
 1394-هاي فیزیک و ریاضی فرهنگستان علوم بیانیه شاخه

 مرجعیت علمی در کشور جایگاهدر جامعه دانشگاهی 

هایی  معموالً گروه. شوند بندي می علم دستهفناوري و نیازهاي بشري در جوامع امروزي حول محورهایی نظیر امنیت، فرهنگ، بهداشت، اقتصاد، 
هاي مرجع از ارکان جوامع، و موثر بودن و کارآمدي آنها مایه  وجود گروه .دارند مرجعیت اجتماعیشناخته شده در هر یک از این محورها 

هاي  عنوان سرمایهبه  هاي مرجع،  این گروهباید ي نه تنها کالن کشورهاي  گذاري ها و سیاست برنامهدر از این رو . ثبات و پیشرفت کشورهاست
به عمل استفاده بهینه در حل معضالت کشور از توان و ظرفیت این مراجع باید آنها،  ، بلکه با تقویت جایگاهرسمیت شناخته شوندبه ، اجتماعی

 . یدآ

و عمق و میزان نفوذ و تاثیر این دو در جامعه از عوامل مهم  م  و دیدگاه علمیعلبه خصوص در دو سده اخیر، موید و مبین آن است که  ،تاریخ 
بر لزوم وجود  نکتهدو این  .المللی کشورهاست و همچنین در طرح و تثبیت جایگاه بیندر اعتالي بینش و سطح و کیفیت زندگی احاد جامعه 

دانشگاهی واگذار -علمیها و مجامع  یز به دانشگاههرچند که ممکن است نقشهایی جانبی و مکمل ن. دنکن در جوامع تاکید میمرجعیت علمی 
 . ها و مجامع آکادمیک در جامعه مرجعیت علمی است شود، تعریف و جایگاه اصلی دانشگاه

در  آموزش و پژوهشها و مراکز آکادمیک باید در دو حوزه  دانشگاه ،براي قرار گرفتن، باقی ماندن و موثر بودن در جایگاه مرجعیت علمی
 ارائه ،علوم مرجعیت در آموزشنمود و مصداق اصلی   .رو و در سطح جهانی سرآمد باشند گو، به روز، پیش محل ارجاع و اتکا، پاسخ علوم

هاي تحصیالت تکمیلی و به ویژه  دوره. تخصصی در سطوح مختلف دانشگاهی استهاي  در رشتهبا کیفیت آموزش مدون  يها فراگیر دوره
پژوهش در علوم  باید ناظر  حوزة .سزا و ممتاز دارند کشور نقشی بهدر مجامع دانشگاهی  ثبیت جایگاه مرجعیت علمیقش و تدکتري در ایفاي ن

ش گستر دوم،به ویژه مسایل مبتال به جامعه و کشور و  -استفاده از دانش موجود براي حل مسائل مختلف نخست،: باشد دو هدفاین به یکی از 
   .منوط به نیل به این دو هدف استمرجعیت در پژوهش  .و در سطح جهانی علوم بشري مجموعۀمرزهاي دانش و افزودن به 

شده و دانشگاهها از سوي مردم امري کامالً پذیرفته   جایگاه مرجعیت در آموزش ،با توجه به اقبال عمومی به آموزشهاي دانشگاهی در کشور ما
رغم پیشرفتهاي  هرچند به. آموختگان بوده است بر دوش همین دانشدر سطوح مختلف و مدیریت کشور اداره و بار اصلی  جاافتاده است

به  -ارشد و دکتريکارشناسی هاي  در دوره ویژهبه  -هاي آموزش دانشگاهی در مقاطع مختلف گیر در فراگیر شدن و رشد کمی دوره چشم
به همت جامعه آکادمیک دهه اخیر دو در  .رجعیت علمی قرار ندارنددر م از لحاظ  کیفیت آموزشیهاي کشور  دانشگاه ،شهادت آمارهاي موجود

کیفیت در پژوهش نیز از نظر  ، امامای توجهی داشته در خورکمیت مقاالت پژوهشی رشد نظر  ازرغم کمبود امکانات و تنگناهاي موجود،  و به
به نظر ما یکی از علل . ایفاي نقش مرجعیت علمی در کشور نیست یک از دو هدف پژوهش در علوم مبینعملکرد مجامع دانشگاهی، در هیچ 

 .ربط است از طرف مسئوالن ذي و در خور قاطعپژوهش نبود حمایت  در آموزش و مطلوب کیفیاین رشد نا

نقش و شدن چنین  با قایل  -ها ها و پژوهشگاه نشگاهاعم از دا-براي کسب و تثبیت جایگاه مرجعیت علمی الزم است که خود مجامع دانشگاهی
وزارت  هاي گذاران در مجموعه ولین و سیاستئبه عالوه نیاز است که مس .هاي مناسب را انجام دهند سازي فعاالنه فرهنگ ،راي خویشجایگاهی ب

از بعد درج و تثبیت این جایگاه در (دولت، شوراي عالی انقالب فرهنگی و مجلس مجموعه ي و  جمهورعلوم و بهداشت، معاونت علمی ریاست 
ها  نامه ها، آیین مجامع دانشگاهی باور داشته باشند و ثانیاً این مهم را سرلوحه خود در تدوین دستورالعملاوالً خود عمیقاً به این جایگاه ) قوانین

هاي فیزیک و ریاضی فرهنگستان علوم آمادگی دارند که تمامی ظرفیتهاي  شاخه. رار دهنددهی ق گذاري، مدیریت و جهت و سایر ابزار سیاست
 .به کار گیرندمجامع دانشگاهی کشور جایگاه مرجعیت علمی  تثبیت و ارتقارا در جهت  خود 


