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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  

 سالم ،دانش از مولد مليِ ثروت و فناوري زايشِ علم و توليد ،پژوهش عرصه نشما تالشگرا همه مبارك محضر ابتدائاً

 بزرگاني تمام پژوهش و محترم مديريت زحمات از و گويم، مي تبريك شما همه به را پژوهش هفته و كنم مي عرض

  .كنم قدرداني مي و تشكر ،كنند مي تالش حوزه اين در كه

 هاي شكست و ها كوچكي ،ها كه ضعف طوري همان ،است ديده بسياري هاي بزرگي و بزرگانخود  تاريخ در جهان

ها  كوچكي ،ها شكست تمامي و ،است ها بزرگي و بزرگي همه سرمنشأ علم،. كرده است مالحظه را بسياري

 ونَيعلَم الَّذينَ يستَوِي هلْ« :است فرموده قرآن در خداوند كه است خاطر بدين ،دارد جهل از تنشأ ها وخوردگي

  .»يعلَمونَ َلا والَّذينَ

 بسيار رقابت اينك هم كه است خاطر بدين .در قبل است بشريت تاريخ ي كنوني عصاره جهانكه گفت  توان مي

 يك ،جهان در بزرگي كنندگي تعيين شاخص رد اساسي اصل عنوان به المللي بين مختلف سطوح رد اي گسترده

 كننده تعيين هم ،است گسترده هم ،است نزديك هم كه رقابتي در .است معل عنصر آن و دهد مي نشان مهم عنصر

 .است فناوريو  دانش ، علم،كننده تعيين عنصرِ و شاخص اين ،چه اقتصادي و نظامي چه، سياسي چه ابعاد تمامي در

 دست علمي رجعيتم به و باشد علم مولد و توليد بردارد و گام علم توليد مسير در و باشد بنيان دانش كه نظامي لذا

 در اگر اما ،بگيرد دست به تواند مي را كشورها ديگر سرنوشت حتي ،دارد كننده تعيين نقش جهان در كند پيدا

 فقرِ اين با كند قطعاً تأمين ديگران از را خود علمي غناي  باشد و علمي فقر دچار خود و برندارد علم گام جهت

 خاطر بدين ،اجتماعي فقر و فرهنگي فقر ،اقتصادي فقر ،سياسي فقر ،شد خواهد ابعاد تمامي در فقر دچار ،علمي

  .است نظام يك و انسان يك موفقيت علم آغاز كه است

 سؤال فرشتگان يك شد خلق انسان وقتي ،كرد آغاز علم با ،هستي عالم در حضور براي كرد آغاز انسان وقتي اساساً

 او را دهيد و قرار جهان در موجود از نوعي خواهيد فرد و مي شما خدايا كه بود اين سؤال اين شد و مطرح ها آن براي

 خداوند؟ »لَك ُنقَدّس و بحِمدك نُسبِّح«كه  دارد فرشتگان ما با تفاوتي چه دهيد اين قرار زمين خود در خليفه

 علم ،خاطر بدين. »ُكلَّها األَسماء آدم وعلَّم«  است علم آن نداريد و نيز شما و فرشتگان كه دارد چيزي انسان :فرمود

 برتري و كند مي فرشتگان سوا حتي موجودات ديگر از را انسان كه است علم ،كند مي انسان را انسان كه است

 بر انسان تسلط كه است علم ،كند مسلط آفرينش جهان و تكوين جهانِ بر را انسان تواند مي كه است علم ،بخشد مي

 از را انسان كه است علم ،بخشد مي استقالل علم است كه ،كند مي ثروت توليد كه است علم ،كند مي ايجاد انسان

  .است پژوهش علم برد و آغاز مي آسمان به زمين



٢ 

 

 ارتباط كشف براي است ميداني ،تحقيق كه است اين تحقيق با آن بينيد فرق مي هم هجزو در كه طور همان ،پژوهش

 زايش خود درون در پژوهش يعني ،است ديگر يعلم توليد براي علمي مند امنظ فرايند يك پژوهش اما ،ها پديده

 ،خاطر بدين. زايشي پژوهش و است نگرشي ،تحقيق كه است اين تحقيق و پژوهش فرق ،نگرش  تحقيق دارد و

 زايش بلند براي است گامي پژوهش اما ،دهد مي قرار ذهن در اي بسته در و كند مي تجميع را معلومات ،تحقيق

  .ديگر يعلم

 و دهد مي ترقي علم را كه است پژوهش چوندارد  اي ويژه جايگاه دانش جغرافياي در پژوهش كه است جهت بدين

 كشورهاي كه بينيد مي شما لذا ،است علم خورشيد آغازين طلوع پژوهش .سازد مي مهيا ديگر علوم براي را فضا

 .تجربي علوم چه و انساني علوم چه علم ابعاد همه در كنند مي باز اي ويژه حساب پژوهش عنصر روي يافته بر توسعه

 دور و راه از كنترل افزارهاي سخت از استفاده كردن و نگاه الكترونيكي با دفاعي صنعت مثل تجربي علوم عرصه در

 گسترده پژوهش با جهان .توليد يك فردا و هست پژوهش يك روز بينيم هر مي ديجيتال به شكل ها آن و رصد تدبير

 بايد رهبري معظم مقام نگاه با ما نظام كند و مي طي دارد تجربي علوم عرصه در را علم توليد بسيار پرشتاب افق و

داشتيم   ما در رژيم گذشتهو  گذشته هاي سال در كه هايي افتادگي عقب به توجه پژوهش با با كه باشد چنين اين

 توليد عرصه در پيشتاز بلكه گامهم بتوانيم كنيم جبران ار ها ماندگي عقب بايد اينكه از گذشته پژوهشبا بايد 

   .است موفقيت راه اين، باشيم علوم از بسياري

 كردن تبديل است و بوده علم توليد و پژوهش ،مسلط و موفق هاي انسان و ها نظام ،كشورها تمامي اشتراك نقطه

 بينيد مي شما لذا ،پديده همان استانداردسازي و توليد مدرن باز ثروت و توليد تجهيزات و و پروژه و فناوري به علم

كنيد  مي مالحظه را ITمدار  اولين .پهنايي چه با حجمي چه االن و داشت حجمي چه شد ساخته كه اي رايانه اولين

 و فناوري به توليد و اين برسد توليد به هايمان پژوهش بايد ما شده؟ جور چه االنو  بود آن جغرافياي چقدر كه

 تكامل را آن فردا بايد كه است اختراعي پديده يك او كه بدانيم را آن شد ساخته تجهيزات وقتي و تجهيزات ساخت

  .ببخشيم

 جهان بر انسان مديريت انهج ،است it جهان ،هست نانو جان ،است ها پرداز ريز جهان نزديك بسيار آينده در جهان

 عرصه در ويژه به تجارت ارتباطات چه ،دافعي چه ،تهاجمي چه ،نظامي صنايع چه ابعاد تمامي است در دور راه از

 توليد و پژوهش با آينده دربايد  ما ،اين ها و تمامي B to Cچه ،  B to Bآن چه  اشكال همهدر الكترونيك  تجارت

 و كنيم پيدا دست جهان علمي مرجعيت به جهان و و ديني قرآني انسانيِ علوم ارائه و تجربي علوم در ويژه به علم

 انتظار از دور اين ،رهبري معظم مقام هاي هدايت با اند كرده شروع نخبگان كه بنياني دانش حركت اين ايراني و فكر

  .نيست



٣ 

 

 يك بيوتكنولوژي ،بود خاصي قشر در شد مي برده هم اگر شد نمي برده شايد ايران در نانو از نامي قبل سال 15 تا

 هوافضا ،بود مطرح جهان به ارائه و مقاالت يك در حياتي داروهاي يوراد ،داشت ساده بسيار و كوچك بسيار حوزه

 و دانش از يك سري عنوان به امروز اما ،شد مي شمرده اذهان از اي دور هسته دانش ،بود آرزو يك ايران براي

 ما تاريخ هچنانچ علمي مرجعيت و علم توليد نگاه با بايد ما كه است اساس اين بر .شود مي تلقي عادي هاي فّناوري

   .كنيم پيدا دست علمي مرجعيت و علم توليد معراج به پژوهش بال با است بوده چنين اين ايراني هم و اسالمي هم

 هاي عرصه باالترين داراي ها ويژگي و ها ظرفيتاين  تمام كه است خاصي هاي ويژگيو  ظرفيت داراي بوشهر استان

 در .اي هسته انرژي چه فسيلي و انرژي است چه انرژي عرصه ،آن ترين مهم است كه المللي بين علوم استاندارد

 ،اي هسته دانش چه علمي مرجعيت به بايد ،كنيم تأسيس المللي بين انرژي علم توليد مركزيت بايد بوشهر ما استان

 .تنيس شگرفي چيز اين ،كنيم پيدا دست بوشهر استان در علمي مرجعيت به بايد ما ،هيدروكربني صنايع دانش چه

 استان اين مسئولين و استان اين جوانان ،كرد دنخواه را اين كار عربي افتاده عقب كشورهاي نكنيم را كار اين ما اگر

 انرژي صنعت و اي هسته دانش با مرتبط علوم الملليِ بين و قوي هاي دانشكده ،پردازي نظريه هاي كرسي ايجاد با

هاي  كرسي و پژوهش و تحقيق براي فضا و نيانب دانش كده هايهشپژو ،انساني منابع توليد با هيدروكربوري بايد

علوم  و اقماري تمامي صنايع بايد انرژي صنعت با رابطه در و .برسيم علمي مرجعيت و علم توليد به پردازي نظريه

 زيست چه و خاكي زيست چه ،دريايي زيست چه زيستي مثل علوم ،دهيم قرار و بررسي پژوهش مورد را اقماري

  .اييفض

 تبديل و تغيير هاي كرسي بايد بوشهر استان در ،باشيم داشته اي هسته پزشكي هاي دانشكده بوشهر استان در ما بايد

 مراتع بايد چهو چه اشجار  ،چه آبزيان بوشهر استان در كشاورزي با رابطه در. باشيم داشته آالينده غير و ها آالينده

 بايد كي تا الكترونيك با تجارت رابطه در ما .ژنتيك هاي سيستم تكامل و ها سيستم تغيير بر كنيم پيدا تسلط ما

 كاال تبادل هاي سيستم و كند مي الكترونيك تجارت از كه تعريفي با باشد و جهاني مرسوم هاي سيستم به نگاهمان

 ام بايد يك تا است جهان در االن كه اي افتاده هاي عقب سيستم اين، B to C و  B to B ،الكترونيك شكل به

 مارا  اين كنيم و تحول يك دچار را الكترونيك تجارت سيستم و مدل بايد باشيم ما داشته را هاكار اين ترجماي

  .توانيم مي

 كردن الكترونيكيِ خارج و آن هدايت ،است نبوده اي ساده كار جاسوسي آمريكا، هواپيماي اين نشاندن زمين به

 كشف رااطالعاتي  و حفاظتي هاي اليه و نشاندن زمين به و گرفتن دست هب و آمريكا دست از هواپيما اين هدايت

 كه يهاي ظرفيت و ها قابليت آن ،نخبه همه  اين با استان فضايدر  بايد ما خاطر همين به .است بزرگ كاريكردن، 

 ،پسند شوري افزا و ثروت گياهان تكثير و پرورش ،توليد ،زيست محيط تجارت، انرژي، :مثل است موجود استان در

 جهاني سپس و اي منطقه بلكه ملي سطح در علمي نه مرجعيت علم و توليد بتوانيم به بايد ها كرسي اين ايجاد ما با

 در جهان در تواند مي ، وقتيباشد جهاني فكرش كه باشد تأثيرگذار جهان بر تواند مي وقتي انسان .كنيم پيدا دست



٤ 

 

 بوشهر استان در بايد ما باشد و جهاني فكرش كه كند پيدا هاني حضورج ي دهكده ي فشرده و نزديك بسيار رقابت

  .دهيم انجام را كار اين

 و رود مي پيش پژوهش با استان فضاي بينم مي الحمداهللا كه اين از و هستم خواستار خداوند از را شما موفقيت

  .هستم خداوند درگاه سپاسگزار ،علمي مرجعيت به اميد علم و توليد با آينده در شاءاهللا ان

 و اجرايي ،ابعاد همه در را رهبري معظم مقامنگاه  بتوانيم ما كه درگاهش مقربان به ميده مي مسَق را خداوند

 شما همه از مجدداً .داريم مي گرامي را شهدا امام و علم توليد و پژوهش عرصه شهداي خاطره و ياد و كنيم مديريت

 كه همواره عزيزاني همه و پژوهشگران شما ، رؤساي دانشگاه،محترم عاونينم ،كل مديريت ،محترم استاندار ،عزيزان

 خير دعاي و كنم مي قدرداني و تشكر كنيد مي رصد را مسائل علمي نگاه باو  علم هستيد فكربه  و هستيد علم با

  .دارم

 .باشيد مؤيد و موفق


