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دكتر رضا فرجي  ،)رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي(با حضور آقايان دكتر علي الريجاني  31/2/93جلسه در تاريخ چهارشنبه 

انجمنهاي  رؤسايو  )معاون محترم علمي و فناوري رئيس جمهور(، دكتر سورنا ستاري )وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري(دانا 

  . هاي مجلس شوراي اسالمي تشكيل گرديدعلمي ايران در محل مركز پژوهش

  

  .در اين جلسه شركت نمودندمرتعداري ايران جناب دكتر ارزاني نايب رئيس انجمن  �

  

  :خالصه مطالب مطرح شده در جلسه

 :اهللا سيد مصطفي محقق دامادآيت

اگر بخواهيم به سوي : گفت هاي علمي سراسر كشورهاي مجلس و انجمناستاد حوزه و دانشگاه در نشست مشترك مركز پژوهش

  .هاي علمي استجامعه مدني حركت كنيم بهترين راه تقويت انجمن

اهللا سيد مصطفي محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه در هاي مجلس شوراي اسالمي، آيتبه گزارش روابط عمومي مركز پژوهش

برخي مراكز از بودجه دولتي : سر كشور، گفتهاي علمي سرا هاي مجلس شوراي اسالمي و انجمن نشست مشترك مركز پژوهش

  .ها تقويت شوند هاي علمي از آنها بيشتر است و اگر بخواهيم دولت را الغر كنيم بايد انجمن كنند ولي فعاليت انجمن استفاده مي

ن دبيرخانه اخالق زيستي انجمن اخالق زيستي با تمام مراكز اخالق زيستي دنيا ارتباط دارد و به زودي ميزبا: محقق داماد ادامه داد

  .كند تر مي ها يكي از مسائلي است كه ما را به اهداف مدنظر مقام معظم رهبري نزديك بنابراين تقويت انجمن. شود اي مي منطقه

پردازي را مطرح كردند كه با وجود مسائل اداري و تشكيالتي  هاي نظريه مقام معظم رهبري چند سال قبل مسئله كرسي: وي گفت

ها را آزادنه انجام دهند و در مباحث علمي ساتور به دستاني كه شاخ و برگها  ها اين فعاليت  اي نداشت، اگر اجازه دهيد انجمن نتيجه

  .رسيم هاي دقيق مي زنند وجود نداشته باشند به نظريه را مي

  .اين پيشرفت بايد ادامه يابدپيشرفتي كه كشور ما در الهيات داشته است در هيچ كشور اسالمي سابقه ندارد و : وي افزود

  .شناسان دنيا از مذاهب مسيحي و يهود ميهمان انجمن حكمت و فلسفه ايران هستند ترين دين هفته آينده از عالي: وي گفت

  

 :دكتر جاللي

 كشور، هاي كالنها و سياست گذاريگيريگرايي در تصميمهاي مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر ضرورت تخصصرئيس مركز پژوهش

  .جم متشكل از نهادهاي رسمي و مدني باشدسگيري باز سيستمي است كه نه قائم به فرد كه قائم به ساختاري منسيستم تصميم: گفت

  .هاي علمي باشدهاي مجلس و انجمنتواند منجر به همكاري مركز پژوهشاي مبارك است و به عنوان گام اولي است كه مي، جلسهاين جلسه

كنيم كه حضور ايشان در اين جلسه از اهتمام رئيس مجلس شوراي اسالمي تشكر مي: مردم شاهرود و ميامي در مجلس ادامه دادنماينده 

  .هاي علمي استهاي مجلس و انجمننشانگر اراده جدي وي با مركز پژوهش

توانند هاي مجلس ميمكاري مركز پژوهششوند كه با ههاي علمي نوعي سازمان داوطلبانه محسوب ميبدون شك انجمن: وي يادآور شد

  .كاربرد اصلي بهتري داشته باشند

و مدني را ) هاي قومي و خانوادگي اجتماع(در ساختار جوامع امروزي سه بخش رسمي، غيررسمي : ادامه اين نشست گفت دكتر جاللي در

سو در حوزه   مدني و علمي برخوردار است از يك  اجتماعي،گذاري هم از سه جنبه سياسي، بر همين اساس سياست .توان از هم متمايز كرد مي

هاي  ها در حوزه گران علمي سروكار دارد و سرانجام حاصل سياست نهادهاي قدرت رسمي قرار دارد و از سوي ديگر با توليدكنندگان كنش

  .يابد مختلف زندگي روزمره بازتاب مي
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هاي رسمي رو به گسترش و تقويت  هاي علمي در مقايسه با بخش دني مانند انجمنهاي م در فرآيند تحول جوامع نقش بخش: وي تصريح كرد

  .است

گران علمي است،  وگوي كنش شوند و اينكه محل تجمع و گفت هاي علمي نوعي سازمان داوطلبانه محسوب مي انجمن: دكتر جاللي ادامه داد

  .دهد ن ميهاي داوطلبانه به آ معنا هويت متفاوتي در مقايسه با ديگر انجمن

عنوان طرف مشورت ارزيابي يا مشاركت در  اي، تخصصي داوطلبانه و غيردولتي به هاي حرفه اين پديده كه انجمن: دكتر جاللي تصريح كرد

ردم ها نفر از م هاي كالن از آنجا كه بر زندگي ميليون سياستگذاري. شود اي محسوب مي ها حضور داشته باشند، گفتمان تازه گذاريعرصه سياست

  .تواند بدون شناخت كافي و صرفاً توسط ساختارهاي رسمي انجام پذيرد گذارد نمي به شكل مستقيم يا غيرمستقيم تاثير مي

سو به واسطه نيازهاي  اي و نماد اجتماع علمي هستند، از يك هاي علمي كه نهادهاي تخصصي، حرفه در اينجاست كه نقش انجمن: وي افزود

  .شود از سوي ديگر با نهادهاي قدرت برجسته مياقشار مختلف اجتماعي و 

هاي علمي خود را در  هاي مجلس با اشاره به اينكه در ايران نخبگان علمي بيشتر از ساير نخبگان راه تحول و تعالي رشته رئيس مركز پژوهش

اند، بيان  ستقل از نهادهاي رسمي يافتهها و نهادهاي م جهت ايفاي نقش موثرتر در مواجهه با مسائل اجتماعي در گردآمدن در قالب انجمن

روست كه در بررسي تعامل  از اين. هاي علمي نيست البته اين استقالل در حوزه اثربخشي به معناي منفك بودن از فضاي سياستگذاري: داشت

ها، بررسي  فرآيند سياستگذاريهاي علمي در  هاي مجلس، نقش و تاثير انجمن هاي علمي با مراكز پژوهشي كاربردي مانند مركز پژوهش انجمن

ها و  نوع و ماهيت ارتباط و تعامل آنها با نهادهاي قدرت و جامعه، نقش و تاثير مراكز پژوهشي مرتبط با نهادهاي رسمي و در نتيجه ضرورت

  .الزامات تعامل اين نهادها و مراكز پژوهشي كاربردي از اهميت محوري برخوردار است

هايي است كه از اهداف و كاركرد هر دو نهاد  هاي علمي ناشي از ضرورت ها و انجمن تعامل ميان مركز پژوهشدكتر جاللي با بيان اينكه 

  :بندي كرد توان بدين شرح طبقه ها را مي مهمترين اين ضرورت: خيزد، گفت برمي

مي است كه نه قائم به فرد كه قائم گيري باز سيست سيستم تصميم: هاي كالن كشور ها و سياستگذاري گيري گرايي در تصميم ضرورت تخصص

ها به ويژه در سطوح كالن مهمتر از آن است كه صرفاً به  در اين معنا، سياستگذاري. به ساختاري منسجم از نهادهاي رسمي و مدني باشد

ي احتمالي آن از ضرورت با توجه به حساسيت و اهميت اين قبيل تصميمات، سنجش تمامي زوايا و پيامدها. نهادهاي سياسي رسمي واگذار شود

بر همين راستا است كه بسياري از نهادهاي . باشد رو، مستلزم كسب نظر كارشناسي از كارشناسان و متخصصان امر مي برخودرار بوده و از اين

  .هاي خاص خود هستند گيري به ويژه قوه مقننه در تمامي كشورها داراي مراكز پژوهشي يا پژوهشكده تصميم

اين مراكز همانند بازوي فكري، پشتوانه علمي و منبع اظهارنظر كارشناسي به : هاي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد هشرئيس مركز پژو

كند، در همين  هاي مجلس در راستاي پاسخگويي به نيازهاي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ايفا مي نقشي كه مركز پژوهش. آيند شمار مي

عنوان مركز پژوهشي دولتي يا رسمي كه با يكي از مهمترين نهادهاي حاكميتي مرتبط است، بخش  بههاي مجلس  مركز پژوهش. راستاست

اما اين مركز در پاسخ به مقتضيات جامعه نيازمند آگاهي از نيازها و . عهده دارد مهمي از اظهارنظرهاي كارشناسي را در امور تقنيني كشور به

گيري كشور  ن را به شكلي بهينه از طريق اظهارنظرهاي كارشناسي متقن به بدنه رسمي تصميمباشد تا آ مطالبات غيررسمي و مدني نيز مي

هاي  سازي، كميسيون گيري و تصميم گيري حضور داشته باشند و يكي از مراجع تصميم سازي و تصميم بايد در مراجع تصميم .منتقل نمايد

  .بايد در آنها از نظرات نخبگان استفاده كردمجلس شوراي اسالمي و دولت و شوراهاي عالي كشور هستند كه 

هاي علمي، محلي براي گردهم آمدن و تجميع نيروهاي نخبه است كه  آيد و انجمن تجمع نخبگان در يكجا به ندرت پيش مي: وي افزود

توانند نقشي  ها مي با مركز پژوهش افزايي ها با هم انجمن. هاي آنها استفاده كنند ها و قابليت توانند از ظرفيت مسئوالن و نهادهاي رسمي مي

  .سازي تصميمات نمايندگان مجلس داشته باشند بسيار ارزنده در بهينه

هاي بزرگ قرار دارد، بيش از هر  ها و برخوردهاي انقباضي قدرت در شرايطي كه امروزه كشور در تنگناي ناشي از تحريم  :دكتر جاللي تاكيد كرد

در اين راستا نه تنها علم و پژوهش كه . راهبردي كه با كمترين آسيب برآورنده نيازهاي كشور باشد. خود نياز داردزمان ديگر به راهبرد اتكاي به 

هاي علمي بر اساس  ها پرچمدار پژوهش سو، انجمن از يك. كاربردي ساختن دستاوردهاي علمي و پژوهشي از ضرورت آشكار برخوردار است

ها و نهادهاي رسمي استفاده مفيد به  ها در سازمان شند، اما متاسفانه كمتر از دستاوردهاي اين پژوهشبا هاي تخصصي مربوط به خود مي حوزه

  . آيد عمل مي
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سازي سازي و عملياتيهاي مجلس به دليل ارتباط با دستگاه تقنيني كشور از ظرفيت كافي براي كاربردي از سوي ديگر مركز پژوهش

هاي  تواند كانون كاربردي سازي دستاوردهاي پژوهشي انجمن ها مي رو مركز پژوهش باشد، از اين ميدستاوردهاي علمي و پژوهشي برخوردار 

  .گر يكديگر عمل كنند عنوان تكميل علمي باشد و اين دو نهاد پژوهشي به

ت جامعه ايراني و نيازهاي تحوال: ها از مشورت به مشاركت اشاره و تصريح كرد گيري ها در تصميم وي در ادامه به ضرورت ارتقاي نقش انجمن

آنچه اكنون نياز است مشاركت نهادهاي مدني به ويژه . اثر كرده است هاي سنتي سياستگذاري را كم آن و نيز تحوالت جهاني، كارايي مدل

تواند در سطح  هاي درون انجمني مي ها و تحليل نتيجه و ثمره بحث. ها است هاي علمي در بررسي، مشورت، تعيين و ارزيابي سياست انجمن

هاي مختلف سياستگذاري  هاي رسمي و شكل دادن به حوزه عمومي در عرصه اي مستقل از ديدگاه هاي حرفه جامعه و در شكل دادن به بحث

، نقش در خور  هاي عمده سياستگذاري هاي علمي در ايران در زمينه ها حاكي از آن است كه انجمن بررسي. اي داشته باشد كننده نقش تعيين

  .اي ندارند و تعامل آنها با نهادهاي رسمي شفاف و تعريف شده نيست شارها

سازي تعامل ميان ساختارهاي سياسي و اجتماعي  هاي ياد شده را نهادينه اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي يكي ديگر از ضرورت

معموال . هاي اقتدار ملي كشورهاست مهمترين مولفه وجود ارتباط منسجم ميان ساختارهاي سياسي و اجتماعي يكي از: دانست و گفت

هاي مجلس به دليل ارتباط مستقيم با مجلس  مركز پژوهش. دهند سازوكارهاي مدني مجراي ارتباطي اين دو گونه ساختاري را تشكيل مي

اختاري باشد، بايد به حلقه واسط ميان نهادهاي ساز انسجام س آيد و براي اينكه بتواند زمينه شوراي اسالمي از اركان اين نهاد تقنيني به شمار مي

تواند به مجرايي  ها مي اين بدان معنا است كه مركز پژوهشو  تبديل شود) هاي علمي انجمن(و نهادهاي مدني ) مجلس شوراي اسالمي(رسمي 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نقش عنوان كارگزاران بخشي از جامعه به  هاي علمي به تبديل شود كه با انتقال نظرات كارشناسي انجمن

هاي علمي بستري مناسب براي جذب مشاركت  انجمن. گران سياسي و اجتماعي ايفا كند سازي تعامل ساختاري ميان كنش مهمي در نهادينه

عه را فراهم آورده و مشاركت آنها با جلب همكاري افراد و به ويژه نخبگان علمي، زمينه اتصال هر چه بيشتر آنها به جام. كنند اجتماعي فراهم مي

هاي اجتماعي و تقويت همبستگي اجتماعي به گسترش مشاركت  دهند و از اين طريق، با بسط شبكه فردي در امور اجتماعي را افزايش مي

تواند به  ها مي پژوهشها با مراكز پژوهشي اجرايي مانند مركز  در اين ميان ارتباط اين انجمن. كنند فعاالنه و داوطلبانه افراد جامعه كمك مي

  .نهادينه سازي انسجام ساختاري و تحكيم پيوند ميان حاكميت سياسي و نيروهاي اجتماعي منجر شود

هاي  ها را برگزاري همايش هاي علمي و مركز پژوهش دكتر جاللي در بخش ديگري از سخنان خود يكي از مهمترين الزامات تعامل ميان انجمن

هاي مجلس كه در قالب رسالت پژوهشي آنها  هاي علمي و مركز پژوهش جه به ماهيت وجودي و كاركردي انجمنبا تو: مشترك دانست و گفت

هاي مختلف سياسي، اقتصادي،  هاي ساالنه مشترك با محوريت موضوعات مبتال به قوه مقننه در حوزه شود، برگزاري همايش مشخص مي

دار اين مسئوليت است تا  اي نيز به شكل دائمي عهده ها، دبيرخانه سازي اين همايش نهادينه به منظور. تواند مثمرثمر باشد اجتماعي، فرهنگي مي

  .عنوان برآيند كار همايش بپردازد ضمن برگزاري همايش، به كار تدوين محصوالت علمي به

هاي كارشناسي و  ها و گروه اعضاي انجمن: انديشي را نيز يكي ديگر از الزامات مورد بحث خواند و تصريح كرد وي در ادامه برگزاري جلسات هم

رو، تقويت بنيه علمي آنها از طريق تضارب آرا الزاميست كه از طريق  باشند و از اين ها از اركان مهم اين دو نهاد مي پژوهشگران مركز پژوهش

  . پذير است انديشي انجام برگزاري جلسات هم

هاي علمي و مركز  عنوان ديگر الزام تعامل ميان انجمن هاي آموزشي و پژوهشي به هاي مجلس همچنين به تشكيل كارگاه رئيس مركز پژوهش

هاي  پژوهشي انجمن - هاي علمي هاي آموزشي و پژوهشي به منظور استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت كارگاه: ها اشاره كرد و افزود پژوهش

 - هاي تحقيقاتي، تهيه و ارائه اطالعات و رهنمودهاي علمي في پروژهها، ترويج فرهنگ كار گروهي، توسعه كمي و كي علمي و مركز پژوهش

المللي و ساماندهي  تحقيقاتي با ساير مراكز علمي داخلي و بين -هاي موضوعي مختلف، برقراري ارتباطات علمي تحقيقاتي مورد نياز در حوزه

  .استاي گسترش تعامالت ميان اين دو نهاد پژوهشي موثر واقع شودتواند در ر ها مي هاي مركز و انجمن هاي پژوهشي در راستاي اولويت فعاليت

توليد نشريات از مهمترين : نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس نهم انتشار نشريات مشترك را نيز يكي ديگر از الزامات خواند و تصريح كرد

افزايي ظرفيت علمي اين  بنابراين هم. مينه نشر مجله تخصصي داردها نيز تجربه كافي در ز هاي علمي است و مركز پژوهش انجمن  ويژه هايكار

به اين معنا كه مجله . تواند به ايجاد يك ارگان جديد منجر شود دو نهاد در زمينه انتشار نشريات تخصصي ضمن گسترش تعامالت دوجانبه، مي

  هاي سياستگذاري كالن در كشور منتشر  تدوين طرح و برنامهيا مجالت خاص تخصصي با رويكرد اجرايي و كاربردي و به منظور ارائه طريق و 
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هاي مختلف و  نظري و آكادميك، با كار ويژه بررسي و واكاوي مسائل و موضوعات كشور در حوزه اين مجالت فراتر از مباحث صرف. شوند

  .گذارانه انتشار خواهند يافت تجويزات سياست

با وجود اينكه نقش : هاي مجلس را نيز مهم دانست و گفت هاي علمي در كميسيون جمندكتر جاللي در ادامه تخصيص كرسي حقوقي به ان

  يكي . برداري بهينه در اين زمينه صورت نگرفته است بيني شده، اما تاكنون بهره هاي كالن كشور پيش گيري هاي علمي در فرآيند تصميم انجمن

ها در  تخصص كرسي حقوقي به انجمن. ها در سطوح سياستگذاري كشور است سازي جايگاه انجمن برداري، نهادينه از الزامات چنين بهره

  .هاي علمي منجر شود تواند به برقراري ارتباط مستقيم ميان قوه مقننه و انجمن هاي مختلف مجلس مي كميسيون

گسترش همكاري با  هاي مجلس شوراي اسالمي براي آغاز و هاي مجلس در پايان به آمادگي كامل مركز پژوهش رئيس مركز پژوهش

ها با يكي از مهمترين  ها به حلقه واسط ميان انجمن مركز پژوهش: هاي مختلف تخصصي اشاره كرد و گفت هاي علمي فعال در حوزه انجمن

سو به  ها تاثير دوگانه خواهد داشت؛ از يك ها ميان مركز و انجمن در واقع گسترش همكاري. گيري در كشور تبديل خواهد شد نهادهاي تصميم

افزايي اين دو نهاد، نظرات كارشناسانه و تخصصي  ها در سطوح علمي و عيني منجر شده و از سوي ديگر با هم ارتقاي جايگاه و نقش انجمن

 هاي اتخاذ شده در مقام اجرا از پايداري و اثربخشي تري در اختيار نمايندگان ملت قرار خواهد گرفت و از اين رهگذر تصميمات و سياست متقن

  . باالتري برخوردار خواهند بود

  

 :دكتر ستاري

بايد يك مدل : معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در نشست مشترك مركز پژوهش هاي مجلس و انجمن هاي علمي سراسر كشور، گفت

  .همكاري بين انجمن ها و نهادهاي علمي كشور تدوين شود تا نحوه همكاري پراكنده نباشد

جمهور در نشست مشترك  هاي مجلس شوراي اسالمي، دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيسمركز پژوهشبه گزارش روابط عمومي 

در معاونت علمي به دنبال اين هستيم كه نوعي مديريت : هاي علمي سراسر كشور، گفت هاي مجلس شوراي اسالمي و انجمن مركز پژوهش

  .هاي علمي در ستادهاي توسعه راهبردي استفاده كنيم هاي انجمن ظرفيتجديد را معرفي كنيم و براي اين منظور بايد از 

ها و معاونت علمي نياز داريم و بايد يك مدل همكاري تدوين  برد دو طرفه بين انجمن-براي تحقق اين اهداف به يك مكانيستم برد  :وي افزود

  .ها پراكنده نباشد كنيم تا نحوه همكاري

توانيم در حوزه نظارت  اي است كه تا به حال اجرا نشده و مي بنيان قانون بسيار پيشرفته هاي دانش حمايت از شركت قانون: دكتر ستاري ادامه داد

  .ها استفاده كنيم ها از ظرفيت انجمن بر شركت

: اق بيفتد گفتبنيان اتف هاي دانش جمهور ستاري با بيان اينكه اميدواريم امسال تحول جدي در حوزه شركت معاون علمي و فناوري رئيس

  .بنيان است هاي دانش بزرگترين دغدغه ما ايجاد بازار براي شركت

  

 :دكتر فرجي دانا

امسال شركت هاي : وزير علوم، تحقيقات و فناوري در نشست مشترك مركز پژوهش هاي مجلس و انجمن هاي علمي سراسر كشور، گفت

  .ي هستنددانش بنيان محصوالتي براي عرضه دارند اما در حال ورشكستگ

بيت  هاي اقتصاد مقاومتي ابالغ شده و شاه اكنون سياست: بنيان گفت دكتر رضا فرجي دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به اقتصاد دانش

  .بنيان است آن اقتصاد دانش

  .قش آنها در آن مدل تبيين شودها مدلي را براي دانشگاهيان ترسيم كنم تا ن سعي كردم از زمان ابالغ اين سياست: وي اضافه كرد

كنيم، ما ساختارهاي عرضه داريم كه اين  ما نيروي انساني متخصص را به جامعه عرضه مي: وزير علوم، تحقيقات و فناوري همچنين تصريح كرد

  .هاي علم و فناوري و ديگر سازوكارها ديده شده است ساختارها در بخش پژوهش، پارك

در اين زمينه : بنيان دانست و گفت هاي علمي و فناوري را يك سر عرضه در اقتصاد دانش هشي و پاركهاي پژو دكتر فرجي دانا بخش

هاي موفق  ها چه كردند كه موفق شدند، ما نيز مدل كنيم كه موفق آفريني كنند، در اين زمينه ما بررسي مي توانند نقش هاي علمي هم مي انجمن

  .كنيم را بررسي مي
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هاي علمي در دنيا جواب داد و ما نيز  فعاليت موفق انجمن: هاي علمي تصريح كرد هاي موفق انجمن سازي مدل بر بوميوزيرعلوم ضمن تأكيد 

  .هاي موفق را اخذ و بومي كنيم سعي كرديم اين مدل

هاي علمي  كيد كرد كه انجمنهاي تفكر دانست و تأ ها را كانون هاي علمي، اين انجمن وزير علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به فعاليت انجمن

  .ريزي براي توسعه نقش بسزايي دارند در برنامه

  

جمهور امسال ايجاد بازار  دوستان از عدم حمايت و امكانات گاليه دارند؛ گفتند اشاره به سخنان معاون علمي و فناوري رئيس: وي اضافه كرد

  .اند امسال محصوالتي براي عرضه دارند اما در حال ورشكستگي ها بنيان مد نظر است زيرا شاهديم اين شركت هاي دانش براي شركت

  .وي همچنين تأكيد كرد كه ما نيازمند استانداردهاي مطلوب در سطح ملي هستيم

  

 :دكتر الريجاني

كشور چابك شود خواهيم سيستم ديواني اگر مي: رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بايد ارتباط قوي با مراكز علمي برقرار شود گفت

  .هاي مراكز علمي به خوبي استفاده كردبايد از ظرفيت

هاي مجلس شوراي هاي مجلس شوراي اسالمي، دكتر علي الريجاني در نشست مشترك مركز پژوهشبه گزارش روابط عمومي مركز پژوهش

من از مدتها پيش كه گاه فرصتي دست : فزوداي اهاي علمي سراسر كشور ضمن مثبت ارزيابي كردن برگزاري چنين جلسهاسالمي و انجمن

هاي مناسب به وجود آمده هاي علمي مالقاتي داشتم احساس كردم كه مجموعه فكري قوي در كشور با انگيزهداد تا با برخي اعضاي انجمنمي

  .ها تعريف نكرده استو سيستم ديواني ما هيچ ارتباط معقولي با اين

ها كنند و شايد در همين مركز پژوهشهاي علمي از يك سازوكار دولتي استفاده ميرسد كه اين انجمنظر ميبه ن: رئيس قوه مقننه ادامه داد

  .اند هم ارتباط قوي الزم با مراكز علمي نيز برقرار نكرده

ايص است كه البته دهنده رفع اين نقهاي مجلس نشاناي از سوي مركز پژو هشبدون شك برگزاري چنين جلسه: دكتر الريجاني تصريح كرد

  .بايد تداوم يابد

خواهيم سيستم ديواني كشور چابك شود بايد از همين نهادهاي مدني و مراكز علمي به خوبي اگر مي: رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت

  .استفاده كنيم

هاي مجلس بايد توجه خاص مركز پژوهشبرگزاري اين جلسه نشان داد كه آمادگي جهش اكنون وجود دارد از اين رو وزارت علوم و : وي افزود

  .هاي تخصصي داشته باشنداي به انجمنو ويژه

ها پيشقدم گيري از پتانسيل انجمنها نيز بايد براي بهرهها بوده و مركز پژوهشبايد توجه داشت كه بحث بر سر استفاده از ظرفيت: وي ادامه داد

  .باشد

ها بايد مردم به مجلس راه يافته و نماينده آنها در خانه ملت هستيم از اين رو مركز پژوهش درست است كه ما با راي: دكتر الريجاني گفت

  .مقدمات را براي حركت مراجع علمي به سوي مجلس فراهم سازد

  .ردپذيسازي مقدمات قطعا تبادل آزاد صورت ميهاي علمي را به نفع آنها دانست و بيان داشت با فراهموي استقالل و كرامت انجمن

اكنون شاهد آن هستيم كه برخي كشورها پس از ما خودروسازي را آغاز كرده اما در : وي همچنين با مثال زدن وضعيت خودروسازي كشور گفت

ز اند اما به طور حتم با رقابتي شدن بازار وضعيت تحقيق و توسعه نيز بهبود خواهد يافت و اگر بازار رقابتي شود اگرفته يحال حاضر از ما پيش

  .شودها نيز استفاده ميظرفيت انجمن

هاي گر انجمنتواند ياريمجلس از طريق نظارت مي: ها دانست و گفتگيريهاي علمي را باعث بهبود تصميموي همچنين اتكا به انجمن

  .تخصصي باشد و قطعا از اين تالش دريغ نخواهد كرد

  .هاي علمي استفاده كرد توان از همت مراكز علمي و انجمن در موضوعاتي مانند ثبت اختراعات نيز مي: وي ادامه داد

هاي علمي مذاكراتي صورت گيرد و از  طلبد تا با افرادي همچون انجمن در برخي موارد تدوين قوانين مي: رئيس نهاد قانونگذاري تاكيد كرد

تري از  ها نظرات سريع توان با كمك انجمن هستيم، ميبه عنوان مثال زماني كه در حال بررسي اليحه دوفوريتي . اظهارنظر آنها استفاده شود

  .سوي اين مراكز علمي ارائه شود
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شود و  هاي مربوطه ارجاع داده مي دهد براساس روند كار به كميسيون در برخي موارد نيز لوايحي كه دولت ارائه مي: دكتر الريجاني تصريح كرد

توانند اظهارنظر خود  هاي علمي مي لذا در اين ميان نيز انجمن. رات كارشناسي بوده استها همواره پاي ثابت اظهارنظ در اين بين مركز پژوهش

  .ها باشند را بيان كنند و پاي ثابت حضور در كميسيون

ها يا  هاي مجلس ستادي را تشكيل دهد تا براي تدوين طرح اگر دكتر جاللي رئيس مركز پژوهش: رئيس مجلس شوراي اسالمي يادآور شد

  .ها برقرار كرد توان تعامل بيشتري با اين انجمن هاي علمي استفاده شود مي ايح از اظهارنظر انجمنبررسي لو

  

  

تري داشته  ها ارتباط نزديك هاي علمي با مجلس و مركز پژوهش ريزي شود تا انجمن توان مدل همكاري برنامه همچنين مي: وي يادآور شد

  .باشند

حتي اگر الزم باشد تا . نهيم توان گفت آن است كه ما نياز به همفكري شما داريم و آن را ارج مي آنچه كه مي: دكتر الريجاني تصريح كرد

  .نامه مجلس را هم عوض خواهيم كرد هاي علمي در نظر بگيريم، آيين جايگاهي براي انجمن

تواند از سوي ستاد مذكور  با مجلس ندارد، ميتر  هايي كه مشكلي براي ارتباط نزديك البته ناگفته نماند بخشي از قسمت: رئيس قوه مقننه گفت

  .مورد بررسي قرار گيرد تا به بخش تقنيني كشور وصل شود

هاي علمي ارتباط وسيعي داشته باشد و  تواند با انجمن مجلس هم در بخش تقنين و هم در بخش نظارت مي: رئيس نهاد قانونگذاري كشور افزود

 .مطلوب در اين راستا قلمداد كردگذاري  توان يك پايه اين جلسه را مي

  


