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 مقدمه:

 به نظر المللی کهمکاران مرکز همکاریهاي علمی بیندر گام نخست، الزم است از ابتکار ه  

المللی به کنکاش با نهادهاي رسد براي نخستین بار در مورد همکاریهاي علمی بینمی

روند، سپاسگزاري و اند، که سوژه اصلی این گونه همکاریها به شمار میپژوهشی پرداخته

ت نیک گرفت. در واقع مشارک ها را به فالگیريقدردانی کرد و این مشارکت در تصمیم

 وضوع پذیري از جمله متغیرهاي اصلی در رونق گرفتن همکاریها با هر نهاد در هر مو

 ندي رایجرود وامید است که این رایزنیها استمرار یابد و به عنوان فرایسطحی به شمار می

 ود. نه شساز و تصمیم گیر در حوزه علوم، تحقیقات و فناوري نهادیمیان نهادهاي تصمیم

 
 رویکرد حاکم بر فرایند تدوین و محتواي سند

ي هاي گذشته است، رویکردبه طور کلی رویکرد حاکم بر محتواي سند، که میراث دهه   

ش لید داني توتمرکز گرایانه و از باال به پایین است. بر مبناي چنین رویکردي نقش نهادها

شود و این اندیشه را مکن فرو کاسته میمالمللی به پایین ترین سطح در مبادالت علمی بین

یگر آورد که هرگونه همکاري میان نهادهاي علمی داخلی با نهادهاي مشابه دبه ذهن می

هایی است که هیچ گونه توجیهی المللی نیازمند برخورداري از واسطهملل و نهادهاي بین

نفجار اهاي که از ویژگیبراي فلسفه وجودي آنها، بویژه، در عصر دانش، وجود ندارد. عصري 

 ولید علمتهاي اطالعاتی و ارتباطی برخوردار است. ویژگیهایی که اطالعات و انقالب فناوري

الملل وابسته و شناور شدن در محیط بین» چرخش آزاد اطالعات«را بیش از پیش به 

 سازد. می

اب دهنده تمرکز و بنابراین، با چشم پوشی از رویکرد حاکم بر فرایند تدوین سند که بازت  

دیوان ساالري شدید و غیر ضروري است، رویکرد حاکم بر محتواي سند نیز، بیش از آنکه 
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کند که به هیچ رو با هایی را براي آن ایجاد میامکاناتی براي همکاري ایجاد کند، محدودیت

و  تر در ارتباطاتمراتب فراخ ویژگیهاي عصر حاضر که نیازمند برخورداري از گسترة به

عنوان مثال محدود استفاده از فناوري روزآمد ارتباطی است سازگار و همسو نیست. به 

رسد با رویکردي فن یادداشت تفاهم که به نظر می IIهاي همکاري در بند ساختن زمینه

نفر و  10ساالرانه انجام شده است، از یک سو، و محدود ساختن مبادله پژوهشگران تا 

، آیا بیشتر محدودیت نیست تا امکانات؟ به ویژه این که، ر آنمندرج دمحدودیت زمانی 

نهاد پژوهشی که ظاهراً طرف با واسطه این موافقتنامه هستند، با  26هاي اهداف و کارویژه

 ،به عنوان مثالهمخوانی چندانی ندارد.  IIهاي همکاري یازده گانه مندرج در بند زمینه

هاي علوم انسانی و ف همکاري به فعالیت در زمینهنهاد ایرانی طر 26نهاد از  13دست کم 

هاي همکاري اطالع رسانی و بویژه آموزش عالی مشغول هستند که هیچ یک از زمینه

فنی نیز،  -دهد. عالوه بر آن، بسیاري از موضوعات علمیرا پوشش نمی IIمندرج در بند 

تواند زمینه همکاري با می فضا، زیست فناوري، شیمی، اقیانوس شناسی و ... که -همانند هوا

گنجانده نشده است.  IIایجاد کند، در بند  ]مورد خطاب موافقتنامه[نهادهاي پژوهشی ایرانی 

ها بیش از هر چیز ناشی از حاکمیت دیوان ساالري سنتی اداري در چرخه تولید این کاستی

لی و قانونی علم کشور و به رسمیت نشناختن استقالل نهادهاي علمی است که در اسناد م

هاي توسعه کشور، از جمله قانون وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، برنامه

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حتی در آخرین پیش نویس نقشه جامع علمی نیز 

 بر آن، به عنوان یکی از وظایف وزارت متبوع، پاي فشاري شده است. 

به دلیل محدودیت  [که با تأکید بر چند دیدار محدود تشریفاتی  محتواي برنامه همکاري،  

نگاشته شده است، در برگیرنده  ]بازدید کنندگان، محدودیت زمانی، مالی و ... شماردر 

دهد تا میرا تر به آن جنبۀ یک قرارداد اجرائی بدون ضمانت اجرایی جزئیاتی است که بیش
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ها، به عنوان مثال فرو کاستن تأمین هزینه .یگرهاي علمی با کشوري دیک برنامه همکاري

مبادالت علمی تا حد تأمین منابع مالی اقامت چند کارشناس براي مدت زمانی محدود و 

بدون در نظر قرار دادن برآورد و فرایند تأمین منابع مالی همکاري علمی مشترك که به ناروا 

 ،(Joint R & D projects)است از آن به عنوان طرحهاي مشترك تحقیق و توسعه یاد شده

باشد. چرا که طرحهاي تر است که در فرصت این نوشتار نمیانهونیازمند نقدي ژرف کا

هاي بخش خصوصی است و بیشتر بر توسعه تحقیق و توسعه اغلب در چارچوب فعالیت

رجی تر از آن، آن چه بیشتر الزم است در یک برنامه همکاري خاها تأکید دارد و مهمفناوري

و  نیازسنجیهمکاریهاست که برمبناي عنوان مورد تأکید قرار گیرد نخست تعیین دقیق 

دوم فرایند اجرایی و سوم چگونگی تأمین منابع  دو طرف انجام شود و امکان سنجی

و نه  [هاي پرسنلی باشد تواند هزینهمالی و فیزیکی پژوهش که بخشی از آن می ،انسانی

هاي پژوهشی، هزینه مواد و تجهیزات و ن است که برآورد هزینه. روش ]تنها هزینه اقامت

ها، جز با همکاري و رایزنی طرفهاي اصلی قرارداد امکان پذیر نیست که الزم سایر هزینه

 است در چارچوب یک قرارداد پژوهشی میان مجریان اصلی بسته شود.

 
 ها و پیشنهادهاتوصیه

هاي ها یا موافقتنامهند و محتواي برنامهفرای ها و پیشنهادها به منظور اصالحتوصیه  

 شوند.المللی در دو سطح نظري و اجرایی ارائه میهمکاریهاي علمی بین

 

 هاي نظريالف) توصیه
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» ندهبه مثابه دستور کار براي آی«ریزي گونه که برنامه در ادبیات برنامهبه هر حال، همان  

ر موارد دزي ایجاد هماهنگی است. هماهنگی ریهر برنامه هرجو مفهوم سازي شده است و

 رسد:میبه نظر زیر در تدوین یک برنامه ضروري 

تواند در برگیرنده اهداف متفاوت ها می: از آن جا که این برنامههاهماهنگی میان هدف •

سنجی هر دو طرف و بر ها با توجه به نیازسنجی و  امکاندو کشور باشد، الزم است هدف

دف هاي مشترك هر دو طرف تدوین شوند. ظاهراً براي این برنامه همبناي اولویت

ه سازي از آخرین تحوالت علم و تکنولوژي در نظر گرفته شده است که با محدودآگاه

 رسد. قرارداد و وسایل در نظر گرفته شده امکان پذیر به نظر نمی

د موضوع : براي رسیدن به یک هدف مشخص، تنها برآورد چنهماهنگی میان وسایل •

له ز جمامالی محدود کافی نیست. الزم است تمامی ابزار الزم براي دستیابی به هدف، 

  نیروي انسانی منابع مالی، فیزیکی و بویژه مجریان اصلی با دقت مشخص شوند.

که  اي برگزیده شوند: وسایل و فرایندها باید به گونههماهنگی میان هدفها و وسایل •

 یدارددسترسی به هدف مورد نظر را امکان پذیر سازد. به عنوان مثال شمار محدودي 

هاي مهارت آموزي هاي گفتگو و دورهتشریفاتی، و برگزاري چند کارگاه مشترك، گروه

که رسند. به عنوان مثال ایجاد شبوسایل کافی و همسو براي هدف یادشده به نظر نمی

 رسند.تر به نظر میمی مشترك، بویژه در عصر حاضر، اثربخشمبادالت عل

المللی، ایجاد هماهنگی در این گونه همکاریهاي بین : هماهنگی میان بازیگران اصلی •

ضروري است. برنامه الزم  -باشدنهاد پژوهشی می 26االً مکه احت -میان بازیگران اصلی

پدید آورد. به سخن دیگر، را شارکت آنها اي تهیه شود که انگیزه الزم براي ماست به گونه

ریزي فرایند پایین به باال را دنبال کند امکان تحقق پذیري آن بیشتر اگر این گونه برنامه

 خواهد شد. 



 ٥ 

 یازها ویش ن: معموالً فرایند اجرایی یک برنامه نیازمند رعایت پهماهنگی در زمان بندي •

ي این، زمان آغاز برنامه، روند اجرانابربندي مشخص براي هر کنش است. بسقف زمان

 مراحل، و زمان پایان الزم است در برنامه گنجانده شود. 

ی : آن چه که گاه موجب اجرایهماهنگی در تأمین منابع مالی، انسانی و فیزیکی •

ن آشود، مشخص نبودن منابع مورد نیاز و منبع تأمین کننده میها  برنامهاز نشدن برخی 

یر غدر  .ودام شم است برآورد نسبتاً دقیقی از منابع مورد نیاز نیز انجاست. هم هنگام الز

جود واین صورت، حتی در صورت وجود اراده کافی، مجالی براي اجرایی سازي برنامه 

 نخواهد داشت. 

 اجراییهاي ) توصیهب 

 المللی به ویژه در شرایط کنونی جهانی، که از یک سوهاي همکاریهاي علمی بینبرنامه  

یگر، دو از سوي هستیم شاهد رشد فزاینده بخش خصوصی در فرایند تولید علم و فناوري 

ر داي خود همت ، از استقالل براي برقراري ارتباطات با نهادهايدر جهان نهادهاي تولید علم

 رسد:هستند، رعایت پیش شرطهاي زیر ضروري به نظر میبرخوردار سراسر جهان 

 ک نهادبر ی ترین اصول حاکمپاعلمی از دیر قالل نهادهاياست: استقالل نهادهاي علمی •

این  تواند به افزایش همکنشیتولید علم پویاست. بنابراین، آن چه که در سطح ملی می

تمالی المللی بیانجامد، از میان برداشتن موانع احنهادها در سطح ملل گوناگون و بین

ونه است. بنابراین در این گسیاسی، اقتصادي، فرهنگی و ... در درون و بین ملته

هاي همکاري تأکید بر هموارسازي راه براي بازیگران اصلی و ها یا یادداشتموافقتنامه

ترین هدفها در این گونه برنامه تواند از اصلیها میحمایت و پشتیبانی مالی و معنوي از آن

 به شمار آید. ها 
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ها کشور پژوهشی دیگر -هاي علمیوانگهی، الزم است در نظر داشت، که برخورداري نهاد

یگر دها را به همکاري با نهادهاي همکار خود در از استقالل و آزادي عمل، زمانی آن

رف و طدکند که با ایجاد انگیزه از سوي دولتمردان و نهادهاي ملی کشورها ترغیب می

شود، می امها که در سطح ملی انجشود. بنابرانی الزمه اجرایی سازي این گونه موافقتنامه

 اد دیدهاسن ایجاد تمهیدات و سازوکارهاي تشویقی براي آنهاست که الزم است در این گونه

 شود. 

تواند به تدوین و اجراي بهینه این توافقات هایی که میاز جمله دیگر پیش بایست •

المللی بیانجامد، نقش اطالع رسانی از سوي مراکزي نظیر مرکز همکاریهاي علمی بین

سطح  ت درسخن دیگر، این مراکز به دلیل امکان برخورداري از گستره ارتباطا است. به

هاي علمی تواند منبع خوبی براي اطالع رسانی در زمینهالمللی، میفرابخشی ملی و بین

لی به ممور او فناوري مورد نظر به مراکز علمی و پژوهشی کشور باشند. اطالع رسانی در 

ست ارجی باشد که سیایرنده انتشار راهبردهاي سیاست ختواند در برگعنوان مثال می

تواند انتشار المللی، میکند. اطالع رسانی در امور بینها پیروي میخارجی کشور از آن

هاي علم و هاي پژوهشی و یا اطالعات مربوط به نهادهاي تولید علم و پیشرفتیافته

 اشد. فناوري در دیگر کشورها به نهادهاي داخلی و بالعکس ب

 روشن است، که پیشبرد هر برنامه بویژه برنامه همکاري علمی :مشارکت پذیري •

 نیازمند مشارکت پذیري تمامی بازیگران عرصه بخش عمومی و خصوصی کشور است.

مشارکت  که عرصهشد زمانی با موفقیت همراه خواهند  یهایبنابراین، چنین برنامه

اد، ونه اسنین گالوه فرایند بهینه براي تدوین اپذیري مناسبی براي آنها فراهم آید. به ع

 ست. ذیري االزمه مشارکت پاولی فرایند از پایین به باالست نه از باال به پایین که 
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نام گرفته است، » عصر دانش«: عصري که امروز رویکردهاي نوین عرصه دانش •

ز ارزش ی ایک نیازمند توسعه رویکردهاي نظري و عملی به نهادهاي تولید دانش به مثابه

رفتن گرود. از این رو، در نظر اجتماعی جامعه جهانی به شمار می يترین نهادهاآفرین

د تولی ادهايدید آمده در عرصه دانش بشري و به پیرو آن در نهپهاي تغییرات و جهش

تر، الزم است در دانش در هرگونه همکنشی جهانی ضروري است. به سخنی روشن

اتنگ المللی، به رویکرد نوین عصر جهانی شده که پیوند تنگینتدوین اسناد همکاري ب

ن چه کند توجه بیشتري داشت. همکاري از نوع آمیان نهادهاي تولید علم را ایجاب می

مند هاي پیش تعلق دارد و نیازگنجانده شده بود به دههتدوین شده در برنامه همکاري 

 تري است. بازاندیشی و بازسازي گسترده

 ها و سطح و چگونگی ارتباطات عصر صنعتی دیگرفناوري :هاي نوین ارتباطیفناوري •

 انی،پاسخگوي توسعه علمی که نیازمند مشارکت فراگیر نهادهاي علمی در گستره جه

.. که و . افزایش توان تحرك دانشمندان، آموزشگران و دانشجویان، چرخش آزاد اطالعات

از ست. ، نیي اطالعات و ارتباطات همراه شدهبا سرعت و شتاب فزاینده برآمده از فناور

یازمند نهاي همکاري علمی این رو، محتوا و فرایندهاي تدوین و اجراي این گونه برنامه

ي و هاي نوین جامعه جهانی است که ژرف کاوبازبینی و بازساماندهی بر مبناي یافته

 طلبد. مطالعات بیشتري را می

 کند که طرفهاياین که، عرف دیپلماسی ایجاب می پیشنهاد آخر رعایت عرف دیپلماتیک

عایت اظ رامضاي قرارداد از سطح نهادي برابر برخوردار باشند. بنابراین، دستکم به لح

ن نیز د در امضاي اسنادي از این دست، این شئووشتشریفات دیپلماتیک، پیشنهاد می

ضاي ، امبط واگذار شودرعایت شود. هرچند اگر، توسعه همکاریهاي علمی به نهادهاي ذیر

 این گونه اسناد، آن هم در سطح وزارت ضروري نباشد. 
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