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مقدمه:

فرصتی است تا مردم و دوستداران علم و پژوهش با یکدیگر

اندیشیدن ،پژوهش و نوآوری ،اساسی ترین نیاز برای دست

به تعامل بپردازند و مردم بیشتر در جریان فعالیتهای پژوهشی

یابی به پیشرفت ،توسعه ،رفاه عمومی و استقالل واقعی است.

انجام شده در بخشهای گوناگون کشور قرار گیرند.

تأکید بر پژوهش و تشویق پژوهش گران و دانشمندان به

این سازمان مردم نهاد بر این باور است که هفته پژوهش

فعالیت های پژوهشی مورد نیاز کشور ،یکی از مهم ترین

فرصت فرصت مغتنمی جهت ایده پردازی و برنامه ریزی

راه های رسیدن به خودکفایی است.پس از پیروزی انقالب

پژوهش محور در راستای طی نمودن مسیر توسعه است و

اسالمی ،به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه ،روز

برای اینکه از حرکت پرشتاب علمی در دنیا عقب نمانیم

 25آذر از سوی «شورای فرهنگ عمومی کشور» به نام روز

یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه

پژوهش نامگذاری شد.

جانبه هر کشوری پژوهش است و باید در حوزه پژوهشی

پژوهش یکی از اساسیترین نیازها برای نیل به پیشرفت و

سرمایه گذاری کنیم و در حقیقت قدرت و استقالل کشور

توسعة همه جانبة یك کشور است و قدرت و استقالل هر

را بر پژوهش و تولید علم استوار سازیم.

کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است .بنابر این نوع و

باید بر این نکته اذعان داشت که ارج نهادن به مقام برجسته

سطح فعالیتهای پژوهشی یکی از شاخصهای اصلی توسعه

پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر ،شناسایی و طرح

و پیشرفت محسوب میشود .موفقیت در تمام فعالیتهای

مشکالت و چالشهای پیش روی و ارتقاء سطح پژوهش و

مربوط به توسعه از جمله صنایع ،کشاورزی و خدمات به نحوی

فناوری در کشور از جمله مهمترین اقدامات در استای تولید

به گسترش فعالیتهای پژوهشی بستگی دارد.

علم می باشد.

مجمع جهانی صلح اسالمی که با مشارکت و همراهی

کار گروه صلح پژوهی مجمع جهانی صلح اسالمی به

جمعی از نخبگان و پژوهشگران ایرانی و نخبگانی از سراسر

مناسبت روز پژوهش نگاه برخی از افراد پژوهشگر و اعضای

جهان در راستای صلح ،عدالت و حفظ کرامت انسانی به امر

ائتالف جهانی خبرنگاران برای صلح عادالنه را منعکس

مهم پژوهش و تولید ادبیات علمی مرتبط با این حوزه

نموده که در ذیل به آن پرداخته می شود.

مشغول به فعالیت می باشد ،ضمن گرامیداشت این روز و

پژوهش و پیشرفت؛ همراهان جدایی ناپذیر

تبریك به تمام پژوهشگران ،استادان ،دانشجویان و

دکتر داود عامری -پژوهش

اندیشمندان ،به ویژه پژوهشگران عرصه صلح و عدالت ،بر

های علمی به عنوان یکی از

این اعتقاد است که علت نامگذاری چنین روزی این است

روش های پذیرفته شده برای

که در این روز ،مردم با اهمیت پژوهش ،نقش ،جایگاه و

افزایش شناخت و آگاهی عمیق به مسائل جامعه و در نتیجه

تأثیر آن در اداره کشور و جامعه و بهبود وضع زندگی

برنامه ریزی جامع تر با بررسی تمامی جوانب موضوعات

شهروندی آشنایی بیشتری پیدا کنند و همچنین این روز

مبتال به ضعف عملکردی و ابزاری و ...است.

یکی از ضمانت های غیر قابل انکار برای پیشرفت هر کشوری،

بر همین اساس رهبر معظم انقالب فرمودند« :تولید علم و

اهمیت دادن به پژوهش و هدایت آن در مسیر توسعه است.

تحقیقات ،حیات آینده کشور است و عنصر تحقیق و

دانایی یکی از شاخصههای مهم هر ملت و سازمانی است که

پژوهش در همه جا به صورت یك اصل در مجموعه کارها

می تواند سیمای کلی آنها را در همه ابعاد متحول ساخته و

باید مورد توجه قرار گیرد«».در دانشگاههای ما به طور جدی

اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت را برای برنامه ریزان هموار

باید روی آن چیزهایی که مربوط به بخش پژوهش است،

سازد .یکی از شاخصههای اصلی پیشرفت،افزایش سطح دانایی

تکیه شود ...باید بر جریان علم در کشور ،درون زایی حاکم

در جامعه است که میتوان برای ارزیابی آن میزان تولید و

باشد؛ این کار باید در سازمان ها  ،دانشگاه ها به خصوص

مصرف اطالعات عمیق علمی را لحاظ کرد و شاید بر همین

دانشگاهها جدی گرفته شوند؛ افزایش سهم بودجه پژوهش

اساس است که میزان سرانه مطالعه هر کشوری با توسعه و

یکی از این کارها است».

پیشرفت آن نسبت مستقیم دارد.

این بیانات رهبر معظم انقالب و تاکیدات بسیار ایشان بر

پژوهش های علمی به عنوان یکی از روش های پذیرفته شده

اهمیت تحقیق و پژوهش و یافتن راه های میانبر علمی برای

برای افزایش شناخت و آگاهی عمیق به مسایل جامعه و در

رسیدن به قلههای پیشرفت ،موضوعی نیست که کسی آن را

نتیجه برنامه ریزی جامع تر با بررسی تمامی جوانب

نشنیده باشد ،اما چرا با وجود اینکه اوالً یك خواست

موضوعات مبتال به ضعف عملکردی و ابزاری و ...است ،لذا

عمومی در کشور برای پیشرفت و توسعه وجود دارد و دوم

وقتی که صحبت از پژوهش می شود ،مراد تمامی حوزه

اینکه امام امت و به تبع آن تمامی رده های مدیریتی بر

های دانش در حوزههای مختلف است تا بتوان از طریق آن

ضرورت توجه به پژوهش و علم به عنوان یك مسیر مطمئن

به رشد متوازن و همه جانبه دست پیدا کرد ،چرا که هم

و امتحان پس داده در رسیدن به اهداف عالی انقالب مورد

جامعه یك مجموعه همگن در پیشرفت است و هم خود

تأکید و تأیید است ،اما پژوهش و تحقیقات علمی از جایگاه

پیشرفت و توسعه بدون هماهنگی با تمامی عوامل موثر در

شایسته و تاثیرگذار در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی

حرکت یك کشور ،امکان ایجاد تحول را با همه توش و

ها برخوردار نیست ،حتی آدمهای کارشناس و دانشی

توان خود ندارد.

سازمان ها از توجه الزم برخوردار نیستند ،به نظر میرسد در

بر این اساس مشاهده میشود که پژوهش در کشورهای

این حوزه چالشهای جدی وجود دارد که باید آنها را از

پیشرفته به عنوان یك فعالیت منسجم برای شناخت روشن

سر راه پژوهش واقعی در کشور برداشت.

تر از مفاهیم پیرامونی عمل میکند که در مجموع هدف آن

در اینجا الزم است قبل از اینکه اشارهای به چالشهای

گسترش مرزهای دانش و گشودن چشم انداز های جدید

پیشروی نقش پژوهش در نظام سیاستگذاری و تصمیم

برای امروز و فردای جوامع و سازمان ها است و این را می

گیری در ارتباط با حوزه های پژوهشی بپردازیم ،ابتدا

توان تولید علم خواند.
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ضروری است به نقش پژوهش در تصمیم گیری های کالن

مشکالتی را باید پشت سر گذاشت ،خود یك بحث بسیار

اشاره ای کوتاه شود.

مفصلی است.

الف :نقش پژوهش در تصمیم گیری های کالن:

دومین چالش مرتبط با مقررات ،نبود زیرساخت حقوقی

همه ما میدانیم که برای هر پژوهشی ،پرداختن به ادبیات

جدی و آمره در حمایت از مالکیت معنوی است .این امر،

موضوع پژوهش و تجارب و مطالعات پیشین یك اصل

هرگونه حمایت از امر پژوهش را در کشور عقیم میکند.

است،لذا اولین اهمیت پژوهش جلوگیری از اتالف وقت،

چرا که در هر مرحله ممکن است پژوهشگر دچار یك زیان

بودجه و انرژی نیروهای اقدام کننده است .پژوهش از

اقتصادی غیر قابل پیش بینی گردد.

دوباره کاری ها در تصمیمات جلوگیری می کند و این یعنی

چالش دیگر کمبود بودجه های پژوهشی ،عدم استقبال

یك مانع بزرگ در عقب گرد و رفتن در مسیر آزمون و

بخش خصوصی از کارهای پژوهشی و پژوهش محور،

خطا و کاهش ریسك تصمیمگیری و اجرا در حوزه عمل

هزینه بودجه اندک پژوهش در بخش های اجرایی و غیر

و اقدام که قطعاً یك فرایند هزینه بر است.

پژوهشی ،گسست فکری و عملی بین مراکز پژوهشی و
مدیران تصمیم گیر ،نبود مراکز مستقل پژوهشی ،عدم

استفاده هوشمندانه از منابع و بهبود روش ها و راهکارها

ارتباط هم افزای مراکز صنعتی و پژوهشی و در نهایت دولتی

دومین نقش پژوهش به حفظ منابع و بهرهگیری از با صرفه

بودن غالب مراکز پژوهشی و پژوهش های انجام شده در

ترین روش ها برای اداره امور در تمامی حوزه ها بر می

کشور اشاره کرد.

گردد .نتیجه توجه به پژوهش در انتخاب روشها و بهرهگیری

یکی دیگر از چالشهای پیش رو در این حوزه ضعف

از منافع آن ،آثار سودمند فراوانی دارد که از آن جمله

ارزش گذاری به پژوهش و پژوهشگران است .اگر از

میتوان به توانمندی در مهار بحرانها و حل ریشهای

تاکیدات و توجهات حکیمانه رهبر معظم انقالب بگذریم

نارساییها ،جلوگیری از تخریب محیط زیست ،حفظ

عمال نظام اداری کشور برای پژوهشگران و نتیجه کار آنها

سرمایه ملی ،تولید محصوالت با کیفیت تر و ارزان تر و در

ارزش الزم را قائل نیستند و در تصویر کلی کشور حس

نهایت رسیدن به یك جامعه سالم اشاره کرد .البته میتوان

نمیشود که عالمان و دانایان جامعه باالترین قدر و منزلت

آثار مثبت زیادی برشمرد که قطعاً خارج از حجم این

را دارند و مرجع افراد جامعه خود هستند .این ضعف موجب

یادداشت مجال می خواهد.

شده تا گروههای مرجع در جامعه در حال تغییر باشند و

ب :چالش های پیش روی پژوهش:

امروز یك هنرمند سینما و یا یك فوتبالیست ،هم درآمد

اولین مشکل در ایران ،مسیر پر پیچ و خم و غیرشفاف

بیشتری دارد و هم بیشتر مورد توجه و اهتمام جامعه است.

مقررات و بروکراسی است .واقعا برای رسیدن به چرخه

این یکی از چالشهای بزرگ بر سر راه پیشرفت کشور

تولید یك محصول از یك ایده و پژوهش ،چه راه ها و چه

است که باید برای آن چاره ای جست.
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بی گمان با وجود چالش هایی که بدان اشاره شد،

شهود پدیده ها ،تفسیر وقایع و ارایه تصویری واقع گرایانه از

راهکارهای فراوانی نیز پیشروی مردم و مسئولین است که

جهان با قوانین جدید ،پژوهش را جلوه ای متفاوت می بخشد.

نیازمند اهتمام جدی و عملی مدیران و کلیت جامعه از تك تك

آری پژوهش چنین در جهان درج شده و نقطه آغازین و

افراد تا بخش خصوصی و دولتی است .می توان ادعا کرد با

پایانی جهان هستی پژوهش و پژوهشگری است .روز و هفته

برداشته شدن چالشهای اساسی پیش روی پژوهش و

پژوهش را بر همه پژوهشگران ایرانی تبریك می گویم و

پژوهشگران ،مسیر اصلی توسعه و پیشرفت بر محور دانایی

آرزوی چشم اندازی روشن و سترگ برای پژوهش در

هموار خواهد شد ،همانطور که طی سالهای اخیر با اندک

جهان ایرانی دارم.

توجهی به شرکت های دانش بنیان ،شاهد تحول در بسیاری از

تحقیق و پژوهش ،عوامل قدرت زا

عرصه های اقتصادی ،فناوری و کشاورزی در کشور هستیم.

محمد رضا محمودخانی کارشناس

در پایان ضمن گرامیداشت روز پژوهش و تبریك به تمامی

رسانه و از اعضای ائتالف خبرنگاران

اهل تحقیق و پژوهش ،امیدواریم به جایی برسیم که روز

برای صلح عادالنه به بهانه هفته

پژوهش ،از یك جایگاه فانتزی و تبلیغاتی به واقعیت ناب و

پژوهش بر این مهم اشاره نمود که

تاثیرگذار بر روند مدیریت کالن کشور تبدیل شود.

در تمام دیدار های رهبری همیشه قبل از آنکه بیانات رهبری

پژوهش ایرانی در جهان ایرانی

برایم جذاب باشد پرده هایی که به فراخور ایام و جلسات

سهراب

انعامی

علمداری

آقا پشت سر ایشان نصب میشود توجه مرا جلب می کند.

تحلیلگر مسایل راهبردی -ایرنا

در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه با ایشان بود که پرده

از پژوهشگران مرتبط با مجمع

ای با عبارتی کوتاه اما پر مغز و پر محتوا نظرم را جلب کرد.

جهانی صلح اسالمی بر این نکته تاکید نمود که اندیشه

پشت سر آقا حدیثی از امیر مومنان علی علیه السالم با عبارت

ورزی و پژوهش ،اساسی ترین نیاز برای دست یابی به

"العلم سلطان" نقش بسته بود .علم و سلطان هر دو معنای

پیشرفت ،توسعه ،رفاه عمومی و استقالل واقعی است.

واضح و معلومی دارند که همین امر ما را بی نیاز از ترجمه

پژوهش ،فرایندی منطقی و عقالنی است که هدف آن

و شرح مطلب میکند .به غایت نیز داستان همین اندازه

کشف روابط بین پدیدارها برای برساخت جهانی بهتراست.

کوتاه و ساده است.

قواعد جهان مملو از کشفیاتی است که هنوز کشف نشده و

علم قدرت است .امروزه روز ملت ها و مردمانی دارای

جهان ما به چراغ راهنمایی برای روشنایی بخشی به این

قدرت اند که صاحبان فکر اند ،صاحبان اندیشه و خرد اند.

جهان نیاز دارد ،که همانا پژوهش است.

به عبارت قرآنی این «اولوااللباب» هستند که زمین و زمان

همچنین پژوهش و پژوهشگری یکی از ناب ترین و اخالقی

مسخر آنهاست.

ترین یافته های بشری به شمار می رود؛ واکاوی و کشف و
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روزگاری تمدن ایرانی_اسالمی با عقبه های فرهنگی و

چنین شرایطی که بواسطه مشکالت متعدد از جهات مختلف

تاریخی اش بر دنیا مسلط بود اما یك اشتباه یك غفلت یك

حیات بشری را تحت تاثیر قرار داده ،تمام انسانها را چشم

حمله یا هر چیزی که نامش را میگذارید به سلطه چند صد

انتظار حل این مشکالت کردهاست و این مهم نیز جز بدست

ساله ایرانیان و مسلمانان پایان داد و این غرب وحشی بود که

توانگر پژوهشگران محقق نخواهد شد.

گوی سبقت را از مسلمین و ایرانیان ربود.

چرا که پژوهش کوششی است برای یافتن بهترین راه حل

یکی از مهمترین مولفه های قدرت در کنار توان نظامی و

های ممکن در جهت حل مشکالت موجود در عرصه های

اقتصادی توان تولید تکنولوژی و علم و گسترش آن در دنیا

مختلف زندگی.

است .هفته پژوهش فرصت خوبی است تا با تحقیق و

پژوهشگر همواره تالش میکند تا پرسشهای مهم و راه

پژوهش به بررسی عوامل عقب افتادگی ها و عدم توجه به

گشای زندگی مردم و دنیای پیرامون آن را شناسایی کند .او

مقوله پژوهش در نظامات خویش بپردازیم تا در بلندای

روزها ،ماهها و حتی سالها از خواب و خوراک و خوشی

تاریخ و در قله قدرت بایستیم .یادمان نباید برود که تنها یك

خود میگذرد تا پاسخی روشن به سؤالهای اساسی حوزه

چیز قدرت زا و عامل بازدارنده است و آن علم است و علم.

خود دهد و گامی موثر برای رشد و پیشرفت زندگی بشر

ضرورت توجه به تسهیل امکانات در امر پژوهش

دهد.

علی ترابی دبیر خبر خبرگزاری

آری! پژوهشگر هدفی جز رشد و تعالی جهان هستی ندارد،

دانشجو و از اعضای ائتالف

میلی جز نزدیکتر کردن حیات بشری به آرمان شهر و مدینه

جهانی خبرنگاران برای صلح

فاضله ندارد .پس برماست که او را در مسیر رسیدن به

عادالنه ،پژوهش را کوششی برای یافتن بهترین راه حل

پاسخهایش یاری کنیم .برای او که از گذران عمر خود و

های ممکن در جهت حل مشکالت موجود در عرصه های

خوردن دود چراغ چشمداشت مادی ندارد ،یار باشیم و نه

مختلف زندگی دانست...

سنگ جلوی پا .برماست که با تمام قوا دیگران را نیز تشویق

وی بر این امر معتقد است که دنیای امروز ،دنیای در هم

کرده و با او همراه کنیم .برماست که ابزار پژوهشگری را

تنیده شدن معلول هاست .علت های گوناگون بسان

سهل و آسان به جویندگانش برسانیم ،کتابخانه های متعدد

درختانی متعدد و دارای ریشه های مختلف آثاری را پدید

و با امکانات مناسب ،امید که توجه مسئوالن به پژوهش و

آورده اند که روز به روز بیشتر به یك پیچیده میشوند.

پژوهشگری فقط مختص به یك هفته از سال نباشد و روزی

پس اگر نیك بنگریم چنین در مییابیم که شرایط امروز

را شاهد باشیم که مدیران و کارمندان بدنبال «بند پ» از

جهان بسان آسمان جنگلی شده با شاخههای درختان

جنس پژوهش باشند تا شاید سواالت حل شده از کاغذ

مختلف که با هم ممزوج شده اند .چنان درهم گرفتار که

پژوهشگران به صحنه عمل مسئوالن برسند.

واکاوی آنها از هم دشوار تر از پیش مینمایاند.
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بیانیه مجمع جهانی صلح اسالمی به مناسبت هفته پژوهش

به نظر ما ،هفته پژوهش فرصتی مغتنم جهت تقدیر از

امروزه دانایی یکی از محورها و

پژوهشگران پرتالش و ارج نهادن به مساعی ارزشمند علمی

شاخصهای اصلی پیشرفت و تعالی هر

دست اندرکاران این حوزه است .اندیشمندانی که با ایده

جامعه به شمار میرود و سنجش سطح

های خالقانه و نوآوری های خودمی توانند گام های موثری

دانایی هر جامعه و کشوری بستگی به

در حل مشکالت کشور برداشته و زیربنای مناسبی جهت

میزان تولید و مصرف اطالعات و دسترسی سریع و آسان به

تحقق چشم انداز پیشرفت ایران اسالمی باشند.

منابع علمی موثق دارد.

تمام ادیان الهی و به طور ویژه دین مبین اسالم ،برای

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،به منظور گسترش فرهنگ

پژوهش و جستجو در عالم علم اهمیتی ویژه و وافر قائل

«پژوهش» و اعتالی دانایی درجامعه و ارج نهادن به مقام

است ،تا آنجا که مداد علما را برتر و واالتر از خون شهدا

شامخ «پژوهشگران» 25 ،آذر از سوی «شورای فرهنگ

میداند و دانشاندوزی و طلب علم در پیشگاه خداوند بسیار

عمومی» کشور به نام «روز پژوهش» نامگذاری شده است.

مهم و گرامی میشمارد.

مجمع جهانی صلح اسالمی که با مشارکت و همراهی

در این مقطع زمانی که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا

جمعی از نخبگان و پژوهشگران ایرانی و نخبگانی از سراسر

و صهیونیزم ،تمام تالش خود را با هدف ایجاد اختالف در

جهان در راستای صلح ،عدالت و حفظ کرامت انسانی به امر

میان مسلمانان ،سیاه نمایی ،وارونه سازی و انحراف از مسیر

مهم پژوهش و تولید ادبیات علمی مرتبط با این حوزه

اسالم حقیقی به کار گرفته اند ،وظیفه و تعهد نخبگان و

مشغول به فعالیت می باشد ،ضمن گرامیداشت این روز و

پژوهشگران مسلمان است که در دایره معارف و آموزه های

تبریك به تمام پژوهشگران ،استادان ،دانشجویان و

دین مبین اسالم و با بهره بردن از اخالق و سنت حسنه نبی

اندیشمندان ،به ویژه پژوهشگران عرصه صلح و عدالت ،بر

مکرم اسالم ،به مقوله همگرایی و هم افزایی برای شناسایی

این اعتقاد است که علت نامگذاری چنین روزی این است

و تحقق بسترها و راهکارهای تقویت و تعمیق وحدت

که در این روز ،مردم با اهمیت پژوهش ،نقش ،جایگاه و

مذاهب اسالمی و پیشرفت جوامع مسلمان بیندیشند.

تأثیر آن در اداره کشور و جامعه و بهبود وضع زندگی

مجمع جهانی صلح اسالمی معتقد است؛ هفته پژوهش

شهروندی آشنایی بیشتری پیدا کنند و همچنین این روز

فرصت فرصت مغتنمی جهت ایده¬پردازی و برنامه ریزی

فرصتی است تا مردم و دوستداران علم و پژوهش با یکدیگر

پژوهش محور در راستای طی نمودن مسیر توسعه است و

به تعامل بپردازند و مردم بیشتر در جریان فعالیتهای

برای اینکه از حرکت پرشتاب علمی در دنیا عقب نمانیم

پژوهشی انجام شده در بخشهای گوناگون کشور قرار

یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه

گیرند.

جانبه هر کشوری پژوهش است و باید در حوزه پژوهشی

9

سرمایه گذاری کنیم و در حقیقت قدرت و استقالل کشور

پیشرفت بخش تحقیق و شتاب توسعه فراگیر و پایدار در هر

را بر پژوهش و تولید علم استوار سازیم.

کشور ارتباط مستقیم برقرار است.
نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پایدار چنان برجسته و

در پایان ضمن تبریك به تمام تالشگران عرصه پژوهش به

انکارناپذیر است که می توان آن را فاقد تردید نیروی

ویژه پژوهشگران و نخبگانی که این مجمع را در تویعة

محرک توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنگ ،اقتصاد،

گفتمان »صلح عادالنه« یاری می نمایند؛ اعالم می کنیم ،به

سیاست و جامعه دانست .اما علی رغم اعتراف و اذعان

لطف توجه به این بعد مهم و با ارج نهادن به پژوهش،

نسبت به اهمیت مقوله پژوهش ،این حوزه با دشواری های

پژوهشگران و نخبگان ،جمهوری اسالمی ایران طی سالهای

ساختاری و عملکردی فراوانی مواجه است.
در پایان امید است که مسئولین کشور و دوستداران علم و

اخیر توانسته است در زمینه تولید علمی رشد قابل توجهی

پیشرفت چالش ها و آسیب های پیش روی پژوهش

داشته باشد و همین امر وظیفه دولتمردان و پژوهشگران را

برداشته تا پژوهش گرا در هر عرصه گام های روز افزونی

در عرصه پژوهش بسیار خطیر و با اهمیت تر از قبل نموده

را در اثر توسعه و پیشرفت علم بردارند.

است.
فرجام سخن:
موفقیت روزافزون علم در شناخت جهان هدفدار و
قانونمند که با تکیه بر ابتکارات خالقیت های به ودیعه نهاده
شده از سوی خدای متعال در وجود بشر و بهره برداری از
قدرت شگرف اندیشه آدمی صورت گرفته ،فضای زندگی
جدیدی را برای انسان ها به ارمغان آورده است.این
فضای جدید و این تمدن نوظهور که خود برخاسته از
تعامالت عمیق میان تمدنی و میان فرهنگی است ،موجد
خواست ها ،نیازها ،اندیشه ها مسائل و مشکالتی است که به
نوبه خود توسعه علم و اندیشه را می طلبند.
تحوالت زندگی بشر در قرن بیستم نشان از گسترش روز
افزون اهمیت علم و تحقیق داشت ،به ویژه در نیمه دوم
این قرن کشورهای صنعتی و در حال توسعه با آگاهی از
نقش پژوهش در خلق فن آوری و شتاب دهی برای
توسعه ،عمده توجه خود را مصروف تقویت و ارتقای بخش
تحقیق نموده اند .از این روست که می توان گفت بین

تکم
نخ
منتظر اراهی نظرات و پیشنهادات یلی شما ب گان و کارشناسان رگامی خواهیم بود.
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کاررگوه ح ژپوهی ع جهانی ح اسالمی

