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 پیشرفت علم آمریکا از انجمنای برگزیده

 *1موسوی موحدی اکبرعلی ،1صبوری اکبرعلی، 1میترا پیرحقی

 چکیده

. استتشکیل شده مردم  مندیبرای بهرهدر سراسر جهان  یو نوآور یعلم، مهندس یشرفتبه دنبال پانجمن پیشرفت علم آمریکا، 

علمی ساینس است. این  مشهورنشریه و ناشر  است یفرهنگ چند یعلم هایانجمن ینبزرگتریکی از  ،انجمن پیشرفت علم آمریکا

 پشتیبانی ،وپرورشآموزش علمی، سیاست در هایینوآوری طریق از جامعه به خدمت و علم پیشرفت برای را خود مأموریتانجمن 

از روند در  موقعبهآنالیز ها و داده یبرا یشرومنبع پ یک انجمن پیشرفت علم آمریکا .دهدمی انجام علم با عمومی مشارکت ای،حرفه

 هایحسابصورتکند، مناظرات و دولت را آنالیز میهر ساله، درخواست بودجه  است. متحدهایاالتو توسعه  یقتحق ،علمبودجه

 متحدهایاالتو توسعه در  یقبودجه تحق بلندمدتروند کند و مراقب علم را نظارت می وحقوقحقدر خصوص پشتیبانی از  کنگره

نماید و طبق علم دفاع می وحقوقحقفراهم کند. این انجمن از  یعلم و جامعه گذارانسیاست یراب موقعبهاست تا اطالعات منظم و 

 یایبه دست آوردن مزا یحقوق براخواهان شناختن ها از دولت ،المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیکنوانسیون بین 15ماده 

 یایمزامحترم شمردن آزادی حتمی برای تحقیقات علمی؛ شناخت  ؛حفظ، توسعه و گسترش علمی علم؛ و کاربردها یعلم یشرفتپ

 باشد.ی میعلم ینهدر زم یو همکار یالمللینارتباطات ب

علم،  با عمومی ، مشارکتفناوریعلم و  ی برایگذاریهسرما علمی، گذاریسیاست: نشریه ساینس، حق علم، هاکلیدواژه

 سازی علمعلم، عمومی نگاریروزنامهدیپلماسی علمی، 
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 مأموریتتاریخچه و 

 :مأموریت

 یشرفتپ»به دنبال  ،1 (AAASانجمن پیشرفت علم آمریکا ) 

 ینانجام ا یبرا .است «در سراسر جهان یو نوآور یعلم، مهندس

اهداف زیر  انجمن پیشرفت علم آمریکا مدیرههیئت ،مأموریت

 [:1] اندبنانهادهرا 

و  ارتقاء دانشمندان، مهندسان و عموم مردم؛ ینارتباط ب یتتقو

از  یتحما تیتقو ؛کاربرد آنعلم و  یکپارچگیاز  حمایت

 نوآوری علمیآوردن  فراهم ؛فناوریعلم و  برای یگذاریهسرما

 برای علم؛ یعموم یاستس ارتقاء در موضوعات اجتماعی؛

کت مشار شیافزا ؛فناوریعلم و  عمومی برای وپرورشآموزش

در  یالمللینب یهمکار شرفتیپ ؛فناوریعلم و  برای یعموم

 علم.

 یکی از ،کشور 91در بیش از  انجمن پیشرفت علم آمریکا

را ایجاد کرده و نشریه  یفرهنگ چند یجامعه علم ینبزرگتر

ها را برای افرادی که اهداف آن نماید.ساینس را منتشر می شهورم

و  یسمهند ،فناوریدانش، کنند و بر این باور باشند که میدنبال 

 یهااز چالش یاریبه حل بس زیادیتواند کمک یم یاضیر

 [.1باشد ]رایگان می عضویت آنها امروزه جهان بکنند،

 :انجمن پیشرفت علم آمریکاتاریخچه 

 یجامعه علم یک، ظهور 1848در سال  این انجمن یریگشکل 

علم بخشی از  کهدرحالی را نشان داد. متحدهایاالتدر  یمل

افراد کمی  آمریکا از همان روزهای نخستین بود، تعداد اندازچشم

شدند و این تعداد کم از لحاظ مکان در این مسیر وارد می

 نجمنا یناول این انجمنها پراکنده بودند. جغرافیایی و بین رشته

 یدر سطح ملو مهندسی توسعه علم  یجترو یبود که برا یدائم

 هاای تحت پوشش روزنامهگسترده طوربهجلسات  شد. یلتشک

و با بود یین شده نتع یشاز پ این انجمن یداری، پاحالبااینبود. 

 ،سال اول 50انجام شده در طول  یهااز مشارکت یاریوجود بس

نس ساینشریه در نهایت، اتحاد با  به انقراض بود. یکانجمن نزد

 به ود،بشکست خورده  یخصوص گذاریسرمایه یک عنوانبهکه 

 [.1نیروی دوباره بخشید ]انجمن و نشریه  این
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 : ساینسنشریه 
با  جهان علمی نشریاتبرترین مشهورترین و یکی از  یهنشر این

. این گیردکه مورد توجه همگان قرار می است باال تأثیرضریب 

 شمسی 1259) میالدی 1880برای اولین بار در سال  نشریه

شود. ای چاپ میهفته صورتبه( منتشر شد و اکنون هجری

و مقاالت علمی بر انتشار تحقیقات  نشریهگرچه تمرکز اصلی 

 سیاست مورد در ، نظراتمروری علمی است، اما خبرهای علمی

هر آنچه مورد توجه دانشمندان باشد را نیز  طورکلیبهو  علمی

خه خاصی علمی که بر شا نشریاتاکثر  برخالفشود. شامل می

 هایزمینه نیچر نشریه و رقیب آن ساینسنشریه  کنند،تمرکز می

ساینس نشریات خانواده دهند. را پوشش می گوناگون علمی

 Science Translational Medicine ،Science شامل

Signaling ،Science Advances [.2-4باشد ]می 

 علم یشرفتسال پ یکصد و پنجاه

 یکابا رشد علم آمر انجمن پیشرفت علم آمریکا حیات 

 ،1998در جشن خود در سال  این انجمن است. ختهیآمدرهم

نمایشگاهی از آثار ایجاد کرد و به این صورت نگاه اجمالی در 

 اندگذاشته تأثیرمورد افراد و حوادثی که بر روی تاریخ انجمن 

رشد  یستمب در چهار دهه اول قرن این انجمن[. 5نمایش داد ] را

، حالبااین .را ارائه کردخود  جدیدشکل و  یافت ییرو تغ

، آلبرت 2توماس هانت مورگان ،دوره یندانشمندان برجسته ا

سه دانشمند فعال در زمینه  عنوانبه 4هابل ینو ادو 3یشتینان

 یکار خود را در جلسات ساالنه ارائه دادند و در برخانتشار علم، 

 یافتدررا  این انجمن یهایزهجا یاکوچک  یهاموارد کمک

در  یک واحدخود را در  یخانه دائم ینانجمن نخست ینا کردند.

 ینهخود را در زم یهابرنامه یناول و 5یتسونیناسمموسسه 

سسه ؤم .[6] از علم آغاز کرد یآموزش و درک عموم

افزایش و انتشار دانش با هدف  1846 اسمیتسونین در سال

ها و مراکز گروهی از موزهشامل سسه ؤتأسیس شد. این م

به  و شوداداره می متحدهایاالت دولتتحقیقاتی است که توسط 

https://www.aaas.org/node/3654
https://www.aaas.org/node/3654
https://www.aaas.org/node/3655
https://www.aaas.org/node/3655
https://en.wikipedia.org/wiki/Science_Translational_Medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Science_Signaling
https://en.wikipedia.org/wiki/Science_Signaling
https://en.wikipedia.org/wiki/Science_Signaling
https://en.wikipedia.org/wiki/Science_Advances
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، دانشمند بریتانیایی که نخستین اهدا 1افتخار جیمز اسمیتسون

 [.7-9گذاری شده است ]نام ،سس آن بودؤکننده مالی و م

 به وجود آورد. یکادر علم آمر یبزرگ ییراتدوم تغ یجنگ جهان

انجمن این  یبرا یارینقاط قوت بس ،پس از جنگ یهاسال

 2فراگیری علم به دنبال مرگ جیمز کاتل از جمله فراهم شد،

استاد فیزیولوژی در آمریکا، دانشگاه کلمبیا، ویراستار مجله )

با یک انجمن (، ساخت ساختمان اصلی 1895-1944ساینس 

در سال  Arden House 3سه جلبرگزاری نظم و قانون جدید و 

 .تشکیل دادرا  انجمن یو اساس امروز یهپا این جلسه که 1951

در اواخر دهه  ،انجمنهای بنا شده ها و سنتخارج از رسم

بعد به مسائل  یهااز دهه انجمن یهایتفعال 1950و  1940

 .[10-15ید ]رس علمی-یاجتماع

 خوبیبه این انجمنامروزه شده  باعث که ییهایتاز فعال یاریبس

 ینا .باشدمی 1970سال حاصل از  ، از ابتکاراتودشناخته ش

 یهاها و سازمانبنیاداز  یتبر حما یایندهفزا طوربهانجمن 

-انهیشگامپ یهاانجمن برنامه ینا. دارد یدتأک کشور توسعه علمی

 باعلم  پیوندتوسعه علم انجام داده است، از جمله:  یبرا ای

؛ توسعهدرحال یاز رشد علم در کشورها یتحقوق بشر؛ حما

 کشور یهاینههز یابیمسائل علم، اخالق و قانون؛ رد یبررس

 کار یبرا یندانشمندان و مهندس تشویقو توسعه و  یقتحق یبرا

 .[16] باشدمی دولت ییاجرا یهادر کنگره و سازمان

 ؟دهدمی ی انجامچه کار انجمن پیشرفت علم آمریکا

 به خدمت و علم پیشرفت برای را خود مأموریت این انجمن

 مداری،سیاست علمی، سیاست در هایینوآوری طریق از جامعه

 لمع با عمومی مشارکت ای،حرفه پشتیبانی ،وپرورشآموزش

 صورتبههای کلی انجمن هریک از برنامه [.17] دهدمی انجام

 شود:توضیح داده می مختصر

 4و مدارک از شواهد پشتیبانی

                                                                 

  
ن جلسه در مالقات کردند. از آنجا که ای ، هیئتی از مدیران، با گروهی از مشاوران برای ارزیابی عملکرد 1951در سال  3

 .نام نهادند در نیویورک برگزار شد، بیانیه حاصل را بیانینه  
4  
5  

کند تا یدانشمندان و مهندسان فراهم م یبرا یفرصت این انجمن

را در  یاسیس یماتارتباط برقرار کنند و تصم گیرندگانتصمیمبا 

دانشمندان را  انجمن .نماینداعالم  یو مل یالتیا ی،سطوح محل

آنها  به دهد ویآموزش م گذاریسیاستدر مورد نقش علم در 

در سراسر  یعلم و مهندس یشدن به صدا یلتبد یبرا ییهابا راه

به  این انجمنابزارها و منابع  .بخشدیخود توان م یهاحرفه

ثر در جوامع خود و با ؤم طوربهکند تا یکمک م مدافعان علمی

 .[18] ارتباط برقرار کنند یدیکل هایگیریتصمیم

 های شغلیفرصت

در  متخصصان یرا برا محیط، انجمن پیشرفت علم آمریکا 

شغل  کند تایفراهم م ، مهندسی، ریاضیفناوریعلوم،  هایرشته

گسترش  یدادهاها و روشبکه ی،آموزش یهاخود را با فرصت

 و انجمن یهاتوانند با استفاده از آموزشیدانشمندان م دهد.

 یاستارتباطات، شبکه، س ی،مربوط به مشارکت عموم یهادوره

 یهاکمک .تعیین نمایندشغل خود را  یگر،و موارد د یعلم

خود را  یدهد تا مهارت علمیبه دانشمندان اجازه م انجمن

-یا کار مهینهزم یگرو د نگاریروزنامه یاست،در س کهدرحالی

 یلشغ یهافرصت ینهمچن انجمن یهاکنند، استفاده کنند. برنامه

 یپلماسید ی،را در موضوعات مختلف از جمله مشارکت عموم

 .[19] دهندیم ئهارا وپرورشآموزشو  المللیبین

 کشور یبودجه علم تجزیه و تحلیل

آنالیز ها و داده یبرا یشرومنبع پ یک انجمن پیشرفت علم آمریکا 

 است. 5متحدهایاالتو توسعه  یقاز روند در بودجه تحق موقعبه

در خصوص  ویژهبه یکا راآمر دولتهر ساله، درخواست بودجه 

 هایحسابصورتکند، مناظرات و آنالیز می علم وحقوقحق

 یقروند بلندمدت بودجه تحقکند و مراقب ها را نظارت میکنگره
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یگر هست تا اطالعات د یو کشورها متحدهایاالتو توسعه در 

 یعلم و مهندس و جامعه گذارانسیاست یراب موقعبهمنظم و 

 .[20] فراهم کند

 قانون و اخالق

علم در  یتدر جهت پرورش مسئول یطوالن یتعهد این انجمن

 دارد. یعلم و جامعه عموم ینب ییهاپل یجادخدمت جامعه و ا

علم در  پذیریمسئولیت یقو تطب یلباعث تسه موضوع ینا

را مطرح  یاخالق ی،شود و مالحظات قانونیخدمت جامعه م

ها، در مورد ارزش یاالتؤس یدجد هایفناوریظهور با  کند.یم

 یابیارز یبرا را فضا این انجمن مطرح شده است.قانون اخالق، 

 ینب یو ارتباط و همکار فناوریاز کاربرد علم و  یتو حما

 .[21] کندیفراهم می و حقوق یجوامع علم

 مشارکت عمومی

که است  تعامالت معنادار دهندهنشانمشارکت عمومی با علم 

-یدانشمندان و مردم را فراهم م ینمتقابل ب یادگیری یهافرصت

برای کسب دانش است بلکه سبب  تنهانهیادگیری متقابل  کند.

 هابینیجهان ها وقالبها، اندازچشمبا وسعت افزایش آشنایی 

 یهامهارت: شود. اهداف مشارکت عمومی با علم شاملمی

از ارتباط  یآگاه یشافزای، و توانمندساز اجتماعیمشارکت 

-حوزه متعدد و یهایدگاهد یتاهم ، ازشناختو  علم یفرهنگ

 .[22] باشدی میعلم یهادانش به تالش یها

 سیاستمداری علم

تعامالت  یقها را از طر، جوامع و ملتاقوام ینب یپل ارتباط

کند و نقش علم را یم یجادا سیاستمداریعلم و  ینتر بیکنزد

 یشافزا یو جهان یمل یهاحل چالش یبرا یخارج یاستدر س

 ین، ا2008در سال  مرکز سیاستمداری یساز زمان تأس دهد.یم

علم  یاتیجنبه ح عنوانبه یعلم یپلماسیمفهوم د ینهمرکز در زم

دهد که یمرکز نشان م ینا بوده است. راهنما، المللبینو روابط 

کند که در آن  یجادجوامع ا ینب یتواند پل ارتباطیچگونه علم م

تعامالت و  یرد،قرار گ تأثیرممکن است تحت  یروابط رسم

کند و یم یترا تقو یپلماتیکو د یجوامع علم ینب یهایهمکار

 کرداز عمل یتحما یو آموزش را برا یچارچوب فکر

 .[23] ددهیتوسعه م یعلم یپلماسید

 آموزش علم

 یبرا ، مهندسی، ریاضیفناوریهای علوم، در رشته یآموزش قو

 هااین رشتهکه آموزش  یدر زمان. است یدانش آموزان ضرور

 الزم یهاو مهارت یفیتبا ک التحصیالنفارغ یدر حال تالش برا

 این انجمن است، فناوریو  یعلم یهاحفظ رقابت منظوربه

 و از استعداد و عالقه یناناطم کسب یبرا متنوعی یهابرنامه

کمک کند تا با یتالش مکند. همچنین های علمی فراهم میتالش

محققان و  یان،مرب یو توسعه ابزار و خدمات برا یقتحق

 یهایستمدر س یبحران یتبهبود وضع یبرا ،گذارانسیاست

 های فوقدر زمینه ویژهبهدانش آموزان  کند کهکمک  یآموزش

 .[24] شوند باسواد

 شکل دادن سیاست علمی

و  گذارانسیاستی برای استفاده از شواهد علماز  این انجمن 

 یهابرنامه یقاز طرکند. گسترده استفاده می طوربهجامعه 

در مورد مسائل مربوط به علم و  گذارانسیاستمختلف، به 

در مورد مسائل مربوط به  گیریموضع دهد.یاطالع م فناوری

 یهاو مصاحبه یرو در تفاس یدر اظهارات عموم ی راعلوم بحران

و  ینارهاها، سمکارگاه انجمن کند.یم یانب یخبر یهارسانه

 ایجاد منظوربهو مردم  گذارانسیاستدانشمندان،  یبرا رویدادها

درک علم و نقش آن در در به مردم  و داردتعامل و ارتباط 

این . کنندیکمک م و مدارک بر شواهد یمبتن گذاریسیاست

 کندیکار م یمل یفراتر از مرزها ،یجهان یبا شرکا یزن انجمن

[25]. 

هابرنامه دیگر ازبرخی 

 یعلوم و مهندسجویان دانشای ارتباط برنامه تابستانی ده هفته 

ها روزنامه یزیون،و تلو یوراد هاییستگاهبا متخصصان رسانه در ا

های کنند و به دنبال آن از آموزشیم یو مجالت همکار

 یهاییو توانا شوددانشگاهی آنها در تحقیق و نوشتن استفاده می
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 .شودتقویت می ،با مردم یچیدهپ یارتباط مسائل علم یبرا آنها

 .است انجمن یهدف اصل فناوریاز علم و  یدرک عموم

محققان و  یران،سردب کمک خبرنگاران، عنوانبه یاندانشجو

 ی،مل یوراد ،1یمزتا آنجلسلسها مانند در رسانه یدتول یارهایدست

دانشجویان از  .کنندمیکار  3ساینتیفیک آمریکن، 2پستواشنگتن

تحصیالت دانشگاهی خود در زمینه تحقیق، نوشتن و گزارش 

های خود را برای کنند و تواناییهای روز استفاده میسرفصل

)مخاطبان  غیرمتخصصانایجاد ارتباط مسائل پیچیده علمی با 

گیرند که اهمیت یاد می کنندگانشرکتکنند. عمومی( تقویت می

 منظوربه انجمنبرنامه د. دهنبیان کار خود را به عموم مردم یاد 

بهبود درک  ، جهتمسائل مربوط به علمای رسانهپوشش  افزایش

 [.26] شده است یطراح فناوریاز علم و  یقدردان و یعموم

 انجمن است: هایفعالیت بخشی اززیر  موارد

مرکز  ینا:  4اجتماعیهای علوم، سیاسی و مرکز برنامه -1

نقش مناسب  دهد وپیوند میقانون  و دولت با راعلم و دانش 

 [.27] نمایدترسیم می را جامعه به علم در خدمت

 یخدمات 5 : CASE(CASE) دادگاه متخصصان علمی -2

دانشمندان، مهندسان و  ییشناسا راستای قضات دربه است که 

 کند.یکمک م یکارشناسان فن عنوانبه یبهداشت ینمتخصص

-، کارشناسان را مورد بررسی و انتخاب میCASEکارکنان 

در  هاییییراهنما ی،مشورت یتهکم یکدر طول پروژه، نمایند. 

ها و در پروژه در دانشگاه ینا دهد.یپروژه ارائه م یهاتمام جنبه

برنامه به  ینا. مورد توجه قرار گرفته است خوبیبهمردم میان 

 فناوریمربوط به رفتار و کاربرد علم و  یانونق ی،مسائل اخالق

باال در  یاستانداردها یبرنامه متعهد به ارتقا ینا پرداخته است.

                                                                 

 

  
  
 
  

 
 

 یایاز مزا مند شدنبهره یبرای؛ علم و مهندس یتفعال ینهزم

آن؛ مشارکت دانشمندان،  یکاربرد یهاو برنامه یعلم یشرفتپ

 یابینظارت و ارز یهادر تالش یاحرفه یهامهندسان و انجمن

 [.28باشد ]می فناوریدر رابطه با علم و  یحقوق ی،مسائل اخالق

 گذاریسیاستمشارکت دانشمندان و مهندسان در  -3

(ESEP)6 :  ی،و مهندس یاز جوامع علم یائتالفانجمن 

را  یرهو غ یکارآموز یی،دانشجو یهاکمک یات،از نشر فهرستی

که  آموزانیدانشو  فناوریعلوم و دانشمندان، متخصصان  یبرا

هستند، قرار  یاسیدر ابتکارات س یشتربه مشارکت ب مندعالقه

است که با  ییهااز سازمان یایژهواتحاد ائتالف این  داده است.

 ینداند تا دانشمندان و مهندسان را قادر نمامتحد شده یکدیگر

 سطوح دولت یدر تمام یریگیمتصم یندمؤثر در فرا طوربه

 [.29] کنندشرکت 

اطالعات مداوم  ،یاداره روابط دولت : 7یدفتر روابط دولت -4

ارائه  فناوریو  یرا به کنگره در مورد موضوعات علم یو واقع

تا با کند ی کمک میو مهندس یبه جامعه علم دهد ویم

 .[30همکاری نمایند ] گذارانقانون

:  8(STPF)فناوریسیاست علم و  هایهزینهکمک -5

-ارتباط بین علم و سیاست و پرورش شبکه ،این برنامه مأموریت

ای از رهبران علم و مهندسی است که درکی از دولت و 

 هاییحلراهداشته باشند و آماده توسعه و اجرای  گذاریسیاست

 [.31های اجتماعی باشند ]برای حل چالش



 

 
 پیشرفت علم آمریکا از انجمنای برگزیده

 

 

 97ماه  دی ،اول، شماره نهمنشریه نشاء علم، سال 

34 

 

 

همکاری علمی و مشارکت اجتماعی  مرکز -6

(CSCCE) 1 : مرکز پژوهشی و آموزشی برای حمایت و  این

های در حال ظهور حاصل از مشارکت جامعه علمی مطالعه رشته

سازی و رسمی کردن نقش ایحرفه ،است. هدف این مرکز

سه حوزه  یمرکز دارامدیریت مشارکت اجتماعی در علم است. 

 :[32-33است ]تمرکز 

 ( برنامه درسی مشارکت اجتماعیCEFP) 2   و شبکه

را  سالهیک یافرصت توسعه حرفه آنکهالتحصیالن فارغ

 کند.یران مشارکت اجتماعی علمی فراهم میمد یبرا

  تحقیق برای تشخیص و حمایت بهتر از نقش در حال ظهور

مدیریت مشارکت جامعه علمی از جمله از طریق همکاری 

 با محققان بازدیدکننده.

  د هایی که برای ایجانبرای افراد و سازما آموزشتوسعه و

 کنندها و جوامع علمی کار میگروه دهیسازمانو 

 یبرااین انجمن  :  3 (RCPبرنامه رقابت پژوهشی ) -7 

 یمهندس یاضیات،ر ،فناوری ی،علم یهایستماکوس یتتقو

(STEM) به کشورها یبرنامه رقابت پژوهش .شودمتعهد می، 

و  یریتمد ،ریزیبرنامهدر  یادهاها، بنها، دانشگاه، سازمانیاالتا

کار  ینا. کندیکمک م شدهریزیبرنامه یهایتفعال یابیارز

متشکل از  یئتاز مؤسسات توسط ه یدشامل بازد معموالً

شود یدر سراسر کشور م فوق یقاتیکارشناسان مؤسسات تحق

 یک یدکنند و پس از بازدیمرتبط مالقات م ینفعانکه با همه ذ

-یرا انجام م ییهایلو تحل یهتجز RCP شود.یگزارش ارائه م

 یقاتیتحق یهایتها و فعالبرنامه یراتثأو ت یامدهاپ یج،دهد که نتا

را  یندهموجود و آ یهافرصتکند؛ پیدا می را فناوریو  یعلم

توصیه  بهبود یبرا یخاص و اقدامات یهایهو توص کرده ییشناسا
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ها نامهطرحداوری خارجی  ی،برنامه رقابت پژوهش. کندارائه می

 یقاتتحقبر روی  یماًکه مستق ییهاسازمان یرا برا (هاپروپوزال)

 یک RCP کند.یم یریت، مداندکرده گذاریسرمایهو توسعه 

مختلف  یهاهزاران نفر از کارشناسان در حوزهاز  شبکه فعال

ی همراه با کارشناسان و نوآور یعلم یاستس ی،علوم، مهندس

 یریتو مد فناوریتوسعه محصول، انتقال  منظوربهعلوم پایه 

 [.34باشد ]ینی، میو کارآفر وکارکسب

 دانشمندان در دسترس، : 4دانشمندان در دسترس -8

 یکه آمادگ هستند یعلم یهاها و رشتهینههمه زمینی در متخصص

 ینهدر زمبرای به اشتراک گذاشتن زمان و تخصصشان خود را 

علم و از  یتنظارت و حما یج،که ترو ییهاسازمان یهاچالش

اند اعالم کرده را به عهده دارنددر سراسر جهان  یتبشرحقوق 

[35]. 

ائتالف علم و حقوق بشر  :  5علم و حقوق بشر ائتالف -9

است که  یو مهندس یعلم یهااز انجمن یاشبکه ،این انجمن

 .دهدتشخیص مینقش دانشمندان و مهندسان در حقوق بشر را 

جوامع  ی،علم یهااز انجمن یاائتالف علم و حقوق بشر شبکه

ن، دانشمندا یرسم یهاشبکه یرو سا سساتؤم ی،احرفه

 .[36] مهندسان و متخصصان بهداشت است

حقوق اقتصادی،  یالمللنیبکنوانسیون  15ماده  : 6حق علم -10

خواهان موارد زیر ها ( از دولتICESCR) 7اجتماعی و فرهنگی

 یشرفتپ یایبه دست آوردن مزا یحقوق براشناختن  -1 :است

 -3 حفظ، توسعه و گسترش علم -2ی آن و کاربردها یعلم

شناخت  -4محترم شمردن آزادی حتمی برای تحقیقات علمی 

ی. علم ینهدر زم یو همکار المللیبینارتباطات  یایمزا
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ها رود دولتیانتظار م است که ینا «15ماده » ۀپروژ فرضشیپ

 .انجام دهند یانب یاقدامات الزم را جهت احترام به حقوق آزاد

را  یعلم یشرفتپ یایشوند که حق استفاده از مزایمتعهد م یزن

 [.37] حفظ کنند

ای : این برنامه برعلوم نگاریروزنامهکارآموزی  -11

به  مندعالقهدانشجویان دوره کارشناسی طراحی شده است که 

ق خبر در هفته در اتا 10کارآموزان هستند.  نگاریروزنامهشغل 

 [.38] مشغول به کار هستند Scienceمجله 

 عنوانبهبا استفاده از هنر : فناوریعلم و  ،برنامه هنر -12

این برنامه یک  های علمی،رسانه نمایشی برای ارائه قالب

ی تبدیل هنر برا یگسترده و فرصت یرسان به جامعه علمخدمت

 یبرارنامه ناپذیر کارهای روزانه است. این بجدایی ءجز عنوانبه

 .[39] شده است یجادا فناوریبا علم و  یمشارکت عموم یشافزا

: این مرکز فناوریمرکز مشارکت عمومی با علم و  -13

نا هایی که امکان ایجاد ارتباط باشد آشدانشمندان را با بخش

 یا،زامدانشمندان و مردم را در مورد  ینگفتگو ب ،ینهمچن .کندمی

 2004از سال  کند.یم یلتسه یعلم یامدهایها و پیتمحدود

و  یعلم یندعلم و فرا در مورد یشترب یآگاه یبرااین مرکز 

 یاستی،س یهاو برنامه یعلم یقاتدر تحق یعموم یآگاه یشافزا

جامعه  و، عموم مردم گذارانسیاست ینگفتگو ب یلو تسه یقتشو

 .[40است ]تالش کرده  یعلم

هری های ظادانشجویانی با ناتوانینقطه ورود! : نقطه ورود -14

 نهیاعلوم را یاضیات،ر ی،علوم، مهندسهای و غیرظاهری در رشته

ا به جهت ی کارآموز عنوانبه وکارکسبهای رشتهاز  یو برخ

کند. تالش این برنامه فرصت همکاری شناسایی و استخدام می

 معلولدر جهت کشف و توسعه استعداد در میان دانشجویان 

 .[41است ]
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-این اداره روابط بین : 1یتو امن المللبینامور دفتر  -15

 علمکردن  یالمللیناز ب .کندرا مدیریت میانجمن المللی 

علم،  یاستو س یعلم سیاستمداریراهبرد کند و یم یتحما

 [.42دهد ]توسعه میرا  یتو امن فناوری

: با AAAS-Lemelsonبرنامه سفیران اختراع  -16

-AAAS، برنامه سفیر اختراع 2همکاری با بنیاد الملسون

Lemelson ها طراحی اختراعجدید های برای نمایش چهره

-یمربوط م یتکه با انسان یبزرگ یهاکه به چالششده است 

این سفیران اختراع در سراسر کشور  کند.یم یدگیشوند، رس

درک  یشافزابرای الهام بخشیدن و تشویق نسل جدید اختراع، 

 یجادو ا یدمحصوالت جد یجاددر مورد نقش اختراع در ا یجهان

و آموزش  مخترعان یتنشان دادن اهمید، جد یوکارهاکسب

 ی و قدردانی از مخترعانی کهاقتصاد و نوآور تقویتاختراع در 

کنند، مستقر تالش می زیستمحیطدر جهت حل مسائل پایدار 

 [.43اند ]شده

های تحصیلی و منابع : برنامهآموزش و منابع انسانی -17

علوم و  یاندانشجو یرا برا انگیزهیجان یهافرصت3 انسانی

به  کند.یفراهم م فناوریو  یدر جامعه علم آموختگاندانش

، مهندسی و ریاضیات فناوری علوم،های هایی بین شغلایجاد پل

تشکل رساند، کمک می آنهانیروهای کاری که به زندگی سایر و 

های این برنامه شامل: مدارس، معلمان و . زمینهبخشدمی

های ؛ منابع و سیاستها و جوامعکودکان، خانوادهکتابداران؛ 

؛ شغل برای همه و توسعه نیروی عموم یعلم براتحقیقات عالی؛ 

 [.44] باشدمی کار

 :گیرینتیجه

های بسیار مهمی برای پیشبرد توانند نقشهای علمی میانجمن

یک معیار بزرگ برای  ،دانش در جامعه ایجاد نمایند. توسعه علم
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مندی باید مزایای بهرهپیشرفت یک ملت و جامعه است که می

گردد که اصل علم به پرورش انسان دانا برمیاز آن را شناخت. 

توانایی در پی آن  مطمئناً ،دانایی برای انسان حاصل شوداگر 

 وحقوقحقاز مسائل مهم علم،  است. توانا بود هرکه دانا بود.

ها شایسته است که آن را ها و حتی ملتعلم است که دولت

علم مانند آب  سالم بمانند. یگزندهر پرداخت نمایند تا از 

ای گوناگونی برای باله ،ماند که اگر حقابه آن داده نشودمی

 ،. علم و آبسوزدمان میو زندگی شودبشریت نازل می

موجودات بسیار هوشمندی هستند که قوای نامریی آنها برای 

. دانشمندان و متفکرین هاستآنثرتر از ظاهر ؤاداره امور بسیار م

اند و تاکنون کشف قوای نامریی بوده به دنبالدر طول تاریخ 

باید به علم اقتدا نمود و  کشف شده است.بخشی از مزایای آنها 

در برابرش سر تعظیم فرود آورد تا زندگی سرفراز داشته باشیم. 

ن آن أپرداختن حق و رعایت ش ،موضوع برای علم ترینمهم

هاست و اگر خواستار نشر نیکی س همه خوبیأر در است. دانش

دفاع و از حقوق آن  کنیم باید به علم اقتدابادانی هستیم میآو 

حق علم »به سخن سردبیری نشریه نشا علم تحت عنوان  نماییم.

پایگاه و جایگاه برای  ترینمهم. [45]رجوع شود  «میبپردازرا 

 ،تعلیم، تربیت و پرورش انسان با معیارهای دانش ،پیشرفت علم

باید خانواده، مدرسه و که می باشدمی شفو ک اخالق

های علمی انجمن شود. مهیاهای خاص برای این کار دانشگاه

درک عمومی را برای پیشرفت علم برای  سازوکارباید می

جامعه را بسترسازی نمایند تا همگی برای  مهیا سازند وها دولت

 نمایند. و همت عالی گذاری مادی و معنویپیشبرد علم سرمایه

 سپاسگزاری

از حمایت های انجمن بیوشیمی فیزیک ایران و صندوق حمایت 

 پژوهشگران و فناوران کشور تشکر و قدردانی میگردد.از 
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