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 پیشرفت و توسعه علمی کشور بیانیه پایانی ششمین همایش
 "های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشوررسالت انجمن"

 1397بهمن ماه  30

 

گردد، میتوسط شورای انجمن های علمی ایران برگزار  اخیر سال در چندکه  "پیشرفت و توسعه علمی کشور"همایش 

ایفای نقش و رسالت علمی خود و اعالم آمادگی آنها جهت  برایها انجمناین رسان تعهد فرهیختگان فعال در  پیام

 سالگرد مصادف شدن زمان برگزاری این همایش با چهلمین سازی ایران اسالمی است.مشارکت در روند توسعه و تمدن

جهاد بزرگ برای "به منظور  مقام عظما والیت های اساسیتوصیهو توجه خاص به  اسالمی انقالب شکوهمند پیروزی

، زمینه را برای دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و بر اساس توسعه دانش و فناوری "بزرگاسالمی ساختن ایران 

 .ه است، فراهم نمودسازیتمدن

 باشد:، بشرح زیر میعناوین پنج همایش برگزار شده قبلی

 .1388اردیبهشت ماه  23 به تاریخ  توسعه، کشور در برنامه پنجمپیشرفت و توسعه علمی  -1

 .1391دی ماه  18 ، به تاریخراه کارها و موانع اجرای برنامه پنجم توسعه -2

 .1392بهمن ماه  30و  29 به تاریخ ،سازیپژوهش، فناوری و تجاری -3

 .1395آبان ماه  سوم به تاریخ ،آموزشو کمی پژوهش ودانشگاه و نقش بخش خصوص در توسعه کیفی  -صنعت -ی دولتهمگرای -4

 .1396آذر ماه  اول به تاریخ ،های نسل سومراهکارهای رسیدن به دانشگاه -5

های علمی در تبیین مسائل راهبردی رسالت انجمن" با عنوان ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور

نشست اقتصادی،  پنج درهای علمی و بانک پاسارگاد شورای انجمنبه همت  1397بهمن  30در تاریخ  ،"کشور

عالوه  .دیگردبرگزار در محل دانشگاه خاتم  ،اجتماعی و کشاورزی و محیط زیست-حقوقی، فرهنگی-مدیریتی، سیاسی

رهنمودهای توفیق استفاده از  ،های علمی کشورهای ارزشمند اندیشمندان و فرهیختگان فعال در انجمنبر سخنرانی

قای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری و جناب آقای دکتر منصور غالمی، وزیر آجناب 

 ، حاصل آمد.محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 :های عالمانه مطروحه در این همایش، بشرح زیر مورد استنتاج و تاکید قرار گرفتحاصل تعاطی افکار و سخنرانی

  علمی هایانجمن راهبردی پیشنهادهای، دولتمحترم در شناسائی و انتخاب مدیران ارشد دولتی بویژه وزراء 

 مورد استفاده قرار گیرد.ربط ذی



 هیأت جلسه در طرح یا و شورای اسالمی مجلس به ارسال از قبل دولت، در شده شود لوایح تهیهپیشنهاد می 

 تکمیل و مجدد اصالح در ،آنها پیشنهادی نظرات و شده بررسی مرتبط علمی انجمنچند  توسط وزیران،

 .گیرد قرار توجه مورد نهایی، تصویب از ، قبللوایح احتمالی

 های علمی کشور در شورای عالی انقالب فرهنگی بعنوان عضو ناظر، حضور شود نماینده انجمنپیشنهاد می

کشور با هماهنگی معاونت پژوهشی وزارت عتف، داشته باشد. بدین منظور شورای عالی انقالب فرهنگی 

 اقدامات الزم را مبذول دارند.

 و هاطرح فرابخشی و بین ،درون عملکرد سنجش به اقدام سالیانه گردند موظف اجرایی هایدستگاه کلیه 

 و مدیریت سازمان ، بهنهایی کار گزارش و نموده علمی انجمن چند یا یک کمک به خود اصلی هایبرنامه

 . گردد ارسال ها،برنامه و هاطرح تقویت یا و احتمالی اصالحات اعمال جهت کشور ریزیبرنامه

 که علمی انجمن چند یا یک از گردند موظف استانی و ملی سطح در اجرایی هایدستگاه کلیه دولت، هفته در 

 . آورند عمل به قدردانی و تقدیر ،است داشته ذیربط تخصصی دستگاه با را همکاری بیشترین

 عالی شوراهای کلیه در علمی هایانجمن از نمایندگانی حضور با تا گرددمی درخواست دولت محترم هیأت از 

 در علمی هایانجمن نمایندگان معرفی همانند نمایندگان، این انتخاب و معرفی مکانیزم. نمایند موافقت

تواند توسط معاونت پژوهشی وزارتین عتف و پیگیری روند اجرایی کار نیز می. بود خواهد عتف عالی شورای

 شود. پیگیریدرمان و آموزش پزشکی  بهداشت،

 تا است ضروری فکری هایسرمایه صحیح مدیریت و بهینه استفاده بر گذاران سیاست توجه افزایش منظور به 

 پذیرد، صورت دولتی هایدستگاه فکری سرمایه احصای به خاص توجه ،کشور فکری سرمایه احصای روند در

 الزم دستورالعمل و ابالغ تصویب به اقدام که گرددمی درخواست ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ازجهت  بدین

 انجمن یک حداقل در ها،سازمان رؤسای و وزراء مشاوران عضویت به الزام موضوع با اجرایی هایدستگاه به

 .کنند علمی

 هایردیف ذیل مستقل ایبودجه ردیف تعریف به اقدام تا گرددمی درخواست ریزیبرنامه و مدیریت سازمان از 

 . کنند علمی هایانجمن به بالعوض مستمر کمک برای درمان و آموزش پزشکی، و بهداشت و عتف وزارتین

 زیر مجموعه دو وزارت عتف و بهداشت و  های علمی ایرانکه تمامی اعضای هیأت مدیره انجمن ییاز آنجا(

 ،نمایندمی فعالیت تمامی این عزیزان بشکلی داوطلبانه و غیرانتفاعی، بوده ونفر   4000بر بالغ  ،درمان(

مناسب برای  استقرارمحل  تهیهبرخی تسهیالت ویژه و ، به فراهم سازی مذکوروزارتین شایسته است 

 و دریافت دارند.  کردهت محترم دولت تقاضا أهای علمی، توجه خاص نموده و اختیارات ویژه ای را از هیانجمن

  آن و شوراهای زیر مجموعه  هاکمیسیون تمامی رد گردد کهدرخواست میاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 به عضویت درآورد.و  نموده های علمی انتخاباز انجمن اینماینده  ت،وزار

 نسل هایدانشگاه رسیدن به، در راستای تحقق پذیری گردددرخواست می فناوری و تحقیقات علوم، وزارت از 

  بعمل آورد. را الزم استفاده علمی، هایانجمن های بالقوهظرفیت از سوم،



 طباطبایی، عالمه دانشگاه در تحت نظارت وزارت عتف علمی هایانجمن استقرار نامناسب شرایط به توجه با 

 مورد مناسب محل تأمین خصوص رد به قید فوریت تا گرددمی درخواست فناوری و تحقیقات علوم، وزارت از

 .نماید اقدام علمی هایانجمن استقرار جهت نیاز

 بیماه، مالیاات، خصوص در علمی هایانجمن از الزم راهنمایی و پشتیبانی تاکنون علمی هایانجمن شورای 

 و تحقیقاات علاوم، وزارت هایمسااعدت باا اقدام این و نموده معمول را همانند موارد دیگر و هاشرکت ثبت

 .  یافت خواهد استمرار فناوری،

  ناظر تا نمایندگان گرددمیاز معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخواست 

 ،های علمیانجمن فعال در واجد شرایطاعضای از بین  انتخابیهای علمی را به صورت کمیسیون انجمن

 تعیین و معرفی نماید. 

 شود که های علمی، از وزارت عتف درخواست میبه منظور تقویت حضور نیروهای متخصص اجرایی در انجمن

های علمی کند )همانند سرباز اجرای طرح سرباز متخصص برای انجمن مجوزهای الزم و اقدام به تعریف

 .های دانش بنیاد، سرباز تعاون و غیره(، سرباز شرکتکشاورزی معلم، سربازان سازندگی وزارت جهاد

 امضا شده در شود تفاهم نامه پیشنهاد می ،ی علمیهاانجمن سالیانه عملکرد ارزیابی در مستمر بهبود بمنظور

، با وزارت عتف و فناوری های علمی ایران و معاونت پژوهششورای انجمنمابین فی 30/11/1397تاریخ 

 .هر چه زودتر اجرایی شود، آن وزارت ثر منابع مالی توسطؤمین مأت


