یا
واتحادهایراهبردی
میزانتعرفهبرکاالهایوارداتی
سهم مربوط به واردات کاالهای با فناوری پیشرفته از کل واردات
درخواستکنندگاننشانتجاریبراساسپروتکلمادرید
بــه ایــن ترتیــب آنچــه این گــزارش بــه صراحــت به آن اشــاره
دارد ،آن اســت کــه مناســبترین راه بهبــود وضعیت نــوآوری در
ایران ،اســتفاده از پتانســیل تعامالت خارجی است .به زبان دیگر
بــا افزایــش هزینههای مربوط بــه پژوهش و فنــاوری در وضعیت
علــم ،فناوری و نــوآوری تغییری جــدی روی نخواهــد داد .تغییر
و رشــد بــا ســرعت بــاال تنهــا و تنهــا از مســیر تعامــات خارجــی
امکانپذیر است.
-۳تغییــر ادراک سیاســتگذاران (بازنشســتگی اجتنابناپذیــر
کسانیکههیچوقتبازنشستهنمیشوند!)
تمرکز سیاستگذاران علم ،فناوری و نوآوری بر موضوع انتشارات

حسین ساالر آملی

قائم مقام وزیر علوم در امور بینالملل

س  :علی محمدی/ایران
عک 

نیروی انسانی توانا ،ســیال و در حال حرکت است .همچون
ظرفی است که کشورهای مختلف میتوانند از آن برداشت
کننــد .هــر کشــوری بیشــتر برداشــت کنــد منافع ملــی خود
را بیشــتر حفــظ میکنــد .بــه همین منظــور رقابــت پنهانی
سهمگینی در پشــت روابط علمی فناوری دنیا برای توسعه
منطقه فعالیت و نفوذ وجــود دارد .برای حفظ منافع ملی،
راهــی جــز حضور در ایــن میدان نیســت و افــراد خط مقدم
جبهــه بایــد توســط دیگران پشــتیبانی شــوند .بــرای همین
وزارت علــوم در ایــن ســه ســال چنــد هــدف کالن در حــوزه
گســترش علم و فناوری را دنبــال میکرد.هماهنگی با دیگر
دســتگاه ها برای اجرای اسناد باالدســتی ،تعیین کشورهای
هــدف و تمرکــز فعالیتهــای دانشــگاهی و پژوهشــی بــا
کشــورهای هــدف در حــوزه توســعه همکاریهــا ،توســعه
فرهنگــی و زبــان فارســی در دانشــگاه هــای خــارج و حضور
جــدی در تمامی مراحــل در مجامع تصمیم ســاز جهانی و
طرحهای بینالمللی ،حفظ نیروهای نخبه در داخل کشور
و جــذب کوتــاه یا بلنــد مدت ایرانیــان نخبه مقیــم خارج از
کشــور از مهمترین اهداف حوزه بینالملل در این ســه سال
بوده اســت .بنابراین ما در این مــدت همه توان خود را برای
اجــرای ایــن مهــم گذاشــتیم تــا دانشــمندان مــا بتوانند به
دیپلماســی علمی و فناوری دســت پیدا کننــد .هم اکنون به
جــرأت میگویم کــه در طول بعــد از انقالب ایــران در تولید
و واردات علــم به اوج خود رســیده اســت .بر همین اســاس
فقط در سال گذشته حدود  141پروژه دانشگاهی بین ایران و
کشــورهای دیگر تعریف شد ،البته برجام هم بیتأثیر نبوده
که بعد از برجــام رفت و آمدهای علمی ایران با کشــورهای
دیگــر  150درصــد افزایش پیدا کرده اســت .حضــور بیش از
 ۹۳رئیــس دانشــگاه خارجی در ایــران که بیشــتر آنها هم از
دانشــگاه های اروپایی بودند گویای تحوالت بنیادین در این
حوزه است .همچنین در سال گذشــته هزار و  ۴۵۰دانشمند
خارجــی به ایران آمدند که این در طول تاریخ همکاریهای
مــا با کشــورهای خارجی یک نقطه عطف اســت .در آن ســو
غولهای تحقیقاتی بزرگ دنیا مثل مؤسســه ماکس پالنک
کــه خــود را برنــده  ۱۸نوبل میداننــد یا مقامــات مرکز ملی
تحقیقات علمی فرانســه ( )CNRSکه  ۲۰جایزه نوبل گرفته
رديف

است به ایران آمدند و خواستند با دانشگاه های ما همکاری
داشــته باشــند .هــم اکنــون کشــورهای اروپایــی و نهادهــای
تحقیقاتــی دنیــا به دنبــال ارتبــاط علمی بــا ایران هســتند.
تعــداد تفاهمنامــههــای امضا شــده و عملکرد با دانشــگاه
های خارج از کشــور در طول ســه ســال اخیر  853مورد بوده
کــه از ایــن تعــداد  376مــورد آن اجرایی شــده اســت .برای
دیپلماســی علمی ایران کارگروه ملی همکاریهای علمی
بینالمللــی راهانــدازی شــد کــه وظیفــه هماهنگــی مابین
دســتگاهی و هم افزایی را برعهده دارد و هر  15روز یکبار در
وزارت علوم جلســه دارند.از دیگر دستاوردهای دیپلماسی
علمــی ایــران بــا دیگــر کشــورها میتــوان بــه درآمدزایــی
دانشــگاه هــا در پذیــرش دانشــجوی خارجــی اشــاره کرد به
طور مثال دانشــگاه مشــهد با تمرکــز بر جذب دانشــجویان
شیعه دیگر کشــورها تنها در سال گذشته  7میلیارد تومان از
محل ثبتنام دانشــجویان بین المللی درآمد داشته است.
دو تا ســه برابر این میزان به اقتصاد شــهر کمک شده است.
همچنیــن دانشــگاه کاشــان در عرض دو ســال اخیــر تعداد
دانشــجویان خارجی خود را به  510نفر افزایش داده اســت
کــه بیش از  400نفر از آنها با هزینــه خود تحصیل میکنند یا
دانشــگاه علوم پزشکی ایران در ســال جاری با  320دانشجو
شــهریهای حدود  2میلیون و  300هزار دالر درآمد داشته که
چند برابر این در جامعه خرج شــده و این غیر از بسترسازی
توریســم درمانــی برای کشــور اســت .همچنین در ســال 95
تعداد پروژههای مشــترک دانشــگاهی مابین دانشگاه های
داخل و خارج از کشور تاکنون رشد  27درصدی داشته که در
مرحله اجرا قرار گرفته اســت .البته باید بگویم در این مدت
برای دیپلماســی علمی ایران با دیگر کشورها اولویتبندی
داشتهایم.اولویت اول کشورهای حوزه حضور که کشورهای
مســلمان هســتند که عمدتاًایــران برای آن کشــورها فضای
علمــی فراهــم میکنــد و بــرای اســتادان و دانشــجویانش
پروژههــای مشــترک علمــی میگــذارد .دســته دیگــر هــم
کشــورهای هــدف ما هســتند ،مثالً ایتالیــا ،آلمان ،فرانســه،
چیــن و روســیه کــه کشــورهای راهبــردی برای ما محســوب
میشــوند و ما خواهان روابط گسترده علمی با آنها هستیم.
بــا ایــن حال مــا در وزارت علــوم بر ایــن باوریم کــه از این
فرصــت طالیــی بایــد نهایت اســتفاده را برد .در نشســتی
هم که با وزیر امور خارجه و ســفیران دیگر کشــورها داشتیم
هــم اعــام کردیم کــه جامعه دانشــگاهی به یک پتانســیل
دست پیدا کردهاند که باید بیشترین بهره را از آن ببرند.
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1

مالقات و حضور وزيران علوم و فناوري کشورهاي
مختلف در کشور

 3وزير

 8وزير در ايران و  6وزير
در کشورهاي ديگر

2

حضور رؤساي دانشگاههاي معتبر خارجي در ايران
براي توسعه همکاريها

 9رئيس

 18رئيس (آلمان
به صورت گروهي
و مابقي به صورت
انفرادي)

 93رئيس (اتريش ،ايتاليا،
ترکيه ،عراق به صورت گروهي
و ديگر کشورها به صورت
انفرادي) به عالوه رؤساي
دانشگاههاي قفقاز  -رؤساي
دانشگاههاي حاشيه درياي خزر

 26کشور

 27کشور

 29کشور

4

تعداد کشورهايي که کرسي زبان فارسي در آن از
سوي اين وزارت داير شده است
تعداد کرسيهاي زبان فارسي اين وزارت در
دانشگاههاي مختلف دنيا

 44کرسي

 46کرسي

 50کرسي

5

تعداد دانشجويان خارجي زبان فارسي در کرسيهاي
خارج از کشور

-

 2800دانشجو

 3030دانشجو (تعداد
 334دوره دکترا 541 ،نفر
کارشناسي ارشد1527 ،
کارشناسي و  618آزاد)

6

تعداد پروژههاي مشرتک تعريف شدهمابني
دانشگاههاي داخل و خارج از کشور

 17پروژه
(عمدتًا
جنديشاپور)

 27پروژه (عمدتًا
ي شاپور
جند 
ايرانيانمقيمخارج)

 140پروژه (عمدتًا
جنديشاپور  -ايکارد و
ايرانيان مقيم خارج)

7

بهرهگيري از توان ايرانيان نخبه خارج از کشور در
سمينارها و دورههاي آموزشي

 246نفر
استاد

 269نفر استاد

 354نفر استاد

 440نفر استاد

 498نفر استاد

8
9
10

اج
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 31وزير (عمدتًا
به خاطر اجالس
)NAM

3

تما

عی

شرکت اعضاي هيأت علمي جهت ارائه مقاله در
کنفرانسها
حضور اساتيد خارجي جهت تدريس ،تحقيق و شرکت
در کارگاههاي آموزشي و رويدادهاي علمي
استفاده اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراکز علمي
از فرصت مطالعاتي

 117نفر
استاد
 760نفر
استاد

 14فرصت

 1347نفر
استاد

 41فرصت
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علمــی ،یک حقه یاعوامفریبی نیســت؛سیاســتگذاران این حوزه در
کشــور ،فارغ از خط سیاســی و اینکه اصولگرا باشند یا اصالحطلب یا
اعتدالگرا،دریکنقطهباهممشترکهستند:ادراکمحدودازعلم
و فناوری!
سیاســتگذاری کــه توســعه علــم و فنــاوری را در انتشــار مقــاالت
علمــی میســنجد ،یعنی توســعه علم و فنــاوری را فقــط در همین
انــدازه میبینــد! یعنــی ادراک مشــخصی نســبت بــه فرآیندهــای
خریــد و فــروش لیســانس ،جــذب ســرمایهگذاری خارجــی ،جذب
ســرمایهگذاری جســورانه و ...ندارد .دنیا در چهار دهه گذشــته تغییر
کرده اســت ،اما سیاســتگذاران ایرانی همچنان همان سیاستگذاران
چهار دهه گذشــته هســتند ،با همــان افکار بــا همان سیاســتها و با
هماندغدغهها!
سیاســتگذارانی که بازنشســتگی در میان واژگان تکراریشان گم
شــده اســت؛ وضعیتی بهتــر از آنچه هســت ایجاد نخواهنــد کرد .در
حالــی که حــوزه علــم و فنــاوری نیازمنــد دیدگاههای تازهای اســت؛
دیدگاههایــی کــه از میــان گزینههــای سیاســی انتخــاب نمیشــوند.
مادامــی که انتخابها مبتنی بر رویکرد سیاســی باشــد و حوزه علم و
فناوری با معیارهای سیاســی مدیریت و سیاستگذاری شود؛ بهترین
نتیجه همانی است که در آن هستیم.
در چهارســال گذشــته مــا بــه بهتریــن رتبــه و جایگاهــی کــه
میتوانســتیم در چارچوب نگاه سیاســتگذاران فعلی دســت یابیم؛
دســت یافتیم .انتظــار دســتیابی به جایــگاه واقعی و نزدیک شــدن
بــه جایگاه زیــر ۵۰در جهان تنهــا از طریق تغییر نگاه سیاســتگذاران
امکانپذیراست.
ایــن تغییــر نــگاه نــه تنهــا در حــوزه علــم ،فنــاوری و نــوآوری
اجتنابناپذیر است؛ بلکه سیاست خارجی با اولویت مأموریتهای
امنیتــی و سیاســی و بدون توجــه به اقتصــاد و نوآوری نیــز نمیتواند
زمینهساز توسعهای چشمگیر باشد .این تغییر باید در نگاه سیاست
خارجی ایران و متولیان آن نیز تسری یابد.
امیــد اســت در دولــت آینــده ایــن تغییــر نــگاه تبدیــل بــه یــک
خواســت جمعــی و فــارغ از جبههبندیهای سیاســی موجود شــود.
بــه امید روزهای نو در ســال آینــده و تزریــق نگاههای تــازه در عرصه
سیاستگذاریعمومیدرکشور.
()Global Innovation Index (GII
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95؛ سال رشد دیپلماسی علمی

 1448نفر استاد
 41فرصت
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