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فلسفه ايجاد بنياد پيشبرد علم و فناورى در ايران

فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 1 ـ ديماه 89

فلسفه ايجاد بنياد پيشبرد علم و فنآوري در ايران
و نشريه نشاء علم

بنياد پيشــبرد علم و فناورى در ايران، در راستاي كمك به سياســت گذاري، برنامه ريزي، ارتقاء و اصالح الگوهاي علم و فنآوري 
در كشــور، در ســال 1386 به همت جمعى از استادان، در قالب بنيادى مســتقل و غير دولتى تاسيس و فعاليت خود را آغاز نموده و 
برنامــه هاى گوناگون علمي و پژوهشــي را در راس برنامه هاي خود قرار داده اســت كه از آن جمله مي تــوان به مواردي همچون: 
كمــك به سياســت گــذارى علمى،آينده پژوهي علمى، علم ســنجي، مطالعات مربوط بــه علوم نوظهور، فناوري هــاي نو و برتر، 
رتبه بندي دانشــگاه هاى آســيا، ايجاد بخش بيو انفورماتيك با مشاركت اعضاي هيات علمي متخصص، مجرب و دانش آموختگان 
و دانشــجويان اشــاره نمود. پيش بيني مي شــود طرح ها و پروژه هاي تعريف شده، به ايجاد موج جديدي از تحرك علمي در كشور 

كمك كند.
از ديگر فعاليت هاي مهم بنياد، آماده سازي و انتشار نشريه نشاء علم است كه با ابراز خرسندي نخستين شماره آن تقديم جامعه علمي 

كشور مي گردد.
اين نشــريه با هدف، سياست پژوهي علم و فنآوري، اطالع رســاني، ترويج علم، كمك به مديران مراكز تصميم ساز و تصميم گير 
علمي كشــور و همچنين جهت دهي به نخبگان، پژوهشــگران وعالقه مندان به نوآوري هاي علمي، پژوهشــي و فنآوري منتشر شده 

است.
همانگونه كه در عنوان نشريه نيز مشهود است، اين نشريه قصد دارد تا با رصد و فرهنگ سازي موضوعات علمي نو پديد كه كمتر 

بدان پرداخته شده است زمينه و شرايط نشاء و بارورى آنها را در كشور فراهم نمايد.
انتخــاب اعضــاي تحريريــه توانمند علمــي و اجرايي، مبين هــدف گذاري افق هاي درخشــان علمــي و اثرگذاري بــاال در روند 

فرهنگ سازي، سياست گذاري و برنامه ريزي امور علمي و فنآوري مي باشد.
از جامعه علمي و عالقمند به توسعه كشور دعوت مي نمايم تا با مساعدت هاي علمي و معنوي خود، شرايط را براي پويايي و ارتقاء 

روزافزون نشريه نشاء علم فراهم نمايند.

با آرزوي توفيق الهي        
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