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 هقدمم

، نقش مهمی در مؤثری مسالم  آمیز، کم هزینه و در عین حال اوهیشدیپلماتی به عنوان      

های بین المللی و منافع ملی کشورها دارد. همراه با دگرگونی نیتممپیشبرد تیات  خارجی و 

ی شده و اعمدهتحول در تیات  داخلی کشورها، دیپلماتی نیز در طول تاریخ دچار تحولات 

های متقابل جهانی و تغییر جه  قدرت شکال متنوعی به خود گرفته ات . در عصر وابستگیا

اشکال نوینی ا  دیپلماتی پدید آمده « قدرت نرم افزارگرایانه»به « قدرت تخ  افزارگرایانه»ا  

نماید. ات  که به جای اتکا به ابزارهای قدرت تخ ، ا  ابزارهای قدرت نرم اتتفاده می

مورد توجه نهادهای  داًیجدآوری ا  جمله چنین ابزارهایی ات  که ی علمی و فندتتاوردها

های دفاعی کشورهای مختلف قرار گرفته ات . ا  انجا که جمهوری اتلامی ایران در تال-علمی

های چشمگیر علمی و فناوری دت  یافته ات ، این امکان فراهم گردیده تا با اخیر به پیشرف 

به تعقیب منافع ملی خود در فراتوی مر های بین المللی بپردا د،  ها شرفیپتوتل به این 

 (301: 3131داودی، ) شود.نامیده می« دیپلماتی علم و فناوری»چیزی که امرو ه 

های اصلی تیات  با توجه به این که همواره تعاملات دوجانبه با همسایگان ا  اولوی      

گان، ترکیه یکی ا  کشورهایی ات  که بیشترین خارجی ایران بوده ات  و در بین همسای

مشترکات تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و تیاتی را با ایران دارد، به کارگیری این شکل ا  

دیپلماتی در مناتبات فی مابین دو کشور ا  اهمی  شایان توجهی برخوردار ات . در این 

لم و فناوری ایران در ترکیه پردا یم که در دیپلماتی عپژوهش ما به بررتی این مقوله می

تواند نقش مهمی را ایفا  نماید. ا  این رو تعی داریم با اتتفاده دانشگاه صنعتی مالک اشتر می

ی لا م را برای یافتن نتایجی مناتب پیدا هادادها  منابع موجود و تجار  متولیان دانشگاه، 

 نماییم.

علم  یپلماتید شبردیها در پو دانشگاه یالنقش نظام آمو ش ع یارتقا یدو چالش عمده برا     

علم و  یپلماتید شبردیپ یبوم یهاابعاد و مؤلفه نکهیدر کشورمان وجود دارد؛ اول، ا یو فناور

 یفلسفه وجود نکهیات  و دوم ا دهینگرد فیو تعر ییشناتا یدر کشور به درتت یفناور

 ندهیموجود و آ یهارفع چالش یهکار براو ارائه را یپردا  دهیا ،یها و مراکز آمو ش عالدانشگاه

 یهاکه عوامل و ملاک یدرحال باشدیم یو خارج یاعم ا  داخل یاتیجامعه، شامل مسائل ت

به نظر  یمنطق نیمبهم و کدر ات ؛ بنابرا نهی م نیدر ا یارتقا دهنده نقش نظام آمو ش عال
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 ریو غ یاتیاهداف ت نیتمم یاا  آن بر یعلم به دنبال بهره بردار دکنندگانیکه تول رتدیم

 (331: 3131 گران،یو د یمیکشور باشند. )مق یالملل نیو رفع مشکلات در تعاملات ب یاتیت

در  یعلم یپلماتید شبردیپ ریمشکلات در مس یبرو  برخ نیو همچن ییهاضرورت نیچن وجود

ها و ط دانشگاهشده توت دیتول یفناور یکشورمان، ا  جمله انتقال نه چندان مناتب برون مر 

را برآن داش  که  انکشور، پژوهشگر یخارج ات ینظام ت نیو همچن یمراکز آمو ش عال

)دانشگاه مالک  یدفاع-یصنعت یهادانشگاه نیا  معتبرتر یکینقش  یاپژوهش حاضر را بر مبن

 .دینما یزیرهیپا هیدر ترک رانیا یعلم و فناور یپلماتیاشتر( بر د

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

  یکل یهم برا یادهیبه جهات عد هیدر ترک رانیعلم و فن آوری ا یپلماتید رییبه کارگ     

 هیدارد: نخس ، ترک  یمالک اشتر اهم یدانشگاه صنعت یو هم مشخصاً برا رانیا یمل  یامن

 نیا  ا تواندیهمواره م رانیدر منطقه بوده ات  و ا یاقتصاد ییایکانون پو ریچند دهه اخ یط

در توتعه علم و  هاییایپو نیا  ا ارییگوناگون منتفع گردد. بدون شک بس انحایبه  ییایپو

اند. بدان اذعان داشته زیا  نخبگان ترک ن ارییکه بس زییدارد، چ شهیر هیجامعه ترک یفناور

 توانیم زانیشکوفا باشد، به همان م هیترک کیدر جامعه آکادم یعلم و تکنولوژ زانیبه هر م

  یکشور مز نیدر ا یتیامن-یدفاع یهامالک اشتر در عرصه یدانشگاه صنعت هش  کانتظار دا

کمک به مناتبات  یدر عرصه علم و فن آوری به نوع رانیا گذاریهیترما ن،یکند. بنابرا دایپ

در  گانیهمسا  یخواهد بود. دوم، با توجه به اولو رانیا یاتلام یجمهور داریپا  یگوناگون امن

 هیعلم و فن آوری در ترک یپلماتید رییبه کارگ ران،یا یاتلام مهوریج یامنطقه ات یت

کشور باشد. آن گونه که در  نیما در ا یتیو امن یا  مشکلات دفاع اریبسی گشای راه تواندیم

 ریما را ا  تا تواندیکه م میهست ییها یدارای مز یپلماتید نیبالا گفته شد، ما در اتتفاده ا  ا

ارتباط و  رانیا یجمهوری اتلام یدفاع ات یا  اهداف مهم ت یکی د. توم، اندا شیرقبا پ

علم و فن آوری در دو  شبردیمسلمان ات ، تبعا کمک متقابل به پ یهامراوده با کشورها و مل 

و هم به ام   گریهم به همد هیو ترک رانیباشد که ا یکمک نیتریراهبرد تواندیکشور م

مستعد ات ،  یو مردم یدارای منابع ترشار و غن هیکشور ترک ،مسلمان داشته باشند. چهارم

 شتریراه را برای نفوذ اقتصادی ب تواندیکشور م نیگذاری در عرصه علم و فن آوری در ا هیترما

. جدای دیرا فراهم نما یعلم ریذخا نیهموار و امکان بهره برداری دانشگاه مالک اشتر ا  ا رانیا
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راه برای کاهش تعاملات و  ابد،ییهمکاری به تود اقتصادی دت  م نیاا  قِبَل  رانیا نکهیا  ا

 رانیا بیرق یآنها با دول غرب یهمکار جهیفراهم و در نت زین گرید یها با کشورهامراودات ترک

ا   یکی. پنجم، اف یما قوام و دوام خواهد  یامنطقه  یامن قیطر نیکمتر خواهد شد ا  ا

قشری ا   یهادر برداش  شهیتو ر کیات  که ا   ییگرایمانه عثیمشکلات جدی جامعه ترک

. بدون شک، گسترش علم یناتالم و تعصبات قوم یهادر تن  شهیر گریدارد و ا  توی د نید

مسلمان منطقه  یکشورها یخیمعضل تار نیدر حل ا تواندیو فن آوری در دو کشور م

 یآن ب یتیا  ثمرات امن زین رانیا یدفاع ستمیو ت دیبنما یتوجه انیکمک شا زین انهیخاورم

ارشد  یدر تطوح کارشنات یرانیا انیا  دانشجو ادیینخواهد ماند. ششم، تالانه تعداد   بینص

مورد ارتباط  نیکه ا رندگییقرار م رشیو دکتری در دو کشور به صورت متقابل مورد پذ

 یدانشگاه صنعت ،یفناور علم و یپلماتیلذا با گسترش د کند،یم دایبا قدرت نرم پ یمیمستق

کشور  یدفاع یهایاعزام کند تا ا  نوآور هیبه کشور ترک یعلم یرهایتواند تفیمالک اشتر م

گردد. هفتم،  رانیا یاتلام یجمهور یتیامن ستمیت  یکرده و موجب تقو یمذکور بهره بردار

ات  که آثار  ییو اروپا یکشور به دول غرب نیا یکینزد هیبا ترک رانیا  مشکلات جدی ا یکی

ا   ارییبرای ما داشته ات ، به  عم بس یو فرامنطقه ا یامنطقه  یباری به لحاظ امن انی 

 نهیو  م ابدیگسترش  هیبا ترک رانیکه مناتبات علم و فن آوری ا زانیصاحب نظران، به هر م

و علوم  یدفاع صنع مانند دانشگاه و  یمختلف علم یهادر بخش یانسان روییبرای مراودات ن

 کاتته خواهد شد. زیمل  ن-دو دول  نیو... فراهم شود، ا  نگاه شرق و غر  ا یراهبرد

 

 ادبیات نظری و مبانی تحقیق

 الف( چهارچوب نظری 

 دیپلماسی علم و فناوری 

در  یحال مؤثر، نقش مهم نیو در ع نهیکم هز ز،یمسالم  آم روشیبه عنوان  یپلماتید     

 نیب و تحولات هایکشورها دارد. همراه با دگرگون یمنافع مل نیتممو  یخارج ات یت شبردیپ

 یادچار تحولات عمده خیدر طول تار زین یپلماتیکشورها، د یداخل ات یدر ت تحولو  یالملل

جه   رییو تغ یمتقابل جهان یهایخود گرفته ات . در عصر وابستگ به یو اشکال متنوع گشته

ظهور پیدا  یپلماتیا  د ینی، اشکال نو«قدرت نرم افزارانه»ه ب« قدرت تخ  افزارانه»قدرت ا  
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. کندیقدرت نرم اتتفاده م یقدرت تخ ، ا  ابزارها یاتکا  به ابزارها یکه به جا کرده ات 

 (301: 3131داوودی، )

ا   شیکه تا پ میکنیاتتفاده م یا  واژگان ،رانیم یعلم تخن م یپلماتیکه ا  د یهنگام     

 رو ها مورد توجه نیکه ا میتروکار دار یبا موضوع ن،یوجود نداشتند. همچن هزاره حاضر

مفهوم  نیا یکه برا ییکرد تا معنا میتلاش خواه ن،یقرار گرفته ات ؛ بنابرا مجامع گوناگون

علم،  یپلماتیکه د رتدیبه نظر م د،یواژگان جد نیا یاما ورا ،نماییمن یارائه شده ات  را تبی

 یخارج ات یعلم و ت انیباتتان م یوندهایگواه پ خ،یدارد؛ تار شهیر ردو یهادر گذشته

: پردا دیپرتش م نیبه ا ،یخیو چه به لحاظ تار یچه ا  حیث مفهوم فصل نی. اباشدیم

 (11: 3131برونو روفینی، )س  یچو فناوری علم  یپلماتید

 یعلم و فناور شرف یکه با پ باشدیم و نوینی نوپا میا  جمله مفاه یعلم و فناور یپلماتید     

ها و دول  یاتیاثرگذار بر مناتبات ت یهاتاح و  هاها به خصوص در حو هدر همه حو ه

  ،یجمع شیمرتبط با افزا یجهان یهادر حل چالش ینقش پررنگ علم و فناور نیهمچن

مشکل  گریشدن د یجهان رو به رشد توجه به روند بامنابع و فقر که  ،یغذا، انرژ س ،ی  طیمح

و عنای   ، مورد توجهباشندیم یالملل نیب یهایهمکار ا مندینبوده و ن ییکشور به تنها کی

و  هاشرف یکه در آن کشورها پ گرددیمتلقی  یندیعلم فرا یپلماتیقرار گرفته ات . د عموم

اند، کسب کرده یعلم یهابا اتتفاده ا  روش یالملل نیب یعلم یهانهیرا که در  م قشانیعلا

 یهامواجهه با چالش یبرا یپلماتیکه ا  د یدر صورت ،یعلم و فناور یپلماتی. ددهندینشان م

اتتفاده شود، ا   گریکشور بر کشور د کینفوذ  شیکشورها و افزا نیب هایهمکار  یتقو ،یجهان

 یعامل مهم تواندیبخشد، م و ارتقا  کشور را بهبود کی ریشهرت و تصو تواندیآن جه  که م

 (1: 3131ذوالفقار اده و دیگران، ). کشور باشد کیقدرت نرم   یتقو یابر

که با  باشندیم نوین الملل نیگذار بر روابط ب ریتمثبسیار ا  جمله موارد  یعلم و فناور     

 نی. البته انمایند جادیا یالملل نیروابط ب  یریرا در مد یراتییتغ هستند خود قادر یتهایظرف

 فراهمرا  یانهی م یپلماتیدر کنار د یوجود دارد. علم و فناور زیت بالعکس نرابطه به صور

 ینظران و حت ا  صاحب یاریموفق آن، توجه بس اتیتوجه به تجرب باامرو   یایکرده که در دن

 یهمچون ژاپن و فرانسه برا ییکه کشورها یات . به طور نمودهرا به خود جلب  مل  ها-دول 

در کنار  یعلم و فناور یریبه کارگ امدیاند. پکرده هیرا ته یمدوندقیق و  یهایزیآن برنامه ر

در  یکه اتتفاده ا  علم و فناور شودیمقلمداد  یعلم و فناور یپلماتیعرصه د ،یپلماتید
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معنا ی علم و فناور شبردیپ یدر راتتا یاتیو اتتفاده ا  روابط ت یاتیاهداف ت یراتتا

درحال توتعه و  یبلکه کشورها شرفته،یو پ افتهیتوتعه  یرها. امرو ه نه تنها کشوگرددیم

صدوق و بنیادی . )باشندیا  آن م یریبهره گ خواهانبرده و  یپ لیپتانس نیکوچک هم به ا

 (1: 3131نائینی، 

و  یابستگهمکاری علمی بین المللی و دیپلماتی علم، اقداماتی هستند که در عین و     

 ی. اتاتاً، همکارباشندیا  هم مجزا م یلیا  لحاظ تحل گر،یکدیه ها بجنبه یاشتراک ا  بعض

 یپلماتید یکه هدف اصل ی، در حالشودیمربوط م یاکتشاف علم یبه توتعه یالمللنیب یعلم

 یمنافع داخل ایکشور  کی یخارج ات یاهداف ت شبردیعلم در جه  پ یریعلم، اغلب به کارگ

 یدر حال رد،یگیها نشمت ما  افراد و گروه یالملل نیب یعلم یهمکار گر،ی. به عبارت دات آن 

با  یافراد باشد، اغلب شامل اقدامات یهاحاصل تلاش تواندیم نکهیا نیعلم، در ع یپلماتیکه د

 ،یالملل نیب یعلم یرو، همکار نی. ا  اباشدیم ،یعلم یا  همکار یاها، در حو هرهبری دول 

 (31: 3131دیویس و پتمن، باشد و هم نباشد. ) علم یپلماتیهم ممکن ات  شامل د

مورد شناتایی ، باشدیم یعلم و فناور یپلماتید لیرا که در ذ دهیپد کیآنکه بتوان  یراب     

داشته باشد، که این ته شاخص کلان عبارتند ا : هدف ته شاخص کلان  بایس قرار داد می

 (.13-11 :3130فیرو آبادی، ) یاتیتتیاتی، اثر تیاتی، بستر 

 ب( مبانی تحقیق

 . دانشگاه صنعتی مالک اشتر و اسناد بالادستی1

در  س یبایم نهادهاپرداختن به دیپلماتی علم و فناوری در کشور و در قالب همه  اصولاً     

چهارچو  اتناد بالادتتی صورت بگیرد. پردا ش نقش دانشگاه صنعتی مالک اشتر در 

. دانشگاه صنعتی باشدینمر ترکیه نیز ا  این قاعده مستثنی دیپلماتی علم و فناوری ایران د

ی داشته اژهیوتند بالادتتی توجه  1مالک اشتر برای نقش آفرینی در این امر مهم باید به 

 :شوندیمباشد. این اتناد شامل موارد  یر 

 نقشه جامع علمی کشور 

 چشم اندا  بیس  تاله جمهوری اتلامی ایران 

 شم توتعهبرنامه پنج تاله ش 

 تند راهبردی کشور در امور نخبگان 
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 1کنش ور ی دیپلماتیک در قالب علم و فناوری توتط دانشگاه مالک اشتر جزئی ا  اهداف این 

 ی آن پیروی نماید.هایمشا  خط  س یبایمو  باشدیمتند 

 . دانشگاه صنعتی مالک اشتر و رویکردهای دوگانه در دیپلماسی علم و فناوری2

بررتی و ار یابی نقش و جایگاه دانشگاه صنعتی مالک اشتر در روند و فرآیند دیپلماتی برای    

، ابتدا رویکرد میادادهعلم و فناوری ایران در ترکیه رویکرد و رهیافتی دوگانه را مد نظر قرار 

جویانه، دانشگاه مالک در رویکرد همکاری «.محورانهمستقل»رویکرد  و تپس« جویانههمکاری»

ر برای اینکه در دیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه نقش آفرینی مهم و موثری داشته اشت

گر داخلی دیپلماتی علم و فناوری ایران باشد ابتدا نهادهایی که به عنوان با یگر و کنش

و ا  طریق همکاری با این نهادها نقش خود را  دهدیمرا مورد شناتایی قرار  شوندیمشناخته 

. اما دینمایمی دیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه برجسته ها یظرفبه اهداف و در نیل 

گانه اهداف های ششمحورانه، دانشگاه مالک اشتر به تنهایی و در قالب کنشدر رویکرد مستقل

جویی و مقاصد دیپلماتیک ایران در حو ۀ علم و فناوری را با محوری  دیپلماتی دفاعی پی

 .شوندیمر دو رویکرد در ادامه به صورت مبسوط تبیین . هدینمایم

 . دانشگاه مالک اشتر و همکاری با سایر بازیگران داخلی دیپلماسی علم و فناوری3

با یگری در عرصه دیپلماتی علم و فناوری را برعهده دارند به دو  عموماًنهادهای داخلی که      

 هاآن. شوندیملماتی علم و فناوری تقسیم دتته کلی فعال در تیات  خارجی و فعال در دیپ

را به واتطه مراجعی که دانشگاه مالک اشتر باید در راتتای نقش آفرینی در دیپلماتی علم و 

 .میدهیمهماهنگ باشد و همکاری نماید در  یر مورد بررتی قرار  هاآنفناوری در ترکیه با 

شوند: شورای عالی شامل این موارد می این با یگران دیپلماتی علم و فناوری در ایران     

امنی  ملی، نهاد ریات  جمهوری، و ارت امور خارجه، معاون  علمی ریات  جمهوری، و ارت 

علوم، تحقیقات و فناوری، و ارت بهداش ، درمان و آمو ش پزشکی، و ارت صنع ، معدن و 

 ی.تجارت، و ارت جهاد کشاور ی، و ارت نف  و شورای عالی انقلا  فرهنگ

 

 شورای عالی امنیت ملی

 ملی، امنی  شورای ایران اتلامی جمهوری خارجی دیپلماتی در گیری تصمیم هرم در     

 . قانون اتاتی ته وظیفه کلی را برعهده این نهاد گذاشته ات :کندیم را ایفا هرم رأس نقش
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 ا شده تعیین کلی تیاتتهای محدوده در کشور امنیتی - دفاعی تیاتتهای تعیین  

 مقام معظم رهبری طرف

 ارتباط در اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، اطلاعاتی، تیاتی، یها یفعال نمودن هماهنگ 

 امنیتی-تدابیر کلی دفاعی با

 یخارج و داخلی تهدیدهای با مقابله برای کشور معنوی و مادی امکانات ا  گیری بهره 

 (313: 3130 فیرو آبادی،)

برای اینکه بتواند عملکرد بهتر و مثمر ثمرتری در راتتای نقش دانشگاه صنعتی مالک اشتر      

در راتتای اهداف  س یبایمآفرینی در دیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه داشته باشد هم 

ی در این مورد را با ابرنامهاین نهاد بالادتتی کنش ور ی داشته باشد هم اینکه باید هر گونه 

 هنگ نماید.شورای عالی امنی  ملی هما

 

 نهاد ریاست جمهوری

 ینقش شان،یو نهاد دفتر ا جمهور سییر ران،یا یاتلام یجمهور یخارج ات یت واقع در به    

 کندیم نییامور خارجه را تع ریو  طرف کیا   جمهور سیی. رندینماینموده و م فایا را یموثر

کشور دارد. در  یوابط خارجو ر یخارج ات یدر ت ادی  اریبس یاثر گذار خود گریو ا  طرف د

 یای. هداشدانجام  یجمهور ات ینهاد ر یاقدمات ا  تو نیاول یفناور علم و یپلماتیموضوع د

در  یعلم و فناور یپلماتیخود فتح با  موضوع د یخارج انینژاد به همتا یاحمدی فناورانه اقا

 ریو تا یاتههس یا  فناور شانیا ژهیو یها یحما نی. همچنموجب گش داخل کشور را 

فیرو آبادی، . )ابدی یتوجه در داخل توتعه قابل یو فناور علم تبب شد تا حو ه نینو یهایفناور

3130 :313) 

، دانشگاه مالک اشتر به واتطه دینمایمحال که نقش نهاد ریات  جمهوری چنین برجسته      

در چهارچو  مطروحه  شرایط را مغتنم شمرده و تواندیم، باشدیماینکه دانشگاهی دولتی 

ی نهاد ریات  جمهوری نقش خود را در دیپلماتی علم و فناوری به طور عام و هاات یت

 نماید. تررنگدیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه به طور خاص پر 
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 وزارت امور خارجه

در  اتمیو تصم هاات یت یات ، و ارت امور خارجه مجر نیقوان یهمانطور که دول  مجر     

در  رانیا یاتلام یجمهور یرتم ینهاد تابلو نیا گریات . ا  طرف د یخارج ات یت حو ه

 یگرینهاد د چیکه ه دارد مختلف یمتعدد در کشورها یهایندگی. نماباشدیم خارج ا  کشور

به  یمسائل متعدد خارج یریگیپ لی. و ارت امور خارجه به دلداش  را نخواهند  یظرف نیا

 رد،یقرار گ یپلماتیبخواهد در خدم  د یو فناور علم فراوان دارد. اگر ا ین ابزار مختلف

وجود تعامل  جهیامور خارجه خواهد بود. در نت و ارت خدمات نیا کننده نهاد مصرف نیتریاصل

 یپلماتیبه وجود آمدن د یبرا یضرور یامری پلماتیو دتتگاه د یعلم و فناور گرانیبا  انیم

 (311 :3130فیرو آبادی، . )شدبایم یعلم و فناور

و ارت امور خارجه مقوله دیپلماتی علم و فناوری را ا  طریق چند نهاد  یرمجموعه خود      

 :باشندیمموارد  یر  هاآنکه مهمترین  کندیمپیگیری 

  ی علمی و فناوریهایهمکاراداره 

  ی بین المللی و ارت امور خارجههاپژوهشمرکز آمو ش و 

 بط بین المللدانشکده روا 

 دفتر مطالعات تیاتی و بین المللی و ارت امور خارجه 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر در راتتای نقش آفرینی در حو ه دیپلماتی علم و فناوری ملزم      

یی هانامهات  تا با و ارت امور خارجه و نهادهای ذی ربط ارتباط برقرار کرده و در قالب تفاهم 

انه و نهادهای آن به امر دیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه کمک با همکاری این و ارتخ

 نماید.

 

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 یجمهور ات یر یو فناور یمعاون  علم ،یفعال در حو ه علم و فناور ینهادها نیدر ب     

  مینهد را بر خو کوششنهاد  نی. اکندیم فایحو ه را ا نیدر ا یانسجام بخش وی نقش محور

حو ه  یاصل نیفعال یات  و راهبر کردهمتمرکز  یو فناور علم رشد و توتعه یبرا یتا 

 ات یمعاون  ر)نهاد  نیا یحقوق گاهیبه تبب جا .به عهده دارد زیرا ن شرفتهیپ یهایفناور
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و  یفناور عوامل فعال علم و انیبه عنوان هماهنگ کننده م تواندیم تا مان نیا ی(مهورج

 (311: 3130فیرو آبادی، . )کند ارت امور خارجه عمل و

معاون  علمی و فناوری ریات  جمهوری نیز مقوله دیپلماتی علم و فناوری را ا  طریق      

 :باشندیمموارد  یر  هاآنکه مهمترین  کندیمچند نهاد  یرمجموعه خود پیگیری 

 یراهبرد یهایفناور تتاد 

 یآورو نو یفناور یهایمرکز همکار 

 دفتر دیپلماتی فناوری معاون  بین الملل و انتقال فناوری 

 پارک فناوری پردیس 

هر گونه کنشی در حیطه علم و فناوری ا  توی دانشگاه مالک اشتر، به خصوص  عموماً     

با هماهنگی و در  س یبایمدیپلماتی در این حو ه، به واتطه عمق اتتراتژیک این نهاد، 

ی این نهاد انجام بپذیرد. طبیعی ات  اگر دانشگاه صنعتی مالک ها اتیتراتتای اهداف و 

در دیپلماتی علم و فناوری معرفی نماید، باید همراه و هم  مؤثراشتر بخواهد خود را کنشگری 

 آهنگ با این نهاد، راهبردهای خود را طراحی و اجرا نماید.

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

طرف  کیفعال باشد. ا   رانیا یعلم و فناور یپلماتیدر د تواندیو بعد مو ارت در د نای     

علم و  یپلماتیدر خدم  د تواندیکه م یعلوم پزشک یموجود در دانشگاهها یها یظرف

فناورانه  یهایا مندین نیات  که در تمم یتبادلات دانشگاه زیکار ن نیا . قالبردیقرار گ یفناور

که  یحو ه پزشک یدت  آوردها گریمؤثر خواهد بود. ا  طرف دی اتیت یاثر گذار زیداخل و ن

ات  که در تطح جهان،  نی. نکته قابل توجه اردیگ قراری خارج ات یدر خدم  ت تواندیم

عل  فضا  نیمردم تر و کار دارد. به هم ی ندگ مردم پسند ات  چرا که با اریحو ه تلام  بس

 شرفتهیپ یهایفناور یهاحو ه ریتا نسب  به یمترات  و موانع ک ادی  اریبس  یفعال یبرا

 شیدر افزا یاریبس ریتمثی پزشک یوردهاآکه دت   شودیتبب م یژگیو نیوجود دارد. هم

 که مودیآ یدارو به میتوانیمبه عنوان نمونه داشته باشد.  رانیا یاتلام ینرم جمهور قدرت

دارد. اگر   یجذاب اریبس دنیا یشورهاک یقاعدتاً برااشاره نماییم که  ات  د یضد ا ییدارو

 یجمهور ژیپرتت شیدر افزا تواندیباشد، م یقدرت نرم ملاحظات دارو همراه با نیاتتفاده ا  ا
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ی که جمهوری اتلامی ایران اگونه( به 311: 3130فیرو آبادی، مؤثر باشد. ) رانیا یاتلام

دیپلماتی »یا « دیپلماتی دارو»ان به واتطه تبادل دارو که در اینجا ا  آن به عنو تواندیم

بتواند ا  طریق  جتاًینتی دیگر تاتع نماید و هامل دوتتی را به یاد کنیم، حس نوع« تلام 

گرایانه خود در قالب صدور انقلا  به تایر کشورها منتقل نماید و در بهبود روابط های بومار ش

 واقع شود. مؤثربا کشورها 

موضوع مشترکی باشد که دانشگاه صنعتی  تواندیم« ی بنیادیهالتلو»و «  یس  فناوری»     

مالک اشتر و و ارت بهداش  را در کانال دیپلماتی علم و فناوری هم داتتان کند. ا  این رو 

 فصل مشترکی بین این دو نهاد ایجاد کند. تواندیمتدوین تفاهم نامه در این  مینه 

 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 جادیا یا  ادغام دو و ارتخانه صنع  و معدن و با رگان در تالیان اخیرارت خانه که و  نیا     

 زینهاد ن نی. تعامل اباشدیم دیپلماتی علم و فناوری عرصه گرانیا  با  گریدی کیات ،  گشته

طرف صنع   کیباشد. ا   و چندوجهی هیتو دو یتعامل تواندیم یعلم و فناور یپلماتیبا د

ا   یکی کهی صادرات فناور گریو ا  طرف د باشدیم یفناور یمتقاض نیکشور مهمتر

 عهدهبر ات  که ا   یخاص یها یحما ا مندیات ، ن یعلم و فناور یپلماتید یهارتاخ ی 

با  میو ارت خانه فعال هستند که ارتباط مستق نیدر ا زین ییهاتا مان .باشدینهاد م نیا

 دو "تا مان توتعه تجارت"و  "نینو عیتا مان صنا". کنندیم دایپ یعلم و فناور یپلماتید

در موضوع  یاصل یمتول "تجارت توتعه تا مان". شودیمقلمداد رابطه  نیدر ا یتا مان اصل

را ایفا  یمهم نقش تواندیم فناورانه صادرات محصولات نهیکه در  م باشدیصادرات و واردات م

  یریکشور را مد صادرات روند ی،صادرات زهیجا لیا  قب یتا مان با ارائه خدمات نی. اکند

 (311: 3130فیرو آبادی، . )دینمایم

تهل الوصول ترین ارتباط، همکاری و  تواندیمدانشگاه مالک اشتر به واتطه صنعتی بودن      

داشته  -در اینجا در ترکیه-هماهنگی را با این و ارت خانه در حو ه دیپلماتی علم و فناوری

با همراهی و ارت مذکور، امتیا ی ویژه  هاات یتو تکوین  هانامهاین رو تدوین تفاهم  باشد. ا 

 .گرددیمبرای دانشگاه صنعتی مالک اشتر محسو  
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 یعلم و فناور یپلماتی. در دباشدیدر کشور و ارت علوم م یآمو ش عال یاصل یمتول     

آنها ات .  یکارها نیا  مهمتر یکی یدارند که تبادلات دانشگاه یمهم ها نقشدانشگاه

 یجمهور یعلم و فناور یپلماتیاهداف د یدر راتتا  یفعالی ها برادانشگاه انیم یهماهنگ

 تواندیو ارت علوم م نیبر ا علاوه .دینما فایا تواندیم ات  که و ارت علوم ینقش رانیا یاتلام

و  یپژوهش مراکز .مؤثر باشد زیداخل کشور ن یو فناور یعلم یها یمند ا ین نیدر تمم

 فناورانهی هایا مندین نیتمم یبرا یفراوان  یظرف ها هستندکه وابسته به دانشگاه یقاتیتحق

 منسجم به  یریآنها و مد یهایا  توانمند یشبکه اطلاعان جادیداخل دارند که در صورت ا

موضوع  نیتاخ  مهم در ا ریداش  که   دینظر باآنها اتتفاده خواهد شد. در   یا  ظرف یخوب

فیرو آبادی، حو ه وجود دارد. ) نیدر ا یو دانشگاه ات  که متاتفانه خلم جد صنع  ارتباط

3130 :311-311) 

و  باشندیمنهادهای  یادی  یرمجموعه و ارت علوم در تکاپوی دیپلماتی علم و فناوری      

و  نیترمهم، در  یر به شوندیمل در این حو ه شناخته جز  کنشگران و با یگران اصلی و فعا

 :شودیماشاره  نهادهااین  نیتریاتات

  ی علمی بین المللیهایهمکارمرکز 

  ی علمی و صنعتیهاپژوهشتا مان 

  ی علمی بین المللیهایهمکارمرکز مطالعات و 

 جامعه المصطفی العالمیه 

 پایگاه اتتنادی جهان اتلام 

 ت  علمی کشورمرکز تحقیقات تیا 

 شورای عالی عتف 

 هادانشگاه 

، اما به تان رتال  تایر باشدیمی و ارت دفاع هاارگاندانشگاه صنعتی مالک اشتر، ا  

همان وظایف را بر دوش دارد. ا  این رو دانشگاه  مشخصاًی  یر مجموعه و ارت علوم، هادانشگاه

اهداف و ارت علوم و مجموعه  مالک اشتر با هم ذات پنداری رتالتی و وظیفه محوری با
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و به دنبال اهداف  رندیگیمی آن در قالب دیپلماتی علم و فناوری در یک مسیر قرار هادانشگاه

 اند.که همگی یک منظومه یا اطلس را ایجاد نموده باشندیمواحدی 

 

 وزارت جهاد کشاورزی

طقه خاورمیانه ا  جایگاه ی کشاور ی در منهالیپتانسایران، تر مین چهار فصل، ا  نظر      

ی رو  و هایفناوربا تکیه بر  توانیمممتا ی برخوردار ات . ا  این رو و ا  آن جه  که 

پیشرفته در حو ه کشاور ی این مزی  را ارتقا  داد، لزوم توجه ژرف به دیپلماتی علم و فناوری 

ا   میتوانیممثال  . برایدهدیمبرای مکانیزه کردن کشاور ی را بیش ا  پیش ضروری جلوه 

نیو لند به عنوان نمونه موفق در این  مینه یاد کنیم که به دلیل ظرفی  بسیار بالای خود در 

 مینه کشاور ی، بیشترین اتتفاده را ا  دیپلماتی علم و فناوری نموده ات . برای دیپلماتی 

نیو لند وجوه مثب  ی کشاور ی ا  مدل هاحو هدر  توانیمعلم و فناوری ایران در ترکیه نیز 

 آن را اقتباس نمود.

با  تواندیمدانشگاه صنعتی مالک اشتر برای تقوی  جنبه مکانیزاتیون کشاور ی در ایران،      

و ارت جهاد کشاور ی در  مینه دیپلماتی علم و فناوری همکاری نماید و ا  این مسیر با 

 داشته باشد.« دفاع»و « درتق»تقوی  قدرت اقتصادی کشور، نگاهی چند تاحتی به مقوله 

 

 وزارت نفت

؛ طلای تیاه، معمای فراوانی، مزی  ژئوپلیتیکی و ... . کنندیما  نف  با عناوین مختلفی یاد      

ی به اژهیوا  آن برخوردار ات ، توجه « نف »اما جغرافیای ایران به خاطر مزی  ژئوپلیتیکی که 

رتی جایگاه درآمدهای نفتی در بودجه تالانه کشور به این امر دارد. این توجه ویژه به وتیله بر

ی مربوط به صنع  هایتکنولوژ. ا  این رو، ارتقا  و اتتاندارد تا ی باشدیمخوبی قابل توجیه 

ی برای روی آوری اژهیوی بسیار نهی منف ، در کنار با اریابی محصولات نف ، گا  و پتروشیمی، 

رده ات . دانشگاه صنعتی مالک اشتر در این مسیر دشوار به دیپلماتی علم و فناوری فراهم ک

 یاری رتان و ارتِ منشا  عظیم درآمدهای کشور گردد. تواندیم
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 شورای عالی انقلاب فرهنگی

. باشدیماین نهاد، با یگر فرهنگی عرصه دیپلماتی علم و فناوری جمهوری اتلامی ایران      

وظایف  نیترمهمی و بین المللی ا  امنطقهی داخلی، هاتاح ی فرهنگی در هامؤلفهپی جویی 

ذکر شد،  قبلاً. دانشگاه صنعتی مالک اشتر، همانطور که شودیماین نهاد حاکمیتی محسو  

نگاهی چند بعدی و چند تاحتی به مقوله قدرت و دفاع دارد، در این  مینه برای مسئله 

ی خود با شورای عالی انقلا  هایارهمک س یبایمدر دیپلماتی علم و فناوری « قدرت نرم»

 فرهنگی گسترش دهد.

 

 های تحقیقیافته

 ی شش گانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دیپلماسی علم و فناوری در ترکیههانقش

در این قسم  در مورد نقش دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دیپلماتی علم و فناوری  عموماً     

ی در ادوگانهناوری ایران در ترکیه به طور خاص تقسیم کار به طور عام و دیپلماتی علم و ف

؛ اول، همانطور که در قسم  قبل نشان داده شد، این دانشگاه برای اینکه در میاگرفتهنظر 

با تایر با یگران این عرصه در ایران  س یبایمچنین جایگاهی عملکرد مناتبی داشته باشد 

ای حدِ همکاری جویانه در کنار تایر کنشگران، همکاری و هماهنگی داشته باشد. دوم، ور

دانشگاه مالک اشتر که خود تجلیِ بخش آمو ش و پژوهش در و ارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

البته با عنای  به اتناد و نهادهای -، به مثابه کنشگری بی واتطه و مستقلباشدیممسلح 

 یش بگذارد.رویکرد عمل گرایانه ای را به نما تواندیم -بالادتتی

در  یر به صورت جزئی به این قسم  ا  نقش دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دیپلماتی      

 .شودیمعلم و فناوری ایران در ترکیه پرداخته 

کنش  1این بخش ا  نقش آفرینی دانشگاه در دیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه به      

 فرهنگی، پژوهشی، اجرایی، پرتنلی و رفاهی.، شامل: آمو شی، شودیمهمکارانه تقسیم 

 

 کنش فرهنگی

ی فرهنگی خود در قالب دیپلماتی علم و هاکنش تواندیمدانشگاه صنعتی مالک اشتر      

 فناوری ایران در ترکیه را در محورهای  یر پی جویی نماید:
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 یفرهنگ نیو تعاملات ب یآمو ش یهابرنامه 

 و مراکز  هابه دانشگاه یو نخبگان فرهنگ انیانشگاهمتشکل ا  د یفرهنگ رانیاعزام تف

 علمی ترکیه

 و تایر مراجع علمی کشور ترکیه هایبه آکادم یعلم یزنهایاعزام را 

  ی مشترکاتلام شنات یهایکرتایجاد 

 یشنات رانیا یهایکرت یبرگزار 

 ترکیهدر  ی بان فارت یهایا  کرت  یحما 

 

 کنش پژوهانه

ی پژوهانه خود در قالب دیپلماتی علم و فناوری هاکنش تواندیمر دانشگاه صنعتی مالک اشت

 ایران در ترکیه را در محورهای  یر پی جویی نماید:

 ی هایآکادمو  هادانشگاهمشترک با  المللی پژوهشی بین یهاکنفرانسو  شهایهما یبرگزار

 ترکیه

 ی گوناگونهاحو هدر  مشترک یقاتیتحق یطرحها یاجرا 

  ی و انتشار آن در مراکز علمی ترکیهالملل نیب اتیشرن یراه اندا 

  یالملل نیب یبه  بانها یکتب مشترک دانشگاهانتشار 

 یو پژوهش یآمو ش یالملل نیب یهایکرت جادیا 

 یامنطقهی بین المللی و علم یمراکز رشد و قلبهای علم و فناوری هاپارک لیتشک 

 ی امنیتی برای ارتقا  ضریب هاو هحبه خصوص در  یو توتعه علم قیمراکز تحق سیتمت

 امنی  دو کشور در منطقه مخاطره آمیز غر  آتیا

 

 کنش آموزشی

ی آمو شی خود در قالب دیپلماتی علم و هاکنش تواندیمدانشگاه صنعتی مالک اشتر      

 فناوری ایران در ترکیه را در محورهای  یر پی جویی نماید:

 یمشترک دانشگاه یدرت یهابرنامه 

 یالملل نیب یآ مونها ی مشترکگزاربر 
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 یالملل نیمشترک ب یآمو ش یها و کارگاههادوره یبرگزار 

 یالملل نیو آمو ش ا  راه دور ب یمجا  یدانشگاهها جادیا 

 یاطلاعات علم ریو تا یآمو ش یمبادله محتوا 

 یمشترک دانشگاه یهارشته جادیا 

 

 کنش اجرایی

ی اجرایی خود در قالب دیپلماتی علم و هاکنش دتوانیمدانشگاه صنعتی مالک اشتر      

 فناوری ایران در ترکیه را در محورهای  یر پی جویی نماید:

 ترکیه میمق انیرانیا دانشجویان ایرانی و ارتباط با 

 یاهیترک یمشترک با دانشگاهها یلیمدارک تحص یاعطا 

 دوجانبه یعلم یو مشارک  فعال در تا مانها و انجمنها  یعضو 

 یمجا  یگاههایپا قیا  طر یقاتیو تحق یله و تعاملات علممباد 

 یو فن یآمو ش ،یعلم یهاقراردادها و تفاهم نامه یانعقاد و اجرا 

 

 کنش پرسنلی

ی پرتنلی خود در قالب دیپلماتی علم و هاکنش تواندیمدانشگاه صنعتی مالک اشتر      

 اید:فناوری ایران در ترکیه را در محورهای  یر پی جویی نم

  ی کوتاه مدت و بلند مدتهاهیبورتدر قالب  ترکیهاعزام دانشجو به 

 ی آمو شیهادورهی ترکیه در قالب برگزاری هادانشگاه انیجذ  دانشجو 

 ی در کشور ترکیهعلم ئ یه یبه اعضا یفرص  مطالعات یاعطا 

 در کشور ترکیه انیبه دانشجو یفرص  مطالعات یاعطا 

 ی کوتاه مدتهاسیتدری ترکیه در قالب هااهدانشگ یعلم ئ یه یجذ  اعضا 

 

 کنش رفاهی

ی رفاهی خود در قالب دیپلماتی علم و هاکنش تواندیمدانشگاه صنعتی مالک اشتر      

 فناوری ایران در ترکیه را در محورهای  یر پی جویی نماید:
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 ی مطالعاتیهافرص در قالب  اقام  و زایجه  و ییدانشجو لاتیتسه یاعطا 

 یالملل نیمشترک ب یعلم زیجوا یاعطا 

 

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مقولۀ التزام به قدرت چندساحتی

مورد توجه متخصصین روابط بین الملل، علوم تیاتی و  عموماً قدرت ا  مفاهیمی ات  که      

و در رویکردهای تنتی برای این مفهوم، معنای واحدی در نظر  تابقاً . باشدیمژئوپلیتیک 

. اما در مطالعات دادندیمی تخ  افزارگرایانه مورد کنکاش قرار هاقالبدر  صرفاًو  فتندگریم

معنایی چندوجهی پیدا نموده ات . دانشگاه « قدرت»نوین امنیتی و قدرت محور، انگاره 

به تمامی  س یبایمصنعتی مالک اشتر برای اینکه ا  تطور ادبیات قدرت و امنی  عقب نماند 

را پی  هاآنت توجه نموده و در دیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه نیز ی قدرهاتاح 

ی و ... ارتانهجویی نماید. قدرت تخ ، قدرت نرم، قدرت هوشمند، قدرت دیجیتال، قدرت 

 توجه و التزام نماید. هاآنکه دانشگاه مورد مطالعه باید به  باشدیمتنها بخشی ا  انواع قدرت 

 

نقش آفرینی دانشگاه مالک اشتر در دیپلماسی علم و فناوری در  ی دفاعیِهافرصت

 ترکیه

در قالب دیپلماتی علم و فناوری ایران  تواندیمیی که دانشگاه صنعتی مالک اشتر هافرص      

 .شودیمدر ترکیه پیگیری نماید و در جستجوی تحقق آن باشد شامل موارد  یر 

 تقویت توان نظامی

در  ییوالا اریبس گاهیات ؛ ا  جا یصنعت یا  فناور یکه خود بخش ینظام یامرو ه فناور     

 یهاکشورها به جنگ یجه  برخ نیکشورها برخوردار ات ؛ به هم یقدرت نظام شیافزا

فنون  ؛ینظام یمنظور ا  فناور یدارند؛ اما به طور کل هیتک شرفتهیبر ابزار پ یفناورانه مبتن

و بالا  شیافزا نینو یهاو روش دیجد ینظام یها یکشف قابل د،یجد یبزارهاا ینظام شرفتهیپ

-ی نوین در حو ه نظامی در حال حاضر یکی ا  موارد قدرتهایات ؛ فناور یبردن توان نظام

که کشورها ا  طریق دیپلماتی علم و فناوری در پی آن  شوندیمافزایی کشورها محسو  

لباس  یجه  تاخ  و توتعه نوع کایارتش آمر ریاخ قاتیبه تحق توانینمونه م یبرا؛ باشندیم

و  کند یکاملاً نامرئ یطیرا در هر مح روهاین تواندیتربا ان خود نام برد که م یاتتتار کننده برا
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دشمن.  یاطلاعات تر یدر جه  هک تا  دیاطلاعات جد یاتتفاده گسترده ا  ابزار فناور ای

رو  نیدگرگون کند؛ ا  ا زیترنوش  جنگ را ن تحولات و یبه طور کل تواندیآن م امدیکه در پ

 یو مجا  یجنگ اطلاعات کم،یو  س یبدر قرن  کا،یدر آمر ایتا مان ت یطبق برآوردها

( این 331: 3131 ارع و دیگران، . )دیبه حسا  آ یمل  یامن یبرا دیتهد نیتری؛ اصلتواندیم

جویی دیپلماتی ا  طریق پی اندتویممسائل نشان ا  آن دارد که دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

 ی دفاعیِ نوینی برای قدرت ملی ایران به ارمغان بیاورد.هافرص علم و فناوری 

ا  این رو افزایش و تقوی  توان نظامی در جه  اهداف و ارت دفاع و پشتیبانی نیروهای      

ر دیپلماتی ی نقش آفرینی دانشگاه صنعتی مالک اشتر دهافرص ا  مقاصد و  تواندیممسلح 

 علم و فناوری ایران در ترکیه قلمداد گردد.

 افزایش صادرات تسلیحات

 به. باشدیآن م ثروت  اییحو ه  ،یبر حو ه قدرت نظام یا  آثار علم و فناور گرید یکی     

 دیرقاب  شد یاقتصاد یهاعرصه ریهمانند تا حاتیدر بحث با ار تسل نکهیواقع با توجه به ا

 دیتول نهیکه در  م هستند و توان رقاب  برخوردار  یا  قابل ییتنها کشورهارو  نیات  ا  ا

و  یاتاس، قدرت علم نیبرخوردارند. بر ا یبرتر یا  دانش و فناور زاتیو تجه حاتیتسل

تلاح و به تبع آن کسب  یصادرات یکشورها و تسلط بر با ارها ینظام عیصنا  یدر تقو ،یفناور

 (331: 3131 ارع و دیگران، . )باشدیم را دارا ینقش مهم یماد میمنافع عظ

ا  این جه  افزایش صادرات تسلیحات و تولید ثروت در جه  اهداف و ارت دفاع و      

ی نقش آفرینی دانشگاه صنعتی مالک هافرص ا  مقاصد و  تواندیمپشتیبانی نیروهای مسلح 

 ردد.اشتر در دیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه قلمداد گ

 تولید تسلیحات پیشرفته و راهبردی

 کیاتتراتژ یهادانش ژهیپژوهش و آمو ش و اتتفاده ا  آن، به و قیکسب دانش ا  طر     

مادر همچون  یهاو دانش هایا  فناور یرو، برخ نی. ا  ادیبه قدرت نما لیدانش را تبد تواندیم

 لیدل نی. به همرندیگیقرار م یه نظامدر حو  میبه صورت مستق ینانو فناور ایو  یفناور س ی 

امکان  نیا یفناور س یمثال در   آن وجود دارد؛ چرا که به فرض یرو یفراوان یها یحسات

نانو  یها یا  قابل ایگذار باشد و  رینژاد تمث کی ینمود که تنها رو یطراح ییوجود دارد که دارو

 ارع و دیگران، ). نور بالا کمک گرف کوچک با توان ما ینظام زاتیدر جه  تاخ  تجه یفناور

3131 :331-331) 
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ی نقش آفرینی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در هافرص در این حو ه نیز ا  مقاصد و      

دیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه در راتتای اهداف و ارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

 .شودیممسلح قلمداد 

 ی نظامیهایهمکارفراهم نمودن بستر 

ا  تمثیرات  یگریمصداق د ینظام یفن یهایدر جه  همکار یاتتفاده ا  تعاملات خارج     

تنجش عمق روابط کشورها  یهاا  راه یکیواقع عموماً  بهات ؛  یبر قدرت نظام یعلم و فناور

 یهایاتاس، همکار نی، بر اات مختلف  یهاآنها در حو ه ینحوه همکار یبررت گر،یکدیبا 

علم و  یهایرو همکار نی؛ ا  اباشدیم یروابط در تطوح راهبرد انگرین کشورها بیما ب ینظام

منجر به تعمیق و  ،یاتیعمل یهادر حو ه هایا مندین نیضمن تمم یدر تطوح نظام یفناور

 (331: 3131 ارع و دیگران، ) .شودیکشورها م نیروابط فی ماب  یتقو

ی نظامی در جه  اهداف و ارت دفاع و هایهمکاربستر ا  این جه  فراهم نمودن      

ی نقش آفرینی دانشگاه صنعتی مالک هافرص ا  مقاصد و  تواندیمپشتیبانی نیروهای مسلح 

 اشتر در دیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه قلمداد گردد.

 ایجاد بازدارندگی

. شودیحاصل م یفناور کیداشتن  ا  میات  که به طور مستق یاتیاثر ت کی یبا دارندگ     

: شوندیم یهستند، موجب با دارندگ یآنها در حو ه نظام شتریکه ب ییهایفناور یاما به طور کل

که  یورهر کش نی. بنابرایمعروف به تپر موشک یدفاع یهاتامانه ایو  کیبالست یهاموشک

برخوردار ات . صرفاً  یشتریب یمهاجم داشته باشد، ا  با دارندگ هیتنب یبرا یشتریب یابزارها

ها آن نیترا  مهم ینظام یو فناور زاتی؛ اما تجهشوندیخلاصه نم ینظام زاتیابزار در تجه نیا

 (331: 3131 ارع و دیگران، ). هستند

ی نقش آفرینی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در هافرص نیز ا  مقاصد و  "ایجاد با دارنگی"     

ایران در ترکیه در راتتای اهداف و ارت دفاع و پشتیبانی نیروهای دیپلماتی علم و فناوری 

 .شودیممسلح قلمداد 

 

 های چندگانۀ دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دیپلماسی علم و فناوری در ترکیهانگاره

در این مدل، مخاطب تطح تحلیل فرد، متخصصان، پژوهشگران، اعضای هیئ  علمی،      

و  نهادها. در تطح تحلیل نهاد، تایر شودیمعلمی و فناوری محسو  دانشجویان و فرتتادگان 
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ی هاشرک ی علم و فناوری، هاپارک، هاخانه، و ارت هاپژوهشگاه، هادانشگاهبا یگران ا  جمله 

. در تطح تحلیل ملی، مخاطب اتناد بالادتتی، باشندیم، مخاطب هاتفارتخانهدانش بنیان و 

حو ه علم و فناوری، نظام ملی آمو ش عالی، خط مشی تیات  تاختارهای تیاتتگذار در 

مخاطب تطح تحلیل فراملی، مدل تو یع قدرت در تیستم  تاًینها. و شودیمخارجی قلمداد 

، نهادهای بین المللی -در اینجا ترکیه-بین الملل، خط مشی علم و فناوری در کشورهای دیگر

 .اشدبیمی دانش بنیان چند ملیتی هاشرک علمی و 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

در امر دیپلماتی علم و  تواندیماینکه دانشگاه صنعتی مالک اشتر چگونه و به چه نحوی      

فناوری ایران در ترکیه نقش آفرینی کُند در این مقاله مورد پژوهش قرار گرفته ات . ا  آنجایی 

در مجموعه نهادهای نظامی که دانشگاه صنعتی مالک اشتر تجلی، نماد و اتتعاره آمو ش 

اینکه چگونه نقشی باید در دیپلماتی علم و فناوری ایران به طور عام و دیپلماتی علم  باشدیم

 باشدیمی بنیادین امقولهو فناوری ایران در ترکیه به طور خاص داشته باشد، مسئله، دشواره و 

 که این پژوهش به صورت موشکافانه به آن پرداخته ات 

ه ارتباط دانشگاه صنعتی مالک اشتر با اتناد بالادتتی و تایر با یگران و کنشگران نحو     

دیپلماتی علم و فناوری ایران گره بروکراتیک این مسئله را با  نموده ات ؛ همچنین مسیرِ 

کنش ور ی مستقل دانشگاه در این راتتا در قالب مدل مفهومی پارادایمیک مورد بررتی قرار 

 اویه موقعی  دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دیپلماتی علم و فناوری ایران در  گرفته و ا  این

 ترکیه مشخص و افق آن روشن گردیده ات .

گیری ا  دیپلماتی علم و فناوری با بهره تواندیماینکه دانشگاه صنعتی مالک اشتر چگونه      

به دنبال پاتخ به آن بوده  که پژوهنده در این تحقیق باشدیم تؤالدر ترکیه نقش ایفا کند  

افزایی این دانشگاه با تایر و برای تبیین و تشریح چگونگی هم تؤالات . در پاتخ به این 

نهادها و با یگران و کنشگران عرصه دیپلماتی علم و فناوری کشور دو مدل و الگو برای این 

-در مدل همکاری «.محورانهمستقل»و « جویانههمکاری»نقش آفرینی طراحی شده ات ، مدل 

جویانه شرایط بدین صورت ات  که دانشگاه مالک اشتر با برقراری ارتباط با تایر نهادهای 

محورانه، داخلی تعی در برآوردن اهداف دیپلماتی علم و فناوری دارد اما در رویکرد مستقل
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اهداف گانه های ششدر قالب کنش تواندیمکه  پنداردیمدانشگاه خود را با یگری مستقلی 

 دیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه را محقق تا د.

برداری بیشتر و بهتر ا  موضوع تحقیق پیشنهادهایی برای بهره تواندیمماحصل هر پژوهش      

-ات  و پیشنهادهایی برای نقش گرفتهباشد. در این پژوهش نیز این مسئله مورد توجه قرار 

: شودیملک اشتر ارائه گشته ات  که شامل این موارد تر دانشگاه صنعتی ماآفرینی منسجم

دانشگاهی برای دیپلماتی علم و فناوری ایران در ترکیه، -ی دانش بنیان بیناهاشرک  سیتمت

دفتر دیپلماتی علم و »ی دانش بنیان فعال در این حیطه، ایجاد هاشرک اعطای تسهیلات به 

لک اشتر به کانون ظرفی  تنجی دیپلماتی علم در دانشگاه، تبدیل نمودن دانشگاه ما« فناوری

 و فناوری ایران.

نگرانه هر کدام ا  این با اتخاذ رویکردی جز  توانندیمتحقیقات بعدی در این  مینه      

دقیق  کاملاًبه صورت  هانهی مرا به صورت ویژه مورد کندوکاو قرار دهند تا در تمامی  ها یظرف

های بعدی در این گرایانه پرهیز شود. پژوهشخطاهای تقلیل تیاتتگذاری صورت بگیرد و ا 

ها و نهادهای دیگر را مورد مطالعه قرار دهند تا ها، حو هکشورها، اهداف،  مینه توانندیمحیطه 

 دانشگاه مالک اشتر به قطب دیپلماتی علم و فناوری ایران مبدل شود.

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ9318 تابستان، 1 شماره، ومس؛ سال فصلنامه راهبرد سياسی

930 

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
، «دیپلماتی علم و فناوری بر توتعه مؤثرعوامل  شناتایی» .(3131محمود )صدوق،  ؛نائینی، علی بنیادی

 .31، شماره 1، تال فصلنامه مطالعات قدرت نرم دو

، «هاچالشو  هافرص دیپلماتی علم و فناوری ایران در افغانستان: » .(3131اصغر )داودی، علی 

 .33، شماره 1تال  ،ی راهبردی سیاستهاپژوهشفصلنامه 

ترجمه جواد ، دیپلماسی علم روزی نو یا صبحی کاذب؟ .(3131پتمن )دیویس، لوید و رابرت جی 

 مشایخ، عف  نورو ی، تعیده صارمی، تهران: موتسه خدمات فرهنگی رتا.

-بررتی وضعی  موجود علم و فناوری در ایران و جایگاه آن در برنامه» .(3130غلامرضا )ذاکر صالحی، 

 .1، شماره 31، تال نشریه برنامه ریزی و بودجه، «ای توتعهه

تجربه دیپلماتی علم و فناوری در دنیا: کاوشی در نهادها، » .(3131) گرانیدذولفقا اده، محمدمهدی و 

 .3، شماره 1، دوره سیاستنامه علم و فناوری، «ی چند کشور منتخبهااقدامو  ها یاولو

ی هاچالشنقش دیپلماتی علم و فناوری در بهبود » .(3131) نگرایدذولفقا اده، محمدمهدی و 

 .14، شماره 31، تال فصلنامه رشد فناوری، «ی دانش بنیانهاشرک 

، ترجمه تید مهدی الملل علم و دیپلماسی بعد جدیدی از روابط بین .(3131برونو )روفینی، پیر 

 قائمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 ، تهران: نشر آینده پژوه.آشنایی با دیپلماسی علم و فناوری( 3131) یعلمحمود، بنیادی نائینی، صدوق، 

بررسی مفهومی دیپلماسی علم و فناوری و ترسیم وضع موجود در  .(3130) یمرتضفیرو آبادی، 

 ، تهران: معاون  علمی و فناوری ریات  جمهوری.جمهوری اسلامی ایران

ارکرد دیپلماتی علم و فناوری در جمهوری اتلامی ایران و ایالات متحده ک» .(3131اکرم )قدیمی، 

 .3، شماره 11، دوره فصلنامه سیاست، «آمریکا

جمهوری اسلامی و قدرت نرم؛ نگاهی به قدرت نرم افزاری  .(3141محمودرضا )گلشن پژوه، 

 ، تهران: معاون  پژوهشی دانشگاه آ اد اتلامی.جمهوری اسلامی ایران

مدل پیشبرد دیپلماتی علم و » .(3131) یمحمدخانطلیعه و حمیدرضا آراتته و کامران  مقیمی،

ی آمو ش عالی و تیات  خارجی؛ مورد هانظامی ارشتهفناوری در کشور ا   اویه مطالعات میان 

، ی در علوم انسانیارشتهفصلنامه میان ، «مطالعه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوتی

 .1 ، شماره4دوره 



 در دیپلماسی...ژرفاکاوی نقش دانشگاه صنعتی مالک اشتر     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

939 

بررتی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت تخ ، » .(3131) موتوی  ارع، جواد و دیگران،

 .1، شماره 31، تال فصلنامه ژئوپلیتیک، «نرم و هوشمند

، تهران: مرکز مطالعات تیاتی و ی بر دیپلماسی علم و فناوریامقدمه .(3131طاهره )میرعمادی، 

 ه.المللی و ارت امور خارج بین


