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 دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی

در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اطاق فکر دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی تشکیل شده است. مفهوم دیپلماسی روابط  
به مشکالت مشترك   یدگیرس  يکشورها برا  نیب  یعلم  يها ياستفاده از همکار  ،یعلم  یپلماسیددوستانه بین کشورها است.  

ی مانند و جهان  یمل  معضالتمقابله با    يبراعلم، نوآوري، فناوري   برمبناي خرد،ی  المللنیسازنده ب   يهامشارکت  جاد یو ا
ها که راهکارهاي برقراري روابط سیاسی بین لذا دیپلمات  اختصاص دارد.  یجهان  ریگهمه  يهايماریب  ایآب و هوا    راتییتغ

شنایی دارند شایسته است که با هم پیوند آکه با ریشه مشکالت علمی و فنی و اجتماعی    دانند و دانشگرانکشورها را می 
 ر یمس  کیهنوز فاقد    یعلم  یپلماسیدبهینه فراهم سازند.    از همدیگر بیاموزند تا زمینه را براي دیپلماسی علمی  و  داشته باشند

الملل هاي علمی و مهارتی بیننه را براي همکاريباید فرصت را مغتنم شمرد و زمیاکنون میلذا هم  ،است  یرسم  یآموزش
 مند شوند.بهره همدیگر يها دانش و مهارت  ریزي نمود تا جوامع ازبرنامه 

مرجعیت علمی به مفهوم سلطنت علمی است بدین معنی که دسترسی و استفاده بهینه از شبکه جهانی دانش است. کسی و  
علم را بهتر استفاده نماید که خود تولید کننده علم باشد. قدم اول کشورهاي پیشرو در علم، گسترش   تواندیا کشوري می

است دانش  می  ؛مرزهاي  علمی  قابلیت  برحسب  اسطرالب سپس  تعبیري  به  نمایند.  استفاده  دانش  از شبکه جهانی  توانند 
عمق جهان بیشتر   رچه قابلیت بیشتر داشته باشد درنماید. هبانی می مرجعیت علمی، رصدخانه علمی است که جهان را دیده

هاي بزرگ و بکر نماید. اساس مرجعیت علمی توانایی کشفهاي اصیل کشف میو بهتر غواصی انفس و افاق نموده و گوهر
اگر سلطنت علمی حاصل شود سایر امور   کشف و نشر گوهر اصلی دانش است.کند.  هاي آن را منتشر میاست که نظریه

 مین خواهد شد، توانا بود هرکه دانا بود. أ داري تسهیل و رفاه مردم ت  کشور
دهنده همدیگر باشند. البته  کننده و ترقی تواند تقویتکدام میارتباط دیپلماسی علمی با مرجعیت علمی دو طرفه است هر

و بزرگان ملت از این مسیر آگاهی  شود تا دولتمردان  مایه فطیر است. این حرفها زده و یا نوشته میشایان ذکر است  که بی 
زمان را تصرف نمایند و سرعت بخشیدن در این موضوع   و  یابند و دست به عمل نیکو بزنند و توسعه علمی را پشتیبانی

 بهترین کار خیر است.  
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