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گذاري فناوري در  يكي از دوستان فرزانه و فاضل كه سهمي عميق اما ناشناخته در توسعه دانش سياست

تفكيك  ي دنيا كه كيفيتي حاصل شده، نتيجةهر جا "فرمود كه : اي معروف را مكرر مي كشور دارد، جمله

  "ه است.گذار و ناظر و استانداردگذار و... بود هاي سياست نقش مجري از نقش

سطوح و انواع فعاليتهاي پژوهشي و نوآوري در انحصار دولت و  ةدر كشوري مانند ايران كه تقريباً هم

در ما همواره و  نيز دولتمدار است و همةنهادهاي وابسته به آن است )واز آن بدتر، تفكر عوام و خواص 

 ،به حل مشكل بپردازد( درنگ يبدست دولت از آستين بيرون آيد و  برخورد با هر معضلي منتظريم تا

ما  ،نمونه، وقتي وزارت علوم رايرسد. ب بسيار دور از دسترس به نظر مي عملي شدن اين سخن بخردانه

بندي و  خود متولي تأسيس و توسعه و تأمين مديريتي و مالي و اداري و انساني دانشگاههاست، ديگر رتبه

توان  كدام نهاد را مي ،افتادگي صورت برخورد با هر نوع عقبنظارت و ارزيابي چه معنايي دارد و اصوالً در 

  ؟جز خود نهادي كه سياستگذار و ناظر و مجري آموزش عالي است ؛مقصر شناخت

قانون اساسي براي اقتصاد كشور ايجاد  44ابالغ سياستهاي كالن اصل  بر فرصتي كه امروزه در ساية

هاي آموزش، تحقيق و فناوري كشور دريغ  نبايد از حوزه ،ست(ده اشده )و البته هنوز هم كامالً استفاده نش

فقط در  ،شود. در مورد مؤسسات موجود، استقالل دانشگاهها كه مبتني بر قانون خاص خود بوده است

، به شكل مستقل از هم و خاص هر مؤسسه و بويژه با شود كه هيأتهاي امناي مربوط ي ميصورتي عمليات

تنها به ضوابط مالي  تشكيل شود و نه ،حضور بخش خصوصي كه مشتري بالقوه محصوالت دانشگاه هستند

هريك از  ،دانشگاه، بلكه به مسائل كالن سياستگذاري و مشتري مداري آن بپردازد. در آن صورت و بودجة

بيابد و به مأموريتهاي  تواند راهبرد خاص خود را  ي و پژوهشي كشور ميدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال

 منحصر به فرد بپردازد.

هاي محدود دولتي  در مورد تأسيس مؤسسات جديد هم توجه به اين نكته ضروري است كه بودجه 

، رت آموزش و از آن محكم بخش خصوصي واقعي حوزةرا براي حضور نبايد بيش از اين خرد شود. زمينه 

ها نپنداريد. تكميل  عرصهو آنها را مهمانان ناخوانده و موقت اين  آوريدپژوهش و فناوري فراهم  حوزة

پذير نخواهد بود. نقش وزارت علوم در اين ميان بسيار  نوآوري در كشور با تداوم وضع موجود امكان چرخة

مجال  ،به نهاد ديگري سپرده شده ظايف اين وزارتناخواه بخشي از و ويژه اكنون كه خواه همحوري است و ب

نقش مجري را به ديگران بسپاريد تا بتوانيد  .ه به اين موضوع پرداخته شودمناسبي فراهم آمد است ك

نقشهاي سياستگذار و ناظر و استانداردگذار و... را به خوبي ايفا كنيد. اطمينان داشته باشيد كه ديگران هم 
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