از آن نقطه آغاز شد.
* فكر می کنید مهم ترین چالش و کاستی کنونی این تعامل و ارتباط چیست؟

این که می پرسید امروز برای ارتباط با صنعت چه باید کنیم؛ باید نگاهی به گذشته داشته باشیم چرا که بدون توجه به آن چه 
که در گذشته روی داده است، نمی توان آینده روشنی را متصور بود. از سال های دور، دیواری بلند و مستحکم از عدم اعتماد میان 
دانشــگاه و صنعت شــکل گرفته که در هر برهه از زمان آجری بر روی آن نهاده شــده اســت. مهم ترین و جدی ترین مانع در این 
مسیر، فقدان ارتباط دوسویه است. این دیوار بایستی به هر نحو ممکن از بین برود. اما این دیوار به چه معناست؟ عدم اطمینانی 
که بین دانشگاه ها و صنعت نسبت به توانمندی ها وجود دارد باید از میان برود. هنگامی که من رایزن علمی استرالیا بودم که در 
آن جا موسسه ای مثل شورای پژوهش های علمی قدیم خودمان، عهده دار تمام فعالیت ها و اقدامات علمی مورد نیاز استرالیا بود. 
فرض کنید یک آتش سوزی گسترده در جنگل های استرالیا اتفاق می افتاد، این مؤسسه بالفاصله کار تحقیقاتی جدی خود را آغاز 
می کرد و در کم تر از یک سال و نیم راه کارهای جلوگیری از این گونه آتش سوزی ها را برای کوتاه مدت و بلند مدت بررسی و ارائه 
می کرد. در موضوع کشاورزی نیز این مؤسسه در مسأله تامین آب، نوع کشت و آفت زدایی، پژوهش هایی را با دیسیپلین های 
تحقیقاتی و نیاز اجرایی کشور انجام داد که به شدت توسط صنعت مورد حمایت و استفاده قرار گرفت. لذا اگرچه این مؤسسه، 
غیر انتفاعی و البته غیردانشگاهی است، اما همین مؤسسه در تمامی دانشگاه ها، حداقل یک دفتر کاری قوی و منسجم ایجاد 
کرده است که زمینه ارتباط با دانشگاهیان را فراهم کند. این موسسه دانشگاهیان از جمله اساتید، دانشجویان و منابع علمی و 
انسانی دانشگاهی را به استخدام پیوسته و اثرگذار خود درآورده است. این استخدام رسمی و معمول نیست اما ارتباط به قدری 
قوی اســت که منابع دانشــگاه به عنوان منابع پیوســته ی این مرکز عمل می کنند. این مؤسسه پژوهش ها، تحقیقات و کارهای 

اجرایی را انجام می دهند که جزو اولویت های مهم  کشور و در دستور کار دولت قرار دارد.
اما یک تفاوت عمده میان ما و آنان وجود دارد. آنجا وقتی که کار از بخش اجرا به دانشــگاه ســپرده می شــود، دانشــگاه در گام 
نخست خود را موظف و مکلف می داند کار را به بهترین نحو و آن طور که از وی خواسته شده است، انجام داده و بهترین راه حل 
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را با ارائه صحیح ترین پاسخ برای مسأله ارائه کند؛ زیرا مسأله را 
به دید تجاری نمی نگرد و به عنوان یک مسأله ملی تلقی می کند. 
بــا این نگاه، کاری که دانشــگاه انجــام می دهد، زمینه های 
سوءاستفاده در طرف اجرا را می بندد و سوء استفاده علمی صورت 
نمی گیرد. اما اگرچه ممکن است تلقی من درست نباشد اما با توجه 
به سالیان طوالنی تجربه فعالیت در دانشگاه و نیز در حوزه اجرا، از 
نظر من در دانشگاه های کشور ما به هیچ وجه چنین فضایی وجود 
ندارد. یعنی فضایی که توجه به پژوهشگر را به عنوان یک سرمایه 

ارزنده و از دست رفتنی مورد اهمیت قرار  دهد.
در زمان دکتر هاشــمی گلپایگانی )وزیر آموزش عالی دولت 
ششم(، بنده رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه بودم، اعتقاد 
داشتم با توجه به ظرفیت منطقه، کشاورزی آن توسعه و ارتقا پیدا 
کند. بر همین اساس وزرای کشاورزی، نیرو و جهاد سازندگی وقت 
را پای میز آوردیم و تفاهم نامه ای را برای ارتباط صنعت و دانشگاه 

تنظیم کردیم که بر مبنای این تفاهم نامه بتوانیم دانشگاه های کشور را در بخش کشاورزی فعال کنیم، اما نشان به این نشان 
که از آن تفاهم نامه هیچ بهره ای برده نشد و کار ویژه و اثرگذاری اتفاق نیفتاد. از این سطح باالتر نمی توانستیم زمینه ای را برای 

همکاری با گرد هم آوردن افراد کلیدی فراهم کنیم.
دانشگاه ها به مراکز تحقیقاتی و یا به صنعت به دید یک نقطه  ضعیف می نگرند و تصور می کنند صنایع و مراکز تحقیقاتی، 
بخش های ضعیفی هستند که قصد دارند از دانشگاه ها تغذیه کنند. از آن سو، بخش صنعت به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ما به 
دید مراکز نظری صرف نگاه می کنند و معتقدند دانشگاه های ما دید اجرایی ندارد. می بایست این مشکل با تعامالتی که وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری و سایر دستگاه ها که نقش کلیدی و اثرگذار دارند حل و فصل نمایند. معاونت 
پژوهشی وزارت علوم، می تواند نقش یک راهبر کلیدی را ایفا کند تا میان این دو حلقه ی یاد شده، نخست و مهم تر از همه یک 
ارتباط بر پایه اعتماد ایجاد شود نه یک ارتباط ارگانی و اجرایی. این دستگاه در گام نخست باید اقدامی مهم صورت دهد تا این 
اعتماد را بازگردادند و این اتفاق زمانی محقق می شود که اعضای هیأت علمی ما باور داشته باشند که کار آنان برای کشور مفید 
است و دستگاه اجرایی نیز اطمینان داشته باشد نتیجه  کاری که دستگاه دانشگاهی به آنان ارائه خواهد کرد، برای شرایط کشور 

مفید فایده خواهد بود. مادامی که این اتفاق نیفتد با گفتن و تأکید کردن پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد.
* راه کار عملی برای ایجاد این اعتماد و مقدمه های علمی برای ایجاد این اعتماد دوجانبه چیست؟

نخستین نکته ای که قصد دارم عرض کنم، شاید در این مقطع و وضعیت کنونی کشور قدری غیر متعارف باشد. من نمی گویم 
وضعیت اعضای هیأت علمی از لحاظ مالی خوب یا بد است و از حیث شرایط مادی به این موضوع نمی پردازم، اما عضو هیأت 
علمی که قصد دارد در دانشگاه کار پژوهشی انجام دهد، به مثابه ماهی است که باید در دریایی عمیق شنا کند. اگر عمق آب کم 
باشد یا پهنه وسیع نباشد، یقینا حوزه ی عمل و حرکت آبزی بسیار کم خواهد بود. ما هرچند که معتقدیم می توانیم، اما توانایی 

از ســال های دور، دیــواری بلند و 
مستحکم از عدم اعتماد میان دانشگاه 
و صنعت شــکل گرفته که در هر برهه 
از زمان آجری بر روی آن نهاده شــده 
اســت. مهم ترین و جدی ترین مانع 
در این مســیر، فقدان ارتباط دوسویه 
اســت. این دیوار بایستی به هر نحو 

ممکن از بین برود.
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یک مقوله است و عرض اندام کردن علمی در جهان امروزی نکته دیگری است. زیرساخت های دانشگاهی ما همچنان برای 
ارائه خدمات و نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دچار کاستی و ضعف هایی هستند.

به خاطر دارم زمانی که در انگلستان تحصیل می کردم، یکی از پیپت های دستگاه سایکومتری شکسته بود. این موضوع، برای 
من یک درس بزرگ بود. می دانیم که دســتگاه ســایکومتری مشــتمل بر قطعات و تجهیزاتی از جمله یک پیپت است که پیپت 
به عنوان بخشی از این دستگاه نیازی به اندازه گیری دقیق ندارد و به همین واسطه آن قسمت شکسته را با چسب وصله کرده 
بودند. اگرچه تمامی وسایل آنان نو و مجهز بود اما این پیپت که با وجود اینکه در آن موقع ارزش چندانی نداشت اما چون نیاز 
به تعویض آن نبود، آن را نگاه داشته بودند. زمانی که در مقطع دکترا به دانشگاه ساوث همپتون وارد شدم و برای اندازه گیری 
به تجهیزات نیاز داشــتم، آخرین و جدیدترین این دســتگاه ها را در آزمایشــگاه در اختیارم گذاشــته بودند. به خاطر دارم یکی از 
دستگاه های اندازه گیری من حین آزمایش از کار افتاد که به مرکز دانشگاهی در گالسکو اطالع دادم و می دانیم از نظر زمینی 
میان این دو شهر فاصله ای 16 ساعته وجود دارد، اما عصر که این موضوع را اطالع دادم، فردا صبح وسیله  جدید روی میز من بود 
و بیش از 24 ساعت وقت برای این وسیله تلف نکردم. امروز وقتی می خواهم دانشجوی دکترا بگیرم، باید بدانم که کارشناسی 
ارشد و دکترای من نیروی انسانی ارزشمند و البته کم هزینه ای است که می تواند در اختیار صنعت و تحقیقات مهم و راهبردی 
کشــور قرار گیرد. اما تجهیزات و زیرســاخت های کافی که این نیرو بتواند برای رشــد فعالیت خود از آن ها اســتفاده کند، بی بهره 
است. تجهیزات کافی با نگاهی باز که بتواند زمینه ساز توسعه کار پژوهشی و تحقیقاتی را تسهیل کنند ضرورتی اجتناب ناپذیر 
است که عموماً به آن توجهی نمی شود. چه در دانشگاه تهران و چه در دیگر دانشگاه ها، نبود حمایت های تحقیقاتی این چنینی 
شــامل گرنت ها تا تجهیزات و زیرســاخت های مطلوب، یکی از موانع بزرگ بر ســر کار پژوهشــی است که بتواند نیاز صنعت را 
برطرف و اعتمادش را جلب کند. بنابراین فارغ از درآمد اعضا، یک عضو هیأت علمی این زیرساخت را برای کار خود در فضایی 
مناســب و آرام بخش نیاز دارد و در حال حاضر نمی توانیم بگوییم از این موضوع محرومیم؛ اما آن را آن گونه که باید و شــاید در 
اختیار نداریم. از سوی دیگر، صنعت اعتبارات خوبی دارد، ولی 
نمی تواند به صورت مطمئن و شــفاف این ارتباط راهبردی و 
زمینه استفاده از امکانات را در اختیار دانشگاهیان قرار دهد که 

ناشی از عدم توازن و نبود ارتباط یادشده است.
اعتقادم بر این است که اولین گامی برای ایجاد اعتماد بین 
این دو قطب راهبردی- صنعت و دانشــگاه- این اســت که در 
نظر داشته باشیم دانشگاه ها از حیث منابع انسانی به شدت قوی 
هســتند. دانشــگاهی مانند دانشگاه تهران با بیش از یک هزار 
و پانصــد نفــر عضو هیأت علمی که 60 درصد آنان مرتبه های 
باالتر از دانشــیاری دارند و دیگر دانشگاه های برتر کشورمان 
نیــز به همین ترتیب وضعیــت خارق العاده ای دارند. اما اگر به 
ســراغ آن ها بروید قریب به اتفاق این دانشــگاه ها به خصوص 
در بخش صنعت از ضعف زیرساخت های تحقیقاتی و پژوهشی 

عضــو هیأت علمی کــه قصد دارد در 
دانشــگاه کار پژوهشــی انجام دهد، 
بــه مثابه ماهی اســت کــه باید در 
دریایی عمیق شــنا کنــد. ما هرچند 
که معتقدیــم می توانیم، اما توانایی 
یک مقوله اســت و عرض اندام کردن 
علمی در جهــان امروزی نکته دیگری 
است. زیرســاخت های دانشگاهی ما 
همچنان برای ارائه خدمات و نیازهای 
تحقیقاتی و پژوهشــی دچار کاستی و 

ضعف هایی هستند.
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رنج می برند و به همین علت اســت که نمی توانند با صنعت بر مبنای اعتماد کامل و مهم تر از همه اعتماد به نفس وارد تعامل 
شوند، بر همین اساس نخستین گام در این مسیر شاید این باشد که کاری انجام دهیم که عزت نفس را به اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها بازگردانیم. وزارت علوم این جا می تواند با تعامل با سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات تجهیزاتی دانشگاه ها را افزایش 
دهد. نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این موضوع کلیدی است. در کشور بیش از 150 قطب علمی در سطح جهانی 
وجود دارد که آن ها را مراکز علمی و نقطه جوشش علم می دانند. اما ساالنه نمی توانیم حمایت آن چنانی از آنان به عمل آوریم 

و بر همین اساس، یک قطب علمی نمی تواند آن گونه که باید و شاید در حل مسایل کشور نقش آفرین باشد. 
* با دکتر احمدی صحبتی داشتم و پیشنهاد دادم به جای این همه قطب علمی، اگر 20 قطب علمی متمرکز ولی 

با اعتبارات کافی داشتیم بهتر نبود؟
در مالزی نیز روال همینگونه است. یعنی با متمرکز نمودن تمام امکانات خود از نظر تحقیقاتی، اجرایی و توسعه ای، زمینه ساز 
حل بســیاری از مشکالتشــان شــده  اند. ما باید بدانیم نمی توانیم همه ی امور را یک جا و به موازات هم پیش ببریم. امروزه 
اولویت های کشــور مشــخص اســت و باید دانشــگاه های کشور مبتنی بر این اولویت ها تجهیز شوند و ارتباط خود را با صنعت و 
بدنه ی اجرایی برقرار کنند؛ از نظر من این نخستین گام است. اما دومین و مهم ترین گام به زعم بنده بازکردن باب اعتماد است 
که با تجدید بنای شورای هماهنگی که در آن دوره میان وزارتخانه ها ایجاد شده بود، احیا می شود. شورای عتف هم نمی تواند 
آن را انجام دهد زیرا دارای کمیســیون هایی هســتند که چنین ماهیتی برایشــان تعریف نشــده است. اما در آن دوره مسئوالن 
تحقیقاتی وزارتخانه ها را با وزیران هماهنگ کردیم تا اولویت ها و نیازهای تحقیقاتی را مطرح کنند. در عتف این گونه نیست، 
مثاًل در عتف بنده عضو کمیسیون کشاورزی هستم. یک سری برنامه های کالن را تعریف می کنیم که هیچ کس صاحب آن ها 
نیست و خود را متولی آن نمی داند. البته هریک از بخشها و وزارتخانه ها سرمایه گذاری هایی به صورت پراکنده انجام داده اند، 
اما اواًل به علت نبود نظم در پرداخت ها این طرح ها به موقع اجرا نشده و کسی هم نمی داند طرحی که قرار بوده 3 ساله انجام 

شود، آیا 10ساله انجام خواهد شد؟!
بنابراین اگر معاونان پژوهشی از وزارتخانه های مربوطه دور هم جمع شوند، می توانند اولویت هایشان را در وزارتخانه  متبوعه 
مطرح کنند تا بر مبنای یک ســری اولویت های یکپارچه پیش برویم. مثاًل در وزارت نیرو اولویت اصلی در حوزه آب، تاالب ها 
هستند، در صنعت تولید تجهیزات فناورانه برای ساخت تجهیزات خاص اولویت دارد و به همین ترتیب دیگر اولویت های اساسی 
و راهبردی توســط هر وزارتخانه مشــخص می شــود. اما الزمه این امر این اســت که با نگاهی مشتری مدارانه و کارکردی وارد 
تعامل شوند و وزارت علوم دانشگاه های خاصی را به همان شیوه ای که در مورد عتف بیان کردید، اما نه به صورت فرمالیته بلکه 
به صورت جدی، در مسیر حل این اولویت ها هدایت کند. مثال در دانشگاه تهران در رابطه با کارون 3، برنامه ای از این دانشگاه 
درخواســت شــد که در عرض 6 ماه پاســخ داد، اما این کار یک اولویت جدی بود که از دانشــگاه خواســته شد و اتفاقاً به موقع هم 
خواســتند. این اولویت ها، پیگیری و جدیت ها اگر توســط این شــورای هماهنگی دنبال شود، گامی بسیار سریع و پرشتابی برای 

ارتباط صنعت و دانشگاه پیموده خواهد شد.
 * برای پای کار آوردن صنعت چه اولویت هایی را باید در دستور کار قرار داد؟

صاحبان صنعت الحمدهلل همگی دارای موسسات پژوهشی خاص خود هستند و هریک به صورت جزیره ای فعالیت می کنند. 
پژوهشگاه نیرو، مؤسسه تحقیقات کشاورزی، پژوهشگاه نفت و غیره هر کدام اعضای هیأت علمی خود  را دارند. بنابراین هریک 
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از وزارتخانه ها با توجه به مأموریت ها و اولویت هایی که بر عهده خود می بینند، چراغی را که به خانه رواست بر مسجد حرام دانسته 
و روا نمی دانند کار دیگری در عرصه ارتباط با صنعت انجام دهند. هرچند که من اطالع دارم، وزارتخانه های نیرو و کشاورزی تا 
حد امکان، از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها استفاده می کنند؛ اما این موضوع موردی است و به شکل یک فرهنگ در نیامده 
است. در حقیقت شکل ارگانیک و تشکیالتی به خود نگرفته است و این موضوع زمانی محقق می شود که ساختاری مانند آن چه 
که در اســترالیا وجود دارد و با مراکز علمی و دانشــگاهی در ارتباط اســت، ایجاد شــود. عتف باید به معنای واقعی مأموریت گرا و 
مشتری مدار باشد، اما واقعیت این است که عتف پروژه هایی را برای هر کمیسیون تعریف کرده و اگرچه مشتری های مشخصی 
دارد، اما مشتریان نیازمند نتیجه  پروژه و پیگیری قضیه نیستند. صرفاً برای این که بودجه هایشان در تحقیق و توسعه هزینه شود 
این کار را انجام می دهند. البته بودجه  خاصی هم وجود ندارد! مثاًل برای شیرین ســازی آب رقمی کالن )حدود 20 میلیارد( در 

سال های 78 و 79 تخصیص داده شده بود، اما بعید می دانم حتی 2 تا 3 میلیارد از این مبلغ هزینه شده باشد. 
بار دیگر تاکید می کنم که صنعت و دانشــگاه باید به هم اعتماد پیدا کنند، ضمن آن که منابع این دو عرصه بر مبنای همان 
اعتماد، در اختیار هم قرار گیرد و زیرســاخت های صنعت از یک ســو و منابع انســانی دانشــگاه ها از سوی دیگر باید به اشتراک و 
بهره برداری گذارده شــود. اما ســومین گام این اســت که اولویت ها به صورت عام دنبال نشوند، بلکه نگاه به اولویت های خاص 
باشد به طوری که یک کار به سرانجام برسد و سپس به فکر پیمودن گام بعدی باشیم. زیرا چند کار مهم و اساسی را همزمان 
نمی توانیم به سرانجام برسانیم و متأسفانه اولویتی در عرصه پژوهشی و کارهای تحقیقاتی نداریم. کارون را برایتان مثال زدم که 
یکی از اقداماتی بود که جهت گیری صحیح و شتاب درخور توجهی داشت، قصد ندارم به ارزیابی این کار بپردازم. اما یک اولویت 
شفاف و دقیق بود که با نگاهی مجدانه در عرض 6 ماه، به یک پاسخ معقول و قابل قبول رسید. البته ممکن است یک پروژه 

بیش از 5 سال هم به طول بیانجامد، اما باید بدانیم که در طول این 5 سال از یک نقطه به نقطه ای مشخص خواهیم رسید.
* آقای دکتر همان طور که فرمودید یكی از اتفاقاتی که توجه به آن ضروری اســت، مســأله اولویت هاســت؛ این 

اولویت ها توسط چه بخشی باید تعیین شود؟
ببینید، بر اســاس دو برنامه  کالن که توســط مقام معظم 
رهبری ابالغ شــد و در کنار آن برنامه های توســعه ای پنجم و 
ششم؛ به ترتیب تکلیف شده یک و دو درصد بودجه های صنایع 
بــه تحقیق و پژوهش اختصاص یابد. حال معاونت پژوهش و 
فنــاوری وزارت علوم یا معاونت علمی و فناوری به درســتی 
اطالع دارند که چند درصد از این درصد محقق شــده اســت 
که می توان گفت تقریباً هیچ! خودم به شــخصه برای یکی از 
وزارتخانه هــا که حــدود 5.4 میلیارد تومان طرح فناورانه ارائه 
کردم که از این میزان حتی 100 میلیون آن هم برای دانشگاه 
تهران وصول نگردید. اگر ما اعتقاد پیدا کنیم که راه توســعه 
و نجات کشــور از معبر تحقیق و پژوهش می گذرد و در این 
اعتقاد به یک هماهنگی و یکپارچگی برسیم، در این صورت 

معاون فعلی و هر معاون پژوهشی و فناوری  
دیگری به تنهایی و با یک دست نمی تواند 
کاری انجام دهد و بایستی مجموعه  ساختار 
کالن به این امر معتقد باشند. این که یک 
نهاد به تنهایی برنامه ی توسعه ای ارائه 
می دهد درست نیست و برای این برنامه 
باید هر بخشــی از کشور، یک برنامه ی 
۵ســاله را برای نیازهای تحقیقاتی خود 
ارائه دهــد و هزینه  آن را طوری بلوکه کند 
که هیچ دســتگاه و سازمانی نتواند به آن 

دستبرد بزند. 
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می توانیم به پیشــرفت بیاندیشیم. این که کشوری چون استرالیا 
می تواند در کم تر از یک سال و اندی با تحقیق و پژوهش بخش 
قابل توجهی از کشورش را نسبت به آتش سوزی جنگل مصون 
کند، ریشه در اعتقاد مسئوالن و مدیران آن کشور به امر پژوهش 
دارد. راه کار حفظ و به کارگیری بودجه تخصیصی به پژوهش این 
اســت که اعتبارات تخصیصی در جایی بلوکه شــود، اولویت ها به 
ترتیب از مجری خواســته شــود و مشتری مشخص نیز نتیجه ی 
کار را اجرا کند. فرضاً وزارت نیرو و وزارت علوم در طرح کالنی که 
در شــورای عتف اســت سهیم شده اند، حال وقتی به وزارت نیرو 
برای بودجه مراجعه می کنی، پاســخی تکراری دریافت می کنی 
مبنی بر این که وزارت خانه فعاًل تخصیص بودجه ای ندارد! از آن 
ســو وزارت علوم هم نوای نبودن بودجه ســر می دهد! با این نگاه 
به هیچ وجه ارتباطی میان صنعت و دانشگاه اتفاق نمی افتد. من 
ِ بعنوان استاد دانشگاه زیر بار تعهدی سنگین رفته ام و اگر نتوانم 

به تعهداتم عمل کنم، قاعدتاً زیر بار کسی که نمی توان به حرفش اعتماد کرد نخواهم رفت. بنای کار اعتماد است که از منابع 
نشأت می گیرد و به دنبال اعتماد است که توجه ها و منابع اختصاص می یابد.

معاون فعلی و هر معاون پژوهشــی دیگری به تنهایی و با یک دســت نمی تواند کاری انجام دهد و بایســتی مجموعه  ساختار 
کالن به این امر معتقد باشند. این که یک نهاد به تنهایی برنامه ی توسعه ای ارائه می دهد درست نیست و برای این برنامه باید هر 
بخشی از کشور، یک برنامه ی 5ساله را برای نیازهای تحقیقاتی خود ارائه دهد و هزینه  آن را طوری بلوکه کند که هیچ دستگاه و 
سازمانی نتواند به آن دستبرد بزند. اگر این راهبرد عملی نشود، ما همچنان به هر اندازه که از ارتباط با صنعت و دانشگاه ها حرف 

بزنیم، بعید است چنین امری اتفاق بیفتد. البته من بدبین نیستم و تجربه  بیش از 33 سال در دانشگاه را ارائه می کنم.
* نگاه شما در ارتباط با صنعت و اقدام به این کار از سوی دانشگاه ها و نقش وزارت علوم چیست؟ آیا باید دست 
دانشــگاه ها را در این عرصه باز بگذاریم یا آن که به عنوان یك سیاســت گذار بودجه ها را تخصیص دهیم؟ نقش 

وزارت علوم یك ناظر صرف است یا باید در این عرصه دخیل شود؟ 
پاسخ این پرسش شما را با مثالی آغاز می کنم. اگر در منزل خودتان به عنوان بزرگ خانه، درآمدی مشخص و محدود داشته 
باشید، کارهایتان را بر اساس نیازهای ضروری اولویت بندی می کنید. مثاًل دیوار خانه در حال فروریختن است این موضوع را در 
اولویت  قرار می دهید. در کشور نیز به همین ترتیب باید از اولویت نخست تا آخرین اولویت ها مشخص شود. اگر نیاز تحقیقاتی 
را خوب بسته باشیم که به اعتقاد من خوب بسته شده است، باید به اولویت های یک تا صد را در یک سو بگذاریم و منابع مالی 
آن را نیز تعیین کنیم. باید بدانیم برای 5 سال آینده اولویت ها مشخص باشد و پول این اولویت ها هم مختص این موضوع ارائه 
شود. من معتقد نیستم وزارت علوم دانشگاه ها را تر و خشک کند چراکه دانشگاه ها باید هویت مستقل خود را داشته باشند. این 
که تمامی سیاســت ها و راهبردها از ســوی وزارت علوم به دانشــگاه ها تحمیل شــود، مشکالت عدیده ای را برای ساختار علمی 

این کــه کشــوری چون اســترالیا 
می تواند در کم تر از یک سال و اندی با 
تحقیق و پژوهش بخش قابل توجهی 
از کشــورش را نسبت به آتش سوزی 
جنــگل مصون کند، ریشــه در اعتقاد 
مســئوالن و مدیران آن کشــور به امر 

پژوهش دارد.
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کشــور به دنبال خواهد داشــت. اگر امروز دانشــگاه صنعتی شــریف نتواند با دانشگاه تهران در پروژه های ارتباط با صنعت رقابت 
کند و وزارت علوم مانند یک دبیرستان با دانشگاه ها برخورد کند، نمی توانیم آن چه را که امروز به عنوان نقش و رسالت علم از 

دانشگاه ها انتظار می رود، شاهد باشیم.
دانشگاه نیوساوت ولز یکی از دانشگاه های معتبر سیدنی است ،اخیراً در سفری که به استرالیا و حضور در این دانشگاه داشتم، 
آن را نسبت به سال های پیشین دانشگاهی تحول یافته و با ماهیت دیگری یافتم. اما این دانشگاه با این میزان تحول و پیشرفت 
با هیأت امنا اداره می شود. هیأت امنای دانشگاه به معنای واقعی هیأت امناست و از انتخاب رییس دانشگاه تا سیاست های کلی 
دانشگاه را تعیین مسیر می کند و رییس دانشگاه لزوماً از دانشگاه و یا اعضای هیأت امنا نیست. امروزه اگر بخواهند برای چنین 
دانشگاهی رییس انتخاب کنند فراخوان ارائه می دهند و از تمامی نقاط جهان، مدیرانی با ارائه رزومه ها اعالم آمادگی می کنند و 
این که برای دانشگاهی استرالیایی از وزارت دارایی یک کشور آسیایی شخصی به عنوان رییس انتخاب می شود، تعجب برانگیز 
نیست. این در حالی است که در دانشگاه دیگری، استادی می شناسم که ملیتی چینی دارد و در حوزه مواد پژوهش می کند. این 
شخص بیش از 10 میلیون دالر اعتبار پژوهشی برای خود کسب کرده است و با توجه به توانمندی که نشان داده، توانسته این 
میزان بودجه را کسب کند اما قوانین به گونه ای است که این شخص از این میزان حتی یک دالرش را صرف هزینه شخصی 
نمی کند. این بودجه برای کار پژوهشــی و دانشــگاهی صرف می شــود و با این ســاختار است که روند پژوهش در دیگر کشورها 
به این مرحله می رسد. اما موضوع دیگر اعتماد است و متأسفانه راه ها را در قوانین باز می گذاریم و گربه را رها می کنیم، قانون 
موضوع مهم دیگری است که باید ساختاری مستحکم داشته باشد، راه سوء استفاده ها را ببندد و در این شرایط استاد دانشگاه، 
محقق و پژوهشگر مورد اعتماد قرار بگیرد. این اعتماد در شرایط قانونی صحیح، شایسته ابهت و مقام رفیع استاد دانشگاه است 
و در ساختاری صحیح، منابع در غیر از مصارف علمی و فناورانه هزینه نمی شود  و منفعت شخصی اولویت قرار نمی گیرد. اما 
متأسفانه استاد دانشگاه را محدود کرده ایم و بدون این که زیرساخت پژوهش و اعتماد الزم را به او ارائه دهیم از او کار آموزشی 
صرف را درخواست کرده ایم. اگر یک استاد دانشگاه بداند جایگاه وی برای افراد جامعه اثرگذار خواهد بود، یقیناً به این جایگاه 

و رسالتی که دارد، بی توجهی نخواهد کرد.
* آقای دکتر در شــرایط کنونی، در بحث پیشــین یعنی کمك به دانشــگاه ها برای گام گذاشتن در این مسیر چه 

راه کاری را پیشنهاد می کنید؟
به نظر من باید یک تفکر و فرهنگ در دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی و همچنین نگاه وزارت علوم پیاده شــود و آن توجه به 
تأمین زیرساخت برای پژوهشگر است اما در مقابل به عملکرد و کار توجه جدی شود. باید کار نهایی به جد پایش شود و البته 
با اعتماد مناســب، زیرســاخت ارائه شــده و کار نیز نتیجه می دهد. این دو موضوع یعنی اعتماد و زیرســاخت دو الزام هستند و اگر 
می خواهیم دانشگاه مسیر خود را طی کند باید این دو مهم در اختیارش قرار بگیرد؛ نیازی نیست صدها دانشگاه داشته باشیم 
و دانشگاهی را در این دایره قرار دهیم که با 5 عضو پیمانی دانشگاه شود، بلکه دانشگاهی نیاز امروز جامعه است که صد عضو 

هیأت علمی داشته باشد اما در مقابل یک پروژه پاسخی قطعی و کاربردی ارائه دهد.
*سپاس از فرصتی که به این گفت و گو اختصاص دادید.
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معجزه ای که توجه به معیارهای علمی رقم می زند.

گفت و گو با دکتر فتح ا... مضطرزاده 

دکتر فتح اهلل مضطرزاده � 
متولد  1325 � 
دکتری تخصصی علم مواد دانشگاه فنی کالوستال آلمان   �1354 
عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن    �1355 
ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی     1362 تا �1385 
معاون پژوهشــی وزارت فرهنگ و آموزش عالی   سال 1372 تا � 

1376
معاون وزیر علوم و رئیس ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی � 

ایران از سال 1394 تا کنون

- یزد

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تحقیقات وفناوري، از سال 1372 تا �1376 
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نــگاه دکتــر مضطــرزاده رییس کنونی ســازمان پژوهش های 
علمــی و صنعتــی ایران و عضو شــورای معاونــان وزارت علوم 
و عضــو هیــأت علمی دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر معطوف به 
بایدها و نبایدهای پیش روست و به اعتقاد او، مهم ترین راه 
پیشرفت علمی و پژوهشی برای تحقق ارتباطی مؤثر و متقابل 
میان صنعت و دانشگاه به رعایت استانداردها و ضرورت های 

بین المللی است.
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* آقای دکتر جنابعالی سال های متعدد فعالیت در عرصه صنعت و علم را در کارنامه خود دارید. در دوران مسئولیتان 
در وزارت علوم، چه ضرورت هایی رامدنظر قرار داده بودید و مهم ترین اقدام ها چه بود؟

به محض این که مدرک دکتری را دریافت کردم، سراسیمه خود را به ایران رساندم. نخستین مسئولیت من در سال 55 و به عنوان 
رئیس دانشگاه کرمان بود. به مدت 23 سال رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ایران بودم. همچنین سال 59 تا 60 ریاست دانشگاه 
گیالن را به عهده داشتم. اما سال های 72 تا 76، دوره ای بود که به عنوان معاون پژوهش وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در این 
وزارتخانه فعالیت می کردم. در آن دوره، بسیاری از مسئولیت ها در حوزه پژوهش با مقوله  فناوری به شکل امروزی تفکیک یافته 
نبود و تعریف مشخصی وجود نداشت. قانون دو در هزار یکی از اقداماتی بود که در راستای ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه 
صورت گرفت. بر اساس این ضرورت قانونی، مقرر شد صنایع دولتی 2هزارم از درآمد خود را در جهت کارهای تحقیق و توسعه 

صرف کنند؛ تالش کردیم که این ضرورت به یک قانون تبدیل شود و خوشبختانه این اتفاق افتاد.
تحقق قانون دو در هزار برکات فراوانی به همراه داشت و موجب شد تا ضمن اینکه صنایع به سوی تحقیق و توسعه گرایش 
پیدا کنند، به جایگاه علم در درآمد و پیشرفت آشنا شوند، از طرف دیگر گام های ورود دانشگاه و عرصه علمی به صنعت بیش 
از گذشــته باشــد چراکه صنایع می بایســت برای تأمین و تحقق نیازهای تحقیق و توسعه ای خود از ظرفیت دانشگاه ها استفاده 

می کردند. البته چالش هایی هم در این مسیر وجود داشت.
اما حمایت از بخش های نوآور و شــرکت هایی که از بخش خصوصی و با تکیه به بدنه دانشــگاهی به نوآوری هایی دســت 
پیداکرده بودند، از دیگر اقداماتی بود که در کنار قانون دودرهزار برای حمایت از این عرصه صورت گرفت. نمایشگاه تخصصی 
به صورت سالیانه برگزار می شد و شرکت ها دستاوردهایشان را عرضه می کردند. اگرچه تنوع نوآورانه محصوالت از لحاظ کمی 
و کیفی به اندازه اکنون نبود؛ اما فعاالن بخش دولتی و خصوصی به قدر بضاعتشان در این نمایشگاه مشارکت داشتند. به مرور 

و در سال های بعد بر تعداد شرکت ها افزوده شد اما در دوره های نخست حدأکثر 70 شرکت حضور داشتند. 
این نمایشگاه کمک کرد بخش عمده ای از چالش های جدی ایجاد فعالیت فناورانه در دانشگاه ها حل شود و بخشی از کار 

پژوهشی دانشگاهی به این سمت و سو برود.
* به پژوهش در دانشگاه ها اشاره کردید؛ وضعیت بودجه پژوهشی دانشگاه ها چگونه بود؟

در آن دوره معاونت پژوهشی در دانشگاه  ها عماًل نقش پررنگ و جدی در امور فناورانه نداشت. تالش کردیم نقش پژوهشی 
در دانشگاه ها با برگزاری نشست ها و حمایت از معاونت پژوهشی قدری پررنگ تر شود.

عمده بودجه  های معاونان پژوهشی در حوزه کارهایی مثل مجالت و برگزاری برخی از کارگاه های تخصصی صرف می  شد. 
من 18 سال عضو شورای پژوهش های علمی کشور بودم، بودجه معاونان پژوهشی را عموماً این شورا تعیین می کرد و همان طور 

که عرض کردم، بخشی از آن بودجه صرف پژوهش و کارهای مجالت می شد. 
اما یکی از کارهایی که در آن دوره به طور جدی دنبال کردیم، تحقق زیرساخت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی بود. تجربه جنگ 
و کار دانشگاه با صنعت دفاعی، تجربه ای گران بها از کار پژوهشی و ضعف های دانشگاه در تحقق نیازهای صنعت به دستمان داده 
بود. یکی از این  خألهای جدی، نبودن زیرساخت کافی در آزمایشگاه بود و بر آن  شدیم تا این زیرساخت را در بستر یک شبکه 
توسعه دهیم.  بنابراین شبکه آزمایشگاهی ایجاد شد؛ این شبکه بعدها کامل تر شد و با عناوین دیگر شکل مدرن به خود گرفت.

همچنین برخی از سیاســت ها و اولویت ها پژوهشــی در شــورای یادشــده دنبال می شد که به طور مثال دکتر رضا منصوری 
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)معاون پژوهشی سابق(، یکی از اعضای همین شورا بود یا خود من رئیس کمیسیون صنعت بودم. بیشترین بودجه نیز در اختیار 
کمیسیون صنعت بود.

* چه پروژه هایی میان صنعت و دانشگاه شكل گرفت؟
اگرچه در حال حاضر بخش خصوصی در کشور به شدت ضعیف شده اما آن موقع این بخش، نسبت به اکنون نقش پررنگ تری 
داشــت و بخش هایی مثل بنیاد مســتضعفان که صنایع بزرگ را نمی توانســتند اداره کنند دست به دامن دانشگاهیان می شدند. 
ضرورتی همچون جنگ هم مزید بر علت شــده بود تا کار دانشــگاهی و بخش خصوصی و صنعت شــکل جدی تری بگیرد؛ 
بخصوص در حوزه دفاعی. اما یکی از مشــکالت برای شــفاف بودن کار صنعت و دانشــگاه این بود که دســتگاه ها و سازمان ها، 
سازوکار مشخصی نداشتند؛ بنابراین تفکیک های ساختاری صورت نگرفته بود. در آن دوره هم اگرچه ارتباط صنایع دفاعی با 
بدنه علمی سازوکار مشخصی نداشت، اما در دوران جنگ پروژه هایی با نقش آفرینی دانشگاه صورت گرفت که بعدها نیز و در 

دوره بنده، زمینه ساز ادامه این ارتباط در قالب پروژه های دیگری شد.
همان طور که شاید به خاطر داشته باشید در زمان جنگ کشور دچار مشکالت فراوانی بود، صنعت ما و همچنین اقتصاد با 
چالش های جدی دست وپنجه نرم می  کردند. در آن دوره گمانه  هایی مبنی بر قطع صادرات نفت وجود داشت. برای حل شدن 
چالش اقتصادی کشور از دانشگاه  ها کمک گرفته شد و شاید این یکی از نخستین دفعاتی بود که برای حل یک چالش اساسی 
از دانشگاه و بدنه علمی استفاده جدی می  شد، در آن دوره یکی از مهم  ترین راهکارهای رهایی از چالش اقتصادی اکتشاف طال 
شناخته شد و قرار شد برای کشف ظرفیت های طال در کشور از دانشگاه ها کمک گرفته شود. معادنی در برخی از نقاط کشور، 
به عنوان ظرفیت های طال در کشور از قبل شناخته شده بودند حدود چهار ماه و نیم طول کشید تا 15 دانشگاه توانستند طالی 
استحصال شده این معادن را اندازه گیری و ارزیابی کنند. این بازه  زمانی طوالنی برای ارزیابی به این دلیل بود که دانشگاه ها تا 

حد زیادی با کار عملی بیگانه بودند.
* آقــای دکتــر به خاطر دارید کاری در آن دوره  صورت 
گرفته باشــد که به صــورت ناتمام مانده یا اکنون هم 

ظرفیتی برای اجرای دوباره آن وجود داشته باشد؟
بــه نظــر من گزارش های دقیق و جامــع از وضعیت علم، 
پژوهش و فناوری کشــور، یکی از اقدامات مهمی اســت که 
باید به طور جدی و مستمر و البته در دوره کنونی، با همکاری 
نهادهای بین المللی معتبر انجام شود. در آن سال ها دکتر حبیبی  
رئیس شورای پژوهش ها بودند. ایشان بر ارائه مستندات جامع 
از وضعیت علم و پژوهش کشــور تأکید داشــتند و معتقد بودند 
تا زمانی که نتوانیم پیشرفت و پسرفت خود را بسنجیم موفق 
نمی شویم. مرحوم حبیبی اصرار داشت که ما نیز همچون دیگر 
کشورها گزارش  جامعی آن هم در ابعاد ملی از وضعیت پژوهش 
و علم کشــور داشــته باشیم تا بر اساس آن به الگویی از این که 

اما یکی از کارهایی که در آن دوره به طور 
جدی دنبال کردیم، تحقق زیرساخت های 

آزمایشگاهی و تحقیقاتی بود.
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در چه بخش هایی و تا چه میزان پســرفت یا پیشــرفت داشته ایم 
برسیم. چنین گزارشی با وجود شاخص ها و مؤلفه هایش به خوبی 
نشان می داد چه کسانی یا چه نهادهایی خوب، یا بد کار می کنند. 
برهمین اساس، در همان دوره، نخستین گزارش ملی از وضعیت 
علمــی ایــران را که دکتر حبیبی هم مقدمه بســیار جالبی بر این 

گزارش نگاشتند، گردآوری و تدوین کردیم.
این گزارش، تا سالیان بعد همچنان به طور مستمر پیگیری و 
تدوین می شد؛ از اعتبار کافی برخوردار بود و بسیاری از نهادهای 
بین المللی برای شــناختی از وضعیت علم و فناوری ایران به این 
گزارش رجوع می کردند، به طوری  که شاید تا 7 سال پیش یونسکو 
وقتی گزارشــی از وضعیت ایران ارائه می داد یا از شــاخص های 
علمی و پژوهشــی کشــورمان سخن می گفت، به همین گزارش 

استناد می کرد.
تا آن زمان، نهادهایی مثل یونسکو و آنکتاد از آن گزارش بهره 

می بردند. اما بعدا این طرح از حرکت ایستاد. طرحی که به نظر من و بسیاری که با این فعالیت آشنا بودند، کار بزرگی بود ، البته 
ناتمام ماند.

این گزارش در دوره مسئولیت من به مدت سه دوره چاپ شد. پس از آن نیز تا دو دوره دیگر انتشار یافت، اما در دوره بعدی 
به طور کامل لغو شــد. این گزارش به مرور تأثیر خود را بر روند علمی کشــورمان نشــان  داد، به طوری که تدریجاً معیاری برای 

تخصیص بودجه  دانشگاه ها، ایجاد ضرورت برای بودجه پژوهش و حرکت علمی کشور بر اساس موارد یاد شده، قرار گرفت.
اما طرح دو در هزار نیز اگرچه بسیار مترقی بود و می توانست زمینه  ارتباط بهتر صنایع و کارخانه های ما را با فضای علمی و 
دانشگاهی فراهم کنند، اما ناتمام ماند. چراکه اواًل این طرح دارای یک روند همه جانبه و جامعیت برای همه نبود و از یک طرف 
دیگر برخی از صنایع از آن اســتقبال نمی کردند. از نظر من این طرح یکی از آن کارهایی اســت که باید با یک ســازوکار جدید و 

سروشکل امروزی متناسب با شرایط کنونی دانشگاه ها اجرایی شود.
* ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی، به عنوان یكی از پیشــانی های عرصه پژوهش و صنعت کشور جایگاه و 

نقش ویژه ای دارد، در حال حاضر عملكرداین سازمان را چگونه ارزیابی می فرمایید؟
موافقم. حتماً باید این سازمان به طور موشکافانه و جدی بررسی شود؛ چراکه این سازمان جزو معدود نهادهایی است که پس 
از انقالب و با عنوان مجتمع عصر انقالب ایجاد شــد و معیار خوبی برای نقش و عملکرد ما در حوزه پژوهش اســت. اتفاقاً اگر 
کسی بخواهد رفتار ما با علم را در سی وچند سال گذشته بررسی کند، بد نیست نگاهی به عملکرد این سازمان بیندازد. اتفاقات 

جالبی افتاده است که بی نظیر است و نمونه آن در صدها جای کشور در حال رخ دادن است.
متأسفانه در این سازمان که به قول شما باید پیشانی پژوهش و صنعت کشور باشد، اتفاقات عجیب و نادری می افتد که عماًل 
به جای آن که هموار کننده راه ارتباط پژوهش و صنعت باشند، سد راه هستند. یکی از روسای وقت این سازمان نزد رئیس سازمان 

امــا حمایت از بخش هــای نوآور و 
شــرکت هایی کــه از بخش خصوصی 
و بــا تکیه به بدنه دانشــگاهی به 
نوآوری هایی دست پیداکرده بودند، 
از دیگر اقداماتی بود که در کنار قانون 
دودرهزار بــرای حمایت از این عرصه 
صورت گرفت. نمایشــگاه تخصصی 

به صورت سالیانه برگزار می شد
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)برنامه وبودجه می رود و می گوید بودجه پنج سال را یکجا در اختیارش گذاشته شود تا امور پژوهشی را به اصطالح تکانی بدهد. 
فکر می کنید با این بودجه قابل توجه چه کرد؟ این بودجه را صرف بازرگانی و خرید عمده  نوعی ماده  اولیه برای رنگ ســازی 

کرد، همه را به بازار ریخت تا بفروشد. متأسفانه نگاه ما به علم تاجرمآبانه است.(
* از نظر شما مهم  ترین چالش ها برای تحقق ارتباط با صنعت چیست و اساسی ترین الزام برای تحقق این فضا 

چیست؟ به عبارت دیگر ریشه ها را در کجا باید جست وجو کنیم؟
متأسفانه مهم  ترین آسیب در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه، علمی نبودن سیاست ها، عدم یکپارچگی و هم  افزایی میان مدیران 
اجرایی است. همین معاونان پژوهشی در طول دوران مثال خوبی از تفاوت های بنیادی نگاه ها و معیارهای ماست. معاونین ما 
اگرچه هرکدام در حوزه هایی متخصص هســتند، اما در طول این ســی و چند ســال در بخش های اندکی اشــتراک نظر داشتند و 

عمده   چالش ما اختالف نظرهای جدی است.
ما در طول این سال  ها نتوانسته ایم، جمعیتی تربیت کنیم که بر اساس یک سری استانداردها و معیار  های یکسان به اشتراکاتی 
برســند و اهداف واحد را دنبال کنند، در حال حاضر تالش هایی می شــود تا ســازوکاری به وجود آید که به یک هم  افزایی منجر 
شود، بنابراین مهم  ترین چالش نبود شرایطی است که به تضارب آراء و هم  افزایی منجر شود. بنابراین بدیهی است نگرش من 

با دیگر معاونان پژوهشی دارای تفاوت باشد و یک مدیر با وزیری دیگر. 
بنابراین تحقق ارتباط با صنعت کاری یک یا چندنفره و مختص به یک نهاد یا سازمان همچون وزارت علوم نیست. اساساً کار 
گروهی و شبکه  ای است و ارتباط با صنعت هم یک شبکه کامل از تمامی حلقه  ها و زنجیره  های دانشجو، استاد، بازار، عرضه و 
تقاضا است و به حمایت های زیرساختی نیازمند است. ما معیارهای اساسی ایجاد این شبکه راهبردی را در کشور ایجاد نکرده  ایم.

 این مشکل راهبردی از این جا نشأت می گیرد که در طول این سالیان، به شاخص  های بین  المللی توجهی نداشته ایم. مثالی 
می زنم. من رئیس بخش تحقیق و توســعه یک کمپانی بزرگ در کشــور آلمان بودم و به طور عینی، ضرورت وجود معیارهای 
علمی را برای تحقق ارتباط با صنعت درک کردم. یک مسئول بخش تحقیق و توسعه )R&D( باید دورنمای بلند از وضعیت 
توسعه علمی، نیاز بازار و شرایط عرضه و تقاضا را حداقل تا صدساله آینده داشته باشد. اما متأسفانه حتی وزیر صنعت کشور ما  

به حداقل های نیاز صنعت آشنا نیست و به شرایط علمی کشور احاطه  ندارد.
ما در حال حاضر مدام از اقتصاد مقاومتی صحبت می کنیم. اقتصاد مقاومتی مقوله  ای نیست که صرفاً مختص به ما باشد و 
همه کشورهایی که درگیر جنگ بوده و توانستند از گرداب آسیب های جنگ خارج شده و به پیشرفت برسند، همچون آلمان و 
ژاپن بر اقتصاد مقاومتی تکیه جدی داشته  اند. در کتابی که با عنوان پیشتازان اقتصاد مقاومتی منتشر شده است، به معیارها و 
ویژگی  های کشورهایی که با تکیه بر اقتصاد مقاومتی توانستند، موفق باشند اشاره شده است.  بد نیست این کتاب را بخوانید و 

ببینید که دیگر کشورها برای رهایی از بحران و با تکیه به اقتصاد مقاومتی چه ها کرده  اند.
مهم  ترین کاری که در تمامی این کشــورها، به صورت فصلی مشــترک رعایت شــده است توجه جدی به شاخص های علمی 
اســت؛ چراکه آن ها می دانند اگر این شــاخص  ها به درســتی رعایت شــود به خودی خود راه و مسیر ارتباط با صنعت، ایجاد بازار و 
بقیه الزمه ها محقق می شــود. بنابراین اگر به دنبال ایجاد راه ارتباطی صنعت و دانشــگاه هســتیم، این معیارها راهنما و راهگشا 

خواهد بود.
یکی از مواردی که جزو ضرورت  ها به شمار می  رود، اما به درستی رعایت نمی  شود محقق کردن و اجرائی سازی سیاست ها 
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در زمان درســت و با توجه به شــرایط مناســب اســت. در همین 
کتاب اقتصاد مقاومتی بیان شــده اســت که بسیاری از کشورها 
اگرچه قوانین بسیار خوبی و وضع کردند، اما به دلیل عدم رعایت 
صحیح زمان اجرا موفق نبوده اند. مثاًل ما برای بسیاری از طرح ها 
هزینه های گزاف و زمان بسیاری صرف کردیم، اما چون ضوابط 
اصلــی را بــا توجه به اقتضائات زمان و شــرایط رعایت نکردیم، 
شکست  خوردیم.  هواپیمای آنتونوف 140 یکی از همین اشتبا  هات 
بوده است. متأسفانه در سال های اخیر در رعایت الزام  ها و اجرایی 
کردن سیاست هایی که هم مدیران ما و هم بدنه علمی و صنعتی 
را به مسیر درستی هدایت کند، ناموفق بوده  ایم. زیرا به الزام  هایی 

که عرض کردم کمتر توجه داشتیم. 
امــا با شــرایط فعلی مهم  ترین ضرورت، آغــاز حرکت آزادانه  
دانشــمندان و فعاالن علمی ما و میل به کارهای جســورانه است. 
نخبگان و دانشــمندان بیش از هر چیزی نیازمند اعتمادبه  نفس، 

جسارت و پشتکار هستند، همچنین باید برای کار محقق و پژوهشگر امنیت الزم ایجاد شود. باید ببینیم دیگر کشورهایی که در 
مسیر پیشرفت گام گذاشته اند و فضایی را برای دانشمند و محقق خود فراهم کردند ،ما نیز همان راه را برویم؛ نیاز نیست به هزار 
سال قبل برگردیم، همین آلمان را در 50 سال گذشته را با نگاهی به سهم ایران در تولید ناخالص ملی می توانیم ارزیابی کنیم. 
با یک بررسی مقایسه ای می توانیم دریابیم تا چه میزان در تحقق یک فضای مناسب برای دانشمندان موفق بوده  ایم. دراین باره 
مثالی می  زنم، زمانی بود که تویوتا از مرســدس بنز جلو زد، رئیس شــرکت آلمانی برای مقابله با این شــرایط، بودجه پژوهشــی و 
کار تحقیق و توسعه شرکت را چندین برابر کرد و به مرور توانست جایگاه خود را پس بگیرد. اگر بتوانیم این فرمول را در صنعت 
و دانشگاه خود محقق کنیم و بارها و بارها نقش علم در تولید ناخالص ملی را با خود مرور کنیم، مسئله ما عماًل حل شده است.

اما دانشــگاه های ما هم باید به ســمت تحقق این معیارها حرکت کنند. متأســفانه، یکی از اساســی  ترین چالش  های ارتباط با 
صنعت این است که دانشگاه های ما مدرک ارائه می کنند، اما توانمندی نمی دهند. ما مدرک را مساوی با توانمندی می  دانیم، اما 
مدرک به معنای توانمندی نیست. سال های آغازین که به دانشگاه آمده بودم، مدام روپوش بر تن داشتم، زیرا پوشیدن روپوش 
احساس حضور در دانشگاه را برای من محقق می کرد. این رفتار برای دیگر دانشگاهیان بیگانه بود! دانشگاه های ما همان طور 
که عرض کردم، با کار عملی بیگانه و غریب هستند، اما باید دانست که کار دانشگاهی چیزی جز فعالیت عملی و اجرایی نیست.

* ممنون از فرصتی که به این گفت وگو اختصاص دادید.

به نظر من گزارش های دقیق و جامع 
از وضعیت علم، پژوهش و فناوری کشور، 
یکی از اقدامات مهمی اســت که باید 
به طور جدی و مســتمر و البته در دوره 
کنونی، با همکاری نهادهای بین المللی 

معتبر انجام شود
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تحول در عرصه فناوری و نوآوری دانشگاه ها
 نیازمند بازطراحی و باز مهندسی در ساختارهای وزارت علوم است

گفت و گو با دکتر احمد معتمدی

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 1366 تا �1370 

 دکتر سید احمد معتمدی� 

متولد 1332، تهران� 

فارغ التحصیل رشته الكترونیك از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1357 � 

فوق لیســانس و دکترای رشــته الكترونیك دیجیتال و سیستم � 
انفورماتیك از دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه 

ریاست سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران �1365 

معاون پژوهش و فنــاوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 1366 � 
تا 1370

رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی �1376 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 1380 تا �1384 

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1393 تا کنون� 
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ســاختمان دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، دانشــگاهی که شاید قدمتش را 
بتوان به عمق فن و مهندسی در کشورمان دانست، میزبان گفت و گوی ما 
دکتر احمد معتمدی، رییس این دانشگاه و کسی است که خود، دیر زمانی 
پیش، یکی از دانشــجویان این دانشــگاه بوده اســت. معتمدی، در ســال 
13۵۷ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته الکترونیک فارغ التحصیل شد 
و با انتخاب شدن به عنوان دانشجوی ممتاز با بورس تحصیلی عازم کشور 
فرانسه شد. پس از  گرفتن مدارک فوق لیسانس و دکترای خود در رشته 
الکترونیک دیجیتال و سیســتم انفورماتیک از دانشــگاه پیر و ماری کوری 
فرانسه به کشور بازگشت. معتمدی، در سال 136۵ فعالیت مدیریتی در 
عرصه علم را آغاز می کند و به عنوان معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم 
و تحقیقات و ریاســت ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از ســال 
136۵ منصوب می شــود. وی همچنین تا ســال 13۷2 بعنوان دبیر شــورای 
پژوهش های علمی کشور فعالیت می کند. در سال 13۷6 کمیته خودکفایی 
مخابرات متشکل از چند تن از معاونان و مدیران وزارت پست و تلگراف و 
تلفن مخابرات و به صورت مشترک با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
ایران توسط این استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تشکیل 
شد که مدیریت این کمیته با معتمدی بوده  است. همچنین از سال 13۷9 
 ICT تا 1384 به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مسئولیت بخش
کشــور را بر عهده داشــته اســت. دکتر معتمدی، از تیرماه 1393 به سمت 
ریاســت دانشــگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می کند و تاکنون ریاست این 

دانشگاه را عهده دار است.
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* آقای دکتر برای آغاز، مروری به فعالیتتان در وزارت علوم آغاز کنیم؛ چه مدت در این وزارتخانه فعال بودید؟
از سال های نخست فعالیتم در عرصه مدیریت، 15 سال در وزارتخانه ای که زمانی نامش فرهنگ و آموزش عالی و این  روزها 
به نام علوم، تحقیقات و فناوری شــناخته می شــود، فعالیت داشــتم. در حوزه معاونت پژوهشی یا همان معاونت فناوری بودم، در 
واقع کارم را از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور آغاز کردم. در آن دوره، ساز و کار به این شکل نبود. البته اوایل این 
ســمت، تحت عنوان »معاون وزیر و رییس ســازمان پژوهش ها« بود و بعدتر به »معاون فناوری و رییس ســازمان پژوهش ها« 
بدل شــد. در حال حاضر این دو معاونت یکی شــده اند و ســازمان پژوهش ها نیز جدا شــده  است. به مدت 4 سال معاون پژوهشی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدتی نیز درگیر شورای علمی و پژوهشی کشور یا عتف بودم که آن روزها زیر نظر نخست وزیر 
بود و با تغییر قانون اساسی، زیر نظر معاون اول رییس جمهور آمد. در مجموع با توجه به سابقه ی فعالیتم در وزارت ارتباطات و 
تعاملی که از آن سوی میز با دانشگاه ها برقرار کردیم، سابقه  اشاره شده در وزارت علوم و اکنون نیز با فعالیت در فضای دانشگاه ، 

تجربه ای گسترده را در عرصه ارتباط دانشگاه و صنعت و پژوهش به دست آورده ام.
* با توجه به این تجربه ارزنده که به آن اشــاره داشــتید، فكر می کنید اساســی ترین چالش ها در مسیر ارتباط با 

صنعت کشورمان چیست؟
اگرچه شــرایط امروزی، نســبت به گذشــته دســت خوش تغییرات عمده و قابل توجهی شده، با این حال بخشی از این شرایط 
همچنان ثابت مانده اســت. ســاز و کار رابطه میان صنعت و دانشــگاه، یکی از این مســائلی است که ثابت  مانده است. دانشگاه ها 
توفیقاتی کســب کرده اند و  کم یا بیش در مقاطعی، قراردادهایی با صنایع منعقد کرده اند. به هر حال اگر بخواهیم اشــاره ای به 
نقاط ضعف و نقاط قوت این ارتباط داشــته باشــیم، قدر مســلم آن طور که ارتباطات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در کشورهای 
پیشرفته وجود دارد، در ایران نیست. در تمامی دانشگاه های اروپایی و آمریکایی، به جرأت می توان گفت بدون استثنا در تمامی 
دانشگاه ها، هیچ استادی نمی تواند دانشجوی دکترا بپذیرد، مگر آن که از محل قرارداد با صنعت هزینه اش را تأمین کند. اکنون 
نیز اگر دانشجویی درخواست پذیرش کند، استاد وی مادامی که قرادادی نداشته باشد، از پذیرش وی معذور خواهد بود. ارتباطات 

به قدری گسترده و زیاد است که اساس پذیرش دانشجوی دکترا، مبنی بر تأمین هزینه ی آن از محل ارتباط با صنعت است.
اما در ایران این روند مسیر وارونه را طی کرده است! پذیرش غالب تمامی دانشجویان در مقاطع گوناگون از کارشناسی  گرفته 
تا دکترا، وابســته به بودجه دولتی  اســت. اخیراً ظرفیت های تشــویقی تدوین شــده است تا دانشگاهیان به سمت انعقاد قرارداد با 
بخش صنعت حرکت کنند. ولی در کشورهای پیشرفته، این یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورت است و الزامی وجود دارد مبنی بر 
این که اگر قراردادی وجود نداشته باشد، اصل پذیرش دانشجو ممکن نیست. این واقعیت نشان می دهد، اساس و محور حرکت 
دانشگاه های موفق، بر ارتباط با صنعت، کسب و کار و به مفهوم عام آن »اقتصاد« بنا شده است. ممکن است بگوییم که چرا 
ما چنین کاری نمی کنیم؟ پاسخ این است که اگر ما بخواهیم این رویه  را پیش بگیریم می بایست تمام یا بخش قابل توجهی از 
دوره دکترا را تعطیل کنیم و نباید دانشجوی جدیدی جذب کنیم، چون نمی توانیم ادعا کنیم با این کار، قراردادها بیش تر می شود 

یا الاقل گامی به سوی ارتباط با صنعت پیموده خواهد شد. باألخره در گام نخست می باید آن پتانسیل وجود داشته باشد.
* آقای دکتر آیا برای تحقق این ارتباط، طرف صنعت حمایت نمی کند یا دانشــگاه اســتعداد و توانایی الزم را در 

جذب قرارداد جهت دار و مناسب دارا نیست؟
اگر بخواهیم علت العلل را بیان کنیم، این اســت که صنعت ما فناوری محور نیســت. بدین معناکه از صنعتی برخورداریم که 
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عمدتاً فاقد دانش فنی الزم و نوآوری اســت. از این رو مثاًل همواره هجمه ها به ســمت صنعت خودروســازی اســت، اما کمابیش 
مابقی صنایع کشور نیز چنین شرایطی دارند.

به طور مثال، تولید خودروی پراید که در حقیقت یک صنعت دســت چندمی اســت، بدون کم ترین تمایلی به بهبود و ارتقا، 
ســالیان ســال ادامه می یابد. حتی جایی از زبان مدیر این شــرکت خودروســاز می خواندم تا زمانی که پراید در ایران خواهان دارد 
تولید می  شــود! صنعت تا ســالیان ســال حاضر به دل کندن از پیکان، خودرویی با فناوری متعلق به بیش از 40 ســال قبل از خود 
نبود و بدون اصرار دولت و محیط زیست، این خودرو همچنان تولید می شد. بنابراین صنعتی که بافناوری متعلق به چندین دهه 
پیش، روزگار می گذراند و مشکلی ندارد، چرا باید به دنبال نوآوری و ایجاد صنعتی رقابتی باشد؟ اما بالفرض، اگر شرایط به گونه ای 
فراهم می شد که صنایع ناچار بودند با صنایع خودروسازی دیگر کشورها رقابت کنند و در حقیقت در صورت تن ندادن به این 
رقابت، عماًل از فروشی برخوردار نمی شدند مسلماً در چنین شرایطی الاقل بخش قابل توجهی از صنایع داخلی بدون قابلیتهای 
رقابتی به سوی تعطیلی میرفتند. در چنین شرایطی است که خیلی ها به فکر رقابت می افتند که اگر بخواهند رقابتی موفق داشته 
باشــند، باید به فناوری هایی دسترســی پیدا کنند که دســت برتر را در اختیار آنان قرار دهد. نوآوری و رقابت اما نیازمند تحقیق و 
توسعه است و شرکت های خواهان حرکت در این مسیر، باید به R&D توجهی ویژه داشته باشند. کمپانی های پیشرفته دنیا، 
پایه کارشان را بر این اساس قرار داده اند؛ بنابراین به دانشگاه ها، دست کم در تحقیقات پایه نیاز دارند. دانشگاه ها این پتانسیل 
و استعداد را دارند که تا مرحله ی کاربردی شدن تحقیقات را انجام دهند و این امر برای صنایع به صرفه است زیرا هم هزینه ی 
تمام شده کم تر می شود و از آن جایی که با جدیدترین فناوری دنیا به واسطه ی اعضای هیأت علمی خود در ارتباط هستند حرکت 

صنایع به مسیر ارتباط با دانشگاه برایشان صرفه اقتصادی دارد.
بنابراین، رقابت موجب فناوری محور شدن صنعت می شود و اساس فناوری، دانش فنی برآمده از دل دانشگاه ها است. چاره ای 
نیست جز این که از دانشگاه استفاده شود. در ایران، چرا باید به این ضرورت توجه شود و چرا صنعت باید به سراغ دانشگاه بیاید؟ 
عماًل با دانشــگاه کاری نداریم چون فناوری را از بیرون آورده ایم و مونتاژ می کنیم و ســود ما در مونتاژ اســت. در حالی که ارزش 
افزوده در دانش فنی است نه در مونتاژ و دارایی های فیزیکی و سخت افزار. صنایع ما این وظیفه را برای خود قایل نیستند؛ بنابراین 
نه خودشــان مراکز تحقیقاتی قوی دارند، نه از ظرفیت ها و پتانســیل های دانشــگاهها استفاده می کنند. بنابراین علت العلل این 

موضوع است وگرنه برای صنعت، پشتیبانی های مالی از دانشگاه  و عقد قرارداد دشوار نیست.
از این سو، در دانشگاه ها نیز دچار اشکاالتی اساسی هستیم و از آن جایی که نیازها کم تر ارائه شده و از این جنس پروژه ها کم تر 
آمده دانشگاه های ما کرخت و تنبل شده اند. مادامی که عضو هیأت علمی دانشگاه می تواند از طریق تدریس صرف در دانشگاه 
اموراتش را بگذراند، سراغ دردسرهای ارتباط با صنعت و پیامدهای پس از آن نخواهد رفت! شاهد بودیم که از سال 91 به این سو 
پروژه ها به شدت افت پیدا کرده است چون آموزش به شدت باال رفت و حق التدریس ها زیاد شدند. بر همین اساس در دانشگاه 
امیرکبیر سقفی برای حق التدریس طراحی و اجرا کردیم. یکی از دالیل این کار این بود که اساتید قدری از تدریس صرف کم 

کنند و به سوی ارتباط با صنعت تمایل پیدا کنند.
* راه حل چیست؟

از سال 93 که به دانشگاه امیرکبیر آمدم با جمعی از همکارانم یک سازوکار جدید و در حقیقت یک مسیر پیموده نشده تا پیش 
از این را در عرصه ارتباط با صنعت آغاز کردیم. با این نگاه که، اگر قرار باشد کار کنیم، باید به دنبال تحقق جهش هایی اساسی 
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در دل دانشــگاه باشــیم. می دانســتیم که در ســاختار فعلی دانشگاه های ما،  انجام کارهای این چنینی ساده نیست و برای تحقق 
چنین کارهایی، نخست باید در سیستم های لخت که صرفا معطوف به دانشگاه نیست و از وزارت علوم تا دیگر دستگاه های را 
شامل می شود تحولی اساسی و بنیادین صورت بگیرد. با این که می دانستیم کار دشواری پیش رو داریم، دو هدف »رسیدن به 

دانشگاه نسل سوم« و »قرار گرفتن در میان یکصد دانشگاه برتر« را اساس کار قرار دادیم.
دانشگاه نسل سوم دانشگاهی است که در چرخه ی اقتصادی کشور نقشی مهم و اثرگذار ایفا می کند. در حال حاضر دانشگاهی 
مثل امیرکبیر که یک دانشگاه صنعتی است در بخش صنعت و خدمات فعالیت می کند و بالطبع دانشگاه هایی که در علوم انسانی 
فعالیت می کنند، در حوزه های نظری و اقتصادی و برنامه ریزی نقش می آفرینند. دانشگاه های ما عموماً جزو دانشگاه های نسل 
اول هستند که اگرچه آثاری از دانشگاه های نسل های باالتر بروز می دهند، اما کماکان مبتنی بر آموزش صرف پیش می روند. 
علی رغم ورود به مسیر دانشگاه های صنعتی، با نگاهی به ترکیب بودجه ها و فعالیت هایمان، نمی توانیم ادعای کارآفرین بودن 

داشته باشیم.
دانشگاه های معتبر دنیا که دانشگاه های نسل سومی خوانده می شوند، از واحدهای نوآور برخوردارند و به صورت مستقل به 
دنبال صنعت سازی و ایجاد کسب و کار هستند؛ در حالی که در دانشگاه های نسل دوم، صرفاً بر اساس سفارش هایی که از بخش 
صنعت دریافت می کردند، پیش می رفتند. دانشگاه های نسل سوم ضمن آن که خودشان به دنبال فناوری  هستند، پتنت)گواهی 
ثبت اختراع( ثبت می کنند و از محل فروش این پتنت ها درآمد قابل توجهی دارند. همچنین با شکل دادن شرکت های دانش بنیان 
خود و تبدیل کردن دانش بنیان های کوچک به کســب و کارهای بزرگ، در واقع دانشــگاه را به عنوان یک پایه اقتصاد معرفی 
می کنند. مفهوم اســتارت آپ ها از همین جا شــکل می گیرد و در واقع دانشــگاه خود را توانمند و بی نیاز از صنعت، به عنوان یک 

ساختار نوآور، تولیدکننده  و فروشنده ی فناوری نمایان می کند.
اما در کشــوری مانند ایران که صنایع به آن حد از پویایی و توســعه برای خودارتقایی نرســیده اند، دانشــگاه ها نباید از صنایع 

پروژه تحقیقاتی درخواســت کنند. صنعتی که تحقیق و توســعه 
چندان قوی ندارد، نمی تواند پروژه تحقیقاتی تعریف کند و چنانچه 
پروژه ای تعریف کند در توسعه و اجرایی ساختنش از توانمندی الزم 
برخوردار نیست. از سوی دیگر دانشگاه هم نمی تواند به تنهایی وارد 
عرصه تولید شود. پس باید به دنبال راه کاری منطقی تر، یعنی حل 
مشکالت صنعت باشند. اگرچه وظیفه دانشگاه ها این نیست که 
مشکل صنعت را حل کنند چون وقتی از حل کردن یک مشکل 
آن هم در صنعت صحبت می شود، به معنای اجرا و نهایی ساختن 
فرآیندی چند وجهی، طوالنی و پیچیده اســت که نقطه آغاز تا 
پایان را شامل می شود. مثال اگریک پتروشیمی می خواهد سامانه 
کنترلی قدیمی و ناکارآمد واحدهایش را اصالح کند و این کار رابه 
یک دانشگاه بسپارد، این جا ارائه و پیاده سازی راه کاری مقدماتی 
و یا پایلوت، کارساز و برای پتروشیمی کافی نیست و لزوماً باید به 

در چنیــن شــرایطی الاقل بخش 
قابل توجهــی از صنایع داخلی بدون 
قابلیتهای رقابتی به سوی تعطیلی 
میرفتند. در چنین شــرایطی است که 
خیلی ها به فکر رقابت می افتند که اگر 
بخواهند رقابتی موفق داشته باشند، 
باید به فناوری هایی دسترسی پیدا 
کنند که دســت برتر را در اختیار آنان 

قرار دهد

ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب معاونین پژوه

مستندسازی تجار
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مرحله اجرا برسد. هیچ دانشگاهی حتی در دنیا هم تا مرحله اجرا نمی رود، اما در ایران از آن جایی که می خواهیم به دانشگاه های 
نسل سوم برسیم و نیز ابزارش را کم تر داریم، باید کاری نامتعارف انجام دهیم و با یک تحول ساختاری به این سو برویم. صنایع 
کشور با مشکالت بسیاری دست به گریبان  هستند و این مشکالت مجال خوبی است که می توان روی آن تمرکز کرد؛ اما باید از 
صنعت بخواهیم مشکالتش را بیان کند. بر همین اساس و در دانشگاه امیرکبیر راه کار حل مشکل را برای ارتقای ارتباط صنعت 
و دانشگاه انتخاب کردیم. اما آیا تشکیالت دانشگاه های ما پاسخ گوی پروژه های این چنینی هستند؟ دانشگاه با بضاعت اندکی 
که دارد، خود را در ملزم کردن به هرگونه تعهدی ناتوان می بیند. بسیاری از مشکالت و چالش ها دیگر نیز در این مسیر وجود 

دارند که ساختار کنونی دانشگاه، نمی تواند پاسخ گوی آن باشد اما ناچار به پای گذاردن در این مسیر هستیم.
مثال وزارت نفت به منظور ازدیاد برداشت و افزایش تولید از میادین نفت، به سراغ دانشگاه آمد که مسلماً در هیچ جای دنیا، 
تحقق چنین کاری منحصر به دانشگاه نیست، تا یک جایی را دانشگاه پیش می رود، پای شرکت های مشاوره ای به میان می آید و 
به همین ترتیب زنجیره ای برای تحقق آن شکل می گیرد. در حقیقت مشابه کاری مشاوره ای که در دل آن ده ها پروژه تحقیقاتی 
است صورت گرفت. دانشگاه با این که چنین وظیفه ای ندارد، اما باید ساختار و نقش شرکت مشاوره ای بگیرد و از آن سو، صنعت 
دانشگاه را به دید پیمانکار می نگرد در صورتی که نمی توان از دانشگاه چنین توانمندی را انتظار داشت. شرایط مالی دانشگاه از 
پس هزینه های میلیاردی مشــاوره بر نمی آید و همان روزی که ما قرارداد را ببندیم تا هنگام سررســید پرداخت ها حدأقل یک 
سال طول می کشد و در شرایطی که دانشگاه در ابتدای کار هزینه می کند ممکن است نتیجه بخش نباشد. همچنین، باید کار 
تیمی، از انسجام کافی برخوردار باشد که، در این حوزه دانشگاه هم ضعف های جدی دارد. عالوه بر همه ی این ها، از آن جایی که 
وسعت و عظمت کار باالست، ممکن است نیاز باشد چندین عضو هیأت علمی، حتی بعضا چندین دانشکده و شرکت های خارج 
از دانشگاه نیز درگیر شوند. الزم می شود با خارجی ها قراردادهایی بسته شود که دانشگاه حتی در چگونگی انعقاد این قراردادها 

از مهارت الزم و کافی برخوردار نیست. با این رویکرد بود که در دانشگاه امیرکبیر معاونت بین الملل را تشکیل دادیم.
چگونگی کنار هم چیدن بخش های پازل و ایجاد این تعامل، 
به گونه ای که تمامی این بخش ها توســط دانشگاه، مدیریت 
شــوند، نیازمند انعطاف پذیری باالی دانشگاه است تا شرکت 
قدرتمندی که اعتماد کرده و به این تمایل رسیده است که با 
دانشگاه کار کند، احساس توانمندی را از دانشگاه دریافت کند. 
این ها کارهای سختی هستند که دانشگاه باید انجام دهد که 
همان طور که عرض کردم برای رســیدن به شکل جدیدی از 

ارتباط با صنعت، نیازمند آن هستیم.
اگرچه اساتید قدرتمندی در کشور و دانشگاه داریم، اما تا پیش 
از این، چنین سازوکاری را تجربه نکرده بودیم. اما با اعتقاد به 
این که باید نگاه و ساختار را عوض کنیم و برعکس همیشه که 
صنعت به دنبال دانشگاه آمده، این بار دانشگاه گامی برای ایجاد 
ارتباط بردارد، این نوع نگاه نتیجه بخش بود و با انجام این کارها 

چگونگی کنار هم چیدن بخش های 
پازل و ایجــاد این تعامل، به گونه ای 
کــه تمامی ایــن بخش ها توســط 
دانشــگاه، مدیریت شوند، نیازمند 
انعطاف پذیری باالی دانشــگاه است 
تا شــرکت قدرتمندی که اعتماد کرده 
و به این تمایل رســیده اســت که با 
دانشگاه کار کند، احساس توانمندی 

را از دانشگاه دریافت کند. 
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مشابه یک شرکت در دل دانشگاه کار می کنیم. اکنون عالوه بر 3 قراردادی که با وزارت نفت داریم و از جنس مگاپروژه هاست، 
قراردادهای گوناگون دیگری با بخش های مختلفی چون هوافضا و حتی شــرکت های خارجی داریم که به مرور بر شــمار این 

قراردادها افزوده می شود. با این کار، دانشگاه را محور انتقال فناوری قرار دادیم.
*بنابراین یكی از راه کارها این اســت که دانشــگاه های کشورمان مشكالت پروژه های صنعتی را حل کنند حتی 

جلوتر از دانشگاه های دنیا، ساختار خود را با این سازوکار سازگار کنند.
در کشــورهای پیشــرفته، دانشــگاه ها و مراکز علمی پژوهشی همچون گذشته چشم به صنعت ندوخته و سازوکاری نو اتخاذ 
کرده اند تا از دل خود، صنایعی کوچک ارائه کنند. صنایعی که هرکدام به تنهایی ممکن است خوراک یک یا چند صنعت عظیم 
باشــند؛  اتفاقاً این جاســت که صنعت به دنبال این مراکز خواهد آمد. مســیر پیشــین که دانشگاه به فکر ساز وکارهای نویی برای 
ارتباط با صنعت باشد که البته مسیر دشواری هم هست آغاز شده است، اما باید مسیر نویی که در آن دانشگاه ها، به صنعت بدل 

می شوند به طور جدی دنبال شود.
زمانی بود که استادان فعال در عرصه کسب و کار، خود را از دانشگاه جدا می کردند، زیرا در دانشگاه کسب و کار داشتن جرم 
بود و البته هنوز هم تا حدود زیادی به همین گونه است؛ به طوری که اگر عضو هیأت علمی به اصطالح وارد کسب و کار شود و 
شرکت داری کند، مجرم محسوب می شود.  اما ما این را نه تنها از حالت جرم درآوردیم، بلکه آن را یک حسن بزرگ دانستیم، 
زیرا مشاهده کردیم دانشگاه هزینه اش را می دهد اما نفعی نمی برد و چه دانشگاه بخواهد چه نخواهد، استاد بیرون از دانشگاه 
شرکت  خودش را ایجاد می کند و نفعی هم عاید دانشگاه نمی شود. با این نگاه جدید، افق های جدیدی هم به رویمان گشوده 
شد و دیدیم اساتید دانشگاه، کارهای خوبی هم انجام داده اند و دست کم آن هایی را که خودشان نوآور و فناور بوده اند، گرد هم 
آوردیم و به آنان اعالم کردیم اگر تمایل به ایجاد شرکت دانش بنیان به همراه دانشجویان داشته باشند، حمایت های الزم را از 
آنان به عمل می آوریم. نگاهمان این بود که کسب و کار خوب است مشروط بر آن که دانشگاه هم در جهت اعتال و پیشرفت 
خود از آن بهره مند شود. استادان چه آن هایی که در داخل دانشگاهند و چه آن هایی که بیرون هستند تدریجاً در حال حرکت به 
این سمت و سو هستند. معتقدیم چرخه ی شرکت های دانش بنیان با نقش آفرینی و کمک دانشگاه کامل می شود که بر همین 

اساس دانشگاه برای بازار و جذب سرمایه گذار این شرکت ها نیز وارد میدان شده است.
دانشگاه ها در اشکال و فرم های گوناگون و در قالب رویالیتی، سود خود را از فروش شرکت ها می برد و یک تعامل اثرگذار و 
دوجانبه میان شرکت ها و دانشگاه شکل گرفته است. این مسیر نیز باید جداگانه طی شود، مسیری که سرآغاز آن دانشگاه است 
و با حمایت های گوناگون در انتها به تولید می رسد. در بسیاری از فناوری هایی که در دنیا قدرتمند هستند، شاهدیم که صنایع 

کوچک دانش بنیان و فناور، تأثیرات بزرگی داشته اند.
* در حال حاضر با چند شرکت بر اساس این سازوکار فعالیت می کنید؟

به غیر از شرکت هایی که بیرون از دانشگاه با آن ها همکاری داریم شرکت هایی که متعلق به خود دانشگاه هستند، بالغ بر 50 
شرکت هستند که تعدادی از آن ها در مرحله پیش رشد و رشد قرار دارند و مابقی شرکت های دانش بنیان هستند که مراحل یادشده 
را پشت سر گذاشته و با گرفتن مجوز دانش بنیان فعال هستند. اگرچه شمار این شرکت ها تا 2 سال پیش به تعداد انگشتان یک 
دست هم نمی رسید، اما رشدی سریع داشته اند و به همین منظور به دنبال ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی این شرکت ها 
هستیم، زیرا روند این رشد در سال های آینده بیش تر از این میزان خواهد بود. با معاونت علمی و فناوری نیز توافقاتی شده است 
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تا با حمایت تســهیالتی، شــرکت هایی که بالغ هســتند امابه کمک دانشــگاه نیاز دارند مورد حمایت واقع شوند. به نظر من این 
مسیر برای کشور می تواند جوابگو و راهگشا باشد و شاید وقت آن باشد که جای حرکت دادن به صنایع سنتی و بزرگ با توجه به 
صنایع کوچک و اتصال آن ها به این صنایع، حمایت از صدور دانش فنی و خدمات و محصول این مسیر را به شیوه دیگری ادامه 
دهیم. زیرا این شرکت ها حمایت چندانی نیاز ندارند، سرمایه گذاری هنگفت نمی خواهند و دولت بهتر می تواند آنان را حمایت 

کند و نرخ ایجاد اشتغال هم در این دست شرکت ها باال است.
* زمانی در وزارت علوم این بحث وجود داشت که کدام پروژه از نفت به کدام یك از دانشگاه ها برسد. با این مثال 

به نظر جنابعالی نقش وزارت علوم در فرآیند پروژه های صنعت و دانشگاه چیست؟
نقش و رسالت وزارت علوم دخالت در سیاست های جزیی، مانند همین که کدام پروژه از صنعت به کدام دانشگاه یا کدام مرکز 
تحقیقاتی محول شود، تعریف نشده است. در چنین موردی، وزارتخانه می تواند سیاستی کلی بر این مبناکه می بایست به میزان 
مشــخصی ســرمایه به دانشــگاه های ما وارد شــود، ابالغ کند. همان طور که پیش تر هم عرض کردم، راهبردهای کلی در دایره 
نقش و وظایف وزارت علوم است. دانشگاه ها باید در رقابت پروژه را دریافت کنند، کارفرما تشخیص می دهد و حتی اگر به غلط 

هم تشخیص داد، نباید دخالتی صورت بگیرد. اما باید زمینه الزم برای شکل گیری این فرآیند فراهم شود.
* آیا به زعم شما طرح هایی وجود دارند که بتوانند با قوام بیش تری در زمان کنونی نیز ادامه یابند؟

قانونــی تحــت عنــوان 40-60 کــه وزارت علوم به طرح های کالن ارائه داد، یکی از طرح های خوب و مترقی بود که به نظرم 
اکنون هم می تواند با سروشکلی جدید، زمینه ساز ورود و رونق فناوری به دست وزارت علوم باشد. اگر این طرح با سازوکارهای 
متناســب با شــرایط کنونی ارائه شــود می تواند اثرگذار باشــد که در جزییات آن باید تجدیدنظرها و اصالحاتی شود که به شکل 
سوری تنزل پیدا نکند. تجربه های آن طرح هنوز قابل بهره برداری است. طرح خوبی بود که نباید تعطیل می شد. این طرح از 
زمانی که من معاون پژوهشــی بودم آغاز شــد. هنگامی که دبیر شــورای پژوهش های علمی کشــور بودم و آقای  دکتر میرزاده 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودند و دیدگاه های خوبی در این زمینه داشتند. این پیشنهاد را خدمت ایشان بردیم و مبنی 
بر این که دولت از طرح ها در ابعاد ملی حمایت کند که ایشان هم استقبال کرد و 20 میلیارد اختصاص دادند. که حتی من گفتم 
20 میلیارد زیاد است ولی ایشان تأکید داشتند. در شورای پژوهشی غوغایی بود و بیش از 500 داور، کار بررسی طرح ها را انجام 
می دادند که در نهایت بالغ بر 1000 طرح آمده بود که البته بسیاری از آن ها ملی نبودند ولی هدف، ریل گذاری و زمینه سازی ها 
برای نخستین تجربه بود. مفهوم طرح های کالن ملی از همین جا شگل گرفت که بعد از دوره تصدی ما نیز ادامه یافت و در آن 

طرح هایی که بزرگ تر مورد حمایت واقع می شوند.
این موضوع باید زنده شود. اگر وزارتخانه به دنبال احقاق بودجه بر اساس برنامه ریزی های مدون نباشد، بودجه در جای دیگری 
صرف می شود. مانند پولی که در حقیقت باید در حوزه فناوری و پژوهش وزارت علوم صرف می شد اما به معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوی رفت. این بودجه در واقع مربوط به عتف بود که عماًل به صندوق نوآوری و شــکوفایی رفت. عتف با توجه به 
قانون خوبی که دارد باید احیا شود چون اگر وزارت خانه دیر اقدام کند، شاید همین عتف هم از جای دیگری سر در بیاورد. این 

رقابتی است که اگر جنگندگی الزم برای حمایت از آن وجود نداشته باشد، بودجه و توجه به سوی دیگری خواهد رفت.
* به دستاورد برجسته دوره خودتان و یا حتی کارهایی که نباید می شد اشاره بفرمایید؟

نخســت باید یادآور شــوم زمانه و شــرایط این روزها نسبت به آن دوره کامال دست خوش تحول شده است. بنابراین کارهایی 
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که در آن دوره صورت گرفت، مختص و مناسب همان دوره، شرایط و اقتضائات بود. یکی از اقداماتی که به زعم خودم، مثبت 
بود و البته تا حدودی و نه به صورت کامل محقق شد، اختصاص سهم یک درصدی دستگاه ها و صنایع به پژوهش بود که در 
آن دوره آغاز شد که با حضور من، دکتر توفیق و دکتر اصفهانی توافقاتی کردیم و آقای میرزاده معاون اجرایی مهندس موسوی 
نخســت وزیر وقت آغازگر این طرح بودند. اگرچه این طرح کامل اجرا نشــد، اما مفری را باز کرد. هنوز هم مانده و در یک دوره 
به جد حمایت می شود، در یک دوره به آن بی توجهی می شود اما در کل مسیر خود را طی می کند و توانست یک پنجره جدید 
بگشاید. در بحث های ارتباط با صنعت و کارآموزی هم روند تسریع و افزایش همکاری ها را مورد توجه قرار دادیم. قراردادهای 
پژوهشی در دوره ای که من تصدی گری این عرصه را به عهده داشتم آغاز شد. در آن دوره ساز و کار به این شکل بود که اعتبار 
می رسید، در دانشگاه ها و در بودجه جاری هضم می شد. با این شرایط برای یک پروژه باید یک فرآیند پیچیده صورت می گرفت 
که این کار را عماًل غیر ممکن می کرد. کاری را در ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مبنی بر قرارداد با هیأت های 
علمی آغاز کردیم که خود، سرآغاز حل بسیاری از مشکالت در حوزه پژوهش های معطوف به حوزه صنعت شد. مخالفت های 
زیادی وجود داشت و بستن قرارداد میان دانشگاه با هیأت علمی خودش را تخلف می دانستند. هنوز هم عده ای بر همین موضع 
اصرار دارند. ما تالش هایی کردیم تا در نهایت راه کار این موضوع را ارائه کردیم. مصوبه گرفتیم و فرآیند آغاز شــد. در ســمینار 
معاونان پژوهشــی و مراکز تحقیقاتی با اعالم آن، به دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی ابالغ شــد. در دوره ای که در ســمت معاون 
پژوهشی وزارت مسئولیت داشتم، تالش کردم سرنخ ها به دست دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داده شود، در حالی که االن عکس 
این قضیه جاری است. به یاد دارم زمانیکه معاون وزارت علوم بودم؛ با اعتقادی که به نگاه سیستمی داشتم، شروع به اصالح و 
بازســازی ســاختارهای حوزه تحقیق و پژوهش کردم. در دوره دکتر فرهادی و در ایام جنگ اگرچه تجربه ای نداشــتیم اما برای 
شــکل دادن به این ســاختار تالش هایی صورت دادیم. به خاطر دارم که در آن دوره بیش تر از 80 دانشــگاه و مرکز تحقیقاتی 
نداشتیم. برگزاری سمینار معاونان پژوهشی و رؤسای مراکز تحقیقاتی، که االن متداول شده است، از همان دوره آغاز شد. اتفاقًا 

وزیر وقت نیز از این روند اســتقبال کردند و این کار بعدها ســنگ 
بنایی شــد تا معاونان آموزشــی و معاونان مالی اداری هم سمینار 
برگــزار کننــد. قصدمان از این اقدام، گرد هم آوردن افراد توانمند 
و خبــره در حــوزه پژوهش و فناوری و تضارب نگاه های آنان بود. 
تمام افرادی که در حوزه خودشــان توانمند و صاحب فکر بودند 
بدین وسیله و در قالب کمیته هایی به میزبانی معاونت پژوهشی 
وزارت عتــف گرد هم آمدنــد. به طور مثال مطرح می کردیم که 
برای رشد علوم پایه چه باید کنیم؟ به خاطر دارم که در آن جلسات 

بحث های داغ و جدی در می گرفت.
* برای این کار مدلی مشــخص و از پیش تعیین شــده  

داشتید؟
از دل همین جلسه ها مدل و راهبرد استخراج می کردیم. مثال 
به خاطر داشتم یکی از بحث ها این بود که آیا روش تحقیق را جزو 

 اگــر وزارتخانه بــه دنبال احقاق 
بودجه بر اســاس برنامه ریزی های 
مدون نباشــد، بودجه در جای دیگری 
صرف می شود. مانند پولی که در حقیقت 
باید در حوزه فناوری و پژوهش وزارت 
علوم صرف می شد اما به معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوی رفت. 
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دروس بیاوریم یا خیر و موضوع یکی دو نشستمان به این موضوع اختصاص یافت. نگاه های صددرصد مخالف و یا کامال موافق 
نسبت به چنین اقدامی در این نشست ها حضور داشتند و دیدگاهشان را بیان می کردند. در نهایت از دل این جلسه ها برای این 
مورد خاص، به این نتیجه رسیدیم که هریک از این گروه ها متناسب با ساختار و ماهیتشان، باید مدل خودشان را داشته باشند 
و نمی توان برای همه نســخه یکســان نوشــت و به این شــکل خروجی هایی درآمد. بر اساس آن بود که تصمصم بر این شد که 
روش تحقیق جزو دروس علوم انسانی قرار بگیرد، در جایی تجربیات منتقل شود. از دل همین نشست ها، راهبردها و مدل های 

مختلفی حتی برای پژوهش و ارتباط با صنعت استخراج شد.
* با توجه به روندی که به آن اشــاره داشــتید و نقشــی که به عنوان تصمیم گیر در وزارت عتف و اکنون در فضای 

دانشگاهی ایفا می کنید، جایگاه وزارت علوم در این حوزه چگونه باید باشد تا در این روند تسریع اتفاق بیفتد؟
به الزامات ساختاری در خصوص تحقق دانشگاه نسل سوم و قرار گرفتن در زمره صد دانشگاه برتر دنیا اشاره کردم. امروزه 
با جزیره ای کار کردن و نبودن فرهنگ کار گروهی نمی توان این رشد را انتظار داشت. ما یک برنامه جامع اصالح ساختار داریم 
که می بایســت بر اســاس آن در تمامی حوز ه ها از مالی، اداری و بین الملل خصوصاً مورد اخیر، تغییرات جدی رخ دهد. معاونت 
بین الملل را بر همین اساس ایجاد کردیم که نتیجه بخش بوده است. باالخره یک پای دانشگاه ارتباطات بین المللی است و بر 
مبنای همین ضرورت تعداد دانشجوها را افزایش دادیم. حمایت های مالی پژوهشی ضرورت دیگری است که باید بیش تر شود 
زیرا با یک گل بهار نمی شود. باید به جایی برسیم که هر دانشگاه الاقل یک قرارداد بین المللی داشته باشد. باید پذیرفت و اذعان 
داشت که ساختار دانشگاه ها و حتی وزارتخانه ی ما مربوط به 50 سال پیش است و نه تنها امیرکبیر بلکه بسیاری از دانشگاه ها 
از زمان تاسیس تا کنون تغییر نکرده اند. البته از نظر تعدد رشته ها، دانشجویان و دانشکده ها و افزایش هیأت علمی رشد داشته اند 
اما نگاه و ساختار ثابت مانده است. در وزارت علوم نیز با توجه به تجربه چندسال فعالیت در این وزارتخانه تأکید می کنم، قطعا 
می باید تحولی اساسی در زیرساخت ها اتفاق بیفتد. بر روی عبارت تحول تأکید دارم چراکه که اصالح، تغییر و عباراتی از این 
دست هیچ کدام حق مطلب را ادا نمی کنند. البته نیازمند انقالب در این حوزه نیستیم! به خاطر دارم از 63 که به ایران آمدم و از 
65 تا 71 که در معاونت پژوهشی این وزارتخانه بودم هیچ چیزی تغییر نیافته و حتی تاکنون این وزارتخانه همان ساختار پیشین 
را داشــته اســت. مثاًل ســازمان ســنجش همچنان کار خودش را می کند و همه باید تحت لوایش کار کنند. اصاًل چرا باید رشته 
MBA در دفترچه کنکور باشــد. رشــته ای که مختص مدیران اســت و راه برای ورود هر کســی به این رشته باز شده است. کسی 
که قرار اســت بانکداری پیشــرفته درس بدهد، هنوز چک در دســت نگرفته اســت! با این ساز و کارها نمی شود دانشگاه ها را به 
سوی مسیری که یاد شد رهنمون کرد؛ زیرا دانشگاه ها در این وضعیت و در خوش بینانه ترین نگاه دبیرستان هایی هستند که از 
یک باالسری دستور می گیرند. کدام دانشگاه در دنیا با چنین سازوکاری به رشد رسیده است؟ البته که در بخش های کلی باید 
راهبردها از باال ابالغ شود و دانشگاه باید خط مشی خودش را تعیین کند و مسیری متناسب با ساختار و ماهیتش پیش گیرد. به 
نظرم امروز باید رویکرد هدایتی و راهبردمحور در وزارتخانه دنبال شود تا فرضاً با رفتن هر مدیری و آمدن مدیری جدید، نگاه 

سلیقه ای و ناپایدار رواج پیدا نکند.
اگر قرار باشــد روندی ماندگار و اثرگذار آغاز شــود این وزارت علوم اســت که باید راهبرد و خط مشــی ارائه دهد. بدون تعارف، 
حس می کنم نقش معاونت علمی و فناوری در ایجاد این روندها و خط مشــی ها، از وزارت علوم پررنگ تر شــده و این در حالی 
است که اگرچه باید نهادی چون معاونت علمی و فناوری هم کمک کند اما در حقیقت مأموریت وزارتخانه این است و معاونت، 
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باید یک الیه فراتر کار کند.
زمانی که قرار بود وزارت فرهنگ و آموزش عالی  به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تغییر یابد، مسئول تحقیق و فناوری من 
بودم و پیشنهاد تغییر ساختار، به دکتر معین ارائه و این روند دنبال شد. در سال 76 و در دوره دوم وزارت دکتر معین، من مسئول واحد 
تحقیقات شدم و دکتر ظهور مسئول آموزش شدند. اما بد نیست نگاهی داشته  باشیم به این که چرا این وزارتخانه به وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری بدل شد. ابتدا اصرار بر این بود که فناوری در این عنوان نباشد. این نظر وزارتخانه بود و دستگاه های صنعتی 
مخالف بودند. من به اتفاق دکتر معین از این موضوع در جلسه هیأت دولت دفاع کردیم. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 

سازمانی قوی بود که به تناسب آن که این سازمان تضعیف شد، مفاهیم تحقیقات و فناوری نیز در وزارت علوم تضعیف شد.
به هر میزان که این حوزه تضعیف شــود، ناچاراً ســاختاری چون معاونت علمی تقویت خواهد شــد. اما اگر این ســو و بر اساس 
اصول ساختار تقویت شده باشد، ایرادی ندارد دیگر نهادها هم با دانشگاه ها ارتباط داشته باشند و کمک کنند، اما باید توجه داشت 

برنامه ریزی و سیاست گذاری، ارزیابی ها و راهبردها جزو وظایف اصلی و ذاتی وزارتخانه است.
همچنان تاکید می کنم نباید وزارت علوم در حوزه آموزش با دانشگاه ها همچون مدارس برخورد کند و مدام بخش نامه صادر 
کند، اما راهبرد دادن به دانشگاه های ما برای هدایت به سوی کارآفرینی، دانشگاه های نسل سوم و حمایت از مفهوم کارآفرینی 
در دل دانشــگاه ها از وظایف ذاتی وزارتخانه اســت. وزارتخانه در این مواقع خیلی می تواند از حیث حمایت، هدایت و مدیریت 
ساختار اثرگذار باشد. با برنامه ها و مدل هایی که به پایداری اقدامات اثرگذار کمک کند تا با عوض شدن یک مدیر یا وزیر، یک 
سیاست صحیح به کلی از بین نرود. بدین معناکه به جای دخالت در سیاست های خرد،  روی سیاست های کالن کار کنند. در 
حوزه معاونت پژوهشی با این که افراد ارزشمند و زحمتکشی حضور دارند، اما به خاطر ساختار وزارت علوم، نقش اصلی در این 
حوزه ایفا نمی شود و در این شرایط که نقش پژوهش تضعیف می شود، هر دانشگاهی به سمت وسوی نامشخص خود می رود.

وزارت علوم باید حوزه تحقیق و فناوری را بازطراحی و بازمهندسی کند؛ یعنی نقشی که امروز معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ایفاگر آن شــده است. البته نباید آن معاونت را تضعیف 
کرد آن ها هم کار می کنند ما نیز باید به موازات آن بخش تحقیق 
و فناوری را توانمند کنیم. این هم از شاهکارهای دولت قبل بود 
که بدون توجه به اهداف و مأموریت های یک دستگاه، ساختاری 
جدید تعریف شــد بدون آن که اصالحات و هماهنگ سازی های 
الزم صورت بگیرد. نمی شود دو دستگاه مأموریتی یکسان داشته 
باشند. با این حال وزارت علوم می تواند در این حوزه بازنگری کند.

* اما آیا همین فضا یك فرصت برای دانشگاه ها نیست تا 
در مسیر مد نظرشان قدم بگذارند؟

ما هم از همین فرصت استفاده می کنیم! اما مثال همین دانشگاه 
را در نظر بگیرید، بدون وجود سیاستی از باال و با آمدن و یا رفتن 
یک مدیر بسیاری از برنامه ها و سیاست ها تغییر می یابند. اگر دولت 
بخواهد به جای کمک جلوی کار را بگیرد، مســلماً نتیجه چیزی 

نباید وزارت علوم در حوزه آموزش با 
دانشگاه ها همچون مدارس برخورد کند 
و مدام بخش نامه صادر کند، اما راهبرد 
دادن به دانشگاه های ما برای هدایت 
به سوی کارآفرینی، دانشگاه های نسل 
سوم و حمایت از مفهوم کارآفرینی در دل 
دانشگاه ها از وظایف ذاتی وزارتخانه 

است.
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فراتر از همین نخواهد بود. اما در هیچ جای دنیا بدون هدایت و حمایت دولت کاری از پیش نمی رود. پس باید یک نگاه و سیاست 
از باال وجود داشته باشد، تا فارغ از این که مدیر چه کسی است و چه سلیقه ای دارد، رویکرد راهبردی با جدیت پیگیری شود.

وزارت علــوم نقــاط ضعــف را تذکر می دهد و نقش هدایتگــرش را ایفا می کند. پس از این مفهوم، حمایت ضرورت می یابد. 
حمایتی که وزارت علوم در تمام مشکالت و نداری ها باید برای برنامه های راهبردی و مهمش اختصاص  دهد. ما در دانشگاه، 
در سال 95 و در شرایطی دشوار از حیث بودجه، بالغ بر 3 میلیارد گرنت دانشجویی اختصاص دادیم. این عدد در اختیار استاد است 
اما فقط برای دانشجو هزینه می شود، چراکه دانشجوی دکترا هزینه های متعددی دارد که باید از جیب پرداخت نماید، اما باید 
برای رشد دانشجو تامین شود. این اقدامات و رویکردها نیازمند حمایت های سیاستی است که وزارتخانه باید از باال تعیین کند.

* وزارت علوم برای این که صنعت را به سمت دانشگاه ها بكشاند چه تمهیداتی باید اتخاذ کند؟
در آن حوزه نیز نگاه ها باید کالن و معطوف به سیاست های پایدار در این حوزه باشد. مثال دو وزیر می توانند با امضای پروتکل 
مســیرها را تبییــن کننــد ولــی باید بر مبنای برنامه و نیازها صورت بگیــرد. البته کارهایی مثال در حوزه تخصیص فرصت های 
مطالعاتی صورت گرفته است اما باید با قوام و دوام بیش تری پیگیری شده و اقدامات جدی دیگری نیز صورت بگیرد. یک وزیر 
می تواند مدیران صنایع گوناگون را دعوت کند و نشست هایی با آن ها داشته باشد. با صنایع گوناگون به صورت جداگانه تعامل 
کند و مسیر را باز کند. هنگامی که این اقدام از سوی یک وزیر صورت می گیرد، مورد توجه و استقبال واقع می شود، وزارتخانه 

می تواند به طور جدی و اثرگذار در این حوزه ها وارد شود.
اما امروزه با توجه به تغییرات گســترده تحول در عرصه فناوری و نوآوری دانشــگاه ها نیازمند بازطراحی و باز مهندســی در 
ســاختارهای وزارت علوم هســتند. امروزه مفاهیم جدید و فرهنگ تازه ای وارد ســاز و کار دانشــگاه ها شده است که می بایست 
متناسب با نرخ رشد این تحوالت، وزارت علوم به عنوان یک مسند اجرایی در این حوزه، با انعطاف و پویایی الزم را برای اتخاذ 

سیاست های متناسب با شرایط آماده کند.
مثال شرکت های دانش بنیان در آن سال ها حتی در دنیا هم 
جا افتاده نبود، البته زیرســاخت ها و مقدمات آن وجود داشــت 
اما به این شــکل و ســازوکار امروزی نبود. حتی بســیاری از 
مفاهیم پیشین که قدمت چندانی نداشتند، دست خوش تغییر 
شــدند؛ به طور مثال مراکز رشــدی که امروز زمینه ساز توسعه 
نوآوری و تبدیل به شرکت های دانش بنیان هستند تحت عنوان 
انکوباتورها دوره های رشد را به شکل دیگری ارائه می دادند.

* در حوزه اقدامات و بایدهای وزارت علوم تا چه میزان 
به نقش سیاست گذارانه این وزارتخانه و تا چه میزان 

به کارایی اجرایی آن وزن می دهید؟
مســلماً سیاســت به تنهایی معنا ندارد. حوزه  حاکمیتی که 
همان وزارت خانه ها هســتند دارای وظایفی روشــن هستند. 
همان گونه که سیاســت های کالن از ســوی رهبری ابالغ 

در وزارت ارتباطــات بیــش از 3۵ 
شــرکت بزرگ داشتیم که آنان نقش 
صف و وزارتخانه نقش ســتاد را ایفا 
می کرد و وزارتخانه هیچ گاه کار شرکت ها 
را انجام نمیداد. در این راســتا باید 
دانشــگاه ها نقش اجراکننده ها را ایفا 
کنند و هدایتگری از سوی وزارتخانه 

انجام گیرد.
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می شــود. سیاســت های 5 ســاله به عهده دولت است. بنابراین سیاســت های اجرایی عمدتا در حوزه فعالیت وزارتخانه هاست. 
ســاختار وزارتخانه ها به گونه ای اســت که سیاســت ها باید شکل عمل به خود بگیرند. برنامه ریزی، هدایت، حمایت و اجرای آن 
که بخشی از آن به عهده ی وزارت خانه و بخش عمده ی اجرا در حوزه وظایف دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی است، 

باید در همین راستا باشد. چراکه دانشگاهها مسئول اجرا در حوزه وزارت علوم هستند.
به عنوان مثال در وزارت ارتباطات بیش از 35 شرکت بزرگ داشتیم که آنان نقش صف و وزارتخانه نقش ستاد را ایفا می کرد 
و وزارتخانه هیچ گاه کار شــرکت ها را انجام نمیداد. در این راســتا باید دانشــگاه ها نقش اجراکننده ها را ایفا کنند و هدایتگری از 
سوی وزارتخانه انجام گیرد. از این اجرا باید بازخورد بگیریم، اگر کارایی و خروجی الزم را داشت که هیچ و اگر مشکلی وجود 
دارد آن را برطرف کند. اما این روش موجود، متعلق به این دوره نیست و سیاستگذاری روی کاغذ به تنهایی کافی نیست و باید 

از دل این سیاست ها برنامه های اجرایی خارج شود.
* با توجه به تجربه ارزنده تان در وزارت علوم، مهم ترین الزامی را که در آن دوره انجام نگرفت و ضرورت اجرای 

آن را برای مدیران و تصمیم گیران کنونی حیاتی می دانید، چه بوده است؟
باید متناسب با شرایط فعلی بررسی کرد چه گام هایی هنوز پیموده نشده اند. نسل به نسل و دوره به دوره شرایط تغییر کرده 
است. برخی از اقدامات انجام شده و انجام نشده را اجماال اشاره کردم. اما کارگشا نیست. زیرا اگرچه بسیاری از کارها انجام نشده 
اما به فراخور شــرایط و حال و هوای هر دوره اقداماتی هم صورت پذیرفته اســت. برخی از کارها هم که زمین مانده شــاید االن 
موضوعیت نداشته باشند،  بنابراین باید با نگاهی دوباره ببینیم کجا هستیم و با چه مسیر و ابزاری، به کدام سمت و سو حرکت کنیم.

ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری* سپاس بابت فرصتی که به این گفت و گو اختصاص دادید.
ب معاونین پژوه
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ضرورت توجه به زیرساخت های فکری 
برای راهبردهای  ماندگار

گفت وگو با دکتر سیدخطیب االسالم صدرنژاد

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای 1364 تا �1366 

دکتر خطیب االسالم صدرنژاد� 

متولد 1330 - تهران� 

دکترای مهندسی و علم مواد از دانشگاه ام. آی. تی. آمریكا )1357(� 

رئیس دانشگاه تربیت مدرس از سال 1366 تا �1367 

سرپرست گروه فنی و مهندسی شورای عالی انقالب فرهنگی� 

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی از سال 1385 تا �1389 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای � 

1364 تا 1366

رییس دانشگاه صنعتی شریف 1374 تا �1376 

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف از سال 1360 تاکنون� 
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انتهایی ترین بخش از ضلع شــمالی محوطه دانشــگاه صنعتی 
شــریف، محــل گفت وگــوی مــا با دکتــر سيدخطیب االســالم 
صدرنــژاد اســت. کتــب و پایان نامه هایی که گذر ســالیان را 
بــا ارتفاعشــان نمایان می کنند، دفتر معاون پژوهشــی وزیر 
علوم در سال های 64 تا 66، رئیس دانشگاه صنعتی شریف و 
رئیس پژوهشــگاه مواد و انرژی، را احاطه کرده اند؛ صدرنژاد 
اما برای رهایی مان از شگفتی پیرامون این فضا، سخنان خود 
را با خاطره ای آغاز می کند: »سال های نه چندان دور و همراه 
با یکی از اســاتید، به تبريز ســفری داشتیم. ایشان رستوران 
کوچــک و نــه چنــدان پرزرق و برق داخل بــازار قدیمی تبريز را 
برای صرف ناهار پیشنهاد کردند و هنگامی که متوجه نگاه های 
متعجب من شد، برایم توضیح داد که اگرچه رستوران پرزرق و 
برقی نیست و مانند بسیاری از غذاخوری های لوکس از نقش و 
نگار و دیوارهای گران یا آکواریوم آن چنانی بی بهره است، اما 
غذاهای با کیفیت و خوبی ارائه می کند. عموم فعاالن عرصه 
علم و پژوهش هم چنین وضعیتی دارند و اگرچه ممکن است 
از شــرایط و ظاهر آن چنانی کم تر بهره مند باشــند، اما حاصل 

کارشان چه بسا زیرساختی و ماندگار باشد.«
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* جناب دکتر برگردیم به ســال های 64 و 65. نخســتین گام هایتان را در عرصه پژوهش و فناوری چگونه آغاز 
کردید؟

ســپتامبر 1978 با دفاع از تز دکتری خودم در رشــته مهندســی متالورژی دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه ام.آی.تی به 
ایران بازگشتم. اما با توجه به فاصله ی زمانی چندماهه ای که از پایان دوره و دفاع رساله دکتری تا ارائه مدرک وجود داشت، با 
آخرین هواپیمای برخاسته از فرودگاه مهرآباد پیش از بسته شدن فرودگاه در دولت قبل از انقالب اسالمی، به دانشگاه ام.آی.تی 
بازگشتم و در فرصت چند ماهه تا دریافت مدرک وسپس دوره پسا دکتری، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی خود را ادامه دادم 
که برایم تجربه گرانبهایي بود. سپس در شرکت  فوالد هیلسا در مکزیک مشغول کسب تجربه صنعتی شدم که در فعالیتهای 
آتی خیلی بکارم آمد. اما در سال 1364 و با مسئولیت دکتر فرهادی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، با پیشنهاد و دعوت ایشان 
در سمت معاونت پژوهشی مشغول شدم. من بعد از دکتر مکنون معاون پژوهشی شدم و همچون دکتر فرهادی که با شوق و 
نشاط جوانی، از جدیت و ذوق و اشتیاق خاص آن دوره برخوردار بود، شور و انگیزه ی انقالبی داشتم و به دنبال انجام کار اثرگذار 
و البته تحول آفرین بودم که در نتیجه چندین طرح جدید و ابتکاری را در وزارت فرهنگ و آموزش عالی آنروز پایه گذاری کردم 

که بیشترشان با پایان مسئولیتم ادامه نیافتند و ابتر شدند.
* فضا و حال و هوای وزارتخانه، دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی- تحقیقاتی کشــور تا چه میزان معطوف و متوجه 

پژوهش و فناوری و همچنین مقوله ارتباط با صنعت بود؟
خب این دوره مصادف با دوران پس از انقالب و دفاع مقدس بود و فضای کشور درگیر جنگ و دفاع از مرزها بود. پژوهش های 
تحقیقاتی دانشــگاه ها و مراکز علمی نیز به طور جدی عزم خود را جزم کرده بودند تا به عرصه خود اتکایي و چرخش صنعت 
کمک کنند. تعامل و نقش آفرینی بخش پژوهش به عرصه دفاعی نیز تسری داشت و کارهای بسیار خوبی برای توسعه  ارتباط 

با صنعت صورت مي گرفت. از جمله موفقیت در کســب مصوبه 
دولــت برای هزینه کــردن نصف 2 در هزار فروش صنایع تحت 
نظارت معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای انجام 
تحقیقات علمی و کاربردی دانشگاهها و موسسات پژوهشی بود 
که اعتبار تعداد قابل توجهی طرح را در آن زمان تامین مي کرد و 
پروژه های علمی-کاربردی بســیاری را به جریان انداخت. در آن 
زمان گام های بســیاری برای ایجاد رویدادهای تحول برانگیز در 
مســیرهایی پرپیچ و خم و البته ناهموار برداشته شد؛ گام هایی که 
اگر تا رســیدن به ســرانجام ادامه مي یافتند، هریک می توانست 
زمینه ســاز انجام تحوالت اثرگذار متعددی باشــد. اما اغلب این 
گام ها ابتر ماندند و متأسفانه آن طور که باید و شاید پیگیری نشدند. 
چراکه تغییرات مدیریتی در ایران به جای این که در راستای بهبود 
روندها و افزایش ســرعت رشــد باشد، کارها را غالبا دست خوش 

در مقاله نشــریه امیرکبیر، پایه ها 
و مبانــی مفهومی آن چه را که امروز به 
شــکل اینترنت در قالبی پیچیده تر 
و گســترده تر پیاده سازی شده است 
در آن زمــان مطرح کردم و برای تحقق 
شبکه سراسری اطالعات علمی و فنی، 
در ســال های 64 و 6۵ برنامه ریــزی 

نمودم. 
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رکود و حتی پسرفت می کند.
* برخی از این گام ها را، چه آن هایی که به ســرانجام رســیدند و چه آن هایی که در نیمه راه بازماندند، اشــاره 

بفرمایید؟
در ســال 1365 مقاله ای تحت عنوان »شــبکه سراســری اطالعات علمی و فنی« در نشــریه امیرکبیر چاپ کردم که متن آن 
را از سایت شخصي ام مي توانید دانلود کرده و بخوانید. در آن سال ها، واژه اینترنت هنوز مطرح نشده بود و کسی با آن آشنایي 
نداشت. شبکه ای هم به شکل امروزی و با پیچیدگی های کنونی وجود نداشت. زمان مطرح شدن اینترنت و مفاهیم و کاربردی  
شــدن آن به ســال های پس از 1365 برمی گردد. در مقاله نشــریه امیرکبیر، پایه ها و مبانی مفهومی آن چه را که امروز به شــکل 
اینترنت در قالبی پیچیده تر و گسترده تر پیاده سازی شده است در آن زمان مطرح کردم و برای تحقق شبکه سراسری اطالعات 
علمی و فنی، در سال های 64 و 65 برنامه ریزی نمودم. موضوع شبکه را در نشست های متعدد در وزارتخانه و برخی دانشگاه ها 
عنوان نموده و به بحث گذاشــتم طوری که تقریبا همه مســئولین ضرورت وجود چنین شــبکه ای برای پیشــرفت کشور را تایید 
کردند. پیشنهاد کردم که مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و صنعتی از طریق رایانه که در آن زمان تحت عنوان کامپیوتر شناخته 
می شد، به هم متصل شده و به هم خدمات علمی بدهند و به منابع علمی همدیگر از این طریق دسترسی پیدا کنند و از مدارک 
علمی موجود همگی بهره مند شوند. پیشنهاد این بود که با متصل کردن کامپیوترهای مراکز مختلف به یکدیگر، اطالعات علمی 
و فنی مانند منابع کتابخانه ای بسادگی به اشتراک گذاشته شوند و استادی که فرضاً در دانشگاه مشهد مشغول به تحقیق است، 
نیاز نداشته باشد مسیری طوالنی را طی کند تا به یک مقاله در شیراز دسترسی پیدا کند. اما تکمیل کار در سال های بعد مورد 
توجه مسئوالن اجرایی وقت قرار نگرفت و ادامه نیافت و در داخل کشور پیگیری جدی نشد. در حالی که حدود 5 سال بعد یعنی 
سال 1370 که برای فرصت مطالعاتی در دانشگاه ام-آی-تی بسر مي بردم، دیدم دانشگاه M.I.T در صدد ایجاد و سامان بخشی 
یک شــبکه داخلی در دانشــگاه خود برای ســاماندهی اطالعات علمی اســت. طرحی که نخست در حد یک گمانه بود، به فاصله 
کوتاهی توسط آنها گسترش یافت و حاصل آن اینترنتی است 

که امروز دنیا را تحت قبضه خود دارد.
این در حالی بود که همین طرح چند سال  قبل تر در کشور 
ما مطرح شده و قدم های اولیه آن برداشته شده بود. چرا برای 
تکمیل و توســعه آن کاری نشــد و در سال های بعد پیشرفتی 
نداشــت؟ مي بینیم که دیگران پیگیر ایده های خوب هستند و 
اینهمه پیشرفت هم بدست مي آوردند. ولی ما ایده های نو را یا در 
نطفه خفه مي کنیم و یا پس از شروع با عدم پیگیری مدفونشان 
مي کنیم. اگرچه ادعا نمی کنم اینترنت را به شکل امروزی آن 
در آن زمان مطرح کرده باشــم، اما ایده و ســازوکار مربوط به 
آن در زمان معاونت بنده مطرح شــد و مورد تأیید و تأکید قرار 
گرفت. ایده ای که می توانستیم توسعه دهنده آن باشیم، توسط 
غربی ها پیاده ســازی و اجرایی شــد و اکنون این ما هستیم که 

اگرچه ادعا نمی کنــم اینترنت را 
به شــکل امروزی آن در آن زمان مطرح 
کرده باشــم، اما ایده و سازوکار مربوط 
بــه آن در زمــان معاونت بنده مطرح 
شــد و مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. 
ایده ای که می توانستیم توسعه دهنده 
آن باشیم، توسط غربی ها پیاده سازی 
و اجرایی شــد و اکنون این ما هستیم 
کــه باید دنباله رو آنها باشــیم تا از 

پیشرفت هایشان بهره ببریم.
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باید دنباله رو آنها باشیم تا از پیشرفت هایشان بهره ببریم.
االن هم بسیاری از ایده ها به همان شیوه  قبلی ارائه،  اجرا و یا مدفون می شوند. یعنی از ظرفیت ها استفاده نمی شود و صرفاً مسیر 
خارجی دنباله روی می شود. در همین دانشگاه صنعتی شریف ظرفیت هایی داشتیم که اگر از آنها بهره گرفته بودیم، می توانستیم 
با ایجاد یک شبکه امن، از خطرات و آسیب ها مصون باشیم. این موضوع به فرهنگ قرون وسطایي بخل علمی و حسادت در 
پیشرفت بر مي گردد که طبق آن عدم تمایل به همه گیر شدن دانش حتی در تفکر فرهیختگان هم نهادینه می شود. مانند شبکه 
سراسری اطالعات علمی و فناوری کشور که ابتکار آن دوره از معاونت بود. ولی تنها گام های اولیه برای اجرایی شدن آن به طور 
جدی برداشته شد و اما ادامه و تکمیل طرح فراموش شد و فقط یک سند از آن به صورت مقاله ای در نشریه امیرکبیر باقی ماند 

تا عبرتی باشد برای آیندگان که با نحوه ظهور و افول طرح های ابتکاری و نو در کشور آشنا شوند.
برعکس، مواردی که بطور جدی پیگیری شد، بهره های فراوانی برای کشور داشت. طرح شبکه  سراسری و تعامل در فضای 
مجازی، ایده ای مبتکرانه بود که قابلیت توسعه و تعمیم بخشی به دیگر حوزه ها را داشت. بنابراین تالش هایی صورت گرفت تا 
این تفکر به تجهیزات، خدمات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاهیان، محققان و پژوهشگران نیز توسعه پیدا کند. بر مبنای 
این ایده، زمینه های شکل گیری یک شبکه آزمایشگاهی به طوری که بتواند تجهیزات مورد نیاز دانشگاه ها را به شکلی اثرگذار 
در اختیار محققان، پژوهشگران و دانشگاهیان قرار دهد، از همین نقطه آغاز شد. مبنای ما بر این بود که فرضاً تمامی دانشگاه ها 
و یا مراکز پژوهشی کشور از توانمندی خرید دستگاه گران قیمتی چون XPS یا TEM بهره مند نیستند و بنابراین، با پیاده سازی 
شــبکه ای گســترده برای اطالع رســانی نسبت به تمامی TEMهای موجود در سطح کشور، زمینه اشتراک گذاری و بهره مندی 
یکپارچه تمامی فعاالن علمی و پژوهشی را از توانمندی های آزمایشگاهی کشور فراهم کنیم. مقدمات و زمینه چینی های این 
طرح از همان زمان آغاز شد که خوشبختانه امروز در سطحی گسترده مشابه آن توسط ستاد نانوفناوری معاونت علمی ریاست 
جمهوری پیاده سازی شده است. این کار مزایا و ویژگی های بسیاری داشت که به برخی از آن ها اشاره شد. اما مهم تر از همه بازدهی 
و بهره وری تجهیزات آزمایشــگاهی موجود در مراکز گوناگون را افزایش  داد. در زمان معاونت اینجانب قدم هایي در این راســتا 
برداشته شده که از جمله تاسیس دفتر هماهنگی تهیه و توزیع تجهیزات و مواد پژوهشی در کشور بود که در آن زمان انجام شد.

اقدام دیگری که در دوره معاونت پژوهشی در وزارت علوم مطرح شد و بعدها با کسب مسئولیتم در پژوهشگاه مواد و انرژی 
بخش هایی از آن را پیاده نمودم، ایجاد شبکه یکپارچه و امن برای دستاوردهای علمی و پژوهشی  بود. این طرح که در قالب 36 
فاز اجرایی تعریف شده بود، بهره وری و کارآمدی سامانه اطالعاتی مبتنی بر شبکه اینترنت را در قالب سیستم D-Space مورد 
توجه قرار مي داد و هدف آن ایجاد شــبکه ای امن مشــابه آن چه که امروزه در دانشــگاه های معتبر دنیا پیاده شــده، بود. این کار به 
شکلی گسترده تر برای مثال در دانشگاه ام.آی.تی هم اکنون اجرایی شده و در حال گسترش است. در این طرح همه سازمان ها، 
دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کتابخانه ها برای مباحث مدیریت دانش و جمع آوری، ذخیره سازی، نمایه سازی و انتشار منابع 
علمی و فکری و پایان نامه های دانشجویي و پروژه های تحقیقاتی و حتی کالس های درس اساتید و متخصصین قابل استفاده 

توسط جامعه، سهیم مي شوند.
ما به کمک تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و در مدتی کم تر از 4 سال، 28 فاز از این پروژه را اجرایی کردیم. 
هدفمان این بود که کارمان الگو و نمونه ای موفق برای دیگر بخش ها شــود تا ضمن ایمن ســازی ســامانه، ساختاری یکپارچه را 
ایجاد کنند. به کمک همین دانشجویانی که با عشق کار مي کردند، زیرا هدفشان پول نبود، ساختار را به استانداردهای بین المللی 
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رساندیم. متأسفانه مسئوالن بعدی، چندان عنایتی به این سامانه  نداشتند و تمام تالششان را به کار بستند تا ساختار را از بین 
ببرند؛ اما خوشبختانه با تالش اساتید و دانشجویان کاربر، بخش هایی از آن نجات یافت و هنوز هم کار می کند.

شکل گیری فرهنگستان علوم و مهندسی جمهوری اسالمی ایران، اقدام اثرگذار دیگری بود که در دوره معاونت اینجانب شکل 
گرفت. قبل از معاونت اینجانب، تنها فرهنگســتان زبان و ادب فارســی وجود داشــت و کارش صرفاً یافتن معادل برای واژه های 
بیگانه بود. با ارائه مقاله ای پیرامون اهمیت و جایگاه فرهنگستان علوم و مهندسی در همایش آکادمی علوم جهان سوم، تالش 
کردم بر ضرورت وجود فرهنگستان، توجه نخبگان علمی را معطوف کنم و خوشبختانه فرهنگستان علوم نیز آغاز به کار کرد. 
با همکاری دکتر فرهادی که وزیر مثبت  و خوش فکری بود، کار این فرهنگستان آغاز شد. بنده و ایشان معتقد بودیم که وجود 
فرهنگستان صرفاً در عرصه ادبیات کافی نیست و باید در عرصه  مهندسی نیز فرهنگ را مورد توجه قرار دهیم. با موافقت ایشان، 
طرح فرهنگستان علوم به شورای پژوهش های علمی کشور رفت که اگرچه قانون این شورا مربوط به پیش از انقالب اسالمی 
وجود داشت، اما در زمان معاونت بنده فعال شد. فرهنگستان ها با اهداف بلند و باالیی کارشان را آغاز کردند، اما قضاوت این که 

تا چه اندازه در تحقق اهداف خود موفق بودند با جامعه علمی و نخبگان است.
فعال کردن مرکز تحقیقات علمی کشور که قانون مصوب شورای انقالب داشت، مورد دیگری بود که در زمان معاونت اینجانب 
در دستور کار قرار گرفت. تا پیش از آن، مرکز تحقیقات علمی کشور تقریبا هیچ کار خاصی انجام نمی داد. من و همکاران، با نگاه 
به حوزه علمی و ضرورت تحرک و پویایی  مرکز، فعال ســازی این مرکز را با انتشــار مجالت علمی بین المللی در آن زمان آغاز 
کردیم. پنج عنوان مجله ی بین المللی به زبان انگلیسی در ابتدا تأسیس و شروع به کار نمودند. در عرصه کشاورزی، مهندسی، 
علوم پایه، علوم انســانی و همچنین یک مجله در زمینه پزشــکی کار خود را آغاز نمودند. پزشــکی در آن دوران زیر نظر وزارت 
فرهنگ و آموزش عالی بود. هدف این بود که جمهوری اسالمی نیز بتواند مجالت معتبری هم تراز ژورنال های بین المللی مانند 
ساینس و نیچر داشته باشد تا انتشار مقاالت در این مجله ها، نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای دانشمندان دیگر کشورهای دنیا 
افتخارآفرین باشد. بر همین اساس برنامه ریزی هایی برای تحقق این امر صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که شکل دادن 
به چنین مجالتی نیازمند حضور و نقش آفرینی نخبگان و دانشمندان معتبر از تمامی مراکز علمی و دانشگاه هاست. در نتیجه 
معاونت پژوهشــی وزارت علوم درنامه ای از تمامی دانشــگاه های مهم و معتبر کشــور از جمله امیرکبیر، تهران، شــریف، شیراز، 
اصفهان، تبریز، کرمان و دیگر دانشــگاه های بزرگ کشــور درخواســت کرد تا برترین اعضای هیأت علمی و اساتید خود را برای 
عضویت در هیات های تحریریه و مشاوره معرفی کنند. جمعی از افراد سرشناس گرد هم آمدند تا برای ارتقای سطح مجالت 

علمی درخور شأن ایران و هم پای کشورهای برجسته ی جهان گام بردارند.
* آقای دکتر یكی از کارهایی که در دوره فعالیتتان در معاونت پژوهشی وزارت عتف صورت دادید و فكر می کنید 

امروزه هم باید به عنوان یك اولویت و ضرورت جدی مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
در ســال های معاونتم در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تامین اعتبارات پژوهشــی از محل نصف دو در هزار فروش صنایع، 
تهیه تجهیزات و ملزومات آزمایشــگاهی، تعمیر و بازســازی وســایل نیازمند تعمیر و تازه از کار افتاده و خدمات مربوط به تهیه و 
توزیع منابع علمی مورد توجه خاص اینجانب و مقامات مافوق قرار داشت. یکی از کارهای مهمی که با توجه به شرایط تحریم در 
آن دوره مورد توجه قرار گرفت و در این روزها نیز جای کار بسیاری دارد، تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و تهیه سازوکار استفاده 
بهینه از تجهیزات پیشرفته بود. خوشبختانه می بینم در این دوره نیز گام-های بسیاری در این عرصه برداشته شده و ستاد نانو، 
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معاونت علمی و فناوری و تا حدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدامات خوبی انجام داده اند که منجر به نتایج مثبتی در این 
حوزه شده است؛ اما جای پر کردن خألهای بسیار زیاد باقی مانده نیز به طور جدی احساس می شود. در دوره معاونتم در وزارت 
علوم در همان سال ها، گام های آغازین این عرصه با اقداماتی که هدفشان کمک به تامین و کارآمدی چرخه تجهیزات و خدمات 
آزمایشــگاهی بود، پیموده شــد. معتقد بودیم وســایل و تجهیزات آزمایشــگاهی که در کل کشور وجود دارد، متعلق به شخص یا 
دســتگاه خاصی نیســت. نخســتین گام این   گونه تعریف شــد که شبکه سراسری اطالعات علمی و فنی، داده های الزم در مورد 
محل و تعداد دستگاه های موجود را ارائه دهد تا ضمن اطالع رسانی، دریچه ای باز شود تا این مراکز برای ارائه دادن خدمات خود 
در چرخه فعالیت قرار گیرند. اما نکته مهم تری که هدف غایی این طرح به شــمار می رفت، کمک به بازگرداندن دســتگاه های 
از کار افتاده از طریق بازسازی و تعمیر آنها برای بازگشت به چرخه ی خدمت رسانی و ارائه ی سرویس بود. از آنجایی که تعداد 
دستگاه های خراب زیاد بود و همچنان نیز این چالش برای آزمایشگاه ها وجود دارد، با تشکیل گروهی از دانشجویان عالقمند 
و ســاعی و شناســایي متخصصان تجهیزات آزمایشگاهی، زمینه فعالیت دوباره  بسیاری از دستگاه های مستعمل آزمایشگاهی 
فراهم شد. این گروه به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می رفتند و مهم ترین دستگاه های خراب هر مرکز را تعمیر می کردند. تیم 
فنی تعمیر و راه اندازی، در مرحله نخســت کار خود، 2 دســتگاه مهم و راهبردی هر دانشــگاه را به انتخاب خود دانشــگاه مرمت و 
راه اندازی کرد تا در مرحله بعد، دو دستگاه دیگر را و به همین ترتیب ضمن کارآمدتر شدن تیم، به تدریج توسعه یافته و نیروهای 

متخصص بیشتری برای این کار تربیت  شوند.
تعداد قابل توجهی دستگاه در این طرح تعمیر شد و مجدداً آغاز به کار کرد. یک نمونه همین دانشگاه صنعتی شریف بود که 
ژنراتور تولید برق و دستگاه IR دانشکده شیمی آن تعمیر شد. همچنین دستگاه هایی از دانشگاه های شیراز، تهران، شهید بهشتی 
و... تعمیر شدند. شرح اقدامات و چگونگی هزینه  کردن اعتبار تخصیصی جناب وزیر که صرفاً برای قطعات و مواد مصرفی صرف 
شده بود در قالب گزارش تفصیلی به وزیر محترم تحویل شد. دکتر فرهادی از این اقدام استقبال کرد و مایل هم بود که ادامه 

داده شود. اما هدف این بود که با فرهنگ سازی این حرکت آغاز 
شــود و توســط خود مسئوالن دستگاه ها ادامه پیدا کند. البته فکر 
می کنم به طور جدی ادامه نیافت زیرا نیروی متبحر برای این کار 
در کشــور تربیت نشــده و تعداد تعمیر کاران وارد و دارای مهارت 
در هر رشته از عدد انگشتان دست کمتر است. اکنون بسیاری از 
دســتگاه های مهم و گران قیمت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از 
کار افتاده و خراب هستند و متاسفانه رسیدگی چندانی نمی شوند. 
این امر باید با یک عزم جدی و سیاست گذاری از باال بطور هدایت 
شده آغاز شود تا نتیجه مطلوب بدست آید؛ چراکه وجود تجهیزات 
آزمایشــگاهی کارآمد، یکی از الزمه های اساسی کار پژوهشی و 

تحقیقاتی است.
* جناب دکتر با عطف به همین نگاه، بفرمایید برای ارتباط با 
صنعت چه اولویتی را مبنا قرار دادید؟ امروز چه اولویت هایی 

هدف این بود که جمهوری اســالمی 
نیــز بتواند مجالت معتبری هم تراز 
ژورنال های بین المللی مانند ساینس 
و نیچر داشته باشد تا انتشار مقاالت 
در این مجله ها، نه تنها برای ایرانیان، 
بلکه برای دانشمندان دیگر کشورهای 

دنیا افتخارآفرین باشد.

ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب معاونین پژوه

مستندسازی تجار
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می تواند در حل این چالش کمك کننده باشد؟
اگرچه از ابتدای انقالب موضوع ارتباط با صنعت وجود داشته و بر تقویت آن نیز تأکید مي شده اما متأسفانه این روند روز به 
روز تضعیف شده بطوری که امروز کار آموزی دانشجویان در صنعت در عمل در حد آخرین اولویت است و چه مسئوالن اجرایی 
و چه سیاســتگذاران ما بیش از عمل به کار تجمالتی لوکس و پر زرق و برق عالقه نشــان داده اند. زیرا تجربه در تمامی ادوار 
اثبات کرده که مدیرانی که کار زیرســاختی و اساســی انجام می دهند، عمدتاً مورد اقبال عموم و جذاب نیســتند و در فرهنگ ما 
عمر کاری طوالنی ندارند. به نظر من باید در شــرایط فعلی ســازوکاری برای ارتباط با صنعت بوجود آید. این در حالی اســت که 
کشوری مانند آلمان پس از جنگ، روی زرق و برق تمرکز نکرد، بلکه شهرها، کارخانه ها و نهادهای علمی را به شکل زیرساختی 
و اساسی بازسازی کرد. مشکل ما در حوزه  ارتباط با صنعت نیز این چنین است. ما عموماً به زرق و برق پرداختیم و کار زیر بنایي 
را به دســت فراموشــی ســپردیم.   وقتی ســتاد انقالب فرهنگی به فرمان امام خمینی )ره( شکل گرفت از من نیز برای حضور در 
این ســتاد دعوت شــد و جزو اولین کســانی بودم که وارد گروه فنی و مهندســی ستاد شدم. در این گروه نیز ارتباط با صنعت، جزو 
اولین و اساسی ترین اهداف و تأکیدها بود. طرح هایی هم به این شورا داده شد که از جمله طرحی بود که اینجانب ارائه دادم. آن 
زمان در گروه فنی مهندسی و جمع فعاالن شورای انقالب فرهنگی بارها موضوع ارائه و توضیح داده شد. اگرچه ممکن است 
طرح ایرادهایی داشته باشد، از جمله به زعم من از جنس راهکارهای لوکس و تجمالتی برای ارتباط با صنعت نباشد، اما مشکل 
ارتباط با صنعت را بطور واقعی مي تواند حل کند. بخش هایی از طرح هنوز هم قابل ارائه و اجرایی شدن است مشروط به اینکه 

آماده تغییر در سیستمی که به آن عادت کرده ایم، بشویم.
پیشــنهادی که البته در آن زمان با نگاه های شــورای گروه، تا حدی تنزل یافت و در نهایت به یک شــمه ای از پیشــنهاد اصلی 
رســید، این بود که اجازه داده شــود دانشــجو یک ترم را به صنعت برود و بر مبنای کار عملی در قلب صنعت کســب تجربه کند و 
نمره کارآموزی حاصل ارزیابی دقیق این تجربه باشــد. کاری که آلمان از قدیم انجام مي دهد و در آن موفق هم هســت. برای 
مثال آلمان دو نوع مدرک دکتری ارائه می دهد: یکی عملی و دیگری تئوری. مدرک تئوری مانند چیزی است که ما االن اجرا 
می کنیم. اما مدرک عملی نیازمند این است که دانشجو، به صنعت برود؛ لباس کار بپوشد و مشغول کار واقعی شود. به واسطه  
امثال همین رویکرد بود که آلمان به پیشــرفت های قابل توجهی دســت یافت. تمام این رویکردها را مطلعه و زیر و رو کردیم. 
ده ها نشست در ستاد انقالب فرهنگی سابق برای همین موضوع برگزار شد. پیشنهاد اخیر مکتوب و تصویب شد. براساس طرح، 
مثاًل در رشته  ذوب فلزات، دانشجو یک ترم با فرآیند ذوب فلز آشنا مي شود و سپس در صنعت - و نه فقط در البالی کتاب های 
درسی - کار را از نزدیک لمس مي کند. بعدها گفتند چه معنا دارد که دانشجو یک ترم را در صنعت بگذراند. در نتیجه کارآموزی 
به تابستان محدود شد و واحد و نمره آن هم حذف شد و بطور طبیعی االن دیگر موضوع خیلی جدی گرفته نمی شود. زمانی که 
در دانشگاه تدریس می کردم و از آنجا که گرایش تحصیلی ام ذوب فوالد است، دانشجویان را به ذوب آهن اصفهان می بردم تا 

از نزدیک پای دستگاه با فرآیند آشنا شوند.
ضمانت اجرایی تحقق صحیح کارآموزی، وابســته نمودن نمره  دانشــجو به کار عملی در بســتر صنعت اســت که در تغییرات 
اخیر تمهید نشــده اســت. بنابراین طبیعی اســت که دانشــجو از این فرآیند استقبال نکند! ضروری بود در وزارت علوم برای این 
امر ســاز و کار الزم پیش بینی و برای حل آن چاره ای اندیشــیده مي شــد. این حوزه جایی بود که وزارت بهداشــت هوشمند عمل 
کرد. پزشکان خود را به کار عملیاتی متصل کردند و پزشکی که سرکالس درس می خواند، از یک طرف در بیمارستان هم به 

ری
فناو

ت و 
قیقا

 تح
وم،

 عل
رت

وزا
ری 

فناو
ش و 

ژوه
ن پ

ونی
معا

ب 
جار

ی ت
ساز

تند
مس

96



مداوا مشغول است و توأم با کار تئوری وارد فضای عملی نیز می شود. بسیاری از دانشجویان به تبع اساتید خود وارد بیمارستان 
می شوند و کار عملی را می آموزند. ایده من برای کار ارتباط با صنعت، ارتباطی از این جنس است. به این شکل می توان با یک 
کار فکر شده همین ایده را در دیگر رشته های تحصیلی و با نگاهی جدی به فناوری، محقق کرد. کارخانه ها و صنایع بزرگ را 
باید به دانشگاه و هر رشته ی دانشگاهی مرتبط با آن صنعت مرتبط کرد و در واقع دانشجو را به دل صنعت برد. چطور است که 
رئیس بیمارستان، اغلب استاد دانشگاه است؟ خوب است رئیس فالن کارخانه ی تولید پارچه  هم استاد دانشگاه یا عضو هیأت 
علمی رشــته نســاجی باشــد؛ یا بالعکس مدیر واحد تولید صالحیت تدریس داشــته و در دانشگاه در رشته مربوط درس دهد. این 
موضوع نیازمند یک بازساخت فرهنگی است و باید به این درک برسیم که چنین کاری هیچ اشکالی ندارد. وقتی استاد دانشکده 
نساجی امیرکبیر، برای مثال، در صنعت مربوط فعال باشد، با شناخت بهتر از هر دو فضا می تواند منشأ کارهای بزرگ از جمله 

ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت باشد.
* حضرتعالی مهم ترین چالش را در عرصه کالن چه می دانید؟

به نظر من مهم ترین چالش در فرهنگ و نگاه های ما چه در سطح کالن و چه در سطح تخصصی است. برای تببین موضوع، 
بد نیست پاسخم را با مروری بر یک رویداد حین فعالیتم در دوره تدریس در دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه مواد و انرژی 
آغاز کنم؛ در دانشگاه صنعتی شریف دانشجویان زیادی داشتم که از میان آنان، چند نفری که خیلی پویا و محقق بودند، عالقه 
داشتند کار علمی نتیجه بخش انجام دهند، در آستانه فارغ التحصیلی از من برای ادامه تحصیل در خارج از کشور و انتخاب دانشگاه 
مناسب راهنمایی خواستند. اتفاقا چند هفته بعد، اینجانب رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی شدم. فضای پژوهشگاه مواد و انرژی 
به عنوان یکی از مجهزترین و کاراترین پژوهشــگاه های آن دوره با امکانات زیرســاختی قابل توجه و فضای ایده آل برای کار 
تحقیقاتی پژوهشگر بخوبی با اهداف دانشجویان فوق مطابقت داشت. لذا به موازات اشتغال در مسئولیت تازه، همان دانشجویان 
با درخواســت راهنمایی در خصوص انتخاب دانشــگاه مقصد برای ادامه تحصیل و کار پژوهشــی نزد من آمدند. علت خروج از 

کشــور را جویا شــدم. آزمایشگاه های مجهزتر، اساتید و خدمات 
آزمایشگاهی بهتر، که مسلماً نتیجه  کار را بهبود خواهد بخشید، 
استدالل اکثر آنان بود. برایشان بیان کردم که تمام امکانات مورد 
نیاز همین جا و در ایران هم وجود دارد و با مطلع ســاختن آنان از 
مسئولیت تازه ام و قول مساعد برای تسهیل زمینه استفاده آنان از 
این امکانات، ماندند و به کار پژوهشــی در داخل کشور پرداختند. 
از آنجا که گروهی تیزبین و دقیق بودند، به پیشــرفت های قابل 

توجهی هم نایل آمدند.
بســیاری از آزمایشــگاه ها و بخش های تحقیقاتی پژوهشگاه 
قبل از آن تاریخ، تعطیل و دستگاه ها بالاستفاده بود. اما با حضور 
دانشــجویانی که نخســت برایشان غیرقابل باور بود که بتوانند از 
این امکانات اســتفاده کنند، آزمایشگاه ها و تجهیزات منحصر به 
فرد با قیمت های میلیاردی، که داشتند خاک می خوردند و با کهنه 

در ســال های معاونتــم در وزارت 
فرهنــگ و آمــوزش عالــی، تامین 
اعتبارات پژوهشی از محل نصف دو در 
هــزار فروش صنایع، تهیه تجهیزات 
و ملزومــات آزمایشــگاهی، تعمیر و 
بازسازی وسایل نیازمند تعمیر و تازه 
از کار افتــاده و خدمات مربوط به تهیه 
و توزیع منابع علمی مورد توجه خاص 
اینجانب و مقامات مافوق قرار داشت. 
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شــدن و ســپری شــدن تاریخ مصرفشان، داشتند هدر می رفتند، با ورود نیروهای تازه نفس، فعال شدند. بعضی آزمایشگاه ها که 
مدت ها باز نشده و تا یک بند انگشت غبار گرفته بودند، با ذوق همین افراد تمیز شد و دستگاه ها در چرخه بازدهی قرار گرفت. 
اما همه چیز ساده نبود و مقابله های جدی فراروی این نگرش وجود داشت. به محض ورود دانشجویان به آزمایشگاه  و آغاز  کار، 
یک عضو هیأت علمی سراسیمه سر مي رسید تا پریشان حال نسبت به حضور پژوهشگران جوان در پژوهشگاه اعتراض کند. 
خیلی ها ادعای مالکیت داشتند و از این که چند غریبه به آزمایشگاه که متعلق به آنها وارد شوند، خشمگین مي شدند. ولی وقتی 
در باره کارهای انجام شده در آزمایشگاه طی سال های قبل از آنها سوال مي شد، مطلبی برای گفتن نداشتند. با ساعت ها گفت 
و گو و دلیل آوردن، قدری آرام مي شدند و بعد دو باره اعتراض و گله را سر مي دادند؛ بخصوص وقتی حاصل کار نیروهای جدید 
که چندین برابر بیشتر و مفیدتر از کارهای روتین قبلی بود بطور عریان، نمایان مي شد. با این استدالل که فارغ التحصیالن نخبه 
تازه پای گذاشته به پژوهشگاه، خدمتگزاران شما و آزمایشگاهتان هستند و از آن جایی که فرصت ارزشمند شما برای غبارروبی 
از این دستگاه ها محدود است، این وظیفه به همین چند نفر که اتفاقاً فرزندان خلف همین سرزمین اند، محول شده است. اگرچه 
این گفت و گو تأثیر داشت اما گاهی اعتراض ها و غرولندهایی نسبت به حضور غریبه ها در پژوهشگاه شنیده می شد. اما این نگاه 
مبنی بر استفاده از ظرفیت پژوهشگاه اثر مثبت خود را نمایان ساخت، به طوری که سرانه تولید مقاالت علمی و ثبت اختراعات و 

خدمت رسانی پژوهشی حتی از دانشگاه صنعتی شریف که جزء پیشرو ترین بود، نیز در آن دوره بیشتر شد.
در سال های 1387 و 1388، پژوهشگاه در 3 محور »مقاله«، »پتنت« و »درآمد« رشد قابل توجهی را تجربه کرد و موسسات 
مشــابه را پشــت ســر گذاشــت. نگاهی به منحنی های آماری آن دوره، رشد صعودی قابل توجهی را نشان می دهد. لکن تحمل 
نگاه جدید، دیرپا نبود و با تالش و سنگ اندازی ، گروهی مانع از ادامه این رشد شدند. مقام ما فوق وقت هم تحت تاثیر مخالفین 
زحمت را کم کرد و بکارم پایان داد. ســرانه فعالیت بعد از آن را با قبل مقایســه کنید. از میزان افت تعجب مي کنید. قصد ندارم 
بگویم کاری کردم اما تعدادی از سرآمدها و نابغه های دانشگاه های کشور مانند شریف و تهران و علم و صنعت و امیرکبیر و امام 
خمینی را که جزو شــاگردان اول بودند و بطور طبیعی چشــم 
به خارج داشــتند، با اعمال سیاســت باز و شفاف علمی، جذب 
کردم و کارهای پژوهشــی اثرگذار آنها را تشــویق نمودم. آنها 
هم وقتی آنچه در خارج سراغ مي گرفتند، در وطن خود یافتند، 
با طیب خاطر و تالش مضاعف، اعتالی علمی برای کشــور 
آفریدند و توانستند خود را وارد معتبرترین محافل و مجالت بین 
المللی نمایند. همه این  دستاوردها بدون خرج کردن هزینه ی 
مازاد بود. در همین دوره سه آزمایشگاه جدید راه اندازی شد و 
بخشــی از تجهیزات مورد نیاز در خود پژوهشــگاه ساخته شد. 
اگرچه پژوهشگاه دستاوردها و کارایی قابل قبولی ارائه داد که 
بسیاری آن را دوران طالیی پژوهشگاه می نامند، اما این مسیر 
تداوم نیافت و جایگزین من در پژوهشــگاه، با این اســتدالل 
که پژوهشــگاه بودجه ای برای نان خور اضافه ندارد، از فردای 

اگرچــه از ابتــدای انقالب موضوع 
ارتباط با صنعت وجود داشته و بر تقویت 
آن نیز تأکید می شده اما متأسفانه این 
روند روز به روز تضعیف شده بطوری که 
امروز کار آموزی دانشجویان در صنعت 
در عمل در حد آخرین اولویت است و چه 
مسئوالن اجرایی و چه سیاستگذاران ما 
بیش از عمل به کار تجمالتی لوکس و 

پر زرق و برق عالقه نشان داده اند. 
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همان روز عذر تمامی دانشجویان و پژوهشگران جذب شده توسط 
اینجانب را خواست. این در حالی بود که یک فارغ التحصیل مقطع 
فوق لیسانس شریف، با انگیزه ای باال و اشتیاق به کار اثربخش، 
بعضاً تا پاسی از شب به کار پژوهش با رغبت و میل باطنی ادامه 
می داد تا موسسه محل خدمتش و کشورش را سرافراز کند. جوانی، 
انگیزه، تالش مضاعف، شــادابی و اعتماد به نفس ســبب تحقق 
کاری اثربخش در راستای اعتالی علمی کشور بود که در وجود 

جوانان وطن، هر روز پررنگ تر از قبل جلوه می کرد.
اما با تغییر مدیریت، جوانان پرشــور و پرکاری که جذب کرده 
بودم، به بهانه کاهش نان خور اضافی، ناگهان اخراج شدند! نتیجه 
این اقدام، مهاجرت به خارج ایشان و ماندگار شدن اغلب آنها در 
خارج بود! آنها مي گفتند که رفتاری با آنان صورت گرفته که درخور 
شــأن یک پژوهشــگر نیست. ذکر این مثال یکی از اساسی ترین 
مشــکالت ســاختاری به خصوص دانشگاه ها و پژوهشگاههای 

کشــور را مشــخص مي کند. اعتالی کشــور در گرو ارتقای نوع نگاه است.  نگاه هایی که از ساختاری معیوب و مشکل دار نشأت 
گرفته اند، قادر به بهبود شرایط نیستند. برای حل مشکل کشور در حوزه های گوناگون از جمله فناوری و صنعت، نخست باید 
درد اصلی و ریشه ای یعنی نگرش ها و رویکردهایي که بر مبنای فرهنگ غلط نهادینه شده، تصحیح و یا از نو ساخته شوند، تا 

بعد بتوان پویایي علمی و پیشرفت واقعی را شاهد بود.
* به فرهنگ اشــاره کردید، مهم ترین چالش و تعارض ما در عرصه ارتباط با صنعت چیســت و چه اقدام مهم یا 

اقدام هایی باید مورد توجه جدی قرار بگیرند؟
همان طور که عرض کردم، مهم ترین چالشــی که باید به حل آن پرداخت، فرهنگ اســت. متأســفانه ما ایرانیان در کارهای 
اجرایی فرهنگ ضعیفی داریم. ما فرهنگ کار نداریم. بیشتر ما با کارهای عملی میانه  خوبی نداریم. این روند از دیرباز در نظام 
آموزشی و آموزش عالی کشور ریشه دوانده و متأسفانه در دوره های گوناگون نیز به اصالح آن نپرداخته ایم و روندی عمل گرا و 
اجرایی برای بهبود آن در پیش نگرفته ایم. فرهنگ ترویج تجربیات چالش بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد و نیازمند 
بررسی موشکافانه و دقیق است. می بینیم که از هزاران و صدها سال پیش، دانشمندان برجسته ما همچون ابوعلی سینا، فارابی 
و شیخ بهایی که به آنها افتخار می کنیم، تجربه، مهارت و علم خود را به تعداد اندکی از شاگردان انتقال دادند؛ اگرچه دانشمندان 
برجسته و بسیار بزرگی بودند، ولی علم خود را به هر کسی نمی آموختند و اگر هم به این کار همت می ورزیدند، صرفاً به افراد 
مورد وثوق مي آموختند تا بدست نااهل نیفتد. در تاریخ نمی بینیم که این دانشمندان، تعداد کثیری را پای درس خود نشانده و به 
آنان آموخته  باشند. فرهنگ نیاموختن اسرار علمی به دیگران ریشه در تاریخ و خلق و خوی دیرینه ما دارد و حتی در امور جزیی 
هم، به رفتار طبیعی ما بدل شــده اســت. مثاًل در یک کارگاه ریخته گری یا تراش کاری، اســتادکار ماهر، وقتی قصد دارد قسمت 
حساس و رمز کار خود را پیاده کند، شاگرد خود را به اصطالح پی نخود سیاه می فرستد. چون باور دارد بر مال شدن رموز و فوت 

الزم اســت که شورای عالی انقالب 
فرهنگی، فرهنگ صحیح را تبین کند 
و آن را جا بیندازد. در گام نخست باید 
فرهنگ صحیح در سطح سیاست های 
کالن کشــور اصالح و به مجریان ابالغ 
شود؛ تا دیگر شاهد فیلتر شدن منابع 
مفیــد و آموزنده علمی در ســطح کالن 

کشور نباشیم.
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و فن  حرفه اش امنیت کاری او را به خطر مي اندازد.  این فرهنگ در جامعه  علمی و اقتصادی ما هم وجود دارد و آســیب های 
فراوانی به کشور و جامعه تحمیل مي کند. غربی ها پس از رنسانس، روش برعکس را انتخاب کردند. آنها علم را متعلق به همه 
دانستند و با آموختن علم به همه، موجبات توسعه آن را فراهم آوردند. البته ریسک انتقال علم به دشمنانشان و از جمله نااهالن 
)از نظر آنان( را هم پذیرفتند و خســارت آن را هم پرداخته و مي پردازند. ما متأســفانه از فرهنگ خود به جایی نرســیدیم و معدود 
دانشمندانی که داشتیم هم وقتی چشم از جهان فروبستند و به زیر خاک رفتند، علم را با خود بردند و مدفون کردند؛ در حالی که 
در به نظر مي رســد فرهنگ دینی ما، زکات علم را آموختن به دیگران بداند. امروز شــرایط جامعه ما تغییر کرده. مراکز علمی ما 
خواه ناخواه راه غرب را فرا رو دارند و تا حدی پیاده مي کنند، ولی دغدغه ته ذهن یعنی فرهنگ ســنتی هم وجود دارد. خیلی ها 
تالش مي کنند از غرب عقب نیفتند. در ضمن نمی خواهند انحصارشان را هم از دست بدهند. پس دچار تضاد شده اند و جلوی 
پیشرفت هم وطنانشان را مي گیرند و در راه آنها سد و مانع بنا مي کنند، اگر چه این کار هم درد سر دارد. این تضاد چالشی است 
که یک جا باید حل شود. الزم است که شورای عالی انقالب فرهنگی، فرهنگ صحیح را تبیین کند و آن را جا بیندازد. در گام 
نخست باید فرهنگ صحیح در سطح سیاست های کالن کشور اصالح و به مجریان ابالغ شود؛ تا دیگر شاهد فیلتر شدن منابع 

مفید و آموزنده علمی در سطح کالن کشور نباشیم.
* این نگاه را یك مدیر چگونه می تواند تســری ببخشــد و شــما چگونه در دیگر بخش های فعالیتتان تحقق این 

رویكرد را ادامه دادید؟
باید این واقعیت را بپذیریم که اگرچه یک مدیر اجرایی، در نقش  تصمیم گیرنده و هدایت کننده خواســته ای دارد، اما بخش 
قابل توجهی از کار، از جمله زیرســاخت ها، مســیر و خط مشــی ها حاصل تصمیم و نگاه وی نیســت. در حقیقت یک مدیر تابع 
سیاست های کالن اعمال شده از سطوح باالتر است. اعتقاد دارم باید سلسله مراتب رعایت شود و وقتی سیاست کالن، کاری 
را  از من می خواهد وظیفه دارم که آن را به نحو احســن انجام دهم. اگر به من بگویید ترغیب به چاپ مقاله در مجله خارجی 
کار صحیحی بوده یا خیر، ممکن اســت بگویم: خیر! اما این تصمیم مســئولین امر و سیاســت نظام بوده،  زیرا کشــور مي بایست 
در عرصه جهانی کسب افتخار علمی کند تا حرفی برای گفتن داشته باشد. لذا هر کس مقاله ISI بنویسد، از او حمایت و تقدیر 
می شود. بنابراین، ما راهی را پیش گرفتیم که بزرگان قوم از ما خواستند. بنده جزو کسانی بودم که قادر به نوشتن مقاله ISI بودم 
ولی از آن جایی که سیاست در دوره  معاونت من، مبتنی بر مقاالت فارسی بود، علی رغم این توانایی، تعداد زیادی مقاله فارسی 
نوشتم و تمرکزم را صرف نوشتن مقاالت فارسی نمودم. اما بعد متوجه شدم که به مقاالت علمی فارسی امتیاز داده نمی شود. 
پس مقاالت ISI را توســعه دادم. این موضوع به سیاســت آن دوره مربوط می شــود و امروز نیز سیاســت خاص خود را دارد. مثاًل 
این که اخیراً معاونت پژوهشی بر افزایش سهم مقاالت ترویجی تاکید می کند! بنابراین کار ما براساس سیاست های کالن انجام 
می شود. باید با توجه به زیرساخت های فرهنگی و تنظیم سیاست های ماندگار که یک روند تا رسیدن به سرانجام را دنبال کند، 

از ابتر ماندن کارها جلوگیری کنیم.
اخیراً دکتر ســرکار دبیر ســتاد توســعه فناوری نانو در جمع فرهیختگان علمی سخنرانی مبسوطی در باره ضرورت ثبت پتنت 
ارائه دادند. پس می بینیم که اکنون گرایش به طور جدی به سوی پتنت است. حال اگر چه بنده از جمله آن هایی هستم که در 
این حوزه فعال شده ام، ولی ممکن است نظر شخصیم چیز دیگری باشد؛ معتقدم پتنتی که فروش نرود، صرفاً کشور را متحمل 
هزینه مي سازد.  اما در صورتی که زمینه تجاری سازی و فروش پتنت ایجاد شود، مي تواند ارزآور و سود ده باشد. در اینجا این که 

ری
فناو

ت و 
قیقا

 تح
وم،

 عل
رت

وزا
ری 

فناو
ش و 

ژوه
ن پ

ونی
معا

ب 
جار

ی ت
ساز

تند
مس

100



آیا کشور از زیرساخت ارزآوری برخوردار است یا خیر، موضوعی است که باید به طور جدی بررسی شود. تجربه گذشته بنده نشان 
مي دهد که زیر ساخت الزم برای وارد ساختن ارز حاصل از فروش علم فعال در کشور وجود ندارد.

یکی از چالش های قابل رفع کشــور در زمینه پژوهش، اصالح مدیریت اســت. کوچکترین کمک به تحقیق در یک موسســه 
علمی مانند دانشــگاه شــریف این اســت که برای مکان یابی نصب تجهیزات خریداری یا ســاخته شده،  اقدام جدی و عاجل به 
عمل آورد. تعجب در این اســت که دانشــگاهی با این اســم و رســم، تا حاال نتوانسته چند متر فضا برای نصب تجهیزاتی که هم 
روز به روز بواسطه استفاده نشدن، مستهلک می شوند و هم زمان گارانتی آنها به اتمام می رسد، اختصاص  دهد و پژوهشگران 
را از بال تکلیفی برهاند. کشوری که هزاران کیلومتر مربع وسعت دارد، زیر ساخت الزم برای تخصیص چند متر جا برای نصب 
تجهیزاتی که تهیه آنها جزء آرزوهاست، ندارد! بدیهی است این نوع مدیریت، هزینه های تکراری و چندباره را ایجاب می کند. 
مشکل اینجاست که در کشور جا زیاد هست، نیروی انسانی وجود دارد که کارآمدی الزم را برای به کارگیری تجهیزات موجود 
به کار بندد، اما مدیریت صحیح حاکم نیست. هر سیستمی نیاز به بازخورد دارد که این مهم نیز کم تر مورد توجه قرار می گیرد 
و سیستمها فاقد بازخورد هستند. ما نیرو و ظرفیت های زیادی داریم که از توانمندی و کارآمدی الزم برای کارهایی که بتواند 
اثرگذار باشد و به پیشبرد مسیر، کمک کند، برخورداریم. اما توزیع امکانات و اولویت بندی ها صحیح نیست که در این امر، معاونت 

پژوهشی وزارت علوم می تواند نقشی تعیین کننده و سازنده داشته باشد.
* سپاس از فرصتی که به ما اختصاص دادید.
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نقشی راهبردی در ایجاد قطب های دانشگاهی

گفتگو با دکتر رضا مکنون

معاون پژوهش و فناوری وزیر فرهنگ و آموزش عالی �1360-1363 

دکتر رضا مكنون� 

متولد 1323 - تهران� 

ـ  امریكاـ �1356  دکترای مهندسی منابع آب از دانشگاه واشنگتن 

رئیس دانشگاه کار و پیشه �1358-1359 

رئیس مجتمع دانشــگاهی فنی و مهندســی )دانشــگاه خواجه � 
نصیرطوسی( 1359-1361

معــاون پژوهش و فناوری وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1363-� 
1360

قائم  مقــام وزیــر و معاون پژوهشــی وزیر فرهنــگ و آموزش � 
عالی1364ـ1363

دبیر شورای پژوهش های علمی کشور �1372-1381 

دبیر کمیته توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست از 1392 � 
تاکنون
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با دکتر رضا مکنون معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی ســال 1360 در پارک طبیعت پردیســان یکی از نقاط سبز 
تهــران بــزرگ گفت وگوی خــود را آغاز می کنیم. مکنون از آغاز 
روند پژوهش، در گام های نخستین همراه این مفهوم بوده و 
اکنون با حضور در فضای دانشگاه امیرکبیر، با چگونگی تحقق 
تعامل صنعت و پژوهش از منظر دانشــگاه نیز آشناســت. به 
اعتقــاد مکنون، اســتقالل دانشــگاه های کشــور بــه گونه ای 
کــه بتواننــد مشــی و راهبــرد ویژه ی خود را در مســیر تبدیل 
شــدن به یک قطب داشــته باشــند، یکی از ضرورت های این 

روزهاست.
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* آقای دکتر با سپاس از این که دعوتمان را برای این گفت و گو پذیرفتید. بفرمایید چگونه نخستین گام ها را در 
عرصه  پژوهش کشور برداشتید؟

بالفاصله پس از انقالب اســالمی در دانشــگاه خواجه نصیرالدین از ســال 1359 عهده دار ریاست دانشگاه بودم. سپس سال 
1360 وارد وزارت علوم فعلی شــدم که در آن دوره فرهنگ و آموزش عالی بود. 8 ســال از حضور 12 ســاله ام در دولت، مقارن با 
دوره معاونت مرحوم دکتر حبیبی و 4 ســال در زمان دولت آقای خاتمی بود. در این بازه زمانی، دکتر حبیبی با تصویب شــورای 
پژوهش های علمی، زمینه ساز تصویب طرح های تحقیقاتی شد که هریک به نوبه خود موجب نقش آفرینی پژوهش در آموزش 
عالی و بعدها صنعت کشور بودند. اما معاونت من در وزارت علوم در زمان دکتر محمدعلی نجفی بود و تا ماه های نخست وزارت 
دکتر فرهادی نیز ادامه داشت. پس از این مسئولیت، معاونت پژوهشي شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو را برعهده داشتم. در 
تمام این دوران، به صورت مستمر با مرکز سیاست علمی کشور ارتباط داشته ام؛ اما پس از آن تاکنون کار اجرایی نداشتم و عمدتًا 

به صورت مشاور، عضو هیأت امنا و همچنین معاون کمیته توسعه پایدار سازمان محیط زیست فعالیت خودم را ادامه داده ام.
* نگاهی داشته باشیم به سال 1360. جنابعالی آن سال ها معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بودید. 
رویدادهای فراخور انقالب اســالمی، فضای سیاســی مراکز آموزش عالی و مقارن شدن این دوران با سال های 
آغازین دفاع مقدس، شرایط پژوهش و فناوری را خاص ساخته بود. سناریوی کشور برای توسعه پژوهش چه بود؟

فضای عمومی آن دوره، بیش تر معطوف به آموزش عالی بود و کارهای پژوهشی- تحقیقاتی چندان شناخته نشده بود؛ اما از 
وقتی که به عنوان اولین معاون پژوهشی یا بهتر بگویم تنها معاون وزارتخانه کارم را با دریافت حکم مسئولیت آغاز کردم، روند 
تحقیق کارهای نخستین و ابتدایی خود را آغاز کرد. زمانی که به من حکم مسئولیت دادند آزمون های تخصصی پزشکی نیز در 
وزارت علوم برگزار می شد؛ از همان سال های آغازین انقالب اسالمی، ایجاد ساختارهایی که تحقیق و پژوهش را سامان دهی 
کنند، در ذهن مسئوالن ایجاد شد. دفتر نخست وزیری در زمان بنی صدر دنبال ایجاد یک مرکز سیاست تحقیقات علمی در ابعاد 
کلی و بزرگ بود و این نمونه را با الگوبرداری از مدل فرانسوی دنبال می کرد. این ساختار شکل نگرفت ولی به شکل سازمان 
پژوهشهای علمی و صنعتی نمایان شد. هسته اصلی این سازمان الگو برداری شده از یک مرکز تحقیقاتی باالدستی در فرانسه 
بود که تمامی راهبردها و سیاست های کلی علم و فناوری این کشور را مسیر می داد. پس از مرکز سیاست های علمی و پژوهشی 
کشور، سازمان اسناد نیز با همین تفکر شکل گرفت. اما اختالف نظرهای جدی بر سر آن وجود داشت؛ در واقع در کشور فرانسه 
تمامی سیاست ها و کارهای علمی و تحقیقاتی به این مرکز وابسته هستند و اعتبار و راهبرد تحقیقاتی خود را از این مسیر دریافت 
می کنند. شورای پژوهش های علمی کشور که دبیرخانه ی آن در ریاست جمهوری و توسط شخص رئیس جمهور تشکیل شده 
بود ترکیبی بود از نمایندگان وزارتخانه ها و معاونانی که نخســتین گام ها را برای سیاســت گذاری تحقیق و پژوهش و کارهای 
تحقیقاتی برمی داشــتند. یکی از مأموریت های این شــورا، مســیردهی به تحقیق و پژوهش کشــور بود که فرآیند خود را از سال 
1368 آغاز کرد و نخستین گام ها برای اختصاص دادن درصدی از بودجه جاری کشور به کارهای پژوهشی از همین نقطه آغاز 
شــد. آن ســال ها بحث برای اختصاص بخشــی از بودجه جاری به تحقیقات چیزی بین یک تا 1.5 بود و در حقیقت ســنگ بنای 

اختصاص بخشی از بودجه به پژوهش از همانجا آغاز شد؛ رقمی که هنوز هم محقق نشده است.
* مبنای یك تا یك و نیم درصد چه بود؟

از همان دوران، یکی از شاخص های مهم توسعه هر کشوری تحقیق و پژوهش به شمار می رفت و نهادهای نظارتی دنیا از 
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جمله سازمان ملل و همچنین یونسکو بر توسعه امر پژوهش و تحقیقات تاکید داشتند. بر همین اساس، روند توجه به تحقیق 
و پژوهش در ســطح عالی و سیاســتگذاری کشــور ما نیز آغاز شــد. حرف اصلی این بود که برای توســعه بخش تحقیقات، باید 
ســرمایه گذاری صورت بگیرد.  منتها تفاوت نگاه  جدی میان پژوهش و ســرمایه گذاری روی آن در دیگر کشــورها با کشورهای 
کم تر توسعه یافته ای چون ایران وجود داشت. آنان جمع سرمایه گذاری خصوصی به عالوه سرمایه گذاری دولتی را مبنای سرمایه 
گذاری در پژوهش می دانستند، در حالی که کشور ما نقش بخش خصوصی نزدیک به صفر بود و عماًل چیزی به نام سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در تحقیق و توسعه وجود نداشت. این امر موجب می شد تمام بار سرمایه گذاری، حمایتی، توسعه ای و پژوهشی 
کشور بر دوش دولت سنگینی کند. همه از دولت توقع داشتند سرمایه گذاری پژوهش را انجام دهد، بنابراین دولت هم هیچ وقت 
چنین پولی نداشت و هنوز هم ندارد؛ در نتیجه، سرمایه گذاری پژوهشی کشور ما همواره ناکام مانده است. هنوز هم تصمیمی 

جدی برای سرمایه گذاری در حوزه پژوهش که از سوی دولت یا بخش خصوصی صورت گیرد، وجود ندارد.
در آن برهه عماًل در وزارتخانه اتفاق خاصی برای پژوهشی نمی افتاد و معاون پژوهش صرفاً جلسات را با روسای دانشگاه ها 
و معاونان برگزار می کرد. عمده کارمان دعوا در دولت برای گرفتن بودجه کارهای تحقیقاتی بود، دانشگاه ها معاون پژوهشی 

نداشتند که بعدها سازمان برنامه و بودجه چنین ساختاری را تعریف کرد.
در واقع نقش وزارت آموزش عالی به عنوان واسطه ای میان دولت و برنامه ها از یک سو و دانشگاه ها از سوی دیگر بود. اما 
بیش ترین تالش چانه زنی به منظور گرفتن بودجه صورت می گرفت. معمواًل ســایر وزرا در آن دوره همراهی چندانی نداشــتند 
و پژوهــش را امــری غیــر ضــروری تلقی می کردند. باید مجلس اقدامی در نهایت صورت می داد و از آن جاکه همراهی کافی در 
مجلس وجود نداشت بخش قابل توجهی از بودجه پیشنهادی برای پژوهش را کاهش می داد. بنابراین بودجه  پژوهشی هیچ گاه 
رنگ واقعیت نگرفته است. شاید بتوان عدم وجود یک نگرش جامع را مهم ترین دلیل این امر دانست و از سویی چون الگوی 
توسعه در کشور ما صحیح پایه ریزی نشده است و هنوز انگیزه ای برای پایه ریزی یک الگوی توسعه ای صحیحی وجود ندارد، 

روند یادشده کمابیش پابرجاست.
* اما ریشه ی  این چالش در کجاست؟ 

تحقق نیافتن توجه به سرمایه گذاری در امر پژوهش، ناشی از نوع نگرش و ساختار فرهنگی اجتماعی و البته مدیریتی ماست. 
مسئوالن ما از یک سو و مردم از سوی دیگر، چندان باور و شناختی نسبت به اثر پژوهش ندارند. چراکه طعم نتایج پژوهش را 
نچشیده اند و در سیاستگذاران و مدیرانمان نیز اعتقادی مبتنی بر گشایش راه توسعه کشور از معبر تحقیق و پژوهش جاری نیست. 
البته مدیران اجرایی برخی از دولت ها، آن هم به صورت جزیره ای و در مقاطعی، بر محورهایی تاکید داشتند و از پژوهش حمایت 
می کردند؛ مثاًل در دوره دولت آقای خاتمی تاکیدی جدی وجود داشت تا چند محور راهبردی کلی در حوزه علم و فناوری دنبال 
شود. بر همین اساس تکلیف کردند شورای پژوهش ها حتماً چند محور مهم و مشخص را با مکلف ساختن دستگاه ها دنبال کند 
تا در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. نانوفناوری بر اساس همین رویکرد به طور جدی دنبال و ستادی برایش ایجاد 
شد. نانو و چند حوزه ی دیگر حوزه های بسیار نو و کمتر شناخته شده به شمار می رفتند، که به عنوان اولویت های محوری دنبال 
شــدند. اگرچه در آن زمان چیســتی و ضرورت نانوفناوری و این حوزه و این که در آینده قرار اســت چه دردی از کشــور را دوا کند، 
مشخص نبود. این امر موجب شد تا در حالی که در رشد علمی نانو و تولید مقاالت جزو برترین ها هستیم، اما در بحث تجاری 
سازی و ورود به بازار و جلب سرمایه در این حوزه پیشرفتی حاصل نشده است. اکنون در این حوزه نیازمند سرمایه گذاری های 
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عظیمی هستیم تا بتوانیم بازار این حوزه فناوری را به دست بیاوریم زیرا ورود این فناوری به صنعت نیازمند شناختی صحیح از 
بازار و آماده ساختن صنایع برای پذیرش این فناوری است.

همان طور که عرض کردم، به نظر می رسد عمده ترین مشکل این است که همه انتظار داشتند و هنوز هم انتظار دارند تمام 
سرمایه گذاری پژوهش توسط دولت انجام شود و طبیعی بود که دولت ها با توجه به اولویت های جاری خود هیچ گاه نتوانند از 
عهده ی چنین مســئولیتی برآیند. شــاید یکی از مهم ترین دالیلی که پژوهش را از ســالیان پیش ناکام گذاشــته و مانع شد تا این 
حوزه آن طور که باید و شاید پیشرفت کند، این اختالف نگرش باشد. حمایت های دستگاه های قانون گذاری، سیاست گذاری 
و اجرایی نیز مشکلی مضاعف بر سر راه پژوهش بود. همواره ردیف  بودجه های پیش بینی شده برای پژوهش ذیل برنامه های 
توسعه ای به قدری غیر واقعی بزرگ بوده که بسیاری از صاحبنظران اذعان می کردند که حتی اگر چنین بودجه ای تصویب شود 

بسیار بعید است که محقق و در مسیر پژوهش هزینه شود!
* برگردیم به همان دوره؛ در مسیر پژوهش چه اقدامات و سیاست هایی پیش روی بود؟

همان طور که می دانید، موضوع پژوهش از همان ســال های اولیه که معاون پژوهش وزارت فرهنگ و آموزش عالی بودم، 
موضوعی جدی در کشورهای غربی بود اما چون در ایران کسی کاری صورت نداده بود، در ایران شناختی نسبت به این موضوع 

وجود نداشت. 
تا این که به تدریج با کارهای حمایتی، توسط شورای عالی پژوهش گام هایی برای آموختن روند و فرهنگ سازی تحقیقات 
پیموده شــد. به خاطر دارم حتی به تحقیقاتی با موضوعات پیش پا افتاده ای مثل تحقیق درباره النه زنبورها اعتبار اختصاص 
می دادند و در مجالت آن زمان منتشر می کردند. شاید امروزه با نگاهی به مجالت آن سال ها به نظر برسد این چنین تحقیقاتی 
فایده ای ندارد، اما باید در نظر داشــت در آن زمان صرفاً اولویت این بود که با انجام تحقیق به هر شــکل، فرهنگ و زمینه کار 
پژوهشی فراهم شود. دست استادان برای کار تحقیق باز بود و هر موضوعی را که تمایل داشتند برای تحقیق انتخاب می کردند و 

وزارتخانه هم اعتبار الزم را اختصاص می داد.  بنابراین اولویت بندی 
و نقشه راه مطابق آن چه که امروزه در اختیار داریم وجود نداشت؛ 
زیرا نفس تحقیق کردن، مهم تر از موضوع تحقیق بود. االن شاید 
بســیاری از افراد به آن تحقیق های چاپ شــده در مجالت خرده 
بگیرند مبنی بر این که تحقیقات انجام شده هیچ دردی از کشور 
دوا نکرده اما هرچه بوده به هر حال مقاله بوده و منتشر شده است. 
تمامــی مقاالت آن دوره در کتابخانه مرکز تحقیقات سیاســت 
علمی کشــور قابل دســترس است. نگاهی به این مقوالت نشان 
می دهد موضوع و محور پژوهش اولویت پایین تری نسبت به کار 
پژوهش داشــته اســت، زیرا قصد این بوده که استادان را ترغیب 
کنند تا عالوه بر تدریس در عرصه کار پژوهشــی قدم بگذارند و 
این امر را جزو وظایف خود بدانند. اکنون کار طوری شــده که از 
این سوی بام افتاده ایم و رسالت یک استاد دانشگاه در ارائه مقاله 

حرف اصلی این بود که برای توســعه بخش 
تحقیقات، باید سرمایه گذاری صورت بگیرد 
منتهــا تفاوت نــگاه  جدی میــان پژوهش و 
ســرمایه گذاری بر روی آن در دیگر کشورها با 
کشورهای کم تر توســعه یافته ای چون ایران 
وجود داشت. آنان جمع سرمایه گذاری خصوصی 
به عالوه سرمایه گذاری دولتی را مبنای سرمایه 
گذاری در پژوهش می دانستند، در حالی که کشور 
مــا نقش بخش خصوصی نزدیک به صفر بود 
و عمــالً چیزی به نام ســرمایه گذاری بخش 

خصوصی در تحقیق و توسعه وجود نداشت.

ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب معاونین پژوه
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خالصه شده است! مقاله دادن تنها مالک و مؤلفه ی کار علمی قرار گرفته است، بدون این که در نظر گرفته شود ارائه مقاله باید 
دردی از کشور را درمان  کند. در واقع روندی را که طی کرده ایم الاقل تا این لحظه، نفعی را برای مملکت در پی نداشته است. 
خب،  در چنین فضایی طبیعی بود که مفهوم فناوری آغاز نشده باشد اگرچه بعدها گام گذاشتن در مسیر شناخت اهمیت و 
جایگاه این مفهوم، در شورای پژوهش ها، مرکز تحقیقات، شورای عتف و وزارت علوم محقق شد. دانشگاه ها ارتباطی با فضای 

پژوهشی نداشتند و این که یک معاون پژوهشی جایگاه حائز اهمیتی در دانشگاه داشته باشد، عماًل بی معنا بود! 
همان طور که عرض کردم، موضوع پژوهش ناظر به ایجاد مرکز اسناد بود و این کار حتی بعد از دوره ی معاونت بنده نیز ادامه 
یافت. البته بعدها محورها و سرفصل های جدیدی به دستور کار معاونت پژوهشی افزوده شد. در سال های بعد بود که سیاست ها، 

محورها و اولویت های این معاونت توسط معاونان پژوهشی با سرعت و جدیت بیش تری دنبال شد.
موضوع یک تا یک نیم درصد بودجه پژوهش موضوعی بود که بر ســر آن مانور می دادند و تالش شــد به بودجه پژوهش 
دانشگاه ها توجه شود. با اینکه مجالت علمی چندان معتبری نداشتیم، انتشار ژورنال های تخصصی و مجالت علمی یکی از 
کارهایی بود که اهتمام ورزیدن به این مهم، از همان سال ها و با مستند کردن تحقیقاتی که به برخی از آن ها اشاره کردم آغاز 
شد. در آن سال ها نقش سیاست گذاری باالدستی وزارتخانه و رسالت ایجاد هماهنگی و تعیین خط مشی کمتر مورد توجه قرار 
گرفت به هر حال وزارتخانه نیز چنین نقشــی نداشــت و صرفاً ســاختاری بود برای ســامان دهی آموزش عالی کشور. از این سو 

دانشگاه ها اعتنایی نمی کردند و حرفشان این بود که به عنوان یک نهاد کامال مستقل کاری با وزارتخانه ندارند. 
* در ساختار سازمانی وزارتخانه چه مأموریت هایی برای معاون پژوهشی دیده شده بود؟

در آن دوره وزارتخانه همین یک معاونت را داشــت که مســئولش بنده بودم و معاون پژوهش به عنوان تنها جانشــین وزیر، 
کارهای مختلفی انجام می داد، اما پژوهش به شکل امروزی، جایگاهی نداشت. در آن زمان کتابخانه و مرکز اسناد بخش هایی 

بود که به بدنه تحقیقات اضافه شد تا ساختار تحقیقات را پشتیبانی کند.
مسئولیت من عمدتاً نظارت بر فرآیند امتحانات تخصصی 
بود چراکه در آن دوره امتحانات تخصصی پزشــکی زیر نظر 
وزارت علوم برگزار می شــد. نشست های متعددی با اساتید و 
رؤســای دانشــگاه ها برگزار شد تا به تدریج فرهنگ تحقیق و 
پژوهش در دانشــگاه ها آغاز شود. به عنوان سخنران در حوزه 
اهمیت پژوهش دانشگاه های متعددی حضور می یافتم؛ البته 
کار به کندی پیش می رفت و طبیعی بود که کار جدی صورت 
نگیــرد. زیرا دانشــگاه ها با توجه بــه پیش زمینه ای که گفتم، 
شــناختی نســبت به تحقیق و پژوهش نداشتند. شاید یکی از 
دالیل مهم نبودن پژوهش، وجود نداشــتن دانشــجوی فوق 
لیســانس و دکترا بود. در واقع یکی از اساســی ترین ارکان این 
کار را در کشــور نداشــتیم. دانشجویان مقاطع فوق لیسانس و 
دکتری، به مثابه پشــتیبانان عرصه تحقیق و پژوهش تربیت 

بنابراین بودجه  پژوهشی هیچ گاه 
رنگ واقعیت نگرفته اســت. شــاید 
بتوان عدم وجــود یک نگرش جامع 
را مهم ترین دلیل این امر دانســت و از 
ســویی چون الگوی توسعه در کشور ما 
صحیح پایه ریزی نشده است و هنوز 
انگیزه ای برای پایه ریزی یک الگوی 
توسعه ای صحیحی وجود ندارد، روند 

یادشده کمابیش پابرجاست.
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نشده بودند و به تدریج از سال 60، دانشگاه های ما در مقاطع فوق لیسانس و دکتری که عمومی نبودند، به سوی جذب دانشجو 
در برخی رشته ها قدم بر می داشتند. ورود من به معاونت پژوهشی هم سو با عمومی  شدن دوره فوق لیسانس شد. به مرور مقطع 
دکترا در رشــته های گوناگون ارائه شــد اگرچه جدل هایی بر ســر اعطای مدرک دکتری وجود داشت و سختگیری های بسیاری 
صورت می گرفت. تاجایی که به یاد دارم در حوزه های غیر از پزشکی در هیچ کجای کشور جز انگشت شماری فارغ التحصیل 

دکترا نداشتیم. بدیهی است در فضایی که دوره فوق لیسانس و دکتری عمومی نیست، تحقیق و پژوهش ناشناخته باشد.
سال ها طول کشید و با گذر زمان شورای پژوهش ها توانست به جذب پول برای پژوهش کمک کند. سال 1368، شروع جدی 
حمایت های مالی از فضای پژوهش بود. در آن زمان چیزی حدود 2 میلیارد تومان محقق شد، البته هدف را بزرگ تر پیش بینی 
کرده بودیم،  اما در نهایت رقم تخصیصی به  1/8 دهم میلیارد تومان رسید. تا سال 1368 دستگاهی که قرار بود پژوهش های 
راهبــردی یــک مملکــت را هدایــت کند با یک رقم 2 میلیاردی ایــن کار را انجام می داد. این در حالی بود که صرف هزینه های 

تحقیقاتی یک شرکت بزرگ مثل جنرال موتورز در همان زمان حدود 120 میلیارد تومان بود. 
در دوران جنگ، عماًل حمایت ها از حوزه دفاعی بود و تمامی بخش ها تمرکز خود را بر دادن خدمت به بخش دفاعی قرار داده 
بودند. در آن دوره در وزارتخانه چندین جلسه در دفتر من برگزار شد و ارتش نیازهای خود را در جلساتی با وزارت جهاد مطرح 
می کرد. مثاًل در حوزه شیمی نیازهای داشتند ما دانشگاه های فعال در این حوزه را تقویت کردیم و زمینه ارتباط بخش دفاعی با 
هر بخشی که می توانست نیازی را برطرف کنند، فراهم می کردیم. به خاطر دارم یکی از محورهای مورد نیاز صنعت دفاعی که 
از دانشگاه خواسته شد، پیرامون گازهای سمی کلر بود و دانشگاه اعالم آمادگی کرد می تواند ماسک و تجهیزات خنثی سازی 
آن را تولید کند. عمده ترین تعامالت میان صنعت دفاعی و دانشگاه ها با نقش آفرینی وزارت علوم، پیرامون همین مباحث بود.

* با توجه به تجربیاتی که طی این چندســاله داشــته اید چه اقداماتی بود که می توانست کمك کننده ی این روند 
باشد و یا می تواند ادامه پیدا کند؟

با مروری به گذشــته بررســی می کنیم که کجا موفق و کجا ناموفق بوده ایم و به نظرم باید کار را از جایی بررســی کنیم که 
موفق بوده ایم. یکی از نقطه هایی که از همان سال ها الگوی موفقی را از ارتباط میان پژوهش و کار صنعتی به طور جدی پیاده 
کرد، تعامل وزارت علوم و وزارت دفاع بود و اکنون نیز این وزارتخانه با بســیاری از دانشــگاه های برجســته ی کشورمان از جمله 
صنعتی شــریف و امیرکبیر در حوزه دفاعی همکاری های جدی دارد؛ دلیل این امر روشــن اســت، صنعت دفاعی به طور واضح و 
مشخص بیان می کنند چه چیزی مي خواهد و دانشگاه نیز با درک درستی از این نیاز، مي تواند ظرفیت و توانمندی خود را در حل 
مسئله و برآورده کردن آن به کار بگیرد. از این پروژه ها که االن خیلی انجام شده است اما معاونان آن دوره خیلی با این فضاها 
آشــنایی نبودند و در آن مقطع اینگونه بود که برای کارهای پژوهش و فناوری باید کار در ســطح وزرا به یک توافق منجر شــده 
تا دانشــگاه ها کار را آغاز کنند. نقش وزارت علوم در ایجاد زمینه تعامل میان بخش دفاعی و دانشــگاه ها، الگوی خوبی بود که 
می تواند اکنون در دیگر حوزه ها تکرار شود. کمااین که می شنوم اقداماتی در این حوزه با صنایع نفت، پتروشیمی و دیگر حوزه ها 

صورت می گیرد که محور این تعامل ها وزارتخانه است.
پیش از انقالب اســالمی برای نزدیک شــدن به روند دانشــگاه های غربی ســنت حمایت دولتی از تحقیقات و مجانی کردن 
تحقیق آغاز شد که انصافاً جوابگو بود. همچنین از فارغ التحصیالن و برجستگان نخبه حمایت صورت می گرفت که این روند 

اکنون نیز توسط دولت آغاز شده و باید با شتاب و جدیت بیش تری ادامه پیدا کند.
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روند حمایت از محقق اقدام خوبی بود که در یکی دو اقدام پراکنده صورت گرفت. مثاًل در زمان دکتر معین حقوق استادان 
یک ونیم برابر جهش پیدا کرد. این امر موجب رقابتی شدن این شغل و ایجاد انگیزه برای کارهای تحقیقاتی در میان استادان شد. 
اما این روند اکنون دوباره فروکش کرده است و کم تر کسی می تواند با حقوق استادی ضمن آن که زندگی اش را اداره مي کند 
کار پژوهشــی انجام دهد، در منزل به فکر تحقیق هم باشــد، مقاله هم منتشــر کند! ضمن آن که با همه ی این ها، ممکن اســت 
گزینش دانشگاه نیز او را حائز صالحیت نداند. روندی که به طور جدی در ساختار اجرایی ما نیازمند بازنگری است و متاسفانه 

مؤلفه های بعضاً سلیقه ای، مالک و اولویت هستند.
در حوزه طرح های کالن ملی کارهای خوبی انجام شــد که متاســفانه ناتمام ماند. حتی یکی از این طرح ها در حوزه محیط 
زیست بود که نخست دانشگاه علم و صنعت عهده دار انجام آن شده بود،  اما مسئوالن پروژه با نگاه بلند خود تالش کردند تا 
تمامی بخش ها را درگیر این کار کنند. بنابراین چند دانشــگاه دعوت شــدند تا کار صرفاً با مشــارکت یک دانشــگاه پیش نرود. از 
سوی دیگر نظارت این پروژه نیز به عهده سازمان محیط زیست قرار گرفت. این طرح کالن به اندازه بضاعت خود انصافاً نقش 
قابل توجهی در کنترل آلودگی هوا و مدیریت پسماندها داشت که نتایج آن در قالب کارهای اجرایی نمایان شد. اکنون نیز مشابه 
این اقدامات باید توسط وزارت علوم و به دست دانشگاه ها سامان دهی شود؛ کارهایی که هر دو طرف عرضه و تقاضا مشخص 

و ضرورت آن مبرم بوده و وزارتخانه صرفاً نقش تسهیل گر را ایفا کند. 
اصالح آیین نامه ارتقای اعضای هئیت علمی را می توان یکی از اقداماتی دانست که توانست روند حرکت کند چرخه  پژوهش 
را تا حدودی در دانشــگاه ها به حرکت در بیاورد. ورود معیار پژوهش به این آیین نامه مقدمه ای شــد برای شــناخت اهمیت آن از 
سوی جامعه  علمی کشور و به عنوان یک مالک مهم در ارزش گذاری کار دانشگاهی معرفی شد. با این اقدام، پژوهش از تولید 

دانش سهمی دریافت کرد.
* آقای دکتر چه اقداماتی می بایست در دانشگاه های ما صورت بگیرد تا زمینه ترغیب صنعت به سوی پژوهش 

فراهم شود؟ اقدامات و راه کارهایی که راه پژوهش کاربردی و ارتباط این عرصه با صنعت را هموار کند؟
در تعریف ارتباط صنعت و دانشــگاه، کشــور ما با کشــورهای توسعه یافته و پیشرفته تفاوت های عمده ای دارد. برای تحقق و 
توسعه باید تمامی جوانب آن با هم مورد توجه قرار  گیرد و عوامل آن به موازات هم رشد  کنند، اما در کشور ما این گونه نیست. در 
ایجاد دانشگاه های پژوهش محور یا کارآفرین نیز بسیاری از الزمه ها و جوانب را رعایت نکردیم. در حالی که در نگرش تحولی، 

باید تمامی بخش ها از ریاست جمهوری گرفته تا دانشگاه ها و دانشجویان هنگام و متناسب با یکدیگر به جلو پیش بروند.
 این روزها حرف های زیادی از دانشــگاه های نســل ســوم و یا کارآفرین رایج اســت. بسیاری از دانشگاه های ما خود را مدعی 
کارآفرینی و پژوهش کاربردی می دانند و برای حمایت انتخاب شــده اند، اما در بهترین حالت هنوز از نســل اول یا دوم فراتر 

نرفته اند!
می دانیم که بر اساس این نسل بندی، دانشگاه های نسل نخست، دانشگاه هایی هستند که آموزش را محور خود قرار داده اند. 
در آن دوره دانشــگاه های ما همگی از همین جنس بودند. در این نگرش دانشــگاه های ما مدارس عالی بودند که با برگزاری 
کالس های آموزشی، سطح باالتری از آموزش را نسبت به مدارس ارائه می دادند. این تعریف در همان زمان نیز نسبت به زمانه 

خود عقب بود و دانشگاه های غربی، به طور جدی مشغول کار تحقیق و پژوهش بودند.
در دومین گام پس از دانشگاه های آموزش محور، پژوهش مورد توجه قرار گرفت. به غیر از یک یا دو دانشگاه برجسته مانند 
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صنعتی شریف و امیرکبیر، دیگر دانشگاه های کشور هنوز هم به صورت حقیقی وارد فرآیند پژوهش نشده اند. به همین خاطر در 
دانشگاه های ما، مقاله به صورت فزاینده و غیرطبیعی رشد کرده است. در کنار ناکارآمدی این حجم از مقاالت، تمرکز بر روی 
تولید آن یک بازار سیاه نیز ایجاد کرده که منافع بسیاری را برای قشر وسیعی به همراه دارد؛ برای بازگشت این روند به مسیر 
صحیح خود، بیش از هرچیز باید به ایجاد زمینه برای کاربردی کردن کار پژوهشــی اســتاد توجه شــود. بدین معناکه اگر از عضو 
هیئت علمی دانشگاه و دانشجویش، کار پژوهشی مرتبط با نیاز صنعت خواسته مي شود این احساس را عمیقاً در خود ببینند که 
اگر زمان و انرژی خود را پایه کاری مي گذارد برای خود و کشورش حاصلی در پی خواهد داشت. از استاد دانشگاهی که از امنیت 
شغلی و فراغ اندیشه تضمین شده برخوردار نیست، نمی توان انتظار کار پژوهشی کارآمد داشت. هنوز هم دانشگاه های کشور نیز 
چندان آمادگی برای کار پژوهشی سازگار با کار صنعت ندارند، البته کارهای بسیاری به صورت مقطعی صورت گرفته است، اما 
مادامی که زیرساخت فکری اصالح نشود نمی توان انتظار داشت پژوهش وارد عرصه فناوری و صنعت شود. باید تمهیدی در 

نگرش دانشگاه ها به مقاله نویسی اتخاد شود تا تغییر روند تحقیقات و پژوهش به یک امر نتیجه بخش و مفید منجر شود.
اما نسل سوم دانشگاه ها که در واقع تلفیق پژوهش و فناوری هستند و مفاهیمی چون نوآوری، کارآفرینی، شرکت های دانش محور 
را بیان می کنند، ساختاری کاماًل متفاوت نسبت به دو نسل پیشین دارند. اساساً تیپ دانشگاه های این نسل و دانشگاه هایی که 
خود را خواهان ارتقا به این سطح می دانند، با استانداردهای پیشین متفاوت است. اگرچه تعدادی از دانشگاه های ما مثل شریف 
و امیرکبیر خود را مدعی رسیدن به این سطح می دانند، اما با توجه به ساختارشان در بهترین حالت دانشگاه نسل دو به حساب 
می آیند. اگرچه کارهای زیادی انجام شــده و این دانشــگاه جزو 300 دانشــگاه برتر قرار دارد، اما تا تحقق دانشــگاه نسل سوم راه 
زیادی باقی مانده است. گفته می شود سرانه ی مقاله حائز اهمیت است و بر همین اساس بسیاری از دانشگاه ها، در تولید مقاالت 
دوپینگ کردند اما با نگاهی واقع بینانه در می یابیم که این فاصله به متغیرهای دیگری جز انبوه مقاالت تولیدی بستگی دارد. با 
بررسی دقیق تر درمی یابیم حتی همین تعداد مقاله هم توفیق چندانی را در تولید جریان یا میزان ارجاع نداشته اند. متأسفانه در 

طول این سال ها مقاالت ما جهت دار نبوده اند و این شاید مهم ترین 
عارضه ای باشد که دانشگاه های ما به آن دچار هستند. 

* آقای دکتر شــما اکنون در فضای دانشگاه حضور دارید 
پیشــرفت خوب بچه های دانشجو را که به دنبال فضای 
تئوری صرف نیســتند شــاهد هستید؛ این فضا را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
دانشگاه نسل سوم معطوف به همین راهبرد است و دانشگاه با 
تفکر خود اتکائی، کسب درآمد را از محل شرکت های دانش بنیان 
ادامه دهد و برای گذران خود، اتکایی به دولت نخواهد داشــت. 
بر اساس یک گزارش معتبر، اروپا تا سال 2050 دانشگاه هایی را 
که وابسته به دولت باشند در ساختار خود نخواهد داشت؛ بنابراین 
دانشگاه ها،  برای ادامه حیات خود باید تحوالت جدیدی در ساختار 
خود ایجاد کنند. در واقع دانشــگاه ها مراکز آموزشی و تحقیقاتی، 

مســئوالن ما از یک ســو و مردم از 
ســوی دیگر، چندان باور و شناختی 
نسبت به اثر پژوهش ندارند. چراکه 
طعم نتایج پژوهش را نچشــیده اند 
و در سیاســتگذاران و مدیرانمان نیز 
اعتقادی مبتنی بر گشایش راه توسعه 
کشور از معبر تحقیق و پژوهش جاری 

نیست.
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دســتگاه های اجرائی و نهادهای سیاســت گذار باید برای چنین فضایی آماده شــوند این وضعیت به صورت کنونی ثابت نخواهد 
ماند و قطعاً تا چند سال آینده ناچار هستیم در مسیری که دنیا پیش روی خواهد گرفت، گام برداریم.

در چنین فضایی استارت آپ ها می توانند منجر به یک تحول شوند. به طور مثال در همین حوزه حمل و نقل دیدیم که یک 
کســب و کار مي تواند چه تحولی در ســاختارهای ســنتی ایجاد کند و تمامی بخش ها را تحت الشعاع خود قرار دهد. کشورهایی 
که مسأله حمل و نقل را حل کرده اند، قبل از هر چیز به برداشته شدن روند های پیچیده و دیوان ساالر اقدام کردند و فضایی 
مبتنی بر اعتماد و توسعه زیرساختهارا برای کار استارت آپ ها فراهم کردند. حصارها و موانع را شکسته اند و مهم تر از همه راه را 
برای مراکز علمی خود باز گذاشتند. متاسفانه در کشور ما چون برداشته شدن این چارچوب ها به ضرر خیلی هاست نمی خواهیم 
بلندپروازانه به موضوع نگاه کنیم. اما به رغم آمارها قدرت برتر و باالتر در این میدان نوآوری است. بنابراین باید راه برای توسعه 

این عرصه به واسطه سیاست های تسهیل گری باز شود.
اما یکی از مهم ترین چالش های این کسب و کارها، قانع کردن سرمایه گذارها به حضور در این عرصه است. این فضا جدید 
است و به همین دلیل می بایست سرمایه گذار را با مفاهیم و زیرساخت های الزم آشنا کرد. نقش گسترده ی استارت آپ ها زمانی 
محقق می شود که سرمایه گذاری صورت بگیرد و این سرمایه گذاری در شرایطی نتیجه بخش خواهد بود که امنیت بازار برای 
سرمایه گذار تضمین شده باشد. این اعتماد را باید دستگاه های اجرایی در همکاری با یکدیگر و ایجاد اعتماد در سرمایه گذار دنبال 
کنند. نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این بخش کلیدی است. به طوری که می تواند با هماهنگ کردن دستگاه های 
گوناگون راه را برای جلب اعتماد سرمایه گذار خصوصی و صنعت از یک سو و دانشگاه ها برای رفع نیاز هر یک از سوی دیگر 
تضمین کند. ما اکنون در آغاز این مرحله در کشــور هســتیم و به همین دلیل ســرمایه گذاران وارد این عرصه نمی شــوند. چراکه 

ریسک شرکت هایی را که درکی از ماهیتشان ندارند و آینده سرمایه گذاری برایشان مشخص نیست، نمی پذیرند. 
* وزارتخانه چه راه کارهایی را باید پیش روی بگیرد تا این روند منجر به تحول شود؟

طی چند ســال اخیر، روند خوبی در دانشــگاه ها رخ داد و فارغ التحصیالن لیســانس و غیره صرفاً به دنبال اســتخدام دولتی 
نیســتند و این موضوع ســرآغاز تفکر تازه ای اســت که از این راه بازاری برای کســب و کار و همین طور اشتغال فارغ التحصیالن 
فراهم مي کنند و گرنه غیر از این حالت امکان پذیر نبود تا بتوان بر مبنای روش های سنتی و قدیمی شغل جدید ایجاد کرد. ما 
همه کارها را عماًل به دوش دولت انداخته بودیم. تمام مشــکالت این کشــور را دولت باید حل کند در حالی که در تفکر جدید 
مي توانیم خودمان راهی برای حل مشکالت پیدا کنیم و این تفکر در وزارتخانه و دانشگاه ها نیز باید تسری پیدا کند. تا زمانی 
که تمامی کارها به گردن دولت باشــد نتیجه آن پروژه های ناموفق و ابتری همچون مســکن مهر و امثالهم خواهد بود. دولت 
فقط باید ریسک های سیاسی و زیرساختی را کاهش دهد و تضمین های الزم را برای سرمایه گذاری با پیاده کردن سیاست های 
صحیح و ایجاد اعتماد فراهم کند. مثاًل االن کار خوبی صورت می گیرد و وقتی یک نفر نخبه علمی تمایل به بازگشــت دارد، 
دولت تا یکســال ریســک و هزینه ها را تقبل مي کند تا این اســتعداد بتواند در جایی به کارگیری شــود. همان طور که قبل تر هم 
عرض کردم، این کار درستی بود که سال های پیش از انقالب نیز انجام می شد و در آن زمان دانشکده ها برای پذیرش نخبگان 
خارج از کشــور نیازهای خود را اعالم می کردند و من نیز به عنوان یک فارغ التحصیل با رتبه ی خوب، برای یکی از نیازهای 

دانشکده پلی تکنیک استخدام شدم.
بنابراین، سیاست گذاری و تعیین خط مشی، مسیری است که باید توسط وزارت علوم به طور جدی دنبال شود. در واقع وزارت 
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علوم ما باید نقش همان بنیاد ملی علمی را در کشورهای پیشرفته چون فرانسه ایفا  کند و کارهایی را انجام دهد که در نهایت 
منجر به رشد و توسعه دانشگاه های ما مبتنی بر یک راهبرد کلی شود. تیپ کاری وزارتخانه اکنون این طور نیست و باید با تغییر 
چهره کلی، فعالیت وزارتخانه به سوی سیاست گذاری سازگار با سیاست های اساسی پیش برود. افراد توانمند در سیاست گذاری 
وزارتخانه به کار گرفته شوند که در بخش های گوناگون صاحب نفوذ باشند و بتواند حرف این وزارتخانه را مبنی بر اولویت دادن 

دستگاه ها و تمامی بخش های کشور به پژوهش و فناوری و کارآفرینی به کرسی بنشانند.
در آینده ای نزدیک، شرایط کسب درآمد دانشگاه ها، تولید ثروت و نگرش به فضای کسب و کار دست خوش تحوالت جدی 
خواهد شد و در این مسیر مستقل بودن دانشگاه و ایفای نقش سیاست گذار و نظارت بر حرکت صحیح دانشگاه توسط وزارتخانه 
همانطور که قانون تأکید کرده، می تواند عالوه بر ایجاد زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت، موجب استفاده صحیح از سرمایه ها و 

منابع کشور شده و از حیف و میل شدن منابع جلوگیری کند. 
دانشگاه، خود می تواند با توانمندی خود صنعت را برای اخذ قرارداد ارتباط با صنعت قانع کند و در این میان نقش وزارت خانه 
نقش مشتری یا سفارش دهنده نیست؛ بلکه باید فراهم کننده  اعتماد به نفس در دانشگاه و فراهم کردن بستر برای تسهیل این 
ارتباط باشد. صنعت در چنین فضایی ترسی از انعقاد قرارداد با دانشگاه برای حصول نتیجه ندارد و اطمینان پیدا می کند کاری 
که وزارتخانه ضامن آن باشــد، کار خوبی اســت و نتیجه الزم از این پروژه حاصل خواهد شــد. به این صورت، نقش دانشــگاه در 
جامعه هم پررنگ تر می شــود و صنعت نیز ســود خود را به واســطه ی کار ارزان و علمی دانشــگاه به دست خواهد آورد. اما دولت 
نیز می بایست برای وزارتخانه هایی که چنین نگرشی داشته باشند، اهمیت و اولویت باالتری قایل شود. این گونه، رئیس یک 
شــرکت خودروســازی نیز به این باور برســد که هزینه ی پروژه بســتن با دانشــگاه بسیار مقرون به صرفه تر از ایجاد یک واحد 

تحقیق و توسعه عریض و طویل است.
کشوری که به دنبال پیشرفت است باید بیش از هرچیز به استقالل دانشگاه ها و مراکز علمی خود توجه نماید. بنابراین آزادی 
عمل و خود اتکایی دانشگاه ها به شدت در این دوره باید بیش از هر چیز دیگری در کانون توجه قرار بگیرد. هیئت امنایی شدن 
دانشــگاه ها به صورت جدی می توانند نظارت بر دانشــگاه ها و روند پیشــرفت آنها را به دنبال داشــته باشد. در تمامی بخش ها و 
مســئولیت ها باید نقش راهبردی و اثرگذار وزارتخانه در سیاســتگذاری و خط مشــی های غیر متعارف با سیاست های دانشگاه 
مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین باید دوباره تالش  شود استقالل از دست رفته  دانشگاه ها برگردد. چراکه دانشگاه مستقل بهتر 
می تواند به رسالت های خود عمل کند و کارش را بهتر انجام می دهد. بنابراین کاهش وابستگی دولتی دانشگاه ها را مهم ترین 
الزام پیش روی وزارتخانه می دانم. برای حرکت سریعتر دانشگاه ها باید دست آنها بازتر شود. یکی در حوزه رشته های دانشگاهی 
و سرفصل هاست که رشته های سنتی بتوانند جای خود را به ساختار درسی نوین و حوزه های میان رشته ای بدهند. اکنون باید 
زمینه ای فراهم شود تا بر مبنای خودراهبری، هر دانشگاه بتواند خود را به عنوان یک قطب در یک یا چند حوزه مهم بشناساند. 
با تبدیل شدن دانشگاه ها به قطب، بخش های گوناگون از جمله صنایع تکلیف خود را می دانند و به دانشگاه توانمند در آن 
حوزه مراجعه می کنند. همچنین اگر دانشجویی قصد تحصیل در هر دانشگاهی را داشته باشد بدانند که با چه قطبی روبروست. 
رشته های دانشگاهی می بایست با توجه به نیاز کشور به پیشرفت کمک کنند. در این راه دیگر فرصت تکیه و وابستگی به مدیریت 
از باال نیست و باید از پایین به دنبال چاره بود. البته بسیاری از دانشگاه ها اگر همان کار پژوهشی را در کنار آموزش انجام دهند، 
کار بزرگی کرده اند و اساساً در رسالت همه دانشگاه های کشور ما کارآفرینی و تولید فناوری وجود ندارد. بلکه باید با هدف گذاری 

ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب معاونین پژوه
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و آمایش مشخص که جزیی از کار وزارتخانه و معاونت پژوهشی است، دانشگاه های دارای پتانسیل و ظرفیت های مناسب هر 
حوزه، بر اساس مزیت های سرزمینی وارد فرآیند تبدیل شدن به قطب علمی و تولید فناوری شوند.

کالم اخر
سیاست ها و راهبردهای بسیار خوبی در اختیار داریم که در همین راستا قرار دارند و مسیر کلی را مشخص می کنند. سیاست های 
کلی ابالغی رهبری، یکی از مهمترین این راهبردهاست. همه باید احساس کنند این سیاست ها از باالترین تا پایین ترین بخش 

آن با یک هم خوانی و یکپارچگی و مبتنی بر اولویت های تمام کشور دنبال مي شود.
همان طور که عرض کردم، در این راه باید تمامی الزامات متوازن با یکدیگر پیشــرفت کنند. باید مرزهای فکری بشــکنند و 
همچنین در سیاست خارجی راه برای سرمایه گذاری هموار شود. وزارت علوم در این راه باید شناخت صحیحی نسبت به سیر 
حرکت سال های پیش رو با شناختی از تحوالت سال های آینده داشته باشد. بداند تا سال آینده نوک پیکان های بازار کدام سو 

را نشانه گرفته است و مهم تر از هرچیز به این راه اعتقاد داشته باشد.
* سپاس بابت فرصتی که به این گفت وگو اختصاص دادید.
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