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سخن سردبير

امروز علم يك نهاد اجتماعى است و اداره كشور نياز به كاشتن و تراكم علم در تمام سازمان ها و نهادهاى دولتى و غير دولتى دارد. 
علم كاشتنى است وضرورت دارد در ذهن مردم كاشته شود تا فرهنگ دانش مدار در كشور توسعه يابد. براى نيل به اين هدف الزم 
است بنيادها و انجمن هاى نشاء علم براى پشتيبانى از دانش در كشور ايجاد شود كه بتوانند نهال علم را نشاء بزنند. نهادهاي نشاء علم 

در كشورهاى جهان عمدتا" از بخش خصوصي برخاسته، قوام گرفته و دوام يافته اند.
موضوع نشاء علم آنچنان حائز اهميت است كه تفكر علمي و خردگرايي را در جامعه رواج داده و راه را براي پيشبرد علوم و نهادينه 
شــدن آن و در نهايت رشــد و بالندگي علمي در جوامع هموار مي سازد؛ لذا، الزم است بنيادها و مؤسسات غير دولتي در خصوص 

نشاء و ترويج علم دركشور تاسيس شود.
تاسيس بنيادها، انجمن ها و مؤسسات نشاء علم يك حركت اصولى براى توسعه پايدار و ترقى كشور بر پايه دانش مدارى است.

نكته قابل توجه اينكه در عصر كنوني در كشورهاى جهان، بخش زيادى از توسعه علمى با حمايت و سرمايه گذاري مردم و سازمان 
هاى غير دولتى خيرخواهانه صورت مي پذيرد. در ايران نيز اگر اين موضوع فرهنگ سازي شود، يك راه حل براي تامين هزينه هاى 
توســعه علمي محسوب مي شــود. مؤسسات خيرخواهانه پشتيبان علم و بنيادها و انجمن هاي نشا و پيشبرد علم مى توانند با مشورت با 
دانشــمندان و پيشــگامان علمى كشور و يا حتى با تشكيل شوراى سياست گذارى علمى بخشى از مشكالت كشور را بر مبناى دانش 
مدارى حل نمايند. اين مؤسســات مى توانند با حمايت از تحقيقات بنيادى و كاربردي در راســتاي شناخت يك بيمارى و ريشه كن 
كردن آن از جامعه (بيماري محور)، تحقيقات در مورد يك موضوع خاص مورد نياز جامعه مانند دستيابى به پيش نشانگرهاى زلزله 
(موضوع محور) و تربيت نيروى انســانى مستعد از ميان طيف محروم جامعه (نخبه محور) را بعهده بگيرند. شايد اين فعاليت موجب 
شــود كه مردم با تمايل، انگيزه و گســتره ديد بازتري نسبت به ارائه حمايت مالي و تحقق نيات خيرخواهانه خود اقدام نمايند. لذا به 
منظور عملياتي نمودن سياســت هاي كلي اصل 44 قانون اساســى، راه اندازي بنيادها و مؤسسات غير دولتي در پيشبرد علم با پشتوانه 
مالي مراكز خيرخواهانه مورد تاكيد مي باشــد. با توجه به اهميت نشــاء علم در كشور، اين نشريه "نشاء علم" نامگذارى شده است تا 
بتوان تحت لواي اين اسم و مسمى سرعت نفوذ در اذهان جامعه را باال برد و همچنين ترويج اين فكر را در ايران همه جا گير نمايد 

كه مي بايد در هر كوى و برزنى علم را كاشت و از ميوه آسمانى آن بهره مند شد. 
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