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حکایت فصلنامه دراندیشه ما ،حکایت انسان است؛ پای در زمین دارد و سر در آسمان .توسعه ،از سککون بکهدسکت نمکیآیکد؛
خوب میدانیم از سکون چیزی حاصل نمیشود .توسعه ،معلول حرکت است گرچه هر حرکتی قابل دفاع نیست .با این اندیشه گام
در راهی گذاردیم تا رهیافتی شود برای آنان که میخواهند سهم خود را در توسعه بهجا آورند .فصلنامه رهیافت ،بکا ایکن پنکدار در
صدد است تا کلید واژههایی همچون علم ،فناوری ،نوآوری ،سیاسکتگکذاری و مسکایل و موضکوعار مکرتا بکا آن را در اختیکار
عالقمندان قرار دهد .با این هدف فصلنامه رهیافت با بهرهگیری از صاحانظران و اندیشمندان که همدلی و همیاری آنان همکواره
مایه دلگرمی دستاندرکاران این فصلنامه بوده میکوشد موارد ذیل را به انجام رساند:
 ارائه اطالعار توصیفی و تشریحی در خصوص جناههای مختلف علم ،فناوری و نوآوری و تازهترین تحوالر در آنها؛
 ایجاد ارتااط علمی و همفکری در پژوهشها در حوزههای علم ،فناوری و نوآوری و پشتیاانی از این پژوهشها و تقویت
آنها؛
 اطالعرسانی در خصوص عمدهترین مسائل؛ تکازهتکرین فعالیکتهکای پژوهشکی و جدیکدترین آثکار نشکریافته در حکوزه
سیاستگذاری علوم ،پژوهش ،فناوری و نوآوری؛
 کمک به رشد و نهادینهشدن فرهنگ علمی و روحیه پژوهش و نوآوری در جامعه از طریق انتشار مقالهها و گزارشهای
علمی -تحقیقاتی در حوزههای علم ،فناوری و نوآوری.
پیشرفت روزافزون علم ،ضرورر ارائه طاقه بنکدی تحقیقکار انجکام شکده و دورنمکای تحقیقکار آینکده ،مقایسکه راهکارهکا و
روشهای موجود برای استفاده پژوهشگران و عالقهمندان را ایجاب میکند .بنابراین ،مقالههای مروری عالوه بر شفافیت ،معموالً
انتقادیاند و تفسیرهای نظری و نوظهوری ارائه میدهند .در این راستا ،فصلنامههای ترویجی ،نقش کلیکدی و اساسکی در فراینکد
ثات ،نشر و ارتقای سطح این پژوهشها و نیز ایجاد بستر مناسب برای توسعه ارتااط میان پژوهشگران دارند.
با عنایت الهی و همت اعضای هیئت تحریریه ،مرکز تحقیقار سیاست علمی کشور ،یافتکههکای پژوهشکگران در حکوزههکای
مرتا را در فصلنامه رهیافت منتشر میکند .از همه متخصصان ،پژوهشگران و دانشجویان در حوزههای علم ،فنکاوری و نکوآوری
دعور میشود که مقالههای ترویجی خود را با رویکرد سیاستپژوهی و با هدف نقد و بررسی سیاسکتگکذاری علمکی و فنکاوری
کشور ارسال کنند .در خاتمه از مدیر مسئول ،اعضای هیأر تحریریه ،داوران ،پژوهشگران و همه دستاندرکاران امر که در تکداوم
انتشار و ارتقای سطح فصلنامه نقش اساسی دارند ،سپاس ویژه دارم.
اکرم قدیمی
سردبیر فصلنامه رهیافت

ط

