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:سوال
ارد؟علم و فناوری با تولید و اشتغال چه ارتباطی د

سوال را از چه دیدگاهی جواب می دهیم؟
رهبری انقالب؟•
دولت؟•
بخش فرهنگی کشور؟•
بخش اقتصادی؟•
وزارت عتف؟•
وزارت بهداشت؟•
امامان جماعت؟•
دانشجویان؟•
دانشگران و پژوهشگران؟•
علمای حوزه؟•
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علم؟

شگاه اما شاید تعریف پژوهش و موضوع دان. تعریفی از علم نداریم
!به این کمک بکند
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پژوهش در دانشگاه تهران
منظورهکداشتمتوجهعلومدانشکدۀوادبیاتدانشکدۀتأسیسموقعدر
وتحقیقلکهبشوندتربیتمعینرشتۀدردانشجوعده ایکهنیستاینتنها
بهنیلایبر.باشددانشگاههدف هایازیکیبایدنیزاستادانطرفازتتبع
:مقصوداین
درهکشدمحدودماده ایبهاستادهردرسافتادمذکورسابقاًچنانکهاوال
بهیاجغرافاستاددیگرامکانحدوددراینبنابر.داشتکاملتخصصآن

قدیمفۀفلستعلیمازعربادبیاتوزباناستادونپرداختتاریختدریس
.کردصرف نظر

146عیسی صدیق، یادگار عمر، ص
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تعریف پژوهش؟
أسیستو ضوابط تعاریف“با عنوان پژوهشیواحدهایتأسیسمرتبط با آیین نامۀاولین•

2و 1کمیسیونهایمشتركشورایتصویببه 21/1/69تاریخدر ” تحقیقاتیمراکز
، پژوهشیمحقق، گروه واژۀ5آیین نامهایندر . استرسیدهفرهنگیانقالب عالیشورای
:  کنیدمحقق توجهتعریفبه . می شودتعریف، و پژوهشگاه پژوهشکده، تحقیقاتمرکز

96-الزهرا -نسبت علم و فناوری با اشتغال

وان محقق در مرکز تحقیقات به کسی اطالق می شود که به عن
عضو هیأت علمی پژوهشی در یک گروه پژوهشی یا آموزشی

قررات فعالیت پژوهشی می کند و وظایف و نحوۀ ارتقای او تابع م
.  ودهیأت علمی پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی خواهد ب



تعریف پژوهش؟
.استرهامتغیمیانعلیتکردن نسبت  پیداآن نهاییمسئله است و هدف یکحل برایتحقیق( الف

.ستجهل ادیوارهایپاسخ به مسائل حل نشده و هدف آن کنار زدن یافتنبرایجستجو تحقیق( ب

تکاپویتعداد و به طور کامل وابسته به اسبنابرایننشده و پیدااست که قبالً چیزییافتنتحقیق( ج
استانسانی

فردشجاعیو محمدحسن میرسلیممصطفی
، تحقیقاتمالیو اداریتنگناهایبررسی

.1370کشور، علمیپژوهشهایشورایگزارش پروژه به سفارش 

96-الزهرا -نسبت علم و فناوری با اشتغال



تعریف پژوهش از سند فراسکاتی
:تحقیق و توسعه ی تجربی

له عبارت است از انجام هرگونه کار خالق به طریق نظام مند به منظور افزایش دخیره ی علمی از جم
.دکاربردهای جدی( یا طرح)دانش بشری، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این دانش برای اختراع 

86-56توضیح در صص 

راهنمای فراسکاتی
(OECD)دستور عمل یکسان پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا 

!(صفحه442)برای ارزیابی فعالیت های تحقیق و توسعه تجربی 
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از خاطرات مرحوم مجتهدی در تأسیس دانشگاه شریف

یک دانشگاه بسیار بزرگی از لحاظ علمی و :  محمد رضا شاه
اب صنعتی، درتهران تشکیل بدهید و دانشگاه تهران را از خو

.بی هوشی بیدار کنید
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اساسنامۀ دانشگاه صنعتی شریف

ترا اعضای هیئت آموزشی دانشگاه باید دارای درجۀ دک: 15مادۀ 
ا در رشتۀ و یا عالیترین دیپلم تخصصی از دانشگاه های بزرگ دنی

.تدریس خود باشند

؟؟
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چشم انداز: دانشگاه شریف

هجری شمسی، محیطی علمی و فرهنگی برای رشد و 1404دانشگاه صنعتی شریف در سال 
، رینیکارافشکوفایی استعدادهای گوناگون دانشجویان خود در زمینه های علمی، پژوهشی، 

تخقق، مدیریتی، سیاستگذاری، اجتماعی، اعتقادی و اخالقی در مسیر رشد و اعتالی کشور
ه مرجعیت علمی و فرهنگی در جهان اسالم و صدور پیام های واالی انقالب اسالمی در عرص

.  های علم و فناوری به جهانیان می باشد

سند تحول راهبردی دانشگاه صنعتی شریف
1394-1399
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ماموریت؟: دانشکده فیزیک
سایر احراز آمادگی برای ادامه تحصیل و تحقیق در مقاطع و مراحل باالتر در رشته فیزیک و•

رشته های فنی و علوم پایه؛

کالت فنی یازهای تخصصی صنایع و حل مشنکسب قابلیت های نظری و تجربی الزم برای رفع •
مربوط به فناوری های نوین و مراکز پژوهشی؛

وره رفع نیازهای آموزشی دانشگاهها و آموزش و پرورش برای تدریس کلیه دروس فیزیک د•
های مختلف؛

.ایفای نقش اصلی در احراز و انتقال فناوری نوین•

سند تحول راهبردی دانشگاه صنعتی شریف
1394-1399
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یان آیا در تعریف ها و سند های باال ارتباطی م
علم واشتغال می بینید؟

:و حاال آموزش و پرورش ما
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پایه ی یازدهم: 2جامعه شناسی : آموزش و پرورش
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!نفی علوم تجربی
پس چه انتظاری هست که نسل بعد به علم و اشتغال توچه بکند؟

ما بچه هایمان را برای چه قرنی آماده می کنیم؟
رد با چه بالیی قدرتمندان و صاخبان دانش های تجربی بر سر ما نازل خواهند ک

!این نوع تربیت

:و این هم امامان جمعه ی ما
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جمعه مشهد با اشاره به این که رسالت اولیه معلم، امام 
:پدافند فرهنگی و اخالقی است، تصریح کرد

اهنجار اگر بنا شد فضای تعلیم و تربیت فضای آلوده و ن
ت انسان فرهنگی شود معلم و استاد دانشگاه نمی توانند رسال

....کنندسازی خود را ایفا 
و در رابطه با مملکتممن یک دانشگاه ساز در این 

.موضوعات دانشگاهی اجنبی نیستم

دانشگاه؟
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و )پس، در این دیدگاه، رسالت دانشگاه 
!ارتباطی با اشتغال ندارد( علم

حاال اصال از کدام علم صحبت می کنیم؟
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علم چیست و چه وظیفه ای دارد؟

کدام علم؟
علم حوزوی؟

علم سنتی؟
علم مدرن؟

از کدام علم صحبت می کنیم؟
نسبت کدام علم با اشتغال؟

آیا منظورمان دانشگاه است؟ کدام دانشگاه؟
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علم مدرن یک پدیده و
ست یک فرآیند اجتماعی پیچیده ا
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علم مدرن
اجتماع –علمی اجتماع 

دانشگران
گفتمان میان –علم گفتمان 

دانشگران

–تجهیزات –ابزار ریاضی -مفاهیم

- مطلقی به جز مفهوم توافق در  اجتماع علمی از طریق گفتمان علمی  وجود 
.        ندارد

افراد مطلقهایی پذیرفتنی دارند که اجتماع علمی مداخله یی در  -
.                                                   آنها نمی کنداین مطلقها و بینش مرتبط با 

توافق

مدل سازی

تطبیق با طبیعت

بدیل بلکه آموزش چگونگی و فرایند ت! آموزش به معنی آموختن کتابها نیست
ه علم است به دانسته ها از طریق تشویق به سوال و خالقیت و نیز تشویق ب

!شکستن الگوهای ذهنی وایجاد الگوهای جدید



، این علم، با مفهوم پویایش در اجتماع علمی
.ارتباط عمیقی با اشتغال دارد

تند و اما مرکز های قدرت در شرایط کنونی ما عمدتا به این مفهوم پایبند نیس
.زسالت علم را اشتغال نمی دانند

.این مشکل محوری در آینده ی اقتصاد ایران است
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