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شگاهها می سیارتوانند در حوزه ترویج علم دان شند موثر ب البته به طور بالقوه نقش زیادی دارند که ؛ با

ست شده ا شی که همه افراد بتوانند . هنوز بالفعل ن شه های علمی به رو ترویج علم تالش بر انعکاس اندی

ترویج علم تالش در  .مفاهیم اسااااسااای یر علم را در، کنندع فهم عامه را از علمع ترویج علم می دانند

راستای همگانی کردن علمع گسترش اندیشه و تفکر علمی واینکه نهایتا به فرهنگ تبدیل شود و این علم 

تواند در قالب ترویج علم حتی ارتباط علم و جامعه هم می.در زندگی روزمره افراد اثراتش را داشااته باشااد

ر، مردم از علم را افزایش دهدع حاال این طرح شاااودع هدفی که در واقر در ترویج علم هسااات اینکه د

صلی  شان آثارش را ببینند و در نهایت هدف ا شود؟ اینکه در زندگی روزمره  افزایش به چه چیزی منجر 

  ترویج علم بهبود و رفاه زندگی انسانهاست.

 

 

سطح جهان داردع اگر بخواهیم این  سابقه طوالنی در  ضوع ترویج علم  سابقه را نگاه کنیمع به قرن مو

گرددع که در قرن هفدهم تا قرن بیساااتم بیشاااتر فعالیتهای ترویج علمع فعالیتهای موردیع هفدهم بر می

پراکنده بوده استع اما از قرن بیستم تحولی در ترویج علم پیش می آید مخصوصا در کشورهای غربیع که 

صه تروی ست که دولتها وارد عر شتادع دهه ای ا شوندع البته نه همه دولتهاع چون هنوز به دهه ه ج علم می 

همه کشورها نرسیده استع بیشتر در کشورهای امریکا و اروپا بوده یا حتی در بعضی کشورها مثل چین و 

شااود در واقر یر توانیم آثار ورود دولتها در عرصااه ترویج علم را ببینیمع این ورودشااان باع  میهند می

 آید.رتباط بین علم و جامعه پیش سری تحوالت اساسی در ا

شور خود کنیمع  شده خواهیم دیداگر نگاهی به ک سعه تمام  ششم را  و پنج برنامه تو ست برنامه  قرار ا

حتی  بین برنامه ها است؛ داشته باشیم اما چیزی که وجود دارد و آنچه که باید وجود داشته باشد شکاف

رفتارهایی که باید بر مبنای علم باشد ما شاهدش  یعنی. در سطوح سیاست گذاریع در سطوح افراد جامعه

شدهع این  سازی یا در واقر ترویج علم دیده ن ضوع عمومی  صال در این برنامه ها حرفی از آن مو ستیمع ا نی

 . مشکالت که بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد تفاوت هست وجود دارد

از آکادمی علمی گرفته  ؛داقل ده عامل را مطرح می کنندرا ح دکتر پایا عوامل تاثیر گذار در ترویج علم

شارالتانتا نقش  شریات علمیع کتب حتی  شتندع زنان فرهیختهع نقش ن شی دا هایی که در واقر در علم نق

 . درسیع و ..... در واقر سیر خیلی مفصلی داشته است تا ترویج علم به قرن بیستم رسیده است

شمندان به جامعه وارد می  ستع یعنی علم از دان ستم ارتباط یر طرفه بوده ا از قرن هفدهم تا قرن بی

شده است اما از قرن بیستم به بعد شاهد مشارکت مردم در علم هستیمع که مرحله پذیرش علم از سوی 

 مقدمه

 تاریخچه ترویج علم
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صلی آن بوده اندع در  مرحله بعدی که عامه همان مرحله ای است که دانشمندان و انجمنهای علمی رکن ا

 .مرحله در، عامه از علم است با شروع قرن بیستم آغاز می شود اما باز ارتباط یکسویه است

ساات که اندیشااه های علمیع روش علمیع و روحیه علمی وارد ا تفاوت این مرحله با مرحله قبل این 

ش شارکت ندا شود. در مرحله در، هم هنوز مردم در ترویج علم م صه ترویج علم می  تند و ارتباط بین عر

شکل گرفتندع مرحله در، عامه پیش  علم و جامعه ارتباط از باال به پایین بود و این موثر در واقر ارکانش 

ستمرار  سط و ا شارکت عامه در علم که این مرحله در حقیقت همان مرحله ب شد برای مرحله م زمینه ای 

شکل نوینی از ترویج علم محسوب م ست که  شوددر، عامه از علم ا صه ترویج  .ی  در اینجا مردم وارد عر

دهیم و باید بر تولیدات علمی و فناوری نظارت گویند ما مالیات میعلم می شوندع مردم از طریق اینکه می

شیم شته با سوی ترویج علم . در دا سرگرمی های فرهنگی به  سانه ها ی علمی و  شاهد گرایش ر اینجا 

خواهیم ببینیم در شودع حاال ما میم و جامعه ارتباط دو سویه میشویمع در اینجاست که ارتباط بین علمی

 است؟ وضعیت ترویج علم در ایران به چه صورت است؟  چگونهایران وضعیت ما 

شروع می شمسی  شروع به کار رادیو در ایران بح   .شودترویج علم در ایران از دهه چهل  همزمان با 

شروع می شش  از چه طریق؟ . حالشودترویج علم  ضا که رادیو این برنامه را پو سان به ف سفر ان از طریق 

می دهدع بعد از آن نشااریاتی را داریم مثل دانسااتنیهاع مثل دانشاامندع مثل کارهایی که در قرن هفدهم 

کرده در ایران هم به آن صورت شروع می شدهع که هر کس در حد توان خود فعالیت میدرغرب انجام می

 شود. 

هنوز آن ارتباطی این است که در آن مرحله ارتباط یکسویه هستیمع  هم اکنون نیزما چیزی که که  اما

صورت بگیرد به وجود نیامدهع این وضعیت را اگر ما از  که باید بین علم و جامعه یا مشارکت مردم در علم 

ستی؛ چند منظر نگاه کنی سناد باال د صال ردپایی از ترومع یکی از منظر ا  .یج علم نداریمما در پنج برنامه ا

ضعیت موجود  ستع که این و شده ا سازی علم پرداخته  ضوع مردمی  شم یر بند به مو ش فقط در برنامه 

ستراتژی  شیم برای ترویج علمع ا شته با شیم باید برنامه دا شته با ضعیت مطلوب دا ستع اگر بخواهیم و ا

شیمع و در برنامه هفتم تالش بر این  شته با شیمع قانونگذاری دا شته با شی به ترویج علم دا شد که بخ با

  اختصاص داده شود.

 

 

وجود ندارد. حتی ابهام آن مفاهیم علوم اجتماعی اجماع  ساااایر همانند در رابطه با تعریف ترویج علم

از نظر  از بقیه مفاهیم است و الزم است که یر اجماع و وفاقی در رابطه با این تعریف صورت بگیرد. بیش

پیشنهاد این است که یر ردیف  عوضر مطلوبنیل به اقتصادی هم وضعیتع وضعیت خوبی نیستع برای 

 تعریف مفهوم ترویج علم
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شنهاد  سازیع الگویی که در رابطه با ترویج علم  .شودبودجه مربوط به کارهای ترویج علم پی از منظر الگو

ترویج علم نمی بینیمع از نظر مخاطبانع مخاطب های مشخصی در  نداریم. عباشد یر الگوی مشخص باشد

یکبار ممکن است دانش آموزان مخاطب باشندع یا گروههای دیگر... چون موضوعع موضوع گسترده ای در 

شدن  صی  ص ستند و بح  ترویج علم با توجه به تخ ستع مخاطب هاع مخاطب های گوناگونی ه جامعه ا

سوا ضیع فیزیر نمی داند پس مخاطبان فقط بی  ستندع علومع که مثال متخصص ریا صی نی شر خا دان و ق

از حی   کل جامعه هستندع بنابراین باید بر اساس مخاطبان برای هر گروه باید برنامه خاصی تعریف شود.

ضرابزارهایی که ابزارهاع  شان کم  عدر کشور ما به کار می رود در حال حا خیلی محدود هستندع اثربخشی 

خیلی نظام در حال استفاده هستیمع روشهایی که نین هست با ابزارهای روز بازبینی شود. همچاستع نیاز 

 . کمر کند به ترویج علممند نیستع خیلی نمی تواند 

در این زمینه واقعا ضعف زیاد استع ما هنوز نتوانستیم علم را به زبان ساده با ع از منظر صنعت فرهنگی

ستفاده از هنرع مثل انیمیشن یا چیزهای دیگر ساده سازی را برای مردم  از نظر تمرکزگرایی  انجام دهیم.ا

شته باشیم که بتوانیم برنامه ترویج علم مدیریتیع  نیازمند یر برنامه ریزی هستیمع یر نظام متمرکزی دا

سانیم. سرانجام بر ضوع را به  شور بتوانیم این مو شکل بگیرد تا در کل ک سته های مرکزی  صورت ه  به 

در راهبرد کالن شماره دو از بح  گفتمان سازی علم  اسناد باال دستی نقشه جامعه علمی کشورهمچنین 

ستع برای  سازی علم ا ستع گفتمان  ستقیما کلمه ترویج علم در آن به کار نرفته ا ستع م صحبت کرده ا

ع ما راهبرد اسااتافراد حوزه های مختلفع اساااتید دانشااگاه هاع معلمانع رسااانه هاع بخش مذهبی و دینی 

و برای بخش های مختلف یر بسته برنامه تعیین کردیمع برای این بسته کالن شماره دو را بررسی کردیم 

برنامه با اساااتید مختلف مصاااحبه کردیمع یر سااری کارهای میدانی که داشااتیم از نتایج آن در نقش 

 دانشگاه که در ادامه خواهم گفت به چه صورت است.

سازی سته آگاه  نقشه جامر راهبردی کالن  تحلیل وضعیت صورت گرفته بخش هایی از همان پروژه ب

صت و  ضعف و فر سوات از نقاط قوت و  ساس همان  ضعیتی که ما بر ا ست که و شه جامر ا شماره دو نق

تهدید داشتیم به سه حوزه تقسیم کردیمع یر حوزه زیر ساختها هست که این حوزه شامل بسترهاع وجود 

فش در این اساات که هنوز خیلی آن بسااترها و زمینه های الزمی که هساات اما این بسااتر و زمینه ضااع

ست مبنی بر علم آموزی و ترویج آن که این  شناخت کافی وجود نداردع بح  پیش زمینه های تاریخی ه

شکل داریمع بح  جوان  شود که هنوز ما در این زمینه م سل جوان گفته  ست برای ن پیش زمینه ها الزم ا

ست که این جوان بودن از یر لحاظ نقطه قوت سبی با  بودن جامعه ه ست اما اگر ما برای آنها برنامه منا ا

 . شودمی ضعف و تهدیدبه سنشان و عالیقشان در حوزه ترویج نداشته باشیم 

بح  دیگر همکاری نزدیر با سایر کشورها است که به خاطر مسائل حاشیه ای امکان ارتباط مناسب 

ست. سبی که در ترویج علم داریم در ایران ه کم ه ستفاده بح  دیگر مزیت ن ست اما ما این مزیت ها را ا
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نمی کنیمع بهره مندی از تجربه متخصصان و محققان ایرانی خارج از کشور یا ترجمه متخصصان خارجی 

  که ما از دستاورد آنها استفاده نمی کنیم.

یر وضااعیت را بر اساااس بح  آموزش و پژوهش ما تحلیل کردیمع اینجا باید برنامه های مختلف در 

ست که مثل حوزه ترو ضعف ما ا سفانه  شش دهد اما متا شترین افراد را پو شد و بی شته با یج علم وجود دا

بیشاااتر چیزها کمیت را در نظر می گیریم که نیاز هسااات کیفیت را هم در نظر بگیریم. ما برنامه های 

دهند جام میگیردع خیلی جاها کار انموردی ترویج علم را داریمع در ترویج علم در ایران فعالیت صورت می

ستع هر کدام به عنوان  سبی بین این نهادها نی ساختارمند و منا ست که ارتباط  شکل این ا سئله یا م اما م

شودع  شناخته  سب همه فعالیت ها  ست با یر برنامه منا شبکه یا جزیره جدا فعالیت میکنندع الزم ا یر 

تی افراد از کارهای یکدیگر هم شااابکه ای ایجاد شاااود که نهادها از این جزیره ای بودن خارج شاااوندع ح

خبردار شاااوندع خیلی از جاها افراد از کارهای هم خبر ندارند این خود باع  به وجود آمدن یر ساااری 

 شود.مشکالت می

یر بح  دیگرکه باید در ترویج علم باید توجه کنیم این است که ما نمی توانیم یر نسخه واحد برای 

باید بر اساس مناطق مختلف مورد توجه قرار بگیردع ممکن است  کل کشور بپیچیمع بح  های ترویج علم

نیازی که افراد در سیستان دارد با نیاز افراد در شمال کشور متفاوت باشدع بنابراین الزم است این برنامهع 

شور شد با توجه به نیازهای بومی مختلف ک بح  دیگر ما نیروهای متخصص و ماهر داریم اما . برنامه ای با

حرکت  مسائل مرتبط با ترویج علم باید آموزش داده شوند که بتوانند موارد مناسب را آموزش بدهند.برای 

شور در این حوزه  شیمع تا حرکتی در ک شته با شگاهی باید دا ساماندهی دیدگاههای نخبگان دان سمت  به 

کردیم که تمایل ایجاد شودع در واقر در زیر مجموعه سوم در سطح سیاستگذاری ما این وضعیت را تحلیل 

هساات به این موضااوعات اما حرکتی صااورت نگرفته اسااتع برای اینکه ما این تمایل را به فعالیت تبدیل 

سازمان برنامه مدیریت قبل آن را  سال روی آن کار کرده بودیمع که  شتیم که دو  شنهادی دا کنیمع ما پی

 ندع که فعال این کار متوقف شده است.باشخانه مخالف اضافه کردن ساختار میپذیرفتع ولی االن در وزارت

بح  حمایتهای مالی از برنامه های ترویج علمع به خاطر اینکه بودجه مشاااخصااای برای ترویج علم 

نداریمع خیلی جاها هم برنامه ای ندارندعاگر هم برنامه ای داشااته باشااند چون بودجه خاصاای ندارند نمی 

شیم. شاهد فعالیتهای خوبی با ضوع توجه کرد که بح  دیگر د توانیم  سعه باید به این مو ر برنامه های تو

 برنامه ریزی باید کلی باشد ولی برنامه بر اساس نیازهای مناطق تنظیم شود.
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ستع همه می شکی نی ضرورت بح  ترویج علم  ست در در  دانند که این بح  یر مقوله خیلی مهم ا

در این زمینه می تواند نقش موثری داشته باشندع نقش اصلی تا االن   کل کشورع دانشگاهها و مراکز علمی

بینیم فعالیتهای پراکنده با وجود گذشاات پنجاه سااال از ما در کشااور می ایجاد نشااده اساات و چیزی که

 . ترویج علمع هنوز آن تجمیر که باید باشد نیست

شورها کمر زیادی بکندع حتی می تواند ا سوق ترویج علم میتواند به ک سعه  ز یر مرحله به مرحله تو

تواند یر حالت جهشاای ایجاد کند. حاال ما چرا بعد از پنجاه و خورده ای سااال هنوز در جایگاه دهدع می

اول هستیم؟ به نظر من مشکل اصلی ما شاید دانشگاهها که باید در این زمینه  نقش آفرین اصلی باشند 

ها وارد عرصااه شااوندع مثال ما هزارو دویساات و نودو هفت در این زمینه نقش ندارندع نیاز هساات دانشااگاه

سال  شتع در زمانی که در  سال گذ صد  شتیمع حاال  سیس دارالمعلمون و ... دا سه ها  1297قانون تا مدر

در عرض صد سال  1297کردندع ولی با همان قانون خصوصی بودع مدارسی که افراد خودشان تاسیس می

سوادی بیشتر شدهع  شگاههایمان هم به حد که هم سطح با  سوادی نه فقط ابتداییع دان حتی ما در این با 

وفور رساایده اساات که حتی االن صااندلی خالی داریم دانشااجو نداریمع در این زمینه آموزش خیلی مهم 

استع آن کسی که باید نقش اصلی را بازی کند خود دانشگاهها هستند که می توانند در این زمینه نقش 

 آفرینی کنند.

یراتی که در علم و فناوری  به ویژه فناوری های جدید صااورت گرفتهع خیلی کمر کرده اساات و تغی

حتی به ظهور کشااورهای تازه صاانعتی شااده این زمینه کمر کرده و در آن سااازگاری با تحوالت جدید 

یعنی این تحوالت جدید در علم و فناوری در زندگی  باع  شااده اساات که بخشاای از زندگی مردم شااودع

م خیلی نفوذ کرده استع که شما امروزه در همه مناطق شهریع روستایی بیشتر از اینکه مردم در بازار مرد

سازگاری  با فناوری های جدید تالش می شند برای  شته با ضور دا شناخت و آگاهی به  ؛کنندح یعنی آن 

ی برای عموم را علم و فناوری خود یر ساارمایه انسااانی اساات که امکان دسااتیابی به بازده ساارمایه گذار

شگاه هستیمع همه تمایل دارند. این خود  .فراهم می کند شاهد دان ستاها هم  سل جدیدع حتی در رو یر ن

یر مقبولیت و پذیرشی است از طرف مردمع در برنامه ششم هم گفتیم اولین بار به اهمیت آن تاکید شده 

 .است

سیا سوم هم که قانون وزارت علوم در حوزه  ست در پنج محور تنظیم در قانون برنامه  ستهای علمی ه

شده است. محور پژوهش و تولیدع محور انتشار دانشع محور تبدیل دانش به فناوریع محور ترویج دانش و 

کاربست دانشع در سه مرحله اولع وضعیت تقریبا بر اساس آنچه که در برنامه بوده انجام شده استع اما در 

 اهمیت ترویج علم
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ست دانش هنوز جای کار بسیار است و فعالیتهایی که هست با آن این دو مرحله یعنی ترویج دانش و کارب

 هنوز عملی نشده استعفعالیتهایی که باید به تحقق این دو محور انجام شود 

سال  ست که در  سند چشم انداز که هدف این ا سعه یافته با  1404همانطور که گفتم  شور تو ایران ک

شه جامر هم این ر شود و نق سنادی جایگاه اول در منطقه  ا عملی تاکید کردهع این موارد را داریمع یعنی ا

 که بر این موضوع گفته شده استع اما این اسناد چقدر امکان عملی شدن دارد؟

اینکه چیزی نوشته شدهع مکتوب با اینکه انجام بشود چه باید بکنیم؟ اینجا من از همان پژوهشی که  

. از نظرات دانشگاهیان در گفتمان سازی ترویج علم خدمتتان گفتم از بعضی بخش های آن استفاده کردم

توانند داشته باشندع این دانشجویان و حتی اساتید بالقوه استفاده کردیمع در چند بخش که چه نقشی می

شوندع یعنی در هر خانواده ای یر دانشجو هستع این می شناخته  تواند کمر کند تا به عنوان مروج علم 

شگاهها میافراد خانواده آنها هم د شجویان دان شوندع یعنی به حجم دان شند در رگیر  شته با توانند نقش دا

شگاهها حامیان  ستع دان شگاهها به وجود آمده ا ضرورتش در دان شجویان و این احساس نیاز و  آموزش دان

ستندع ما می ستند اما مجری خوب نی ستندع حاال اگر اینجا حامی ه توانیم برای قوی اما مجریان خوبی نی

شوندع چون امیان خوب برنامهین حا شود که تبدیل به مجریان خوبی هم ب سته های برنامه ای آماده  ایع ب

شگاهیان قابلیت این افزایش این فهم عمومی را دارندع می  ستع و دان ست و امکان آن هم ه ظرفیت آن ه

ساده  سان کنندع چون ترویج علم به عبارتی همان  ساده و آ سازی توانند مفاهیم علمی را  سان  سازی و آ

 .علم است

اه سبب این می شودع بح  دیگر ایجاد فرصتهای عمومی در کسب تحصیالت عمومی است که دانشگ 

شگاهها می سی را ششتوانند نقدان ساده نوی ساده گویی و  شگاهیان  ان را در ارتباط با جامعه ایفا کنندع دان

ند آموزش دهندع در این زمینه محدودیت هایی وجو د داردع یکی از محدودیتها این اسااات که می توان

ستع و حتی برخی آن را مترادف  شگاهیان در این زمینه کم ا شنایی دان ورنالیست می دانندع محدودیت ژآ

ساس بازار  شگاهها بر ا ستع دروس دان شگاهها نی سبی در حوزه ترویج علم در دان بعدی نظام مدیریتی منا

 .کار تنظیم نمی شود

شگاههایمانع چه   ستع االن ما چه دان ست این یر واقعیت ا ساس بازار کار نی این بح  که دروس بر ا

دهندع اما دانش آموز انش آموزان و دانشجویان آموزش میمدارسمانع فقط یر سری آموخته هایی را به د

فقط یر سااری یا دانشااجو خارج از آن مطالبی که آموزش دیده اساات هیر کاری نمی تواند انجام دهدع 

شان در جامعه  شود که بتوانند از آموخته های شی ما طوری  شیوه آموز ستع یعنی باید  تئوری یاد گرفته ا

اسااتفاده کنندع فقط حفظیاتع دانش آموزان مجبور هسااتند چند سااال خود را حبس کنند تا در کنکور 

به نظر می رسد که نیازمند قبول شوند بعد از قبول شدن در دانشگاه هم همان چرخه است مانند مدرسهع 

مان چه در مدارسع چه در دانشگاهها تحولی ایجاد شود و آموزشهایمان این هستیم در شیوه های آموزشی
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بر اساس نیازهای جامعه باشدع یکی از وظایف و مسئولیت های دانشگاهیان این است که بتوانند آنچه که 

 . آموخته اند را به جامعه منتقل کنند

بردی دانشگاهها هم یر مشکلی که االن شاید کل بدنه آموزش عالی با آن مواجه هستند در سند راه

در آن سند راهبردیع حاال چه از خود وزارت علوم و دانشگاههاع بح  ترویج علم بحثی نیست که یر بند 

بیشتر خاصی داشته باشد و ملزم باشند در این زمینه فعالیتی صورت گیردع اگر هم کاری انجام می شودع 

ست که مو ست که زحمت میکارهایی ا ستانی ا ست که ما نیاز رد عالقه دو ساختار ا شندع بح  دیگر  ک

 . داریم در دانشگاهها ساختاری برای ترویج علم ایجاد شود و راهکارهایی که دانشگاهها دخیل شوند

سنتی به ترویج علم تغییر کند از  ست که نگاه  ساتید یکی از راهها این ا ع بح  دیگر اینکه در دیدگاه ا

 .دانشگاهها به ترویج علم توجه شود و پژوهش هایی در این حوزه انجام شود

 .بح  دیگر منزلت بخشاایدن به اقدامات ترویج علم در دانشااگاهها و مراکز ترویج علمی کشااور اساات 

ان انجام بح  دیگر تقبل ترویج اسااتع باید از طریق رفتارها و کنش ها ی اجتماعی اساااتید و دانشااگاهی

ش شگاهیان رفتاری در رابطه با بح  های ترویجی انجام دهند اثر گذاری بی تری خواهد شودع یعنی اگر دان

توانند ترویج علم را با ساختارهای زندگی روزمره مردم پیوند بزنند و از علم برای داشتع و دانشگاهیان می

 دانشگاهیان با جامعه ایجاد شود. باید یر ساختار همگن برای ارتباط . حل مسئله استفاده کنند

بح  دیگر پیشاانهاد برگزاری دوره های میان مدت برای فرهنگ سااازی در عرصااه ترویج علم اسااتع 

شجویی زیادی داریم ولی انجمنی که با این  شجویی ترویج علمع انجمنهای دان سیس انجمن دان شنهاد تا پی

شور شجویی ک شدع و ما بتوانیم از ظرفیت های دان ضوع با ستفاده کنیم و بح  دیگر  مو صه  ا در این عر

شه فعالیتهای  شدع نق شگاهها با سب برای ترویج علمع برای فعالیتهای ترویجی دان صاص یر بودجه منا اخت

ترویجی در دانشاااگاهها ترسااایم و تدوین شاااود و ایجاد یر گفتمان و در، مناساااب از ترویج علم در 

 دانشگاهها پیش بیاید.

یکی از این راهها می تواند بازدیدهای دانشگاهی باشدع ایجاد موزه های ع شگاهارتباط بین مدرسه و دان

دانشگاهیع موزه های دانشگاهی می تواند به ارتباط با بدنه جامعه کمر کندع استفاده از حرکت رسانه هاع 

شمندان و افر سی و معرفی دان ستان نوی سابقات دا ستقیم مثل هنرع مثل م ستفاده از ابزارهای غیر م اد ا

موفقع و بحثی که خیلی مهم است واقعا احساس نیاز به ترویج علم باید درونی شود و تعاملی بین دانشگاه 

و سایر مراجر قانونی و یر تعامل خوب باید پیش بیاید که بتواند به سرانجام برسد و اساتید تشویق شوند 

  ... برای به دست آوردن بیان سادهع استفاده از مکانیزم های تشویقی
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ارتباط بین علم و جامعهع امروز یر ارتباط در حال تغییر اساااتع علم و فناوری از جمله مثبت ترین 

نیروها برای تغییر تفکر انساااانی هساااتندع تحقیقات و تبادالت علمی نقش خیلی مهمی را در ارتباطات و 

شر  سی بازی می کندع بی  سیا شکالت فرهنگی و  شگاهها در ایجاد این ارتباط جهت گیری بر حل م دان

شاره  سی کنیمع به موارد زیر ا شگاهها را در این موارد برر سب نقش محوری دارند برای اینکه نقش دان منا

 ؛ می کنیم

 تغییر جریانها و تحرکات جهانی و دانشمندان و چالشهای آن در جهان شمولی 

 صی ارتباطات علم و جامعه در چارچوب مد ص شگاهها و مراکز تغییر در ماهیت تخ نی از طریق دان

 علمی

  توجه مناسب داشته باشیم به مفهوم ترویج علم در دانشگاهها و مراکز علمی کشورع چیزی که االن

 شاهد فقدانش هستیم

  ساختار نظام علمی کشور باید ترویج علم را به رسمیت بشناسدع که برای این زمینه باید ترویج علم

 پیدا کند در ساختار نظام علمی کشور جا

  بح  اینکه ما بیاییم و اسااناد کالن ملی را بازخوانی کنیمع بر اساااس نیازهای جامعه ترویج علم را

 جا دهیم

  بحثی که اینجا استع دانشگاههای ما خیلی کارها را انجام می دهندع یکی از افتخارات مان هم این

سطح ج ست که در تولید علم فالن درجه را داریم ولی واقعا وقتی  امعه را نگاه میکنیم می بینیم ا

که علم از جامعه جدا اساااتع حاال این همه مقاالت آی اس آی این همه فعالیت ها واقعا اثرش در 

جامعه چیست؟ این اثرگذاری دیده نمی شودع به نظر من باید یر تغییری ایجاد بشودع فعالیتهایی 

  که در واقر صورت میگیرد در راستای حل نیازهای جامعه باشد

  اساااساانامه دانشااگاه و مرکز علمیع چون تا این در اساااساانامه نباشاادع خیلی از فعالیتها امکان به

 سرانجام رسیدن را ندارند و این نیاز با بازبینی در اساسنامه است 

  شدع ساس مناطق با ساس مناطق فعالیت کنندع اینکه برنامه ها ی ترویجی بر ا شگاهها بر ا بح  دان

شگاهها  خی شگاه هر منطقه می تواند نیازهای اینجا دان شندع چون دان شته با لی می توانند نقش دا

شد برای اینکه  سایی و ارتباط با مردم می تواند یر محفلی با شنا سایی کند و با  شنا آن منطقه را 

شگاه مراجعه کنندع این کمر می کند که  شتند به دان سئله ای دا مردم آن منطقه بدانند که اگر م

 ورت گرفته و هم اهمیت دانشگاهها برای جامعه ملموس می شودهم ترویج علم ص

  بح  دیگر در رتبه بندی دانشگاههاع بیاییم فعالیتهای ترویجی را به عنوان یکی از شاخصها در نظر

شگاهها مثل شاخص های دیگر که تالش کردند در  بگیریمع اگر به عنوان شاخص باشد مطمئنا دان

 جمع بندی 
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شان را خیلی خ شد مطمئنا این آن زمینه فعالیت صی با شاخ وب انجام دهند در این زمینه هم اگر 

 اتفاق می افتد

  ضوع سری کارگاههایی که در رابطه با مو سری دوره هاع یک ستع یک ضمن خدمت الزم ا دوره های 

 هست برگزار شود

 از دانشجویان نخبه استفاده شود تا طرح ترویج علم خود را در مناطق محروم قرار دهند 

 رمندی بین دانشگاهها در سطح منطقهع استان و کشور پیش بیایدتعامل ساختا 

 اولویت های پژوهشی ترویج علم بر اساس نیازهای منطقه نوشته شود 

  انگیزه بخشی داشته باشیم برای اعضای هیات علمیع کارکنانع دانشجویان برای فعالیتهای موثر در

 لم مثل مویرگ به کل جامعه سرایت کندترویج علمع اینها همه کمر میکند که فعالیتهای ترویج ع

  بح  دیگر که خیلی هم کار شده استع یر دفتر ارتباط با صنعت هم در آن است ولی واقعا ما آن

ستای مسائل کشور باشد نداریمع این  ساختارمند و ارتباطی باشد که در را ارتباطی که باید ارتباط 

راساتای شاناساایی و رفر نیازهای آن منطقه با دفتر ارتباط با صانعت برای انعقاد قراردادهایی در 

ضای  صل آن ارتباط را ایجاد کنندع یر ف شند که ا شگاهها با شد یعنی دان شگاهها با محوریت دان

آموزشی مختص آن مردم در دانشگاهها ایجاد شود به صورت رایگانع دانشگاهها درشان را به روی 

جا مراجعه  باشاااد که مردم آن باز کنند و مکانی  هایی که در مردم  ند موزه  ندع این جا میتوا کن

شود از این ظرفیت  ضای جدید هم ندارد می شدع اگر ف شدع میتواند کتابخانه با ست با شگاهها ه دان

 های که موجود هست استفاده کنند تا آن ارتباط پیش بیاید

  در پذیرش اینکه دانشااگاهها در این مساائله نقش خیلی کلیدی و مهمی دارند هیر کس شااکی

 اختارهای موجود وزارت علوم  هستیم.ولی در این زمینه ما نیازمند بازبینی در س یستن

 


