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خرد ره کجا گنجی آرد پدید

ز انم خدا سازد آن را کلید

فزصتی دٍثبرُ دست داد تب ثِ هٌبسجت اًتطبر ضوبرُی تبسُی پژٍّصًبهِ ،ثب خَاًٌذگبى ٍ اًذیطوٌذاى
گزاًوبیِ سخي ثگَیین .ثبیذ اعتزاف مٌین مِ ّزگش فنز ًویمزدین ضوبرُی پیطیي فصلٌبهِ ٍ هقبلِّبی
پزثبر آى تب ایي حذ هَرد استقجبل ٍ تحسیي ثیًظیز ضوب استبداى عشیش ٍ هتخصصبى گزاىقذر
آهَسضنبٍی سثبى فبرسی داًطگبُّبی مطَر ٍ ًیش دستاًذرمبراى هحتزم حَسُّبی آهَسش ٍ گستزش
سثبى فبرسی قزار گیزد .ایي ّوِ ،اس لطف ٍ فضل ثینزاى خذاًٍذ هٌّبى است ٍ ثس.
سخي سزدثیز را در ایي ضوبرُ ثب ثیبى ایي ًنتِ پی هیگیزین مِ در طی سبلّبی اخیز ،اگز ثب افت
تحصیلی داًصآهَساى هذارس در ثزخی هٌبطق غیزفبرسیسثبى داخل مطَر رٍثِرٍ گطتِاین یب ضبّذ
حزمبتی ثزای تضعیف سثبى فبرسی در ایي هٌبطق ثَدُاین یب اگز اس ضوبر مزسیّبی آهَسش سثبى ٍ ادثیبت
فبرسی در داًطگبُّبی دیگز مطَرّب ثِضذت مبستِ ضذُ ،ثذاى دلیل است مِ تب مٌَى ثِ آهَسش سثبى
ثِعٌَاى یل داًص هیبىرضتِای جَاىًَ ،ثٌیبد ٍ هستقل ًگزیستِ ًطذُ است؛ گستزش سثبى فبرسی ٍ
گستزش ادثیبت فبخز آى ینسبى در ًظز گزفتِ ضذُ است؛ هزسّبی علن سثبىضٌبسی مبرثزدی ٍ داًص
آهَسضنبٍی سثبى هطخص ًگزدیذُ ٍ حَسُّبی تخصصی ٍ مبری آىّب تفنیل ًطذُ است؛ در سهیٌِی
داًص آهَسضنبٍی سثبى فبرسی ًیش هیبى سِ حَسُی هجشای آهَسش ایي سثبى ثِ عٌَاى سثبى اٍل ،سثبى
دٍم ٍ سثبى خبرجی توبیشی در ًظز گزفتِ ًطذُ است؛ ثب متبةّبی فبرسی دٍرُی دثستبى ،مِ تٌْب
هْبرتّبی خَاًذاری ٍ ًَضتبری را ثِ مَدمبى فبرسیسثبى (در ثبفت سثبى اٍل) تعلین هیدٌّذ ،ثِ آهَسش
داًصآهَساى رٍستبیی (در هحیطِ سثبى دٍم) در هذارس هٌبطق غیز فبرسیسثبى پزداختِ هیضَد ٍ گبُ،

ّوبى متبةّب ثزای تذریس ثِ ثشرگسبالى غیزفبرسیسثبى (در ثبفت سثبى خبرجی) ،ثِ خبرج اس مطَر
ارسبل هیگزدًذ.
اس ایيرٍ ،آرسٍی ًْبیی دستاًذرمبراى ایي ایي پژٍّص ًبهِ آى است مِ در چٌیي فضبیی ،راّنبرّبیی
اًذیطیذُ ضَد مِ ثِ اهز آهَسش سثبى فبرسی ثِ عٌَاى یل علن ًگزیستِ ضَدّ .نامٌَى دلسَساى حقیقی
ثِ ایي ًتیجِ رسیذُاًذ مِ ثب ّوبى دیذگبُّبی غیزتخصصی ٍ عولنزد ًبهطلَة گذضتِ در حَسُ ی
آهَسش سثبى فبرسی ،عوالً ًویتَاى ثِ گستزش علوی ٍ افشایص قذرت ٍ تَاًوٌذی ایي سثبى در سزاسز
جْبى پزداخت ٍ ایي فزهَدُی هقبم هعظن رّجزی را هحقق ًوَد مِ "ثبیذ ثزاى رٍاج سثبى فبرسى در دًیب
ٍ گستزش جغزافیبیى آى تالش مٌین تب ایي سثبى در هَضع قذرت قزار گیزد ".اعتقبد هب ثز ایي است مِ
ثب آگبّی ٍ درك عویق اّویت سثبى فبرسی ٍ تَسعِی افقّبی دیذ ٍ ًگزشّب ٍ ًیش ثِمبرگیزی
رٍشّبی ًَیي در سهیٌِی آهَسش سثبى ،هیتَاى ّذفی را مِ هقبم هعظن رّجزی ثزای تزٍیج سثبى
فبرسی تزسین مزدُاًذ ،ثب جذیت ،پیگیزی ٍ اجزایی مزد .ضبیذ در ایي راستب ،ثیطتزیي ًقص را
دستگبُّبیی ّوچَى ثٌیبد سعذی ،ضَرای عبلی اًقالة فزٌّگی ،صذا ٍ سیوبٍ ،سارت علَم ،تحقیقبت ٍ
فٌّبٍریٍ ،سارت فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی ،آهَسش ٍ پزٍرش ،سبسهبى تجلیغبت اسالهی ،مبًَى پزٍرش
فنزی مَدمبى ٍ ًَجَاًبى ٍ ثٌیبد ایزاىضٌبسی داضتِ ثبضٌذ .اگز ایي دستگبُّب ٍ سبسهبىّب ثخَاٌّذ ٍاقعب
در هسیز تحنین جبیگبُ سثبى فبرسی در داخل مطَر ٍ گستزش هزسّبی آى در خبرج اس ایزاى گبم
ثزدارًذ ،ثبیذ ّوچَى مطَرّبی پیطزٍ در ایي سهیٌِ ،تالش ٍ هسبعذت ًوبیٌذ تب حَسُی فعبلیت داًص
آهَسضنبٍی سثبى اس سبیز علَم اًسبًی تفنیل ضَدّ .وچٌیي ،ثبیستِ است هزامش ٍ گزٍُّبی علوی ٍ
تخصصی در سیزضبخِّبی علن آهَسضنبٍی سثبى فبرسی ثِ هٌظَر اًجبم پژٍّصّبی ثٌیبدیي ایجبد گزدد
ٍ رضتِی آهَسضنبٍی سثبى فبرسی ًیش ثب سِ گزایص سثبى اٍل ،سثبى دٍم ٍ سثبى خبرجی در هقبطع
مبرضٌبسی ،مبرضٌبسی ارضذ ٍ دمتزی راُاًذاسی ضَد .داًص ًَپبی آهَسضنبٍی سثبى فبرسی ،خَاًُبخَاُ

راُ خَیص را در مطَر عشیشهبى ثبس خَاّذ مزد ،پس ثْتز آى مِ ثب ثزًبهِریشی ٍ حزمت ّوِی هسئَالى
ٍ دلسَساى ،ضبّذ اقذاهبت ٍ پیطزفتّبی گستزدُتز ٍ سزیعتز در ّوِی سهیٌِّبی یبد ضذُ ثبضین.
در ایيجب ثز خَد السم هیداًین اس هسبعی ٍ راٌّوبییّبی ارسضوٌذ مبرضٌبسبى اجزایی ٍ علوی
ادارُی مل هحتزم دفتز ثزًبهِریشی ٍ سیبستگذاری پژٍّطی ٍسارت علَم ،تحقیقبت ٍ فٌّبٍری اس جولِ
سزمبر خبًن فزیجب ٍلیسادُ ٍ سزمبر خبًن دمتز فزیذُ حقثیي ثِ پبس راٌّوبییّبی ارسضوٌذضبى در
جْت ثْجَد سطح میفی پژٍّصًبهِ سپبسگشاری ًوبیینّ .وچٌیي ،هزاتت قذرداًی ٍ سپبس خَد را اس
ّونبراى ارجوٌذهبى در هزمش آهَسش سثبى فبرسی اس جولِ آقبیبى دمتز ثْبدر صبدقی ،رضب صبثزی فزد،
علی هحوذی ًیل ٍ هحوذ درٍیص احذ ٍ سزمبر خبًن سّزا سبدات حسیٌی اعالم دارین .اس مبرضٌبس
هحتزم ًطزیِ ،سزمبر خبًن سّزا امجزضبّی مِ ثزای چبح ٍ اًتطبر ثٌْگبم پژٍّصًبهِ تالضی ضبیستِ
دارًذ ،قذرداًی هیًوبیین.
در پبیبى ،خبطزًطبى هیمٌین اگزچِ در ایي هذت مَتبُ ،رًٍذ دریبفت هقبالت پزهبیِی پژٍّطگزاى ٍ
اًذیطوٌذاى فزّیختِ ،ثب رضذی چطوگیز رٍثِرٍ ثَدُ ،دٍام حضَر ایي پژٍّصًبهِ ثِعٌَاى ًخستیي
فصلٌبهِی علوی -پژٍّطی در ایي حَسُ ،ثذٍى هطبرمت فشایٌذُی ضوب ٍ ارسبل هقبالت ارسًذُی هیذاًی
ٍ علوی اهنبىپذیز ًیست.
اهیزرضب ٍمیلی فزد -آهَسضنبٍ سثبى فبرسی ٍ سزدثیز پژٍّصًبهِ

