
دست يابی به رفاه و سالمت اجتماعي مستلزم تمهیدات متعددي است كه در راس همه آنها زير 
ساخت اجتماعي براي پیشرفت علم است. علم به معنای شناخت حقايق هستی، توانايی، تصرف و 
همگامي با پديده هاي هستي است. اين توانايی ، زمانی به فعلیت می رسد كه براي انسان عالوه بر 
شناخت هستي، راحتي و رفاه در زندگي و مسیر دسترسی به كماالت را فراهم و آسان نمايد. از اين 
رو مسیرگذر از تولید علم به دارايي از طريق تبديل علم به فنآوری امکان پذير خواهد بود چرا كه 
دانايی زمانی به توانايی تبديل می شود كه به شکل نوآوري و فنآوری، ظهور و بروز نمايد. البته اين 
نکته مهم را بايد در نظر داشت كه علم به تنهايي سهم ويژه و منحصر به فردي را در توسعه پايدار 
و همه جانبه كشورها ايفاء مي نمايد و فناوري بر مبناي علم و دانش فراگیر و بین رشته اي با زير 
ساخت اقتصاد و فناوري سبز مي تواند به بشر خدمت شاياني نمايد. بنابراين اگر گفته می شود كه 
دانايی، توانايی است؛ از آن روست كه انسان در سايه دانايی به قدرت تغییر و ايجاد دست می يابد 

و می تواند هر چیزی را هر طور كه بخواهد در خدمت گیرد. 
تصرف و تغییر در اشیاء همان چیزی است كه از آن به فنآوری ياد می شود. دانايی زمانی ارزش 
افزوده می يابد كه بتواند به انسان توانايی بخشد. اين تبديل كه گاه از آن به تجاری سازی علم ياد 
می شود؛ می بايد به عنوان هدف مورد توجه فرد و جامعه قرار گیرد. تجاری سازی علم به بشر اين 
امکان را می بخشد تا از علم به عنوان ثروت بهره مند شود و دانايی و اطالعات وی در حکم سرمايه 
و ثروتی درآيد كه نیازهای كمالی او را تامین نمايد. براين اساس، الگوي پیشرفت به موضوع علم، 
اقتصاد و فناوري سبز و سالمت جامعه بر مي گردد كه مي بايد در ضمیر و پیکره سیاستگذاري ها 
و برنامه ريزي هاي توسعه كالن  كشور گنجانده شود تا آينده اي تابناك براي كشور ترسیم شود. 
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