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 در حوزه نانو چه  خواهيممیكه  آنكه مشخص شود برای ۱پيش از نگارش سند راهبرد آینده

كاری انجام بدهيم، نزدیک به دو سال فعاليت جدی در كشور راجع به نانوتكنولوژی انجام 

شود و سند راهبرد آینده تدوین شــود،  تشكيل ۱۳۸۲شد. پيش از آن كه ستاد نانو در سال 

مختلف دولتی درگير موضوع بودنــد. زمانی هم كه آقای  هایترجمانمختلفی از  هاینماینده

در وزارت علوم دنبال  ایسالهیکدكتر منصوری معاون پژوهشــی وزارت علوم بودند فرآیند 

شد. جنابعالی از وزارت بهداشــت در جلســات ستاد نانو حضور فعالی داشتيد و نظرات 

كار چه طور شروع شد؟ شما چطور  اصالً این است كه سؤال. حاال كردیدمیارزشمندی ارائه 

با فناوری نانو آشنایی داشتيد؟ وضعيت وزارتخانه چطور بود؟  قبالًوارد این حوزه شدید؟ آیا 

 در وزارت بهداشت مطرح شد؟ مسئلهچه شد كه این 

 مسائلاشــت و بهد یحوزه، امشخصی موردعالقهمعاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت بودم. زمینه ، 1۳۸2بنده سال 

؛ حوزه اول، علوم پایه اســت که دانش نانــو در این شودمیاجتماعی ســالمت بود. علم پزشکی به سه حوزه تقســیم 

اجتماعی  مسائل( است، یک قســمت هم غیره و، قســمت دیگر، کلینیک )بیمارســتان، درمانگاه گیردمیحوزه قرار 

دارند. با توجه  سروکاربا کل جامعه  نوعیبه کنندمیارند و در حوزه بهداشت کار افرادی که رویکردهای اجتماعی د .است

و دوســت داشتم اقداماتی انجام  کردممییعنی بهداشت، به پژوهش هم از دید بهداشــت نگاه  امعالقهمورد  یزمینهبه 

ر را در کل جامعه داشته باشد. ممکن دهم که عموم مردم از نتایج پژوهش برخوردار شــوند و آن پژوهش بیشترین تأثی

. ولی اگر یک شوندمیاست در سایه تحقیقات به یک روش درمانی دست بیابید که با آن روش تعدادی از بیماران درمان 

فرض کنید آب آشــامیدنی سالم یا خمیردندان حاوی فلوراید یا نمک یددار در اختیار مردم  مثالا مداخله بهداشتی بکنیم، 

. غالباا هم این خدمات، دهدمیاز مردم را تحت پوشــش قرار  تریوسیعید، نسبت به آن روش درمانی، طیف قرار ده

و این رویکرد برای من خیلی جذاب است. با توجه به  گیردمیاقدامات پیشــگیرانه است یعنی پیش از بیماری انجام 

 هاییپژوهشبهداشت، طبیعی بود به دنبال چنین  جایگاهی که در وزارتخانه داشتم یعنی معاونت پژوهشــی وزارت

 .سنجیدممیفکر کنم، باید همه ابعاد را  بعدیتک توانستمنمیبودم،  مسئولباشــم. از آن طرف چون 

2فناوری ریاست جمهوری  هایهمکاریآن زمان، آقای مهندس سجادی رئیس دفتر 
تماس . روزی ایشان با من بودند 

مهندس سجادی در مورد فناوری نانو  و ۳و درخواســت جلســه کردند. در این جلسه، آقای مهندس میرزایی گرفتند

در  .در حوزه پزشکی تحوالت اساسی ایجاد کند تواندمیدر دنیا وجود دارد و  ایفناوریتوضیحاتــی دادند و گفتند چنین 

یک اولویت ملی انتخاب شده است و برای پیشبرد  عنوانبهنیا دانش پیشرو در د عنوانبهجلسه مطرح شد که فناوری نانو 

 .آن قرار است ستاد نانو تشکیل شود

 بــه نظرتان چه عواملی باعث پيشــبرد و موفقيت نانو در فضای آن موقع كشور بود؟ 

 مندعالقهفناوری خاص به توسعه علم و  طوربه و شخصاا ایشان  .جمهور بودند آن موقع آقای دکتر عارف معاون اول رییس

بودند و با آقای سجادی هم ارتباط خیلی خوبی داشتند. این موضوع منجر به ایجاد یک نوع تعهد سیاسی در کشور شده 
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کشــور در حال توسعه، اگر باالترین مقامات دولتی به  ویژهبهبود و این نکته، نکته بسیار مهمی است که در یک کشور، 

. بنابراین اولین عاملی که باید به آن اشاره کرد، آن رودمیپیش  ترراحتخیلی  مسئله، آن عالقه داشته باشند ایمسئله

نسبت به توسعه علم و دانش و فناوری در کشور وجود داشت. شخص آقای دکتر عارف این « تعهد سیاسی»است که 

، از افراد بسیار دانا و کارآمد کردندمیتعهد سیاسی را داشتند و به همین خاطر طبیعی بود که افرادی را هم که انتخاب 

است. اینکه انسان فقط تعهد داشته باشد کافی نیست باید  «رهبری»بودند. به نظرم، بعد از تعهد سیاسی، عامل بعدی 

افرادی را انتخاب بکند که بتوانند رهبری و هدایتگری خوبی داشته باشند. آقای مهندس سجادی یکی از مدیران موفق 

د و بودند. ایشان منش مدیریتی بسیار دلنشین و شخصیت جاذبی داشتند و افرادی که با ایشان همکاری کشــور هستن

. عامل سوم، دادمیقرار  تأثیرکالم و کردارشان افراد را تحت  هایسنجینکتهو  شدندمیجذب رفتارشان  کردندمی

 فرد ۴به کار کرده بودند. آقای دکتر سلطانی  است. مهندس سجادی، از کارشناسان متواضع و آگاه دعوت« کارشناسان»

. یکی کردندمیو بسیار متواضعانه رفتار  دادندمیبسیار شایسته و متواضعی هستند. ایشان خیلی از کارها را خودشان انجام 

 کردندمی بندیجمعو  وتحلیلتجزیهرا  هاآنو  شنیدندمیایشــان این بود که تمام نظرات و افکار را  هایقابلیتدیگر از 

 گیردمیدیده و مورد بررسی قرار  هایشانخواستهبه شکل قابل قبولی  کردندمی. همه احساس دادندمی ارائهو در جلسه بعد 

و این در پیشرفت کار  شودمیو از آن طرف، اشکاالت هر کدام از نظرات در فضای نقد سالم، ارزیابی و مطالب بسط داده 

فضا، فضای بسیار  هرحالبهای مهندس میرزایی خودشان کسی بودند که در دفاع مقدس حضور داشتند. بود. آق مؤثربسیار 

تعهد سیاسی حاکم بود، رهبری خوب بود و کارشناسان هم خبره بودند. ستاد نانو با حضور  هاباالدستیخوبی بود و بر 

هیچ نوع اختالفی  کردندمیهندس سجادی تالش مرتبط با موضوع تشکیل شــده بود و م هایوزارتخانهنمایندگانی از 

در زمینه نانو  هاهمکاریدفتر  هایفعالیتوزارت علوم با  هایمقاومت کردندمیبین اعضا ایجاد نشود. ایشان حتی تالش 

ت رقیب وزارت علوم بود و از آن طرف وزارت نفت، وزارت دفاع و وزار نوعیبهرا متعادل کنند. باالخره وزارت بهداشت 

 .کاربر فناوری نانو بودند. ایشان این جمع را خیلی خوب اداره کردند نوعیبهجهاد کشــاورزی همه 

عاملی دیگر برای « هادیدگاهتنوع »از آن طرف، وجود افراد باتجربه با رویکردهای مختلف در جلسات ستاد نانو یعنی 

رویکردهای مختلف و تجربیات فراوان بودند؛ افرادی مثل پیشبرد موضوع بود. افرادی که دور هم جمع شــدند، افرادی با 

 (.یاضی )معاون وزیر کشاورزیآقای اشرف سمنانی )معاون وزیر صنایع و معادن( و آقای دکتر قره

 دانستندمیآشنا بودند، یعنی « استراتژیک ریزیبرنامه»افراد حاضر در آن جلسات، آن بود که با  هایویژگییکی دیگر از 

استراتژیک چیست. به همین دلیل مجموعه آن عواملی که آنجا بود، توانست به این برنامه  هایبرنامهدوین مراحل ت

 د.جهتی بدهد که در یک چارچوب مشخص و معینی نوشته شو

 هایبرنامهکالنی تعریف شــد. یعنی مقدمــات کار خوب بــود و  هایپروژههم عامل مهمی بــود که با آن  «اعتبار»

 نویسندمیخوبی  هایبرنامه، گذارانسیاستاجرا شد. چون گاهی  خوبیبهاتژیک خوبی طراحی شد و در حد ممکن استر

تدوین شده در ستاد نانو روی کاغذ نماند، چه در حوزه تشویق و ترویج و  هایبرنامه. ماندمیروی کاغذ  هابرنامهاما این 

بود یعنی  هاحوزهو چه در ابعاد دیگر. البته قسمت اعظم پیشرفت هم در همین  هاروزنامهو مدارس و  هادانشگاهحمایت از 

وجود دارد. باالخره مردم باید حضور این فناوری را  هاییگرهمقاله و ترویج. در حوزه تولید و... شاید هنوز هم  ارائهحوزه 
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د و بتوان محصوالت را صادر کرد تا روی در زندگی روزمره لمس کنند و هم اینکه باید برای مملکت ارزآوری داشته باش

 .اقتصاد کشور تأثیر بگذارد

 آقای دكتر سركار را شما به ستاد معرفی كردید؟ 

از وزارت  -هستید  گذاریسیاستغیر از شما که در سطح  - بله. آقای ســجادی با من مشورت کردند که فرد دیگری 

همکاری بکند. بنده، آن موقع آقای دکتر سرکار را معرفی کردم، چون  که بیشتر بتواند برای کار وقت بگذارد و خواهیممی

در بیمارستان  خواستندمیو پرانگیزه بودند. آقای دکتر سرکار آن موقع،  مندعالقهایشــان فیزیک پزشکی خوانده بودند و 

من هم دیدم  .آمدندمیر من و برای این کار به دفت اندازند بیرا راه « مرکز تحقیقات فناوری در پزشکی»امام خمینی 

در ستاد فراهم است، ایشان را معرفی  شانعالقهبه بحث تکنولوژی است و زمینه پیگیری  مندعالقهچون ایشان بسیار 

 .کردم

  معرفی كردید،  هاسالستاد در این  هایموفقيتترویج نانو را یكی از  هایتانصحبتشما در

ردن موضوع نانو با چه هدفی در ستاد دنبال این موضوع و به طور كلی بحث اجتماعی ك

 ؟شدمی

که بنده در ارتباط با زمینه کاری خودم مطرح کردم، بحث اجتماعی کردن فناوری نانو بود. باید در  هاییبحثیکی از  

ــود، درســت است که فناوری نانو یک علم است و باید در مراکز خاصی پیگیری بش .جامعه تقاضا برای فناوری نانو باشد

روی ســالمت و کیفیت زندگی بگذارد، آگاه کرد تا خود مردم متقاضی  تواندمیاما باید مردم را از تأثیراتی که این فناوری 

این فناوری شــوند. برای همین نگاه اجتماعی خودم را به این شــکل در نانوتکنولوژی عملیاتــی کردم که  یتوسعه

شــوند. همچنین باید آن را در  مندعالقهآن را بشناســند و به آن  آموزاندانشتا  باید آن را در مــدارس معرفی کرد

آگاه شــوند و  تأثیراتشدر مورد آن مقاله بنویســند تا مردم این فناوری بشناسند، از  هاروزنامهتلویزیون معرفی کرد و 

. بدانند این فناوری برایشــان مفید است. مثل کنیممیبرایشان مبهم نباشد که چرا سرمایه ملی را صرف این فناوری 

و چرا باید برای آن  خوردمیاین فناوری به چه دردی  اصالاو مردم میگویند  شودمیفناوری اتمی نشود که گاهی بحث 

 .کنندمیپول صرف کرد. اگر مردم آگاه و توجیه شدند، خودشان از سیاست توسعه آن فناوری دفاع 

 ًياست در تقابل با هم بودند، سياست اول آن بود كــه ما ابتدا یک آن موقع دو س ظاهرا

كيفی رشد پيدا  صورتبه مسئلهعلمی ایجاد كنيم تا  هایبخشجزیره كيفيت و متمركز روی 

در جامعه نيست.  مسئلهاعتقاد داشتند آن موقع، زمان مناسبی برای ظهور این  چراكهبكند، 

. كنيم آشنارا هم با این موضوع  آموزاندانشما حتی سياست دیگر هم بر این اساس بود كه 

 آخرسر كه شددر مورد نانو چه بود؟ و چه  ویژهبه گذاریسياستمبناها و دالیل این دو مدل 

 این سياست انتخاب شد؟

را در مقابل  هاآنو  کنیدمیموشــکافی  اآلنکه شما  طوراین مسئلهبه  وقتآندر تقابل با هم نبودند. من  هاسیاستاین  

استدالل هر دو طرف قوی بود  قدرآنیعنی  کردیمنمیبا یکدیگر مخالفت  کدامهیچ. ما کردمنمی، نگاه دهیدمیهم قرار 
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متخصصان علوم پایه بودند و عقیده داشتند  که 5مثل دکتر منصوری  ایعدهقرار بگیرد. یک  توانستنمیکه در مقابل هم 

و... کار  هاآزمایشگاهگفتگو کرد، باید در مورد آن، در  فناهلفنی هستند و باید در موردشان فقط با  مسائل، مسائلاین 

 یعدهبکنیم تا آن که رشد کند و بالنده شود و بعد از حصول نتیجه، باید در مورد آن در جامعه و صنعت صحبت کرد. 

در آزمایشــگاه کارهای تخصصی کرد و از آن طرف، گروه  توانمیاین دو مورد با هم مغایرت ندارند.  گفتندمیدیگر، 

 هایویژگیدیگری زمینه را فراهم کنند و به مردم آگاهی دهند که چنین فناوری در دنیا پیشرفت کــرده و خــواص و 

ایت کنند. آن را بیان کنند که اگر قرار شــد، مردم روزی از محصوالت آن استفاده کنند با آن آشنایی داشته باشند و حم

. البته بعضی از افراد، در این زمینه تجربه کردنمی گیریجبههوقتی بنده چنین سیاستی را مطرح کردم، کسی مخالفت و 

داشتند. معموالا کسانی که کارشان فقط محدود به دانشگاه است، از نوع اول هستند.  هابعضیو آمادگی ذهنی نداشتند، و 

وقتی کسی  مثالا. پسندندمیای دولتی و ملی یا خصوصی را دارند، بیشتر دیدگاه دوم را کسانی که سابقه کار در ساختاره

علمی فکر  منحصراا فقط معلم فیزیک باشد و غیر از آزمایشگاه و دانشجو تجربه دیگری نداشته باشد، طبیعی است که 

ورود دانش  هایزمینهپیشباید  دانندمی، اندکردهشرکت  المللیبینکند. اما افرادی که سابقه کار اجرایی دارند و در مجامع 

. البته رفتندمیبه صحنه اجتماع و تولید را فراهم کرد. این دو سیاست در مقابل هم نبودند و به طور موازی با هم پیش 

 هاییفرصت، هافرصتنباید منتظر دیگری بماند. چون این  کدامهیچبه نظر من، شکل درست قضیه هم همین است که 

، باید از همه جهات از آن استفاده کنیم. در آیدمیست که معلوم نیست همیشه فراهم شود. وقتی فرصتی به دست ا

، بازرگانان و جامعه شناســان و... دهدمی. آزمایشگاه کار خودش را انجام شودمیعمل  طورهمینکشورهای پیشرفته هم 

 .کنندمیهدایت  و رهبران هم هر دو را دهندمیهم کار خود را انجام 

  ؟شدمیچگونه ارزیابی  هاسالپيشرفت و توســعه فناوری نانو در كشور در آن 

را به شاخص تبدیل کردیم. ســه شاخص تعیین شد؛ شاخص  هابرنامهبرای ارزیابی پیشرفت، شاخص تعیین کردیم، یعنی  

چقدر در زندگی  اینکهوده است، شاخص بعدی خیلی موفق ب ظاهراااول، تولیدات علمی است یعنی مقاله، کتاب و... که 

 .باشد مؤثرچقدر نانو توانسته در درآمد تولید ملی  اینکهمردم حضور دارد و شاخص سوم 

  ملی در حوزه  گذاریسياست، تصویب ســند بار اولينبرای  ما ۸۴،تا ۸۲ هایسالدر طی

در هيات دولت تصویب  كه بودفناوری و علوم را تجربه كردیم. یعنی سند نانو اولين سندی 

شد، البته قبل از آن، سند بيوتكنولوژی هم بود اما در هيات دولت تصویب نشده بود. ولی 

نانو )ســند راهبرد آینده( اولين  سالهده یتوسعهســندی به نام سند راهبرد  هرحالبه

د كه تجربه بود، فضای كشور در آن زمان نسبت به تدوین این اسناد چگونه بود؟ چه ش

كشور به سمت نوشتن این سند پيش رفت؟ البته قبل از سند نانو، حتی پيش از انقالب هم، 

را داشــتيم. آیا مدل خاصی از  بلندمدت هایبرنامهو  ساله ۵ هایبرنامهتجربه نوشتن 

 تجربه شد یا مورد متفاوتی نبود؟ گذاریسياستو  نویسیبرنامه

این کار کردند، فرد مدبر و توانایی بوده  مسئولدل خاص و عجیبی نبود. کسی را که به نظر من، سند و روند تدوین آن، م

این روند  شدمیدر آن درگیر شــوند. شاید  توانستندمیاست. نکته دیگر آن است که موضوع کار موضوعی بوده که همه 
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و دور میز  آمدندمینبود. یعنی افراد متفاوتی  برد اما بیوتکنولوژی به اندازه نانو فراگیر پیشبهرا در حوزه بیوتکنولوژی هم 

افرادی از حوزه بهداشــت، دفاع، صنایع و  مثالااز این سفره سهم دارند.  نوعیبه کردندمیو همه احساس  نشستندمی

. این خاصیت، ویژگی علم نانو بود. ممکن است در بیوتکنولوژی فقط پزشکان درگیر شدندمیکشاورزی درگیر موضوع 

محسوس است اما در نانوتکنولوژی، این  ایرشتهبیند یا افرادی از حوزه بیولوژی. هرچند که آن جا هم این خاصیت شون

 اندنتوانستهآقای دکتر عارف هم چند بار گفتند که  هرحالبهبود.  مؤثریویژگی بسیار بارز بود و تنوع کاربرد عامل بسیار 

 .این روند را در بیوتکنولوژی دنبال کنند

در بیوتکنولوژی دشوار است. چون یکی از  هاآندر نانو ممکن اســت شناســایی ذینفعان راحت باشد ولی شناســایی 

وظایف رهبر یک گروه، شناسایی ذینفعان است. در جلسات نانو، هم فردی مثل دکتر سرکار و هم فردی در سطح معاونت 

نانوتکنولوژی برایش اهمیت داشت؛  مسئلهرمان سرطان بود از وزارت دفاع حضور داشــت. پزشــکی هم که درگیر د

 .که این امر، یک امر مشترکی است کردندمیاحساس  نوعیبههمه  درواقع

  و كار را  انداندیشهما در بسياری از موارد، مدیران خيلی خوبی داریم كه صاحب ایده و

علم و فناوری  گذاریسياست ویژهبه. اما آیا همين فرآیند مدیریت و دهندمیانجام  خوبیبه

پس از انقالب در داخل كشور،  ظاهراًدر دنيای مدرن به دانش آكادميک تبدیل شده است؟ 

با مرور زمان با آزمون و خطاهای مختلف این اتفاق افتاده و دانشی شكل گرفته است. آیا 

این امر  تدریجبه كه دانستسالی را كه سند نانو در حال نگارش بوده را زمانی  توانمی

علم و فناوری هم باید علمی فكر كرد و روشمند  گذاریسياستمتبلور شده باشد كه در حوزه 

 عمل كرد؟

پیاده  مندنظامکه بخواهد فرآیندی را به طور  ایارادهنبوده است، یعنی عزم و  گیریشکلبه نظر بنده خیر. چیزی در حال 

هدفمند از باال نبود که به طور منظم و مرتب  ایبرنامهدفی جواب داده است. یعنی کند، نبوده است. این مورد به طور تصا

ابر و باد و مه خورشید و فلک جمع شدند تا این  هرحالبهاحساس نکردم ولی  گونهاینرا بچیند و جلو ببرد. بنده  هامهره

و دنبال پاسخید باید  کنیدمی سؤال اآلن که شــما طورهمانباید مهندسی معکوس بکنیم، یعنی  اآلناتفاق افتاد. ما 

درس بگیریم و  هاآنشده اســت. از  هاآنبرگردیم و تجربیات موفق را بیابیم و بررسی کنیم چه عواملی باعث موفقیت 

 .را استخراج کنیم هاسیاست ماناجتماعیبا توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی و 

 مشابه  كارهای ازمتعددی  هایتجربهند گذشته، در شــرایط فعلی كه ده سال از تدوین س

تجربه تشكيل ستاد نانو و كاری كه انجام داد، به طور نســبی و با تمام  ظاهراً. بينيممی

مختلف  هایحوزهانتقاداتی كه به آن وارد است تجربه موفقی بود. آیا تجربه موفق مشابهی در 

 دیگری هم وجود دارد؟ ایرشتهبين یحوزهیا در 

بعد خیلی در مجموعه )دولت( نبودم. تجربه موفق خودمان  به ۸6متأسفانه خیلی اطالعات دقیقی از همه جا ندارم. از سال  

بهداشــتی  هایشبکهشد. ما توانستیم  شروع 6۴اول بعد از انقالب یعنی از سال  هایسالدر حوزه بهداشت بود که در 
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معلوم  نانوتکنولوژیتجربه موفقی در دنیا مطرح است. در  عنوانبهدهیم. امروزه، این اقدامات ما  سروسامانرا در کشــور 

مقاالت علمی  ارائهاز قبیل  هایزمینهکشورهای طراز باال پیش برویم. البته ممکن اســت در  سطحهمنیســت بتوانیم 

ست. ولی در حوزه بهداشت قطعاا از کشورهای دیگر وضعیت مشخص نی هایحوزهوضعیت خوبی داشته باشیم، ولی در 

و یا ادغام دو وزارتخانه در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی هم یکی از تجاربی است که در کشور  ایمبودهموفق در دنیا 

 حتماا  انتقاداتی به آن وارد است ولی امتیازات زیادی داشت. این دو رویداد در وزارت بهداشت رخ داد. باآنکهاتفاق افتاد و 

 .در کشاورزی هم اقداماتی هست که من خبر ندارم

  هاآننانو به  كردندمیفرمودید یكــی از دالیل موفقيت نانو، این بود كه همه احســاس 

 اینكهآورد؟  وجود بهتعلق دارد. آیا عوامل دیگری هم وجود دارد كه بتواند این همكاری را 

كنند؟ در تجربه شما از حضور در  كار هم بتوانند اركن درمختلف بتوانند  هایدستگاهافراد از 

 ؟رسدمیدیگری هم به ذهنتان  ینكتهستاد نانو 

نماینده وزارت علوم که  جزبهافرادی که دور میز نشسته بودند، خیلی با هم تنش نداشتند و همه با هم هماهنگ بودند  

و گاهی رفتارهای تندی داشت. البته موفق  هاستآنو حق  هاآننشان بدهد این موضوع، مربوط به  خواستمی نوعیبه

 آمدنمیو گاهی  آمدمیو او هم گاهی  فرستادندمیو کس دیگری را  آمدندنمیخود آقای دکتر منصوری  چراکههم نشد 

و توجهی علوم هم دیگر به ا وزارترسیده بود که حتی دوستان  جاییبه. کار کردمیو مدام هم همان ســخنان را تکرار 

زیادی داشتند و مجموعه  یحوصلهعلت این هماهنگی، شــخص مهندس سجادی بود که تجربه و صبر و  .کردندنمی

زیادی داشــت.  تأثیرببرنــد. حمایت دکتر عارف از مجموعه هم  پیشبهتوانستند کار را  خوبیبهو  کردندمیرا هدایت 

بودند. افرادی هم که انتخاب شده بودند، همه  جمهوررئیسعاون اول دکتر عارف هم شخصیت دانشــگاهی بودند و هم م

نبودند که فقط روی تخصص خودشان تمرکز کنند.  کاریتازهافرادی بودند که تجربه زیادی داشتند، یعنی افراد جوان و 

 د.بودن جاافتادهو  باتجربههمه 

   وجود داشت؟ هاآنبه عبارت دیگر نوعی حكمت در 

همدیگر را حتی اگر نظراتشــان مخالف  توانستندمیو حکیمی بودند و چون تجربه باالیی داشتند،  جاافتاده ایهانسانبله،  

حفظ  هاهمکاری. این عوامل باعث شد کردندمیهم بود، تحمــل کنند. موضوع نانو هم موضوعی بود که همه مشارکت 

بنده  مثالا عامل، خیلی مهم است؛  بودجه هم بود، خود اینبه ثمر برسد. در کنار همه این عوامل،  هافعالیتشــود و 

را )برای فعالیت در زمینه  هادانشگاهمعاون تحقیقات فناوری، چند پروژه گرفتم، بودجه دریافت کردم و توانستم  عنوانبه

برای همه منفعتی داشت. حتی بودجه  درواقعفناوری نانو( تغذیه کنم؛ یعنی فعالیت در آن مجموعه، برایم منفعت داشت. 

و توزیع منابع مشارکت داشتند و این  هاگیریتصمیمو  هاسازیتصمیم. یعنی همه در شدمیبا مشارکت همه تقسیم 

بود و هم  مؤثرافراد  یتجربهافراد دلگرم باشند و آن جا حضور داشته باشند. پس هم  شدمیمشارکت باعث 

که گفتم، رهبری مهندس سجادی و تعهد سیاسی که از باال در  طورهماننای مشارکت بود، که بر مب هاییگیریتصمیم

 .این قضیه بود، از عواملی بود که باعث موفقیت شد
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  ریزیبرنامه درگيرروبرو بودید؟ یعنی از این طرف شما  مسائلیشما در وزارت بهداشت با چه 

پزشكی،  هایدانشكدهبهداشت و  و تدوین سند بودید و از آن طرف هم در داخل وزارت

ستاد  هایسياستستاد و سند آن و  هایفعاليتو مخالفانی نسبت به  موافقان احتماالً

 داشتيد. چهكسانی مخالف بودند؟ مبنای استدالل و مخالفتشان چه بود؟

افرادی هستند که بیشتر  ااعموماساتید  .کنندنمیسیاسی و اجرایی  مسائلما خیلی خودشان را درگیر  هایدانشگاه معموالا

 هایفعالیت. کسانی که زمینه کاریشان، شوندنمی گذاریسیاستمدیریتی و مسائل روی کار خودشان متمرکزند و وارد 

را جمع کردیم و گروه تشکیل دادیم.  هاآنتحقیقاتی بود، خوشحال شدند که ما از ســتاد نانو برایشان بودجه آوردیم و 

تنــوع  هاپروژهکه سعی کردیم به  ویژهبهرا تعریف و دنبال کرد، کسی مقاومت نکرد.  هاپروژهتاد،( وقتی گروه )اعضای س

هم علوم پایه. شــاید کسانی در حوزه دارو اعتقاد داشتند  کردیممیمربوط به کلینیک تعریف  هایپروژههم بدهیم، هم 

تحقیقات و فناوری رفته است؟ یعنی نگاه کاربردی به  که بروند در جلسات شرکت کنند، چرا معاونت هاستآناین حق 

 هاآننانو داشتند که باالخره آخرش نانو باید به سمت کاربردهای حوزه نانو هدایت شود. بنده با این قضیه کنار آمدم و بعد 

 .را به ستاد نانو فرستادند اینمایندهاز حوزه دارو 

  عضای ستاد خدمت مقام معظم رهبری رسيدند و ایشان هم از ستاد نانو حمایت ا ۸۴سال

 هاییموفقيتكردند. بعد از آن چون تجارب ارزشمندی به دســت آمده بود و ســتاد به 

تغيير كرد كه به تقليد از ســتاد نانو، چند ستاد جدید راه افتاد تا  ایگونهرسيده بود فضا به 

احســاس نياز  اآلنحاصل شود. به همين دليل  هاییموفقيتهم  هاحوزهمثل نانو در این 

تا تجارب اعضای ستاد نانو مستند شود و مشخص شــود آن موقع، افراد چه كار  شودمی

در حوزه استانداردســازی چه كارهایی صورت گرفته است؟ كارگروه  مثالً  كردند؟

تصویب كرده است كه  المللیبينر سطح استانداردسازی ستاد نانو تاكنون چند استاندارد د

مثل كارگروه ترویج در  هاكارگروهكشورهای دیگر هم آن را قبول دارند. از طرفی سایر 

 ...بسيار موفق بوده است و سازیفرهنگستاد در ترویج و  هایسياست سازیپياده

و بعد از آن باید برنامه باشد و در آخر هم باید رهبری باشد  ازآنپساست،  ترمهم چیزهمهدر کار ملی تعهد سیاسی از 

 .چیزهایی است که در همه ِ جای دنیا الفبای کار درست است هااینعمل. 

چون  روندمیافراد، کار را رها کرده و  درنهایتاگر شما بهترین افراد را بر کاری بگمارید ولی آن حمایت سیاسی نباشد، 

ل خوب انجام نشود، فایده ندارد. هم باید حمایت سیاسی باشد و هم کسی که . اگر حمایت باشد ولی انتقاشوندمیخسته 

خوبی باشد. کارشناس و متخصصان فن، باید این برنامه را بنویســند،  یبرنامهبرنامه را خوب اجرا کند. برنامه، هم باید 

وب باید باشد. افراد باید پایدار باشند. از مواردی است در یک برنامه خ هاایناقدامات منظم و مرتب، پایش، ارزشیابی و... 

اینکه هر روز یکی را برداریم و یک نفر جدید سر کار بگذاریم کار درستی نیست. یکی از رموز موفقیت ستاد نانو آن بود 
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قای نانو دو تا مدیر داشته است. آ اآلنمهمی است. یعنی تا  مسئلهکه چند سال، مدیریت تغییر نکرد. پایدار بودن مدیریت، 

 وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.اندنکردهسجادی و آقای سرکار. بقیه اعضا هم همان افراد هستند و خیلی تغییر 

 


