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  کالم آغازین 
چنان كشور با مـوج فزاينـدة بيمـاري     گذاريم كه هم نخستين فصل از آخرين سال سدة چهاردهم را در شرايطي پشت سر مي

هـاي علمـي    آفرينـي سـازه   موضوع لزوم نقش، و متأسفانه آمار قربانيان باور نكردنيِ آن، دست به گريبان است و همين 19كوويد 
سازد و طبعـاً نظـام سياسـتي علـم      هاي طبيعي (يا غيرطبيعي) را بيش از پيش نمايان مي گيري و مبارزه با چنين پديده براي پيش

  آفريني بايد ايفا كند (كه در مجالي ديگر به تفصيل دربارة آن خواهيم گفت). نقش مهمي در اين نقش
القـدر اسـت. در    عنوان سردبير در خدمت خوانندگان اين نشرية جليل اي است كه نگارنده به نخستين شماره از سوي ديگر اين

مدت كوتاه واگذاري اين مسوؤليت، تالشم اين بوده كه نخست آنچه را سردبير گرامي پيشين، سركار خانم دكتر اكرم قديمي، تـا  
رو طبعاً چند شمارة آينـدة فصـلنامه همچنـان حاصـل زحمـات گـروه داوران، هيئـت         اند؛ به سامان برسانم و از اين ميانة راه آورده

شاءاهللا پس از فراغت از اين موضوع، تالش خواهد شد با همكـاري مخاطبـان فصـلنامه، بـر      تحريريه و سردبير پيشين است و ان
  مندان بيفزاييم. توان دانشي نشريه و پذيرش محتواي آن در ميان عالقه

، »ناحيـة نـوآوري  «، »مالكيـت فكـري  «كات فوق، اين شماره تالش دارد با رويكرد كـالن، مفـاهيمي همچـون    با توجه به ن
  را مدنظر قرار دهد.» سياست سالمت«و » بنيان اقتصاد دانش«و » امنيت انرژي«، »اخالق در علم باز«

به بررسي مسائل مرتبط بـا  » ودجه عموميهاي تحقيق و توسعه مشاركتي با ب مالكيت فكري در پروژه«در مقالة اول با عنوان 
هـاي عمـومي و دولتـي هـم      كه عالوه بر مشاركت نهادهاي پژوهشي و صـنايع، از بودجـه   هاي پژوهشي طرح هاي فكريِ دارايي
   .مند هستند، پرداخته شده است بهره

نـواحي   مـورد نيـاز در  هـاي   يرسـاخت ز پردازد و با بررسـي  مي» ه مدل استقرار ناحيه نوآوريئبيان ماهيت و ارا«مقالة دوم به 
  كند. ها را مطرح مينهايت مدل استقرار آن نوآوري، درك كاملي از رويكردهاي اصلي، ماهيت و خط سير زماني توسعه و در

مـروري و بـر مبنـاي     _، به روش توصيفينوآوري هدف معرفي و ترويج مفهومرا با » والنهؤنوآوري مس«موضوع  مقالة سوم
هـا   دهي به نـوآوري  نوآوري از جمله: جهتسازي  ها و ساز وكارهاي پياده به چالشكند؛ ضمن اينكه  طرح مي اي نهمطالعات كتابخا

  كند. هاي جامعه و كمك به نوآوران اشاره مي براي رفع ابرچالش
و  مـع پرداختـه  ها، و موانع دسـتيابي بـه آن در جوا   ، به بررسي ظرفيت»علم باز و اخالق«مفهوم ضمن تبيين در مقالة چهارم 

   .سياستي مربوط به اخالقِ علم باز را پيشنهاد داده است يهاي توصيهدر نهايت كرده و  يرا موشكاف آن مرتبط بامباحث اخالقي 
امريكـا،  كشـورهاي  هـا   تفـاوت ها و  ه مقايسه شباهت، ب»هاي امنيت انرژي طالعه تطبيقي راهبردها و سياستم«مقالة پنجم با 

اين مقاله  هاي امنيت انرژي پرداخته است. از منظر سياست دانمارك، ژاپن، عربستان، تركيه، عراق، فلسطين اشغالي و قطرروسيه، 
ساز و كارهاي پيگيـري و نظـارت مشـخص بـراي تقويـت      و امنيت انرژي  ةهاي كشورهاي موفق در حوز آموخته ترين درس مهم

  گذاري اين مقوله در ايران بيان كرده است. سياسترا بررسي و از آن نكاتي را براي امنيت انرژي 



 

 و

 هـاي  اسـتان  مورد بررسي قرار گرفته و با بررسـي ايـن موضـوع در   » بنيان بر كنترل بيكاري اقتصاد دانش« اثردر مقالة ششم 
افزايش  به نحوي كه با ؛وجود دارد يمنفي و معنادار ةبنيان و بيكاري، رابط بين شاخص تركيبي اقتصاد دانش كشور، نتيجه گرفته

  .يابد بيكاري كاهش مي ،بنيان اقتصاد دانشاثر 
نويسـندگان بـا مطالعـة     »گذاری سالمت نگاری در سياست ھای آينده کاربردھا و روش« ای بر مطالعهسرانجام در مقالة آخر با 

ـ  هايي را براي بهـره  پژوهي نظام سالمت، داللت المللي در زمينة آينده هاي بين تجربه رداري در نظـام ملّـي سـالمت ايـران ارائـه      ب
  دهند. مي
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