
 
 

 کزین برتر اندیشه برنگذرد   به  نام خداوند جان خرد 

 پایانی نهمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور  هبیانی

 های نوین« توسعه نوآورانه با رویکرد سرمایه انسانی، فناوریبا  محوریت: »

 1400بهمن ماه  23

  با   و  رانیا  یعلم  یهاانجمن  یشورا  همت  به  تا  د،یگرد  شامل  کرانشیب  الطاف  که  را  کتای  خالق  کرانیب  سپاس 

  ش یهما  نینهم  ، 1400ماهبهمن23  در  کشور   مسئوالن   و ن  رایمد   نظران، صاحب  دانشمندان،  از   ی ریکث جمع   حضور

و »محوریت  با  کشور  یعلم  توسعه  پیشرفت    در   «نینو  یهای فناور   ،یانسان  هی سرما  کردیرو   با  نوآورانه  توسعه: 

  یگذارسیاست   و  ریزیبرنامه   جهت  در  ملی  اندیشیهم  این  ارزنده   نتایج  رودمی   امید   .شود  برگزار   خاتم  دانشگاه

 . گیرد قرار  برداری بهره   مورد ملی کلی و اجرایی 

  تجربیات   انتقال   و   علمی  آوردهایدست   ارائه   ،فکری، تعامل هم   فضای   آوردن   وجود   به   هاهمایش  این  اصلی  هدف

  جهت  در   هاانجمن  ملی   نقش   ایفای   راستای   در   هدف  این .  است  کشور   علمی   هایانجمن  فرهیختگان  بین

 . است عزیزمان میهن سازیتمدن  و  توسعه پیشرفت، روند  در  جدی مشارکت

  همتا، بی   خالق  مدنظر   ساالریشایسته   نظام  در.  است  « انسانی  سرمایه  توسعه »   ملی،  همایش  این  اصلی   محور

  که  الگوهاست  این  از  یکی  (ع)یوسف  حضرت  کریم  قرآن  در.  است  شده  بیان  «صالحان»  قالب  در  هاییشاخص

 یُسْتََدلُُّ:  فرماید می   (ع)علی  امیرمومنان  چنین. هم  دهد   نجات   هالکت  و  فالکت  بردگی،  از  را  ملت  چندین  توانست

 باعث  عامل  چهار  االَفاضِلِ؛  تَاخیرِ  وَ   االَراذِلِ   تقدیمِ َوَ   بِالفُرُوعِ  التَُّمَسُُّکِ   وَ  االُصولِ  تَضییعِ:  بِاَربَعٍ  الُدُّوَلِ  اِدبارِ  عَلَی

  گماردن بکار اهمیت،کم  یا اهمیتبی  مسائل  و فروع به شدن  سرگرم اصول، کردن ضایع: شودمی هادولت  شکست

 (. ۷۸3۵ ح  ، 342  ص  غررالحکم،. )ساالریشایسته ترک و  فاضل هایانسان  گذاردن   کنار ،افراد ناشایست

  ها، توصیه   ، ملیهای کلی و اجرایی  گذاریسیاست  در   کنیممی   درخواست  علمی گذاران  سیاست  و   محترم   دولت   از 

 :  شرح زیر مورد عنایت قرار دهند ه را ب  همایش این نتایج و هاآورد دست



  داران مشعل   و   علم  از  موقع   به  جوییبهره   ،هاحلراه   از  یکی   کشور،   در   موجود   عدیده   مشکالت   به   عنایت  با -1

  مختلف   سطوح   در  علمی   هایانجمن  عظیم   ظرفیت  از   شودمی   پیشنهاد  راستا  این  در .  است  آن   واقعی 

برنامه   و   گیریتصمیم   سازی،تصمیم   منظوربه (  ...   و  فرهنگی   سیاسی،  اقتصادی، ) اجرای  و    های تدوین 

  طرح  از قبلها گذاریهای قانونی و مقرره طرح   لوایح،  دارد  ضرورت. شود استفاده پیشرفت و توسعه علمی

تخصص و مشارکت  مندی از  با بهره   وزیران، مجلس و...( تأها، هیشوراربط ) گیری ذی مراجع تصمیم  در

ها مورد بررسی دقیق کارشناسی و توجه جدی قرار  مرتبط و نظرهای پیشنهادی آن   های علمیانجمن

 گیرد. 

  جانبه   همه  توسعه  که  است  کرده  اثبات  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  ویژهه ب   بشری  ارزشمند   تجارب  -2

  عمدتا    بلکه   ها،آن  طبیعی   منابع   یا  وسعت   قدمت،  دلیل به   نه  سال  سی   از   کمتر  ظرف  مغلوب،   کشورهای

  قله  به   رسیدن  برای.  است  بوده  هاآن   کارآمد   و  فعال  ماهر،  انسانی  سرمایه  بر  اتکا  و  اعتماد  خاطر  به

  اعتماد   مدبر  و  مدیر  شایسته،   انسانی   سرمایه   بر  دارد   ضرورت   عزیزمان   میهن  جانبه همه   توسعه   و   پیشرفت

 . کنیم  اتکا و

به    است  الزم   ،دیجیتالی  عرصه  در  بنیادی  تحوالت  و  پنجم  و  چهارم  صنعتی  هایانقالب   ظهور  با -3

بنیان، افق اقتصاد ملی  لحاظ علمی و عملی در این حوزه هم تراز با دانش جهانی مبتنی بر اقتصاد دانش 

 رهگیری گردد. یم و ظتن

پیشرفت  توسعه -4 و  آموزش   طریق  از   و    . یابد می   تجلی  عملکرد  در  خردو    اندیشهغلبه    و  عملی  علمی 

  و   علم  نوین  هاییافته   طریق  از   مستمر  یادگیری  و   آموزش   در   تحول   موضوع  شودمی   توصیه   منظوربدین

در سط  در   فناوری  ملی    علمی   راهکار  عنوانبه   حکمت  و  دانایی   مدیریت  تا  رارگیرد ق  کار   دستور  ح 

 .بزند  رقم   رااقتصاد میهن عزیزمان  ییشکوفا و رشد  در  نوینی   تحوالت بتواند 

  به  نسبت شودمی   توصیه فناوری   و علم  توسعه کلیدی   محورهای تبیین  و واکاوی  اهمیت و ضرورت  به بنا -5

  علمی،  سنجش  هایزمینه   و  اقدام"  فناوری  و  علمی  مبانی  در  پژوهش  تخصصی  کمیته"  اندازیراه

 .گردد   فراهم هاریزی برنامه  تصمیمات، در  فناوری  و  نوآوری

در    اندیشمندان، پژوهشگراندانشمندان،  فکری و تعامل بین  های نوین مستلزم هم اشاعه و ترویج فناوری  -6

بین  و  ملی  برنامه می   المللیسطح  به  نسبت  است  شایسته  راستا  این  در  حوزه  باشد.  در  اثربخش  ریزی 

 . تدابیر جدی اتخاذ گردد کشور  ترش دیپلماسی علمیسگ



اقتصاد دیجیتال -7 الزامات اساسی  از  از طریق  کارآمد   ی،یکی  نهادها  های  مقابل نظامرفع موانع  سازی 

تسریع و    برایشود  باشد. توصیه می می   های هوشمندانهو تدوین سیاست   های دیجیتالیفناوری

ابهره قوانین،   ز گیری  در  بازنگری  به  نسبت  امکان  زیر   این  و  مناسب  ساختمقررات  اقدام  فناورانه  های 

 صورت گیرد. 

موضوع   -8 اهمیت  به  توجه  استعدادهابا  شایستگیمدیریت  توسعه  و  دیجیتالی  و    های  سو  یک  از 

های  پروری مبتنی بر فناوری ، الزم است برای استعدادیابی و استعدادارتباط به هم پیوسته علم و انسان

و کالن در حوزه  اقدامات ضروری در سطح خرد  این طریق شاهد   مرتبط های  نوین  از  تا  صورت گیرد 

 باشیم. های نوین های انسانی مبتنی بر فناوری های سرمایه ارتقای توانمندی 

 

 

 پایدار ی ایران یباآرزوی شکوفا

 1400بهمن  23


